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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، ابرئ اخلالئق أمجعني، ابعث األنبياء وادلرسلني، مث الصالة والسالـ على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على أعدائهم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
 إىل يـو الدين، وال حوؿ والقوه إال ابهلل العلي العظيم.

 الصراط ادلستقيم يف احلكومة الدينية
 ووالية الفقيو

(1) 
َراَط ادلُسَتِقيمَ )قاؿ هللا العظيم يف كتابو الكرمي:   (1)(اىِدََن الصِّ

 من بصائر النور يف آية الصراط
قػػػد يكػػػوف ىػػػو اذلدايػػػة يف ارحلػػػة الِعلّػػػة ادلبقيػػػة ويكػػػوف الطلػػػب  لبػػػاً لدؽلواػػػة اذلدايػػػة لكرؽلػػػة اسػػػبق اف ادلػػػراهل اػػػن اذلدايػػػة يف ا يػػػة 

ابجلانب عموهل الزان وااتداهلاتو، وقد يكوف  لباً للمراتب العليا ان اذلداية وهو  لب يتعلق يتعلق ابذلداية يف واستمراريتها وهو  لب 
ال رلػػرهل يكػػوف  لبػػاً للهدايػػة التكوينيػػة بعػػد الت ػػريعية الػػل تعػػ  ا يصػػاؿ للمطلػػوب وقػػد الكيفػػي وهلرتػػات ا ؽلػػاف واذلدايػػة واالىتػػداء، 

يف ادلفػرهلات ادلتجػدهلة وادلصػػاهليق ادلسػت داة، والكػالـ ا ف يػدور حػوؿ القسػػم حبسػب لليااػا الطريػق، وقػد يكػوف  لبػاً للهدايػػة  إراءة
 الرابع ونقوؿ:

 دوائر اذلداية يف ادلفردات ادلتجددة
 هلوائر عديدة: ذلي ذاتادلصاهليق ادلتجدهلة وادلفرهلات ادلستجدة،  لدى اواتهةة اذلداياف 

 .األحكاـالدائرة األوىل: هلائرة 
 .ادلوضوعاتالدائرة الثانية: هلائرة 
 .النظرايت العااةالدائرة الثالثة: هلائرة 

 .ا سالاية الدائرة الرابعة: هلائرة القياهلة
 .والرباىنياألهللة واحلجج الدائرة اخلااسة: هلائرة 

 طلب اذلداية يف األحكام
وحكػم التعااػل بعملػة  بػ)حكم ادلعااالت الساحبة( و)حكم السرقفلية وحق اخللو( و)حكم القتل الرحيم( لألحكاـوؽلكن التمثيل 

 وىلم تراً شلا يتسع ليستوعب األلوؼ ان األحكاـ. وىكذا ،)البيتكوين( أو ادلراابة هبا
 اذلداية يف ادلوضوعات

وت ػخي  ادلوضػوع ويهػا وكػذلخ ت ػخي  واقػع )ادلعػااالت ال ػبكية(  كن التمثيل للموضوع ابلرايضات الروحية ادلخرتعةكما ؽل
 .اذلراية الل است دات على شبكة االنرتنت

دَراَط ادلُسدَتِقيمَ )وعلى نطاؽ أوسع واع قطع النظر عػن قيػد ادلسػت داة وػاف  عات، واهنػا قػد يػراهل هبػا اذلدايػة يف ادلوضػو  (اىدِدََن الصِّ
ُر )) وػػاف والتقصػػو والصػػراط الوسػػم بينهمػػا الغلػػوحتتػػاج إىل ىدايػػة اػػن هللا تعػػاىل ومػػن ادلوضػػوعات اػػثاًل  ُم ذَلُددْم َمدداِرٌل َواْلُمتَددَ خِّ اْلُمتَدَقدددِّ

                                                           

 .6سورة الفاحتة: آية  (1)
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ِزُم ذَلُْم اَلِحقٌ  ُهْم زَاِىٌق َوالَّلا اف يهػدينا تعػاىل هللا  طلػب اػننوالصػراط الوسػم بػني الغلػو والتقصػو ىػو الصػراط ادلسػتقيم الػذي  (1)((َعندْ
إليػو، أي انػػو اػن اصػػاهليقو وافرهلاتػو، وكػػذلخ واليػة أاػػو ادلػملانني واألئمػػة ادليػااني واعػػروتهم وػاف الواليػػة وادلعروػة  ػػراط اسػتقيم نػػدعوا 

 اف يهدينا إليو. الرب الرحيم
 اذلداية يف احلجج ويف مرحلة االستنباط

َراَط ادلُسَتِقيمَ )كما اف  ، وللمقلػد يف ارحلتػو، وػاف لألحكاـ ابلنسػبة للمجتهػد يف ارحلة االستنباطاذلداية قد يراهل هبا  (اىِدََن الصِّ
احلكػػم ادلستك ػػج ابالتتهػػاهل قػػد يكػػوف  ػػائباً وهػػو اػػن اصػػاهليق الصػػراط ادلسػػتقيم أو ال وػػال، واػػن الواضػػ  اف احلجػػة علػػى احلكػػم 

، وطلػب أ بعد استفراغ الوسع أار اغػاير ابػو ً للهدايػة للصػراط ادلسػتقيم ويػورة لدى اخلطره لكن كوهنا اعذِّ أو اعذِّ  زهال رعي ىي انجِّ 
ر كمػػا ىػػي وكمػػا  ػػدرت اػػن ال ػػارع األقػػدس ال لكػػي نصػػل إىل ادلعػػذِّ   ال ػػرعية ىػػو  لػػب للتسػػديد لكػػي نػػرى األحكػػاـاذلدايػػة ىهنػػا 

 وقم.
وهلائػػرة  النظػػرايت العااػػةعلػػى الكػػالـ عػػن هلائػػرة  ولػي  الكػػالـ ا ف عػػن هلائػػرو احلكػػم وادلوضػػوع وال عػػن هلائػػرة احلجػػة بػل سنقتصػػر

 .ا سالاية القياهلة
 اذلداية يف دائرة النظرية العامة:أواًل: 

عبارة عن الوتوب واالسػت باب  ىو ذلخ اف احلكم ال رعي ؛وبني النظرية ابدلعىن ادلعهوهل ف ان الواض  الفرؽ الكبو بني احلكمإ
وذلخ ىو زلور الب ث يف علم الفقػو والػذي يػدور عمليػاً حػوؿ وقػو األحػواؿ  ،ألحكاـ الوضعيةواحلراة والكراىة وا ابحة إضاوة إىل ا

أو  جُ ادلكلّ  ،أو يب  عليو أو يدور يف ولكو وُ ال خصية، ااا النظرية وتت دث عن ا  ار العاـ واألساس أو ادلنهج الكلي الذي ينتهجُ 
 احلكواة.الدولة و أو األاة أو  التجمعُ 

الصالة حكم وحراػة شػرب اخلمػر حكػم، وىػي أحكػاـ ىااػة تػداً نظػراً دلصػاحلها أو افاسػدىا البالغػة، ولكػن، يف ومثاًل: وتوب 
 ادلقابل، لنضرب اظلوذتني ىااني للنظرية ا سالاية يف بعض ال ملوف العااة:

 والية الفقيو أو الفقهاء أو والية األمة؟
نظريػػة واليػػة األاػػة  :أو علػػى العكػػ  اػػن ذلػػخ كلػػو ،التنجيزيػػة أو التعليقيػػة واليػػة الفقيػػو أو واليػػة الفقهػػاءنظريػػة  النمددو ا األو :

على اختالؼ ألواهنا والاىااا ولي  حكماً واسواا األاة  ػلدهل الاهإ ار عاـ وعدـ الوالية للفقيو يف ال ملوف العااة، واف كاّل انها 
األاػػػة واحلكواػػػة وىػػػو ا  ػػػار العػػػاـ  –أو علػػػى عكسػػػو  – قائمػػػاً ب ػػػخ  اػػػن آحػػػاهل ادلكلفػػػني كمػػػا اهنػػػا األسػػػاس الػػػذي تبتػػػ  عليػػػو

وىنػػا واننػػا نطلػػب اػػن هللا تعػػاىل اذلدايػػة إىل السػػداهل عنػػد اسػػتفراغ الوسػػع يف  ،االسػػرتاتيجي الػػذي يرسػػم اسػػار األاػػة يف هلروب احليػػاة
ىػػي حكػػم نػػوعي عػػاـ عكػػ  احلكػػم  اف النظريػػة العااػػة :اكت ػػاؼ النظريػػة العااػػة يف )الواليػػة( يف األاػػة أو علػػى األاػػة، ولػػخ اف تقػػوؿ

 حلكم الفرهلي اخلاص..إىل اؼ ادلنصرِ 
 األقوا  يف والية الفقيو

 وتوضي  ذلخ: اف رؤوس األقواؿ يف والية الفقيدين:
الواليػػة ىػػي لعػػدوؿ ادلػػملانني أو ألىػػل احلػػل واف ، ال واليػػة اطلقػػة للفقيػػو أبػػداً، وىػػذا رأي ا ػػهور علمػػاء ال ػػيعة قػػدؽلاً وحػػديثاً  -أ

                                                           

 .124قم، ص –السيد علي بن  اووس احللي، والح السائل، اكتب ا عالـ ا سالاي  (1)
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 .د أو لألاة، على اختالؼ يف ا راءوالعق
 اف للفقيو الوالية ادلطلقة، على هلرتات يف حدوهلىا. -ب
 .واليتهم تنجيزيةاف أكثريتهم، و ادلرتع ىو رأي اف الوالية ادلطلقة ىي للفقهاء واف أمجعوا وهو وإال كاف  -ج
القػػوؿ بػػو وػػاف القاضػػي  ظػػو قاضػػي الت كػػيم علػػىاهنػػا للفقهػػاء لكنهػػا تعليقيػػة  عػػىن كوهنػػا اعلقػػة علػػى رضػػى النػػاس، وذلػػخ ن -هل

يف  –حسػب رأي آخػر  –ادلنصوب ان ِقَبل ا ااـ حكمو انوذ ولي  للناس نصبو أو عزلو، ااا قاضي الت كيم )يف زان احلضور أو 
ااػا  ،اضػي ادلعرووػةزان الغيبة أيضاً حيث عجز البعض عن تصّوره زان الغيبة اع وتوهل أهللة النصب العااة إذا اشرت نا ويػو شػروط الق

وحتقيػق ذلػػخ يف اظانػو( وانػػو الرتػػوع إليػو  ػػوعي ولػي  قهػػرايً وػػنذا رضػي ادلتخا ػػماف بػػو  –كمػػا قػػالوا   ،سػهلإذا مل ن ػرت ها وتصػػوره 
 .بتعليقو أيضاً على رضاعلا بنفوذ حكمو وقاؿ مجعٌ  عٌ مجوقد قاؿ بينهما مث انو إذا حكم  ،ذلما الرتوع إليو   ّ 

علػػى الػػرأيني، شػػرط قبػػل احلكػػم وبعػػده أو ىػػو شػػرط قبلػػو وقػػم مث إذا حكػػم نفػػذ  –قاضػػي الت كػػيم  –ا بػػو واحلا ػػل: اف رضػػاعل
أيضػاً ق اعل ػبعػد ذلػخ نفػوذ حكمػو اف ق علػى رضػا ادلتخا ػمني بػو مث ق لػو يف القضػاء اعل ػاحلػكمػا اف ابػوت واو ن ال ػاىد ىػو انػو  

إىل اف واليػة الفقيػو أو  ذىػب السػيد الوالػد  وقػد ،تعليقيػة للفقيػوغلػري تصػوير الواليػة ال على رضاعلا حسب رأي مجػع، وكػذلخ
الناس كانت لو أو ذلم الوالية ااهلاـ رضا الناس استمراً أاا  (3)أو هبم (4)ونذا رضي بو (1)زةه( تعليقية غو انجّ والية الفقهاء )وىي سلتارُ 

 .عليهموال والية ذلم  حدواثً أو بقاءً الناس ابلفقهاء  يرضَ إذا مل 
زاػن الغيبػة، األاػر ابدلعػروؼ والنهػي عػن يف وىذا يع  انو ال غلوز للفقيو أو الفقهاء ورض أنفسهم ابلقوة على الناس بل واتبهم، 

اػاهلاـ مل إذا أاكػنهم ذلػخ حىت ادلنكر وقم ولي  إسقاط احلكواة وإقااة احلكم ا سالاي أو حىت إعماؿ الوالية يف اساحات اعينة 
 هبم الناس. يرضَ 

 الية الفقيو( عند عرضها على كتاب هللا تعاىل)و 
ولكن ن و إشارة ابدئية إىل أف ان الثابت اف الرواايت  وزلاكمة أهللة كل انها: بني ىذه األقواؿ يف ىذا ادلب ث ادلوازنةوال نريد 
ْعدُ  َأَ  َعْبدِد ا ِا َعْن أَيُّوَب ْبِن ))يف الكايف: غلب عرضها على الكتاب العزيز وقد ورهل  –أو اطلقاً  –ادلتعارضة  عليدو احْلُرِّ قَداَ : مَِ
  (4)((ٍء َمْرُدوٌد ِإىَل اْلِكَتاِب َوالسُّناِة وَُكلُّ َحِديٍث اَل يُدَواِفُق ِكَتاَب ا ِا فَدُهَو زُْخُرفٌ  يَدُقوُ : ُكلُّ َشيْ  السَّلم
ِبِدًى  صلى هللا عليو وآلوقَاَ : َخَطَب الناِبُّ  عليو السَّلم َعْبِد ا ِا َعِن اْبِن َأِب ُعَمرْيٍ، َعْن ِىَشاِم ْبِن احْلََكِم َوَغرْيِِه، َعْن َأِب ))و

  (5)((ا ِا فَدَلْم َأقُدْلوُ فَدَقاَ : أَيدَُّها النااُس َما َجاءَُكْم َعّنِّ يُدَواِفُق ِكَتاَب ا ِا فََ ََن قُدْلُتُو َوَما َجاءَُكْم ُُيَاِلُف ِكَتاَب 
دُد َمدا َجداَءَِف يف ِرَوايَدٍة ِمدْن بَددرٍّ  :عليدو السدَّلمقَاَ  أَبُو َعْبدِد ا ِا  :ُمْسِلٍم قَا َ َعْن ُُمَماِد ْبِن ))وكما ورهل يف تفسو العياشي:  ََي ُُمَما
َُْْخدْذ بِدوِ  ،َأْو فَاِجٍر يُدَواِفُق اْلُقْرآَن َفُخْذ ِبوِ  قَداَ : قَداَ  َعدْن َسدِديٍر ))و (6)((َوَما َجاَءَِف يف ِرَوايٍَة ِمدْن بَددرٍّ َأْو فَداِجٍر ُُيَداِلُف اْلُقدْرآَن فَدََّل 

                                                           

 يراتع كتاب )حدوهل والية الفقيو يف وكر ا ااـ ال وازي(. (1)
 الفقيو. (4)
 الفقهاء. (3)
 .69ص 1 هراف، ج –اقة ا سالـ الكلي ، الكايف، هلار الكتب ا سالاية  (2)
 ادلصدر نفسو. (5)
 .8ص 1ىػ، ج1381 هراف،  –دمحم بن اسعوهل العياشي، تفسو العياشي، ادلطبعة العلمية  (6)
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َنا ِإالا ِبَا يُدَواِفُق ِكَتاَب ا ِا َوُسنا   (1)(( صلى هللا عليو وآلوَة نَِبيِِّو أَبُو َجْعَفٍر َوأَبُو َعْبِد ا ِا )عليهما السَّلم(: اَل ُتَصدِّْل َعَليدْ
َْتِلَفدْ ِ فَا)): عليو السالـوذكر ال يخ الصدوؽ: قوؿ ا ااـ الرضا  ُْ ْعِرُضدوُمَا َعلَدى ِكتَداِب ا ِا َفَمدا  َفَما َوَرَد َعَلْيُكْم ِمدْن َخبَددَرْيِن 

صلى اِب فَاْعِرُضوُه َعَلى ُسَنِن َرُسوِ  ا ِا َكاَن يف ِكَتاِب ا ِا َمْوُجودًا َحََّلاًل َأْو َحَراماً فَاتاِبُعوا َما َواَفَق اْلِكَتاَب َوَما ََلْ َيُكْن يف اْلِكتَ 
 (4)(( ...صلى هللا عليو وآلوِهّياً َعْنُو نَدْهَي َحَراٍم َوَمْ ُموراً ِبِو َعْن َرُسوِ  ا ِا َفَما َكاَن يف السُّناِة َمْوُجوداً َمنْ  هللا عليو وآلو

مػا ىػو اقتضػى الروايػة األخػوة أو اطلقػػاً كيف  ػورة التعػارض وقػم   وػنذا كػاف حػاؿ الػرواايت ىػو ىػذا وإف كانػت  ػ ي ة السػند
ومػا ابلػخ ابلنظػرايت   (3)إ ػالؽ الػرواايت األوىل ، كمػا ىػو اقتضػىاػثالً  و ػلتنا روايػة واحػدةكانػت قػد حػىت لػو مل يكػن تعػارض بػل  

َوَأْمددُرُىْم ُشددوَرى )واليػػة الفقيػػو علػػى الكتػػاب العزيػػز صلػػد نظريػػة ال ػػورى اواوقػػة لقولػػو تعػػاىل:  ونظريػػةوعنػػد  ػػرح نظريػػة شػػورى الفقهػػاء 
نَدُهمْ   (5)ونظرية الوالية سلالفة، أوال يكوف الكتاب ىو ادلرتع حينئٍذ  (2)(بَديدْ

 يو التنجيزية أو التعليقيةوالية الفق
صلد اف الوالية ىػي خػالؼ األ ػل إذ األ ػل انػو العااة، مث اننا عند  رح نظرية الوالية التعليقية والتنجيزية على اال وؿ والقواعد 

وف علػػى أاػػواذلم ال واليػػة ألحػػد علػػى أحػػد أبػػداً )ااػػا هللا تعػػاىل وواليتػػو ذاتيػػة ألنػػو ادلالػػخ احلقيقػػي( والقاعػػدة العااػػة ىػػي )النػػاس اسػػلط
اف يسػلطوا علػى  للنػاسعلػى األ ػل إذ والتعليقيػة وااػا  ،ب ابلػدليلعي الوالية التنجيزية على الناس ىو ادلطالَػوأنفسهم وحقوقهم( ومدِّ 

واا قد يورهل  واف ذلخ ان وروع سلطنتهم على أنفسهم، وقد وصلنا الكالـ عن ذلخ يقرروهنا،أنفسهم ان مجع ال رائم ابحلدوهل الل 
 يف كتاب )شورى الفقهاء والقياهلات ا سالاية( وراتع. ليو واألتوبةع

وكيػج ابألعػم اػن ذلػخ.  عليػو السػالـان الفقهػاء إىل عػدـ إتػراء احلػدوهل زاػن الغيبػة وإف إتراءىػا خػاص اب اػاـ  الكثوبل نقوؿ: ذىب 
 .وتأال

 فما ىو الصراط ادلستقيم يف  لك؟
سػػتنباط النظريػػة العااػػة لل ػػريعة ادلقدسػػة يف واليػػة الفقيػػو أو الفقهػػاء وكوهنػػا وبيػػت القصػػيد واوضػػع ال ػػاىد: اف الفقيػػو إذا تفػػرغ ال
ىػي وعلػى تقػديرىا وهػل  ،أو عػداها الفقيػو الصػراط ادلسػتقيم وىػو واليػةإىل  تعليقية أو تنجيزية واف عليو أواًل اف يستعني ابهلل  رشاهله

  قيػاهله لػدى سػلِ غ ذىنػو اػن السػوابق ادلعرويػة وادلواقػج ادلسػبقة واف يُ فػرِّ وعليػو اف ي  ىل ىي تنجيزية أو تعليقيةمث   لفقهاءلللفقيو أو 
َراَط ادلُسَتِقيمَ )ا ايت والرواايت ويستسلم ذلا ال اف ػلمل آراءه على الكتاب والسنة ونذا أخل  الدعاء بػ هلراسة وقو كاف   (اىِدََن الصِّ

 أحرى ابف يرشده الرب الكرمي إليو.
  الطريق إىل رضا هللا تعاىلكما يف الرواية( وهل والية الفقيو ىي   (عليو السالـ )الطريق واعروة ا ااـ وقد سبق اف )الصراط( يع 

 اطلقاً أـ شورى الفقهاء التعليقية أو التنجيزية  أو عدـ الوالية 
 احلكومة الوطنية أو الدينية ادلستبدة أو الشورية؟

                                                           

 .9ص 1ادلصدر نفسو: ج (1)
 .41ص 4ىػ، ج1378، هلار العامل للن ر )تهاف(، عليو السالـال يخ الصدوؽ، عيوف أخبار الرضا  (4)
 وصلنا الكالـ عن األخذ والرهل يف ذلخ يف اباحث الفقو وراتع. (3)
 .38سورة ال ورى: آية  (2)
 )شورى الفقهاء والقياهلات ا سالاية(. رحناه يف كتاب  وا شكاؿ على ذلخ واجلواب عنوتفصيل األخذ والرهل  (5)
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ا أيضاً شلا تستدعي االلتجاء إىل هللا تعاىل يف إذلاـ الصواب عند استفراغ النظرية السليمة يف احلكواة الدينية، واهن النمو ا الثاين:
 الوسع يف استنبا ها ان األهللة ال رعية، ذلخ اف ا راء الرئيسية اتعدهلة:

 ذىب عدهل ان األعاظم إىل حراة إقااة احلكواػة الدينيػة يف زاػن الغيبػة واف ىػذا ادلقػاـ خػاص اب اػاـ واسػتندوا إىل الرأي األو :
قَدداَ : ُكددلُّ رَايَددٍة تُدْرفَددُل قَدْبددَل ِقيَدداِم اْلَقدداِئِم َفَصدداِحبُدَها طَدداُغوٌت يُدْعبَددُد ِمددْن ُدوِن ا ِا َعددزا  عليددو السددَّلمَعددْن َأِب َعْبددِد ا ِا ))رواايت اثػػل 

 وكيج ابحلكواة  احلدوهل )وىي إحدى شملوف احلكواة( زان الغيبة إقااةبل قالوا ابف األهللة هللت على حراة  ،وغو ذلخ (1)((َوَجلا 
وقالوا: ابف ادلستفاهل ان الرواايت اف سلبيات احلكواة الدينية، وإف كانت استقيمة  احلة ورضاً، ىي أكثر ان حيث اجملموع ان 
إغلابيااا لي  وقم بل اظ متوتااا السلبية على عااة الناس إذ ال يستسػيغوف اػّر احلػق )علػى وػرض انػو احلػق واف ت ػخي  احلكواػة 

اػت حرّ  ال ػريفة ية   ي ( بل حػىت لػو وػرض اف ىػذه احلكواػة الدينيػة يف ىػذه احلقبػة الزانيػة كانػت انت ػة إال اف الػرواايتا سالا
ف وػت  ىػذا البػاب يػملهلي إىل تسػلم حكواػات ابسػم وىػي: ااحلكم الدي  يف زان الغيبػة بن ػو القضػية احلقيقيػة نظػراً لل كمػة العااػة 

 حكواػػة هلينيػػة حػػىت اسػػتثناءً إقااػػة األغلػػب والػػذي ال ي ػػفع لتجػػويز  يف األعػػمّ  ب ػػعارات هلينيػػة الػػدين علػػى رقػػاب النػػاس وظلمهػػم ذلػػم
وهػػذا ىػػو الػػرأي األوؿ، والبػػديل الػػذي يطرحػػو  احلكػػم وتػػوهلاً وعػػدااً. اىنظػػراً لقاعػػدة سػػّن القػػانوف واف )احلكمػػة( ال يػػدور اػػدار وذلػػخ 

 .(4)(احلكواة الو نية)أ  اب ىذا الرأي ىو 
، دلن يقدر عليها، واختلج أ  اب على ضلو االست باب أو على ضلو الوتوبإف إقااة الدولة الدينية اطلوب ااا  :الرأي الثاين

 ىذا الرأي إىل ادرستني:
إىل  وبعض األعالـ ادلدرسة األوىل: اف احلكواة الدينية غلب اف تكوف شورية وي ـر االستبداهل ابسم الدين، بل ذىب السيد الوالد

 .(3)ر واف الفقيو إذا استبد ابألار سقم عن العدالة وزالت واليتو ووتب على ادلسلمني إسقا وانو ان الكبائ
ادلدرسة الثانية: اف احلكواة الدينيػة اسػتبداهلية ولل ػاكم ادلسػلم أو ال ػيعي )أو البػوذي أو ادلسػي ي أو اليهػوهلي، وىكػذا يف سػائر 

 األهلايف( اف يفعل اا يرأتيو سواء أرضى الناس أـ ال.
 فما ىو الصراط ادلستقيم يف  لك؟

اخرتانىػا واهنػا تػرتؾ أتاػوات  اػن ىػذه النظػرايتواحػدة أيػة بػل ال ػاىد اف  ،لػي  ا ف اااكمػة بػني ىػذه األقػواؿ ال اىدواوضع 
رلاىيػل الػزان عميقة وواسعة تداً على اصائر عااة ال يعة )أو السنة أو غوىم( ال يف ىذه احلقبة الزانية اخلا ة بل متتد إىل أعمػاؽ 

  .إذاً  ادلستقبلي أيضاً، وما ىو الصراط ادلستقيم انها
وقد سبق اف الصراط ادلستقيم ىو )الطريق( وىو )الدين( وهل إقااة احلكم الػدي  اػن الػدين  أو ىػو علػى النقػيض اػن أحكااػو  

 وىل ىو الطريق إىل ارضاة هللا تعاىل  أو انو على النقيض ان ذلخ 
 دائرة القيادة اإلسَّلميةيف اثنياً: اذلداية 

َفاِن ))أقرب الطرؽ إىل النػار، وقػد ورهل يف احلػديث  –على العك  ان ذلخ  –إف القياهلة ىي أقرب الطرؽ إىل اجلّنة أو ىي  ِصدندْ

                                                           

 .495ص 8 هراف، ج –اقة ا سالـ الكلي ، الكايف، هلار الكتب ا سالاية  (1)
 كما ارأتى عدهل ان الفقهاء أرت ية ذلخ يف العراؽ ولبناف واا إىل ذلخ. (4)

 مش  يف أوق الب رية(. عليو السالـيراتع )أاو ادلملانني  (3)
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كمػا قػاؿ:  (1)((ْم؟ قَداَ  اْلُفَقَهداُء َواأْلَُمدَراءُ ِمْن أُماِِت ِإَ ا َصَلَحا َصَلَحْ  أُمادِِت َوِإَ ا َفَسدَدا َفَسدَدْت أُمادِِت ِقيدَل: ََي َرُسدوَ  ا ِا َوَمدْن ُىد
ددًة يَددْدُعوَن ِإىَل النادداِر َويَدددْوَم اْلِقَياَمددِة اَل يُنَصددُرونَ ) نَددا ِإلَددْيِهْم ِفْعددَل )ويف ادلقابػػل:  (4)(َوَجَعْلنَدداُىْم أَِئما َِِْمددِرََن َوَأْوَحيدْ ددًة يَدْهددُدوَن  َوَجَعْلنَدداُىْم أَِئما

َراِت َوإِ  َعدْن َأِب َجْعَفدٍر ))وهذا عن القاهلة وااا عن الناس والرواايت كثوة وانهػا:  .(3)(قَاَم الصاََّلِة َوِإيَتاء الزاَكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ اخْلَيدْ
َقْد َعبَدَد ا اَ َوِإْن َكداَن الناداِطُق يُددَؤدِّي قَاَ  َمْن َأْصَغى ِإىَل ََنِطٍق فَدَقْد َعَبَدُه فَِإْن َكاَن النااِطُق يُدَؤدِّي َعِن ا ِا َعزا َوَجلا فدَ  عليو السَّلم

 (2)((َعِن الشاْيطَاِن فَدَقْد َعَبَد الشاْيطَانَ 
ميَداِن َوأَُمنَداَء الدراْنَِن َوُسدََّلَلَة الناِبيِّدَ  َوَصدْفَوةَ ))وػ)الصراط ادلستقيم( ىو  دَرَة  الْ َساَسَة اْلِعَباِد َوَأرَْكاَن اْلِبََّلِد َوأَبْدَواَب اإْلِ ُمْرَسدِلَ  َوِعتدْ

ددِة اذْلُددَدى َوَمَصددابِيِ  الدددَُّجى َوَأْعدد ددََّلُم َعلَددى أَِئما ََّلِم التدَُّقددى َوَ ِوي الندَُّهددى َوُأوِْ احلَِْجددى ِخيَدددَرِة َربِّ اْلَعدداَلِمَ  َوَرْنَددُة ا ِا َوبَدرََكاتُددُو السا
نْدَيا َواآْلِخَرِة َواأْلُوىَل َوَرْنَُة ا ِا َوبَدرَ وََكْهِف اْلَوَرى َوَورَثَِة اأْلَنِْبَياِء َواْلَمَثِل ا ْعَوِة احْلُْسَى َوُحَجِج ا ِا َعَلى َأْىِل الدُّ  (5)((َكاتُوأْلَْعَلى َوالدا

 .وىم األئمة األ هار مث ان بعدىم وكالؤىم ادلراتع تااعي ال رائم
نوعػة سلتلفػة إذ تتسػع لت ػمل قػاهلة الػدوؿ واألحػزاب وادلنظمػات وذات استوايت اتوالقياهلة  ، يج واسع تداً ىم  (القاهلة)مث اف 

 واجلمعيات واحلوزات واجلااعات وغوىا.
 الرقابة على القادة واحلكام فريضة إذلية

اف تفػػػرض األاػػػة واجلماعػػػات وال ػػػعوب واألوػػػراهل أكػػػرب الرقابػػػة علػػػى القػػػاهلة  ختلػػػج  وػػػاف اػػػن أىػػػم الواتبػػػاتوعلػػػى ضػػػوء ذلػػػخ 
إذ اف القػدرة  بيعتهػا الطغيػاف  ؛ي واالضلػراؼ كبػو تػداً ئد وإف وػرض عػاهلاًل ورعػاً تقيػاً إال اف خطػر السػقوط ادلػدوّ استوايام، واف القا

نَساَن لََيْطَغى)وقد قاؿ تعاىل:   .(7)(أَتَدَواَصْوا ِبِو َبْل ُىْم قَدْوٌم طَاُغونَ )وقاؿ تل امسو:  (6)(ِإنا اإْلِ
... فَدِإيّنِ َلْسدُ  ))رغم عصمتو القطعية بن  الكتاب واتواتر الرواايت يقوؿ:  عليو السالـوإذا كاف أاو ادلملانني وسيد ادلوحدين 

ُ ِمددْن نَدْفِسددي َمددا ُىددَو َأْملَدد َددا َأََن َو أَنْدددُتْم َعِبيددٌد يف نَدْفِسددي ِبَفددْوِل َأْن ُأْخِطددََل َو اَل آَمددُن َ لِددَك ِمددْن ِفْعِلددي ِإالا َأْن َيْكِفددَي ا ا ُك بِددِو ِمددّنِّ فَِإ ا
ددُرُه مَيِْلددُك ِمناددا َمددا ِة اَل َ ِْلددُك ِمددْن أَنْدُفِسددَنا َو َأْخَرَجنَددا َماددا ُكناددا ِفيددِو ِإىَل َمددا َصددَلْحَنا َعَلْيددِو فَ َبْددَدلََنا بَدْعددَد الضاددََّللَ  ََمُْلوُكددوَن لِددَربٍّ اَل َربا َغيدْ
 وما ابلخ ابلغو   (8)(( ِ ذْلَُدى َو َأْعطَاََن اْلَبِصريََة بَدْعَد اْلَعَمى...

وإذا مل يفعل الناس ذلخ واف استقبلهم  ،ذلية ألف بيدىم اقدرات العباهل والبالهلوان ىنا كانت الرقابة على القاهلة واحلكاـ وريضة إ
ُ )):  ػػلى هللا عليػػو وآلػػواً كمػػا قػػاؿ الرسػػوؿ األعظػم متػػسػيكوف اظلمػػاً قا َ ا ا رُُكددوا اأْلَْمددَر ِ ْلَمْعددُروِف َوالنداْهددَي َعددِن اْلُمْنَكددِر فَديُدددَوِّْ َواَل تَدتدْ

                                                           

 .51ىػ، ص1212قم،  –العقوؿ، املسسة الن ر ا سالاي احلسن بن شعبة احلراين، حتج  (1)
 .21سورة القص : آية  (4)
 .73سورة األنبياء: آية  (3)
 .232ص 6 هراف، ج –اقة ا سالـ الكلي ، الكايف، هلار الكتب ا سالاية  (2)
 .611ص 4ىػ، ج1213قم،  –ال يخ الصدوؽ، ان ال ػلضره الفقيو، املسسة الن ر ا سالاي  (5)
 .6سورة العلق: آية  (6)
 .53سورة الذارايت: آية  (7)
 .332قم، ص –السيد ال ريج الرضي، هنج البالغة، هلار اذلجرة للن ر  (8)
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 .(1)(( ُيْسَتَجاُب َلُكمَأْمرَُكْم ِشَرارَُكْم ُثُا َتْدُعوَن َفََّل 
ب ػكل  –وان الطبيعي اف القائد ا سالاي، على أي استوى كاف بدًء ان احلاكم األاوي و واًل إىل احلػاكم الوىػايب، يسػتخدـ 

 ابتكرة يف التضليل والتنومي ادلغنا يسي اجلمػاعي بػل اً يستخدـ  رق بل انوكاوة الطرؽ  ضفاء ال رعية على قراراتو  –شلنهج واكثج 
 قد يتسل  حىت بسالح الكرااات الل يصطنعها لو بطانتو أو الل ؼلتلقها ب كل أو آخر.

وإحكػػاـ  الدينيػػة بػػرهلاء الػػدين لتكػػري  هلعػػائم السػػلطة عولنضػػرب لػػذلخ اػػثاًل يعػػد اػػن أروع األاثلػػة ادلعػػرّبة عػػن عمػػق خطػػورة التلفػػ
 القبضة على قلوب البسطاء ان عااة الناس.

 الشرعية!غطاء ية الرعب والدىاء و حسن الصباح يف امرباطور 
كمػػػا يػػػراه   –ـ، قائػػػد إسػػػالاي ابرز 1181وقػػػد ظهػػػر يف التػػػاريخ ويف هنػػػاايت القػػػرف احلػػػاهلي ع ػػػر ادلػػػيالهلي وابلضػػػبم اػػػن العػػػاـ 

  خلفػػاء بػػت االاربا ػػورايت الكػػربى واحلكواػػات القويػػة اايطػػة هبػػا )الفػػا ميوف يف اصػػر و اسػػتطاع اف يقػػيم هلولػػة وتيػػة حتػػدّ  – أتباعػػو
العبػػاس والسػػالتقة والػػزنكيني واأليػػوبيني واخلػػوارزايني وحػػىت الصػػليبيني( والغريػػب اف ىػػذه الدولػػة الفتيػػة اسػػتطاعت حتػػدي كاوػػة ىػػذه 

 !!الدوؿ واستمرت اع ذلخ ورتة  ويلة تداً 
لفا ميػة( إىل إيػراف والذي ىاتر اػن اصػر )ا (4)املسسة ىذه الدولة ىو حسن الصباح والذي كاف ان الطائفة ا مساعيلية النزارية
دراسػػة اعمقػػة ألوضػػاع الػػبالهل ا سػػالاية اف قػػاـ بوبػػذؿ تهػػوهلاً كػػربى لن ػػر هلعوتػػو يف بػػالهل الػػديلم ووػػارس وأ ػػفهاف وغوىػػا... وبعػػد 

 !!نتو ان أتسي  هلولة استمرت ادة قرنني ان الزانتو ل إىل اسرتاتيجيات اذىلة اكّ 
 قلعة أدلوت واالنقَّلب العسكري

نة أاػاـ تيػوش األعػداء، وقػد تو ػل إىل أف أوضػل انطقػة ىػي الِقػالع إىل انو ال بد اف ؼلتار بقعػة تغراويػة زلّصػيف البداية تو ل 
على أعايل اجلباؿ.. وان ىنا بدأ رحلة الب ث، اباشرة وعرب الػة اػن ِخػَوة أتباعػو، إىل أف تو ػل إىل أف أوضػل قلعػة  الل كانت ابنيةً 

عبػػارة عػػن حصػػن انيػػع ابػػ  علػػى أعػػايل تبػػاؿ الػػربز علػػى ارتفػػاع سػػتة آالؼ قػػدـ وػػوؽ سػػط  القلعػػة تلػػخ ىػػي قلعػػة أدلػػوت إذ كانػػت 
ؽلكػػن الو ػػوؿ إليهػػا إال عػػرب  ريػػق تبلػػي ضػػيق ان ػػدٍر  ػػعب ادلرتقػػى شلػػا يضػػطر تيػػوش األعػػداء إذا أراهلوا اهامجػػة ومل يكػػن الب ػػر 

وكػاف أىػم  ،ٍذ ا طياهلىم ابلنبػاؿ والسػهاـ ادلسػمواة وغوىػاالقلعة اف يصعدوا بصعوبة وكأوراهل وببمء ضلو القلعة وكاف ان السهل حينئ
للزراعة ؽلتد إىل  شلتازعلى واهٍل خصب  لفية الل ال يصل إليها األعداء،ان اجلهة اخل كانت ت رؼاهنا   ،إىل توار ذلخ ،اا ؽليز القلعة

 ويمػاابلغذاء إىل وقت غو زلدوهل  القلعةسكاف  لل متدّ وكاف ىذا الواهلي  ثابة احلديقة اخللفية ا ،االاني ايل  واًل واالاة أاياؿ عرضاً 
 .إذا حا ر العدو القلعة ان اجلهة األاااية وقطع عنها  ريق ا اداهل

ـ وضػع حسػن الصػباح خطػة تقضػي بتسػلل 1191اانً واالكػاً.. وىنػا ويف العػاـ ا كلة القلعة كانت تكمن يف اف ذلا سػكّ  ولكنّ 
ىل القلعػػة حتػػت عنػػاوين شػػىت: وبعضػػهم عااػػل وبعضػػهم  تػػر وبعضػػهم اسػػاور وىكػػذا.. حػػىت رلموعػػة اػػن تنػػوهله وضػػبا و األشػػداء إ

للقلعػة.. ووضػع خطػة هلقيقػة للقيػاـ ابنقػالب بنفسػو رباً وعرووا نقاط القوة والضػعج مث تسػلل حسػن الصػباح أحا وا أبوضاع القلعة خُ 
ابهػراً إذ مل يكػن يتوقػع أحػد اػن سػكاف القلعػة أبػػداً  عسػكري علػى االكهػا وحاكمهػا السػابق.. وقػد صلػ  االنقػالب العسػػكري صلاحػاً 

                                                           

 51ص 7 هراف، ج –اقة ا سالـ الكلي ، الكايف، هلار الكتب ا سالاية  (1)
 تدعو إىل إاااة نزار ادلصطفى لدين هللا. (4)
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 الصباح على قلعة أدلوت و ار سيدىا ادلطلق..حسن سيطر وىكذا  ،ذلخ
 ورداء الشرعية على السرقة ادلقّنعة! !الغصب ادلقدس

صػػباح حػػاكم القلعػػة ولكػػن: وىنػػا تبػػدأ ارحلػػة التلبػػي  وادلكػػر والػػدىاء  غػػواء البسػػطاء وإحكػػاـ السػػيطرة علػػيهم، وقػػد اسػػتدعى ال
السػابق وهلوػػع لػو ابلغػػاً قػدره االاػػة آالؼ هلينػار ذىػػة كػثمن للقلعػػة الػل اغتصػػبها انػو! ولكػػن دلػاذا  وىػػل غلػوز الغصػػب عنػوة  مث ىػػل 

فكػػرة البيػػع ابألسػػاس  كػػال.. ولكنهػػا اقتضػػيات ليصػػب  ادلػػاؿ ادلغصػػوب حػػالاًل  جػػرهل اف تػػدوع ادلػػاؿ لصػػاحبو حػػىت إذا كػػاف راوضػػاً 
ولكن واع األىم وادلهم العقلي وال رعي! اقتضى السيطرة على القلعة! إذ اف التربيرات ال رعية تاىزة:  ادلغلفة بغالؼ الدين السياسة

ران  ا وعلو اخلػوارج إذ بقػروا انو ات رع اقدس ورع! وذلخ اا يذكّ إىل الناس  يطمأف عااةالالـز إعطاء ابلٍغ دلالكها كي  ذلخ واف ان
 بدوف إذف  احبو!رة متاحتا وا يف أكل  ولكنهمحاال بال ورع وتقوى بطن اارأة اسلمة 

 تلفل برداء الدين!مل الاخلوارا: إرىاب وقسوة 
بينما ىم يسووف ونذا ىم برتل يسوؽ اارأتو على محار لػو،  عليو السالـعلي إف اخلارتة الل خرتت على وقد ورهل يف التاريخ: )

أان رتل املان، قالوا: وما تقوؿ يف علي بن أيب  الب   قػاؿ: أقػوؿ: إنػو أاػو ادلػملانني  وعربوا إليو الفرات، وقالوا لو: ان أنت   قاؿ:
، لػوآو  ويػلع هللا ىل ػخباب بن االرت،  احب رسػوؿ هللا  وأوؿ ادلسلمني إؽلاان ابهلل ورسولو. قالوا: وما امسخ   قاؿ: أان عبد هللا بن

حدانا عن أبيخ حبديث مسعو اػن رسػوؿ هللا، لعػل هللا أف ينفعنػا بػو، قػاؿ: نعػم، وقالوا لو: أوزعناؾ   قاؿ: نعم، قالوا: ال روع عليخ، 
، أنو قاؿ: ستكوف وتنة بعدي، ؽلوت ويها قلب الرتل كما ؽلوت بدنو، ؽلسي املانا ويصػب    لى هللا عليو وآلوحدا  عن رسوؿ هللا 

، حػىت (1)مث أقبلوا بػو وابارأتػو وىػي حبلػى اػتمّ  فوهكاورا. وقالو: ذلذا احلديث سألناؾ، وهللا لنقتلنخ قتلة اا قتلناىا أحدا، وأخذوه وكتّ 
وألقاىا ان ويو،   أكلتها ،، أو بغو مثننزلوا حتت طلل وسقطت ر بة انها وأخذىا بعضهم وقذوها يف ويو، وقاؿ لو أحدىم بغو حلٍّ 

 االرض، ولقػي الرتػػل مث اخػرتط بعضػهم سػػيفو وضػرب بػو خنزيػػرا الىػل الذاػة، وقتلػػو، قػاؿ لػو بعػػض أ ػ ابو: إف ىػذا اػػن الفسػاهل يف
اػنكم أبس،   احب اخلنزير وأرضاه ان خنزيره، ولما رأى انهم عبد هللا بن خباب ذلخ، قاؿ: لئن كنتم  اهلقني ويما أرى، اػا علػي  

 وجػاؤوا بػو وابارأتػو، وأضػجعوه علػى شػفو النهػر، !!ووهللا اا أحدات حداث يف االسالـ وإين دلملان وقد أانتموين وقلػتم ال روع عليػخ
وبقػػروا بطنهػػا، وقتلػػوا قػػوف هللا   قػػاؿ: وقالػػت: إظلػػا أان ااػػرأة، أاػػا تتّ  يف ادلػػاء، مث أقبلػػوا إىل اارأتػػو علػػى ذلػػخ اخلنزيػػر، وػػذحبوه وسػػاؿ هلاػػو

ة، لينظر ويما بلغو ان خربىم، وبعث إليهم احلارث بن ارّ  اً ويهم أـ سناف قد   بت النة عليو الصالة والسالـ. وبلغ عليّ  االاة نسوة
قتل عبد هللا بن خباب والنسوة، ويكتب إليػو ابالاػر، ولمػا انتهػى إلػيهم ليسػائلهم، خرتػوا إليػو وقتلػوه، وقػاؿ النػاس: اي أاػو ادلػملانني، 

 (4)تدع ىملالء القـو وراءان ؼللفوننا يف عيالنا وأاوالنا، سر بنا إليهم، ونذا ورغنا انهم هنضنا إىل عدوان ان أىل ال اـ...(
اصاهلرة احلقوؽ وقتل النفوس  :واحدة وىيات دة و اة وادلستبدين واحلكاـ ابسم الدين على ار  التاريخ ىي ولسفة إف ولسفة الطغ

 ق ادلعارضة وكّم األوواه ابسم الدين وحتت عباءة ال رعية!نوخ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا َِِن قُِتلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَ  وإ ا وَن   وُيَكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددربِّ

 

 قَدَتلدددددددددددددددددددددددددددوا بِدددددددددددددددددددددددددددَك التاكبدددددددددددددددددددددددددددرَي َوالتاهلددددددددددددددددددددددددددديَّل 
 

 ػلى رسػوؿ الادلستنصػر ابهلل، قائػد األاػة، خليفػة  ادلعتصػم ابهلل، ،احلػاكم أباػر هللا :العناوين على ار التاريخوىكذا صلد األلقاب و 

                                                           

 ىا وقاربت الوالهلة.ادلرأة ادلتم: الل أمتت أشهر  (1)
 .168 -167ص  1قم، ج – ريخ اخلالواء، انت ارات ال ريج الرضي  –عبد هللا بن اسلم بن قتيبة، حتقيق ال وي، ا اااة والسياسة  (4)
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 وهذا كلو ان تهة. ، ظل هللا، ويل هللا، خاهلـ احلراني ال ريفني وىكذا...هللا عليو وآلو
 اسرتاتيجية االغتياالت النوعية، والشرعية أيضاً!

إىل اسرتاتيجية وريدة يف التاريخ،  دَ مَ ، عَ ويكتسب ازيداً ان ال رعيةحكواتو هلعائم  يكرس حسن الصباحوان تهة أخرى ولكي 
متتلػخ اػن اجليػوش  وىػيانو ال ؽلكنو اف ؽلتد إىل خػارج القلعػة اػع وتػوهل هلولػة قويػة زليطػة بػو  –رغم حصانة قلعتو  –حيث انو وتد 

الكػربى( النوعيػة واخلطة ىي )االغتياالت  ،ها يف الوقت نفسوواجلنوهل اا ال ِقَبل لو بو.. لذلخ ابتكر خطة اذىلة يف واعليتها وبسا ت
متااػاً كمػا  –غػرس وػيهم روح اجلهػاهل ادلقػدس وال ػوؽ إىل اجلنػة علػى ونػوف القتػاؿ كمػا  ب رلموعة شليزة ان ال باب األشداءحيث هلرّ 

سلططػوا الغػرب االسػرتاتيجيوف، مث كػاف يبعػثهم م انػو واػن أاثالػو ومتااػاً كمػا تعلّػ والقاعدة وغوعلا داعشقوى االستبداهل الدي  ك تفعلو
ال وقتلػو و ىػذا الفػدائي  خسػارةأقػل التكػاليج ادلمكنػة، وىػي فػو إال كلّ بعملية انت ارية نوعيػة ال تُ لقضاء عليها لاألىداؼ الكربى ضلو 
 .!غو

واػػػن  !!اسػػػي ادلسرتشػػػد والراشػػػدوىكػػذا بعػػػث بعػػػض ودائييػػػو واغتػػػالوا الػػوزير السػػػلجوقي نظػػػاـ ادللػػػخ، وكػػػذلخ اغتػػالوا اخلليفػػػة العب
الواض  اف زعماء ا رىاب يكتسبوف شرعية كبوة واصداقية عظيمة لدى اتباعهم إذا صل وا يف اغتياؿ أعظم شخصيات األعػداء اػن 

 الدوؿ األخرى.
 عرب بوابة مقارعة الصليبي ! للمستبدّ الشرعية 

لػػخ، بػػل تكتسػػب ابف يت ػػوؿ القائػػد إىل راػػز أو أسػػطورة يف ولكػػن )ال ػػرعية( و)القداسػػة( ال تكتسػػب عنػػد أكثػػر النػػاس  ثػػل ذ
الغتيػػاؿ قائػػد قػػوات االحػػتالؿ لبيػػت ادلقػػدس وىػػو ادللػػخ حسػػن الصػػباح م زلاربػػة االسػػتعمار )القػػوى الصػػليبية حينػػذاؾ( وىكػػذا خطّػػ

 الذي كاف يتقاسم اع ريت ارهل قلب األسد، زعااة الصليبيني. (كونراهل)
اػػن ودائييػػو إىل بيػػت ادلقػػدس وتزييػػا بػػزّي الرىبػػاف وبقيػػا ىنالػػخ دلػػدة سػػتة أشػػهر يتظػػاىراف ابلقػػدس وينقػػل التػػاريخ انػػو أرسػػل اانػػني 

عػن كثػب.. مث بعػد ىػذه ادلػدة  ووالرىبانية وكاف يتجسساف سراً على أوضاع البالهل ويتسقطاف األخبار عػن حركػة ادللػخ كػونراهل ويراقبانػ
يف  اض اواعيد خروتو وهلخولو وعدهل احلراسػات حولػو وكيفيتهػا.. وىكػذا كمنػبعاألانية إذ عروا الطويلة اكت ج نقطة ضعج كونراهل 

علػى حصػانو  اً وعنػداا تػاء ادللػخ راكبػاعػرووني يف تلػخ ادلنطقػة  ريق عوهلتو يف إحدى السكخ وساعدعلا على ذلخ كوهنمػا راىبػني 
والرىبنة مل يتعرضوا ذلمػا مث  جػرهل اف اػّد كػونراهل  اسو تقدـ أحدعلا وبيده رسالة إىل ادللخ وحيث كاف اجلنوهل يعرووهنما ابلصالحاع حرّ 
أحػػد اجلنػػوهل ، وقػػد قتػػل كػػونراهل علػػى إاػػر ذلػػخوقتػػل  أخػػرى ا خػػر بطعنػػات  والفػػدائي يف خا ػػرتو مث  عنػػ – عنػػو الراىػػب  إليػػويػػده 

 ادلهامجني واعتقل ا خر ووراً.
كػانوا أسػوأ حػااًل عنػد ادلسػلمني   الػذينائػد الصػليبيني قتػل ق اسػتطاعال رعية الل ػلصػل عليهػا اػن  ىو ادىكم   تتصّورواولكم اف 

 !!ان الصهاينة ا ف
 ؟بطاغية آخرمستبداً كيف استبد  الناس 

 أتباعػو وقػد سػيطر ،وبذلخ وبغو ذلخ وإبرسالو الدعاة إىل أ راؼ البالهل استطاع ن ر الدعوة ا مساعيلية يف إيراف وال اـ وغوعلا
 . ق واسعة يف خوزستاف ووارس وغوىا ات دايً السالتقة يف عمق شللكتهمعلى  ب  وتوف وشوش وروهلابر وانا

دلا كانوا يرونو ان ظلم السلجوقيني اف الناس ىم الذين أعانوىم على بسم سلطتهم وتوسعة حكواتهم  –والغريب، ولي  بغريب 
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 !لبطولة والفتوة واحلميةبرهلاء اجلهاهل وا عوتوعلوا اف النجاة واخلالص يف االنضواء حتت راية استبد آخر يتلف
بػػل بلػػغ اػػن اكػػر القائػػد حسػػن الصػػباح اف ا ػػطنع لنفسػػو كرااػػات أذىلػػت أتباعػػو وتعلػػتهم يت ولػػوف إىل هلُاػػى وآالت كػػ الت 

 الربوت ػلركهم كيفما ي اء إذ واقوا ابنو ا ااـ األعظم والقائد األكرب ادلرسل ان السماء  نقاذ الب رية!!
 وس على األرض!اخلدعة الكربى: اجلنة الفرد

بيػده يػدخل ويهػا اػن ي ػاء ىػي ف )اجلنػة( اقنعػتهم أبعو الل وتدىا األتباع اعجزة كربى وكرااػة عظمػى دَ لو وخُ يَ وكاف ان مجلة حِ 
بغسػػيل  بعػػض ال ػػباب األقػػوايء لتجنيػػدىم كفػػدائيني، كػػانوا يقواػػوف بدايػػةً  فؼلتػػارو كػػانوا اهنػػم بعػػد اف  وذلػػخ  !وؼلػػرج انهػػا اػػن ي ػػاء

الطريػق الوحػد إىل هللا تعػاىل و... مث عنػداا كػانوا غلدونػو  اواثلها العليا واهنالصووية يمها  باهلئ ا مساعيلية النزارية وقِ  ىاألألهلاغتهم  
ؽللػخ افػػاتي  اجلنػة وانػػو وشػػيخ اجلبػل وف لػو اف حسػػن الصػباح سػرّ اػملىاًل متااػاً كػػانوا ي ػ ذوف لػػو سػالحهم األاضػى وىػػو اهنػم كػػانوا يُ 

، وذلػػخ كػػدليل قطعػػي ال يرقػػى إليػػو ال ػػخ علػػى انػػو اػػن تديػػد! األحيػػاء إليهػػا لسػػاعات أو أايـ مث يػػرتعهم إىل الػػدنيا يرسػػلؽلكنػػو اف 
ونػو بػذلخ مث عدِ الدى ػة العظمػى وال ػوؽ اجلػارؼ كػانوا يَ يلمسػوف ويػو الويل ا ذلي والقائد الػرابين والرسػوؿ السػماوي.. وعنػداا كػانوا 

حػىت يغيػب عػن  (1)ادلخػدروىنالخ يسقونو يف ضػمن الطعػاـ بعػض احل ػيش سلفاً ادلعدة لذلخ أيخذونو إىل إحدى البيوت الضخمة 
إىل )اجلنة ادلوعوهلة( وكانت )اجلنة ادلوعوهلة( ىي ادلكر األعظم الذي خطم لو حسن الصػباح  ػوياًل.. وقػد كػاف  ينقلونو ا حساس مث

ونثػر  رائعػة احلسػن شػق تػداوؿكمػا ضة غنػاء يف غايػة الروعػة واجلمػاؿ  أوضل ادلزارعني لصناعة رو  واستخدـقد اختار أرضاً كبوة تداً 
وغػػو ذلػػخ كمػػا بػػىن لػػو ادلهندسػػوف قصػػراً يف غايػػة الروعػػة واجلمػػاؿ والبهػػاء... وكػػاف الفػػدائي ادلسػػكني بعػػد اف ؼلػػّدر   راً ر وهلويهػػا تػػواىر 

وعنداا كاف يعوهل الفدائي إىل الػوعي اػن تديػد كػاف  كاااًل ينقل إىل ىذه اجلنة الل كانت تسرح ويها بعض احلورايت ا نسية أيضاً!
يذىل إذ يرى نفسو يف اجلنة وكانت احلورايت يزهلنو ذىػواًل اب ػط ابو ىنػا وىنػاؾ مث، ويف وػرتات زلػدهلة زلسػوبة بدقػة، كػن يضػعن يف 

الصػنعة وإحكػاـ التػدبو.. مث بعػد  عااو قلياًل ان ذلخ ادلخدر حبيث ال يستعيد وعيو متااػاً وإال ولعلػو كػاف يػدرؾ احلقيقػة رغػم إتقػاف 
يضعن لو يف الطعاـ سلدراً أقوى ليغيب عن الوعي وينقلونػو إىل ادلنػزؿ السػابق..  ان التجوؿ يف اجلنة والتنعم أبنواع نعيمها كنّ ساعات 

 يبعثونو يف اهمة انت ارية! مث يذىبوف بو إىل شيخ اجلبل الذي أياره إذا أراهل الذىاب إىل اجلنة أبف يقاتل يف سبيل هللا حىت يقتل.. مث
 التاريخ يعيد نفسو

والتاريخ يعيد نفسو.. ولو أبشكاؿ أخرى.. وىكذا صلد ا ف اثاًل ورقاً ضالة، كمدعي اليمانية، يصوروف التبػاعهم اهنػم او ػولوف 
الروحيػػة(  رة واػػن  حقيقيػػة اسػػتفيدين اػػن )السػػ ر األسػػوهل(  رة واػػن )الرايضػػات البسػػطاءحببػػل السػػماء بكرااػػات وعليػػة يتصػػورىا 
وقػػد وصػػلنا الكػػالـ عػػن ذلػػخ يف   ،وىكػػذا واػػن )تسػػخو اجلػػن( خااسػػة رابعػػة (احليػػل العلميػػة))التنػػومي ادلغنا يسػػي( اثلثػػة واػػن بعػػض 

 كتاب )اناشئ الضالؿ واباعث االضلراؼ( وراتع.
حسػن الصػباح و ػا نعهػده اػن  اءىػولقد شػكخ بعػض ادلػملرخني يف  ػ ة الروايػة السػابقة، لكػن الظػاىر  ػ تها  ػا نعهػده اػن هل

  ريقتو الصووية و ا نعهده ان رلمل سوتو.. 
ني عػأسػل ة الطغػاة ادلسػتبدين ادلتلفإحدى أىم ة( ال شخ يف اهنا كانت على ار التاريخ ر أي واف )اخلدع( و)الكرااات ادلزوّ وعلى 

ولعػػل أسػػتاذاً يف  ال ابلعلػػم، سػػا ة تػػرتبم ابلػػنف  والعقػػللبسػػطاء اجلهػػاؿ إذ البابعػػ  نبػػرهلاء الػػدين  غػػواء البسػػطاء وادلسػػاكني.. وال 
 اكمةاجلااعة أو احلوزة أو عادلاً يف الفيزايء أو الطب أو اذلندسة أو الفلسفة والعرواف، يكوف بسيطاً تنطلي عليو اخلدع ادلتقنة واحليل ا

                                                           

 .كما قاؿ بعض ادلملرخني  – لذا اشتهروا بػ)احل اشني( (1)
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دددَراَط )للهػػػم اي ربنػػػا إليػػػخ التجػػػأان وػػػػا ويسػػػل  قيػػػاهله لألئمػػػة الػػػذين يػػػدعوف إىل النػػػار وىػػػو يتصػػػورىم اػػػن سػػػاهلات األخيػػػار! اىدددِدََن الصِّ
 أاني رب العادلني (ادلُسَتِقيمَ 

 وآخر دعواَن ان احلمد هلل رب العادل  وصلى هللا على دمحم والو الطيب  الطاىرين
 m-alshirazi.comؽلكن االحظة الدرس والتقرير على ادلوقع التاىل: 


