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سياسة النشر يف جملة املبني



1. جمل��ة )املب��ني( جمل��ة ف�سلية حمكمة، ت�سدر عن موؤ�س�س��ة علوم 
نهج البالغة للعتبة احل�س��ينية املقد�س��ة وت�س��تقبل البحوث والدرا�سات 
للموؤلفني من داخل العراق وخارجه التي تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة 

وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره يف جمالت املعرفة كافة:
2. يك��ون البح��ث املق��دم للن�س��ر ملت��زم مبنهجي��ة واخالقي��ات البحث 

والن�سر العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
3. اأن ل يكون البحث قد ن�س��ر �س��ابقًا اأو حا�سل على قبول للن�س��ر اأو 

قدم للن�سر يف جملة اأخرى ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خا�س بذلك.
4. ل تق��وم املجل��ة بن�س��ر البح��وث املرتجم��ة اإل بتق��دمي م��ا يثب��ت 

موافق��ة املوؤل��ف الأ�سل��ي وجه��ة الن�س��ر عل��ى ترجم��ة البح��ث ون�س��ره.
5. يتحم��ل موؤل��ف البح��ث امل�س��وؤولية الكامل��ة ع��ن حمتوي��ات بحث��ه 
املر�س��ل للن�س��ر، وتع��ر البح��وث ع��ن اآراء موؤلفيه��ا ول تع��ر بال�س��رورة 

ع��ن راأي املجل��ة.
6. يخ�س��ع ترتي��ب البح��وث يف املجل��ة لعتب��ارات فني��ة تتعل��ق بهوي��ة 

املجلة.
7. يبل��غ املوؤل��ف با�س��تالم بحث��ه م��ن قب��ل املجلة خالل م��دة ل تتجاوز 

الع�سرة اأيام اعتبارًا من تاريخ ال�ستالم.
8. يبل��غ املوؤل��ف باملوافق��ة اأو ع��دم املوافق��ة عل��ى ن�س��ر بحث��ه يف املجلة 
خالل فرتة ل تتجاوز ال�س��هرين اعتبارًا من تاريخ ا�س��تالم البحث من 

قبل املجلة.
9.  ل تعاد البحوث غري املقبولة للن�سر اإىل موؤلفيها.



10. يلت��زم املوؤل��ف باإج��راء التعدي��الت الالزم��ة عل��ى بحث��ه ووف��ق 
تقاري��ر هي��اأة التحري��ر اأو املقيم��ني واإعادت��ه اىل املجل��ة خ��الل ف��رتة 

اأ�س��بوع م��ن تاري��خ ا�س��تالمه للتعدي��الت.
11. جمي��ع البح��وث املقدم��ة للن�س��ر تخ�س��ع لعملي��ة التقيي��م العلم��ي 

من قب��ل ذوي الخت�سا�س.
12. تخ�س��ع جمي��ع البح��وث املقدم��ة للن�س��ر اإىل فح���س ال�س��تالل 

اللكرتوين.
13. تنق��ل حق��وق الن�س��ر والطب��ع والتوزي��ع الورق��ي واللك��رتوين 
للبح��وث اىل املجل��ة ووف��ق �سيغ��ة تعه��د يق��وم املوؤل��ف بتوقيعه��ا ول يحق 
لأية جهة اأخرى اإعادة ن�سر البحث اأو ترجمته واإعادة ن�سره اإل مبوافقة 

خطي��ة م��ن املوؤلف ورئي���س هي��اأة التحري��ر جملة املبني.
14. ل يج��وز للموؤل��ف �س��حب بحث��ه بع��د �س��دور ق��رار قب��ول الن�س��ر، 
ويجوز له �سحب البحث قبل �سدور قرار قبول الن�سر ومبوافقة ال�سيد 

رئي���س هياأة التحرير ح�سرًا.
15. مين��ح املوؤل��ف ث��الث م�س��تالت جماني��ة م��ع ن�س��خة م��ن الع��دد 

ال��ذي ُن�س��ر في��ه بحث��ه.
16. يتوج��ب عل��ى املوؤل��ف الإف�س��اح ع��ن الدع��م امل��ايل اأو اأي م��ن 

اأن��واع الدع��م الأخ��رى املقدم��ة ل��ه خ��الل اإج��راء البح��ث.
17. يتوج��ب عل��ى املوؤل��ف اإبالغ رئي���س التحرير عند اكت�س��افه لوجود 
خطاأ كبري يف البحث اأو عدم دقة باملعلومات واأن ي�س��اهم يف ت�سحيح 

اخلطاأ.



دليل املؤلفني



1. ت�س��تقبل املجل��ة البح��وث والدرا�س��ات التي تك��ون �سمن حماورها 
املبينة يف �سيا�سة الن�سر.

2. اأن يكون البحث املقدم للن�س��ر اأ�سيال ومل ي�س��بق ن�س��ره يف جملة 
اأو اأي و�سيلة ن�سر اأخرى.

3. يعط��ي املوؤل��ف حق��وق ح�سري��ة للمجل��ة تت�سم��ن الن�س��ر والتوزي��ع 
الورقي واللكرتوين واخلزن واإعادة ال�س��تخدام للبحث.

4. ل تزي��د ع��دد �سفح��ات البح��ث املق��دم للن�س��ر ع��ن ع�س��رين 
�سفح��ة.

5. تر�سل البحوث اإىل املجلة عر بريدها اللكرتوين:
Almubeen.mag@ و   inahj.org@gmail.com

gmail.com
اأو   )word( ال���  برنام��ج  للن�س��ر  املر�س��ل  البح��ث  يكت��ب   .6
عمودي��ن  وبهي��اأة   )A4( �سفح��ة  )LaTeX(وبحج��م 
 Simplified خ��ط  بن��وع  البح��ث  م��ن  ويكت��ب  منف�سل��ني 

.14 وبحج��م   Arabic
7. يق��دم ملخ���س للبح��ث باللغ��ة الإنكليزي��ة ويف �سفح��ة م�س��تقلة 

وان ل يتج��اوز )300( كلم��ة.
8. اأن حتتوي ال�سفحة الأوىل من البحث على املعلومات الآتية:



• عنوان البحث.
• ا�سم املوؤلف / املوؤلفني وجهات النت�ساب.

• الريد اللكرتوين للموؤلف / املوؤلفني.
• امللخ�س.

• الكلمات املفتاحية
9. يكت��ب عن��وان البح��ث متمرك��زًا يف و�س��ط ال�سفح��ة وبن��وع خ��ط 

.Bold  16 وحج��م   Simplified Arabic
10. يكت��ب ا�س��م املوؤل��ف / املوؤلف��ني متمرك��زًا يف و�س��ط ال�سفح��ة 
وحت��ت العن��وان وبن��وع خ��ط Simplified Arabic وبحج��م 

.Bold  14
 Simplified 11. تكت��ب جه��ات النت�س��اب للموؤلف��ني بنوع خ��ط

.Bold  12 وبحج��م   Arabic
 Simplified خ��ط  بن��وع  البح��ث  ملخ���س  يكت��ب   .12

.Italic ، Bold  12 وبحج��م   Arabic
13. تكت��ب الكلم��ات املفتاحي��ة الت��ي ل يتج��اوز عدده��ا ع��ن خم�س��ة 
 12 وبحج��م   Simplified Arabic خ��ط  بن��وع  كلم��ات 

.Italic ، Justify
14. جه��ات الإنت�س��اب تثب��ت كالآت��ي )الق�س��م، الكلي��ة، اجلامع��ة، 



املدين��ة، البل��د( وب��دون خمت�س��رات.
15. عند كتابة ملخ�س البحث، جتنب املخت�سرات وال�ست�سهادات.

16. عدم ذكر ا�سم املوؤلف/ املوؤلفني يف من البحث على الطالق.
17. تراعى الأ�سول العلمية املتعارف عليها يف كتابة الهوام���س للتوثيق 
وال�س��ارة بذك��ر ا�س��م امل�س��در ورق��م اجل��زء وال�سفحة، مع �س��رورة اأن 

تكون مرقمة ترقيمًا مت�سل�سال وتو�سع يف نهاية البحث.
18. يلت��زم املوؤل��ف بال�س��روط الفني��ة املتبع��ة يف كتاب��ة البح��وث العلمي��ة 
من حيث ترتيب البحث بفقره وهوام�سه وم�سادره، كما يجب مراعاة 
و�س��ع �س��ور املخطوط��ات )للن�سو���س املحقق��ة( يف مكانها املنا�س��ب يف 

من البحث.
19. تثبيت قائمة امل�سادر واملراجع يف نهاية البحث وح�سب �سيغة:

.Harvard Reference style 
20. جمي��ع الدرا�س��ات الت��ي مت ال�ست�س��هاد به��ا خ��الل م��ن البح��ث اأو 
اجل��داول اأو ال�س��ور يج��ب اأن تثب��ت وب�س��كل دقي��ق يف قائم��ة امل�س��ادر 

وبالعك���س.
21. يلت��زم املوؤل��ف/ املوؤلف��ون اإىل بي��ان فيم��ا اإذا كان البح��ث املق��دم 
للن�س��ر ق��د مت يف ظ��ل وج��ود اأي��ة عالق��ات �س��خ�سية اأو مهني��ة اأو مالي��ة 

ميك��ن تف�س��ريها عل��ى اأنه��ا ت�س��ارب يف امل�سال��ح.



دليل املقيمني
اإن املهمة الرئي�س��ية للمقيم العلمي للبحوث املر�س��لة للن�سر، 
هي اأن يقراأ البحث الذي يقع �سمن تخ�س�سه العلمي بعناية 
فائق��ة وتقييم��ه وف��ق روؤى ومنظ��ور علم��ي اأكادمي��ي ل يخ�س��ع 
لأي اآراء �س��خ�سية، وم��ن ث��م يقوم بتثبي��ت مالحظاته البّناءة 

وال�سادقة حول البحث املر�س��ل اإليه.
قب��ل الب��دء بعملي��ة التقيي��م، يرج��ى م��ن املقي��م التاأك��د فيم��ا 
اإذا كان البح��ث املر�س��ل اإلي��ه يق��ع �سمن تخ�س�س��ه العلمي اأم 
ل، ف��اإن كان البح��ث �سم��ن تخ�س�س��ه العلم��ي، فه��ل ميتل��ك 
املقي��م الوق��ت ال��كايف لإمت��ام عملي��ة التقيي��م، اإذ اإن عملي��ة 

التقيي��م يج��ب اأن ل تتج��اوز الع�س��رة اأي��ام.
بع��د موافق��ة املقي��م عل��ى اإج��راء عملي��ة التقيي��م واإمتامه��ا 
خ��الل الف��رتة املح��ددة، يرج��ى اإج��راء عملي��ة التقيي��م وف��ق 

املح��ددات الآتي��ة:
1. ه��ل اأن البح��ث اأ�سي��اًل ومهًم��ا لدرج��ة يج��ب ن�س��ره يف 



املجل��ة؟.
2. فيم��ا اإذا كان البح��ث يتف��ق م��ع ال�سيا�س��ة العام��ة للمجل��ة 

و�سوابط الن�سر فيها.
3. ه��ل اأن فك��رة البح��ث متناول��ة يف درا�س��ات �س��ابقة؟ اإذا 

كانت نعم، يرجى الإ�س��ارة اإىل تلك الدرا�س��ات .
4. مدى تعبري عنوان البحث عن البحث نف�سه وحمتواه؟.

5. بي��ان فيم��ا اإذا كان ملخ���س البحث ي�سف ب�س��كل وا�سح 
م�سمون البحث وفكرته.

6. ه��ل ت�س��ف املقدم��ة يف البح��ث م��ا يري��د املوؤل��ف الو�سول 
اإلي��ه وتو�سيح��ه ب�س��كل دقي��ق، وه��ل و�س��ح فيها املوؤل��ف ما هي 

امل�س��كلة التي قام بدرا�ستها.
7. مناق�س��ة املوؤل��ف للنتائ��ج الت��ي تو�س��ل اإليه��ا خ��الل بحث��ه 

ب�س��كل علمي ومقنع.
8. يج��ب ان جت��رى عملي��ة التقيي��م ب�س��كل �س��ري وع��دم 

اط��الع املوؤل��ف عل��ى اأي جان��ب فيه��ا.



9. اذا اأراد املقي��م مناق�س��ة البح��ث م��ع مقي��م اآخ��ر فيج��ب 
اب��الغ رئي���س التحرير بذلك

ومناق�س��ات  خماطب��ات  هنال��ك  تك��ون  ل  اأن  يج��ب   .10
مبا�س��رة بني املقيم واملوؤلف فيما يتلق ببحثه املر�س��ل للن�س��ر، 
ويجب اأن تر�سل مالحظات املقيم اإىل املوؤلف من خالل مدير 

التحري��ر يف املجل��ة.
درا�س��ات  م��ن  م�س��تاًل  البح��ث  ب��اأن  املقي��م  راأى  اإذا   .11
�س��ابقة، توج��ب عل��ى املقي��م بي��ان تل��ك الدرا�س��ات لرئي���س 

التحري��ر يف املجل��ة.
�س��يعتمد  وتو�سيات��ه  العلمي��ة  املقي��م  مالحظ��ات  اإن   .12
عليها وب�سكل رئي�سي يف قرار قبول البحث للن�سر من عدمه، 
كما يرجى من املقيم الإ�سارة وب�سكل دقيق اإىل الفقرات التي 
حتت��اج اإىل تعدي��ل ب�س��يط ممك��ن اأن تق��وم به��ا هي��اأة التحري��ر 
واإىل تل��ك الت��ي حتت��اج اإىل تعدي��ل جوه��ري يج��ب اأن يقوم بها 

املوؤلف نف�س��ه.



نموذج تعهد امللكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع يف جملة املبني
أنا / نحن املوقع / املوقعون أدناه نقر بأن البحث املوسوم

واملقــدم للنــر يف جملــة املبــني هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا اخلالــص ومجيــع اآلراء واالســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا متــت اإلشــارة 
ــتعملت يف  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات اآلخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه يف مت إلي
هــذا البحــث قــد متــت اإلشــارة إليهــا يف متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة املصــادر، 
ــدة يف  ــي املعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
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احلرصيــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي وااللكــروين هلــذا البحــث إىل جملــة املبــني أو مــن 

ختولــه هــذه املجلــة.
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هــذا التعهــد نيابــة عنهــم
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مجيــع املؤلفــن املشــركن معــي يف هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــايت الشــخصية التــي وردت يف هــذا التعهــد وألجلــه وقعت.
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ــي األكــرم حممــد )�( يف هنــج  ــا املوســوم ب )مــن مقامــات النب ــدرس بحثن ي
البالغــة، تلــك املنزلــة واملرتبــة العاليــة يف نفــس أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي )(، إذ 
كان )�( املثــل األعــى الــذي يقتــدي بــه أمــر املؤمنــن )( ويمــده يف العزيمــة 
عــى العمــل والتصميــم، وســرته يف احليــاة، بــا كان هيــون عليــه مــا ينــزل أو حيــل 
بــه مــن املصائــب واملحــن فتصغــر يف عينــه هــذه األهــوال والرزايــا، وهــو يواجــه 
تلــك الفتــن بنفــس صابــرة حمتســبة ومطمئنــة؛ ألنــه يــرى أن اإلســالم هــو الــيء 
األســاس يف حياتــه، فجــاءت خطبــه ورســائله وأقوالــه متضمنــة ومذكــرة بســرة 
ــان  ــرة يف الزم ــه املطه ــداد بعثت ــاة، وامت ــادة احلي ــه يف قي ــة ل ــى )�( واصف املصطف

واملــكان.
عالــج البحــث تلــك املقامــات التــي كانــت مشــعة يف النــص الرشيــف؛ فجــاءت 
هــذه الشــخصية العظيمــة مؤثــرة وموصلــة لكالمــه يف نفــس املتلقــي، وهــي مــن 
ــداًدا واســًعا يف كالم أمــر املؤمنــن يف  ــد امت ــاع وأجلهــا، ومتت أعظــم وســائل اإلقن
ــى  ــث ع ــذا البح ــر ه ــذا اقت ــث، ول ــا بح ــط هب ــن أن حيي ــة، وال يمك ــج البالغ هن
ــف.  ــص الرشي ــا الن ــي ازدان هب ــات الت ــة واملقام ــذه املنزل ــب ه ــن جوان ــٍض م بع
ــق  ــن طري ــة ع ــراز الدالل ــوي يف إب ــل اللغ ــاع التحلي ــى اتب ــة ع ــت الدراس وانصب
رصــد القرائــن اللغويــة يف نســيج النــص وأنســاقها، وحماولــة الوقــوف عــى بعــض 

مــن بالغتــه وبيانــه.

ملخص البحث



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

29

.................................................................................اأ. د. �سامل يعقوب ال�سلمي

Abstract

The current research tackles the high esteem with which The prince of Be-

lievers (Pbuh) held prophet Mohammed (Pbuh). Prophet Mohammed was the 

role model and perfect example for Imam Ali from whom he learnt determi-

nation and hard work.  Prophet Mohammed used to comfort Imam Ali and 

console him in the times of hardships and crises. Therefore, Imam Ali faced 

all the difficulties and troubles with patience and composure, having unshaken 

faith that Islam was the core of his existence. In his sermons and speeches,  

Imam Ali kept Prophet Mohammed in constant mention, reminding people of 

the prophet’s life and the temporal and spatial trajectory of his sacred mission. 

The present paper discusses the important place Prophet Mohammed oc-

cupied  in these sermons, a place that is marked by its power and nobility. The 

readers/ listeners of all times and places are most impressed by the way Imam 

Ali described Prophet Mohammed whose life and works, as elaborated on in 

Imam Ali’s sermons, inspire admiration and reverence. The research focuses 

on only a few of the references to Prophet Mohammed in Nahj Al-Balaghah 

since they are too many to cover in one single study.
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املقـدمــة

ــزداد  ــذي ال ي ــن )( ال ــر املؤمن أم
ولــو  حتــى  تعــاىل  بــاهلل  وإياًنــا  يقينًــا 
كشــف لــه الغطــاء، وال ينقــص منــه قيــد 
شــعرة حتــى ولــو اشــتدت يف وجهــه 
اخلطــوب واملصائــب، ألن قلبــه امتــأ 
ــو  ــود ، فه ــى الوج ــه ع ــاض ب ــا، وف إياًن
ال  حقيقتــان   )( اهلل  رســول  مــع 
ــر  ــا ُأث ــاىل، ك ــارك وتع ــا إال اهلل تب يعرفه

.)( عنــه 
وهــو يعبــد اهلل تعــاىل عــن بصــرة 
ذاتــه يف  أفنــى  فقــد  لــذا  يــراه،  وكأنــه 
ــم،  ــة الئ ــه لوم ــذه في ــب اهلل، ال تأخ جن
شــديد البــأس رحيــم القلــب، عركتــه 
املواقــف فوقــف أمامهــا جبــاًل شــاخمًا 
الرزايــا  تلــك  عليــه  تفتــت  صلًبــا، 
تــذره  رمــاًدا  فأصبحــت  والشــدائد، 
عــن  الكــرب  مفــرج  وهــو  الريــح، 
حتــى   )( اهلل  رســول  وجــه 
اســتقام اإلســالم، واشــتد عــوده يف أيــام 
ــره  ــاء ن ــى ج ــديدات حت ــكات ش حال

وقــد  املؤمنــن،  لعبــاده  املبــن  وفتحــه 
كان هــذا هنجــه إىل آخــر حياتــه الرشيفــة 
مكافًحــا وجماهــًدا ممــا يتعــرض لــه الديــن 
احلنيــف مــن األْمــِت والعــوج والزيــغ 
واالنحــراف جماهــًدا بالســيف والكلمــة.
إليــه هــو  الــذي يصبــو  كان هدفــه 
كلمــة  وطمــس  اهلل،  كلمــة  إعــالء 
الشــيطان، إذ جــاء كالمــه الرشيــف مــن 
اخلطــب والكتــب والرســائل يف مجيــع 
ــض  ــر تنب ــع اآلخ ــه م ــه، ومواقف منازالت
العــريب،  والبيــان  البالغــة  بأســاليب 
وبأرقــى مراتــب النظــم والتعبــر، ملــا 
فيهــا مــن الرصــف والســبك والرصانــة 

والفصاحــة.
لقــد ُطبــع كالمــه الرشيــف بطابــع 
غلــب عليــه تنزيــه اهلل ســبحانه ومتجيــده 
وتوحيــده، واخلــوض بــرشح العقيــدة 
ــارف  ــمحة، واملع ــة الس ــة، والرشيع احلّق
ذلــك  واقــرن  فيهــا،  الدقيقــة  العاليــة 
ــان  ــم )(، وبي ــول الكري ــر الرس بذك
الرشيــف  ومقامــه  ومنزلتــه  مكانتــه 
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ــّوأه اهلل ســبحانه يف الــدار األوىل  الــذي ب
واآلخــرة.

أردنــا عــن طريــق كالمــه الرشيــف 
ــف  ــارك أن نق ــج املب ــاء يف النه ــذي ج ال
ــول  ــة للرس ــات الرشيف ــك املقام ــى تل ع
األعظــم )�(، وإبــراز املســتوى الرفيــع 
عنــد اهلل ســبحانه، وكذلــك يف نفــوس 
األمــة، ودوره يف إصــالح احليــاة مجعــاء، 
ــبكه  ــكالم وس ــتويات ال ــق مس ــن طري م
وربطــه، والــدالالت التــي خيــرج إليهــا، 
والتوصيــل املتمثــل بوســائل اإلقنــاع، 
اخلطــاب  نحلــل  أن  أردنــا  وكذلــك 

ــة. ــات الرفيع ــذه املقام ــف يف ه الرشي
تنزيه الرسول )(، وإظهار 

منزلته:
كثــًرا مــا نجــد يف كالمــه الرشيــف 
أنــه )( يبتــدىء بذكــر اهلل ســبحانه 
والثنــاء،  احلمــد  ألفــاظ  خــالل  مــن 
والتمجيــد،  التوحيــد  وعبــارات 
ثــم  العقيــدة،  مســائل  يف  واخلــوض 
يعمــد إىل إقــران ذلــك بتنزيــه رســوله 

الكريــم )(، وبيــان منزلتــه ومقامــه، 
ــكالم  ــح لل ــات ومفاتي ــذه مقام ــّد ه وتع
يفتتــح هبــا )( خطبــه؛ ألهنــا تنبــئ عــن 
حقيقــة يظهــر فيهــا تعلــق نفــس اإلنســان 
االســتحقاق  مــن  يشء  وأداء  بخالقــه، 
جتــاه خالقــه ســبحانه، وجتــاه صاحــب 
الرســالة احلقــة، وفيهــا طمأنــة للمتلقــي 
عــى  اإلقبــال  إقناعــه يف  عــى  وحتفيــز 
ــأة نفســه إىل ذلــك، أو أن  ــه وهتي مــا يقول
ــن  ــيأيت م ــّا س ــرب ع ــات تع ــذه املنتج ه
مضمــون الــكالم الــذي ســوف يلقــاه 

املنتــج.
أن  احلجاجيــة  الدراســات  تــرى 
مــن  كاف  قــدر  عــى  يكــون  املتكلــم 
مــن  بــا عنــده  املتلقــي  اإلدراك حلــال 
ــم  ــدر عنه ــا يص ــكار، وب ــورات وأف تص
املتكلــم،  ألفــكار  أفعــال  ردود  مــن 
يف  ذلــك  تضمــن  عــى  فيحــرص 
ــه، كــا جــاء يف  ــكالم ومقدمات ــع ال مطال
ــة اإلمــام )عــي بــن احلســن( زيــن  خطب
األمــوي  اجلامــع  يف   )( العابديــن 
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بدمشــق يف جملــس يزيــد، وهــو يف حالــة 
والرزيــة  والتعــب  والنصــب  املــرض 
ــة  ــم بمقدم ــد فاجأه ــا، فق ــو فيه ــي ه الت
وغــّرت  مشــاعرهم،  هلــا  اهتــزت 
ــى  ــب ع ــر أن ينقل ــم، وكاد األم أفكاره
يزيــد، إذ بــدأ خطبتــه بحمــد اهلل وتنزهيه، 
وذكــر جــّده النبــي )( والثنــاء عليــه، 
وذكــر مــا خــّص اهلل بــه أهــل بيتــه الكــرام 

مــن منزلــة وكرامــة، وقربــى)1(.
 )( ــن ــر املؤمن ــة أم ــا يف خطب وأّم
فبــدأ  صفــن  مــن  منرفــه  بعــد 
خطبتــه بحمــد اهلل وهــو أرجــح مــا وزن، 
ــك  ــى ذل ــف ع ــص عط ــاء يف الن ــا ج ك
شــهادته بالوحدانيــة، شــهادة خالصــة 
وصفهــا بأوصــاف تطمئــن إليهــا نفســه، 
ولكــي تكتمــل الشــهادة قرهنــا بالشــهادة 
 ،)( ــا ــي بّلغه ــة الت ــالة احلّق يف الرس
وجهــر هبــا وحتمــل مــن أجلهــا مــا مل 
يتحملــه الرســل مــن قبلــه حتــى أظهــره 
عــى الديــن كّلــه، وقد آتــاه املقــام الرفيع، 
ومنحــه الدرجــة العاليــة، وقرّبــه منــه 

فجعلــه حبيًبــا، فجعــل ذكــره يف الشــهادة 
أمــًرا مفروًضــا ال تتــم إاّل بذكــره، ويعلــم 
ــول اهلل  ــة رس ــن )( مكان ــر املؤمن أم
ــه يقــرن  ــه عنــد اهلل، إذ إن )(، ومنزلت
تعــاىل  اهلل  بطاعــة  ومعصيتــه  طاعتــه 
ومعصيتــه، وهــذا مــا هنــج عليــه القــرآن 

ــّدة. ــن ع ــم يف مواط الكري
عليــا  قيمــة  ذات  الشــهادة  وهــذه 
يف العقيــدة اإلســالمية ؛ ألهنــا عنــوان 
غــر  مــن  متيــزه  التــي  وهــي  املســلم، 
عبارتــان  أو  مجلتــان  ومهــا  املســلم، 
يف  ثقيلتــان  اللســان  عــى  قصرتــان 
قــال   ،)( عنــه  أثــر  كــا  امليــزان، 
)( بعــد احلمــد »وأشــهد أن ال إلــه 
شــهادة  لــه  رشيــك  ال  وحــده  اهلل  إاّل 
ممتحنًــا إخالصهــا، ُمعتَقــًدا ُمصاُصَهــا...
وأشــهد أن حممــًدا عبده ورســوله...«)2(.
ــن  ــف هبات ــص الرشي ــح الن ــد افتت لق
الشــهادتن العظيمتــن بعــد منرفــه من 
صفــن، وهــو يقــارع املارقن املتشــككن 
الذيــن مل يثبــت يف صدورهــم اإليــان، إذ 
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كان إياهنــم عــى جــرف هــاٍر.
نجــد النــص الرشيف بعد كل شــهادة 
يســهب يف بيــان عظمــة اخلالــق، ومهمــة 
الرســول األعظــم )(، واملســؤولية 
ــة  ــان حال ــا، وبي ــن أجله ــدب م ــي انت الت
الواقــع املعــاش مــا قبــل البعثــة الرشيفــة 
ــام  ــد فّصــل يف هــذا املق ــا بعدهــا، وق وم
إظهــاًرا لعظمــة الرســالة املنوطــة بــه، 

وقــد أّداهــا عــى الوجــه األكمــل.
نفســه  إىل  الشــهادة  فعــل  أســند 
شــهادة  الشــهادتن،  يف  الرشيفــة 
ــا وإقــرارا منــه  التوحيــد والرســالة إذعان
 ، ــرٍّ ــل بِ ــل كل عم ــا أص ــا، ألهن )( هب
ومبتغــى كل خــر، وفيهــا ارتبــاط بــا 
ــو  ــذي ه ــف ال ــه الرشي ــن كالم ــيء م جي
وتبجيــل  وتنزيــه  ســبحانه  هلل  تقديــس 

.)( بيتــه  وأهــل  لرســوله 
هلــذا  املتكلــم  ضمــر  يف  يظهــر  إذ 
الفعــل )أشــهد( النســبة القويــة الظاهــرة 
ــذي  ــل ال ــى الفع ــد ع ــة للعائ والواضح
ــن  ــه، هبات ــكل جوارح ــه ب ــى رب ــل ع أقب

الشــهادتن، ألن الثانيــة مكملــة لــأوىل، 
ويتجــى يف هــذا اإلضــار العالقــة التــي 
يف  واملخاطــب  املتكلــم  بــن  تلتقــي 
ــار يف  ــدا اإلض ــن ب ــكالم »ولئ ــة ال عملي
ــرده  ــم بمف ــزه املتكل ــال ينج ــر عم الظاه
فــإن للمخاطــب فيــه دوًرا حمورًيــا يتمثــل 
ــر«)3(.  ــيء املضم ــه بال ــابق معرفت يف س
ويف هــذا الضمــر املســتر قرينــة معنويــة 
ــاط بــن  ــة االرتب تعمــل عــى نشــوء قرين

اجلزأيــن)4(.
ــالة يف  ــة والرس ــت العبودي ــد اقرن لق
موضــع الشــهادة يف قوله )( »واشــهد 
ترشيًفــا  ورســوله«  عبــده  حممــًدا  أن 
الكريــم؛  ملقامــه  وتعظيــًا   ،)( لــه 
مــن عبــاده  ألن اهلل ســبحانه اصطفــاه 
ــن،  ــن النبي ــاق م ــذ امليث ــن، وأخ املكرم
واإليــان  تصديقــه،  عــى  واشــهدهم 
ــه  ــَذ الل ــاىل: ﴿َوإِْذ َأَخ ــال تع ــالته، ق برس
ــاٍب  ــن كَِت ــم مِّ ــا آَتْيُتُك ــَن َلَم ــاَق النَّبِيِّي ِميَث
ٌق  َصــدِّ َوِحْكَمــٍة ُثــمَّ َجاَءُكــْم َرُســوٌل مُّ
ــاَل  ــُه َق ــِه َوَلَتنُصُرنَّ ــنَّ بِ ــْم َلُتْؤِمنُ ــا َمَعُك لَِّم
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ــِري  ــْم إِْص لُِك ــٰى َذٰ ــْم َعَل ــْم َوَأَخْذُت َأَأْقَرْرُت
َقاُلــوا َأْقَرْرَنــا َقــاَل َفاْشــَهُدوا َوَأَنــا َمَعُكــم 
ــاِهِديَن﴾ ]آل عمــران: 81[. الشَّ ــَن  مِّ

لــه  تكريــم  بالعبوديــة  واخلــوض 
الكريــم  القــرآن  وصفــه  وقــد   )(
ــا  مَّ بذلــك منهــا ﴿َوإِن ُكنُتــْم فِــي َرْيــٍب مِّ
ــن  مِّ بُِســوَرٍة  َفْأُتــوا  َعْبِدَنــا  َعَلــٰى  ْلنَــا  َنزَّ
تعــاىل  وقولــه   ،]23 ]البقــرة:  ْثلِــِه﴾  مِّ
َلْيــاًل  بَِعْبــِدِه  َأْســَرٰى  الَّــِذي  ﴿ُســْبَحاَن 
اْلَمْســِجِد  إَِلــى  اْلَحــَراِم  اْلَمْســِجِد  ــَن  مِّ
لِنُِرَيــُه  َحْوَلــُه  َباَرْكنَــا  الَّــِذي  اْلَْقَصــى 
ــِميُع اْلَبِصيــُر﴾  ــُه ُهــَو السَّ ِمــْن آَياتِنَــا إِنَّ
يف  العبوديــة  وخصــت   ،]1 ]اإلرساء: 
ــايل  ــام الع ــكان واملق ــز بامل ــل العزي التنزي

وغرهــم)5(.  )( لأنبيــاء 
أورد  الثانيــة  الشــهادة  ذكــر  وبعــد 
مبّلــغ  عــن  مفصــاًل  احلديــث   )(
مبتدًئــا   )( وصاحبهــا  الرســالة 
قولــه  اخلــاص يف  إىل  العــام  مــن  فيهــا 
َوالَعَلــِم  الَمشــهوِر،  يــِن  بِالدِّ »أرَســَلُه 
ــوِر  ــطوِر، َوالنُّ ــاِب الَمس ــوِر، َوالكِت الَمأث

َوالمــِر  الالَِّمــِع،  يــاِء  َوالضِّ ــاطِِع،  السَّ
.)6 ــاِدِع...«) الصَّ

الرســالة  يمثــل  املشــهور  فالديــن 
بكاملهــا ومــا ينــدرج فيهــا ممــا هــو واقــع 
ــل إىل  ــام انتق ــر الع ــا ذك ــا، فبعدم ضمنه

اجلزئيــات الداخلــة فيــه.
)( لقــد كانــت املهمــة املنوطــة بــه
االختيــار  جــاء  لــذا  وكبــرة،  عظيمــة 
للفعــل )أرســله( مناســًبا ألمــر الديــن 
العظيــم، والرســالة اإلســالمية اخلالــدة، 
وهــو خيتلــف عــن الفعــل )بعــث(، وقــد 
ــو هــالل العســكري الفــرق بــن  ذكــر أب
البعــث واإلرســال فــاألول أقــل شــأًنا 
إىل  الرجــل  تبعــث  أن  »جيــوز  يقــول 
ودون  دونــك  ختصــه  حلاجــة  اآلخــر 
املبعــوث إليــه كالصبــي تبعثــه إىل املكتب 
فتقــول: بعثتــه، وال تقــول: أرســلته؛ ألن 
ومــا  برســالة  إال  يكــون  ال  اإلرســال 

جيــري جمراهــا«)7(.
مكتنــًزا  الرشيــف  النــص  نجــد 
باملعــاين عــن طريــق التكثيــف للعبــارات 
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العطــف والــرادف  التــي حصــل هبــا 
ــه:  لأوصــاف املتنوعــة، كــا هــو يف قول
والعلــم  املشــهور،  بالديــن  »أرســله 
والنــور  املســطور،  والكتــاب  املأثــور، 
والمــر  الالمــع،  والضيــاء  الســاطع، 
الصــادع« يذكــر الدكتــور فخــر الديــن 

األدوات. حتليــل  يف  قبــاوة 
مــن  وعــدد  العطــف  واو  و:  )ال 
تتضمــن  األداة  »إّن  اجلــر(:  حــروف 
وأن  منفــردة،  وهــي  بالقــوة  معنــى 
ــب،  ــى إال يف الركي ــى ال يتج ــذا املعن ه
حيــث تــرز حــدوده وتتعــن معاملــه، 
وهــذا يعنــي أن يف مقتــى احلــال، أي 
وســياق  الــكالم،  إنجــاز  ظــروف  يف 
املقــال مــن املعطيــات مــا يوجــه املحلــل 
إىل تعيــن تلــك احلــدود واملعــامل... فمــن 
كثــًرا  إن  أيًضــا  األدوات  خصائــص 
لتشــكيل  الركيــب،  يف  يدخــل  منهــا 
يؤلــف  متناســقة،  تعبريــة  منظومــات 
بينهــا املعنــى املشــرك زيــادة عــى النظــم 

الكالمــي«)8(.

ــة  ــارات الواصف ــذه العب ــم ه إنَّ تراك
للرســالة وصاحبهــا )( التــي تظهــر 
الرشيــف، هــي  مقامــه  مكامــن أرسار 
يعــد  الــذي  للمتلقــي  إقنــاع  وســيلة 
عمليــة  يف  وحــارًضا  فاعــاًل  عنــًرا 
أن  صاحبــه  حيــاول  إذ  النــص،  إبــداع 
إىل  يعيشــها،أو  التــي  احلالــة  إىل  ينقلــه 
دفعتــه،  التــي  التجربــة  مــع  التفاعــل 
ويــرى الدارســون أن يف هــذا أســلوبا 
يتبعــه املبــدع كـــ »قــوة ضاغطــة يســلطها 
ــلبه  ــث يس ــب، بحي ــى املخاط ــم ع املتكل
ــكأن  ــوة ف ــة التــرف إزاء هــذه الق حري
األســلوب أصبــح بمثابــة قائــد لفظــي 

للمتلقــي.
هــذه القــوة الضاغطــة تتمثــل فيهــا 
عمليــة اإلقنــاع بوســائلها العقليــة، التــي 
للفكــرة  قيــاده  املتلقــي  يســلم  عرهــا 
ــة  ــا عملي ــل فيه ــا تتمث ــه، ك ــة إلي املوجه
ــر مــن  ــون الــكالم بكث ــي تل ــاع الت اإلمت
إذ  الوجدانيــة،  العاطفيــة  املواصفــات 
اجلانــب  بــن  مزاوجــة  هنــاك  تكــون 
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كــا  اإلمتاعــي،  واجلانــب  اإلقناعــي 
ــي  ــارة الت ــة اإلث ــا عملي ــا ثالًث ــل فيه تتمث
ــدع املشــاعر التــي كانــت  هبــا يوقــف املب

املتلقــي...«)9(. خمتزنــة عــن 
كالمــه  توصيــل  إىل  املنشــئ  يعمــد 
للمتلقــي، وحيــرص عــى بيــان مقاصــده 
بــه مــن  يتمتــع  وغاياتــه مســتفيًدا ممــا 
طاقــات فكريــة، وجتربــة يف ســر أغــوار 
الــكالم  بطــرق  ذلــك  وأداء  احليــاة، 

املتنوعــة)10(. وأســاليبه 
جــاءت العبــارات القصــرة املوجــزة 
عــى  الدالــة  العميقــة  باملعــاين  حمملــة 
تنبــئ  إذ  الســمحة،  رســالته  مضمــون 
ــد  ــن تصعي ــة ع ــاف املتوالي ــذه األوص ه
ــا  ــعاعاته، تتخلله ــعة إش ــى وتوس للمعن
فــروق يف معانيهــا اللغويــة، أراد املتكلــم 
ــك  ــإن ذل ــّم ف ــن َث ــرازه، وم ــاره وإب إظه
يعــود عــى صاحــب الدعــوة والبعثــة 
ــه  ــا نلحظ ــك م ــن ذل ــرة )(، م املطه
َوالكِتــاِب  امَلأثــوِر،  »الَعَلــِم  قولــه  يف 
امَلســطوِر«، فقــد فــر يف احــد قولــن إّنــه 

ــا،  ــًا هادًي ــه عل ــم، إذ جعل ــرآن الكري الق
ــتدل  ــه، واس ــى عن ــا حيك ــو م ــور ه واملأث
)َوالكِتــاِب  بعــده  بقولــه  ذلــك  عــى 
ــم،  ــرآن الكري ــه الق ــراد ب ــطوِر(، وي امَلس
لــأوىل)11(.  مؤكــدة  التاليــة  والعبــارة 
جــاءت هــذه األوصــاف عــى درجــة 
ــن  ــا ب ــجام في ــة واالنس ــن الدق ــة م عالي
ــا  األلفــاظ، فقــد جــاء )الســطوع( وصًف
للضيــاء،  وصًفــا  )واللمعــان(  للنــور، 
وهــو  التعبريــن  يف  فرًقــا  هنــاك  ألن 
أن الضيــاء أصــل والنــور متفــرع منــه 
وحاصــل بســببه، أورد أبــو هــالل »إن 
الضيــاء مــا يتخلــل اهلــواء مــن أجــزاء 
النــور فيبيــض بذلــك، والشــاهد أهنــم 
يقولــون ضيــاء النهــار، وال يقولــون نــور 
النهــار إالّ أن يعنــوا الشــمس، فالنــور 

اجلملــة التــي يتشــعب منهــا...«)12(.
املعنــى  هبــذا  الضيــاء  كان  وملــا 
بــه  ويــراد  باللمعــان،  وصفــه  الكبــر 
حيمــل  اللمــع  لفــظ  وكأن  الــرق)13( 
اتســاًعا وعموًمــا، لــذا اســتعمل هنــا مــع 
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الضــوء، وكذلــك فيــه شــدة وبــأس قــال 
ــة  ــه يف الرق ــع أصل ــالل »إّن اللم ــو ه أب
وهــي الــرق، ثــم األخــرى املــرة بعــد 
ــل اللمــع يف ذلــك إال  املــرة، واللمــح مث
أن اللمــع ال يكــون إال مــن بعيــد، هكــذا 
حــكاه الســكري يف تفســر قــول امــريء 

القيــس)14(:
وخترج منه المعات كأهنا

أكف تلقى الفوز عند املفيض
والــرق أصلــه فيــا يقــع بــه الرعــب، 

وهلــذا اســتعمل يف التهــدد«)15(.
بالســطوع،  موصوًفــا  النــور  وورد 
ــور  ــذا الن ــو هل ــاع والعل ــه االرتف ــراد ب وي
ارتفعــت  إذا  املســك  ســطع  »يقــال 
رحيــه، وكذلــك ســطوع الغبــار ارتفاعــه، 
وســطوع الصبــح كذلــك«)16(. وجــاء 
وهــو  لأمــر  نعًتــا  )الصــادع(  لفــظ 
ــُر  ــا ُتْؤَم ــَدْع بَِم ــه ﴿َفاْص ــى قول ــن معن م
َوَأْعــِرْض َعــِن اْلُمْشــِركِيَن﴾ ]احلجــر: 
عــى  يــدل  معنــى  والصــدع   .]94
تأثــر بائــن يف الــيء وهــو »الشــق يف 

واحلائــط  كالزجاجــة  الصلــب  الــيء 
يف  مــاض  صــدع  ورجــل  وغرهــا... 
أمــره وصــدع باألمــر يصــدع صدًعــا، 
أصــاب بــه موضعــه وجاهــر بــه...«)17(.
نجــد النــص الرشيــف يقــرن هــذه 
بــاألداة  بالرســالة  املتعلقــة  األوصــاف 
)ال( نحــو )العلــم املأثــور، والكتــاب 
الضيــاء  الســاطع،  النــور  املســطور، 
وكأهنــا  الصــادع(  األمــر  الالمــع، 
أرادت العهــد واملعرفــة الســابقة هبــذه 
األشــياء العظيمــة، وتفيــد )ال( معــان 
والعهــد  اجلنــس  تفيــد  فـ)مثــاًل  عــدة 
األصــل  وملــح  والنيابــة  واملوصولــة 
مــا  غالًبــا  ثــم  والتعظيــم...  والتزيــن 
تكــون يف الركيــب ذات وجــه واحــد 
تعطــي  أهنــا  أراد  الوجــوه()18(،  مــن 
معنــًى معينـًـا عــر اســتعاهلا يف الركيــب.
لعلــه أراد بوصــف الديــن باملشــهور، 
واإلظهــار  الذيــوع  بــه  معهــود  أنــه 
ــاىل  ــه تع ــارة إىل قول ــه إش ــهرة، وفي والش
بِاْلُهــَدٰى  َرُســوَلُه  َأْرَســَل  الَّــِذي  ﴿ُهــَو 
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ــِه  ــِن ُكلِّ ي ــى الدِّ ــَرُه َعَل ــقِّ لُِيْظِه ــِن اْلَح َوِدي
ــح: 28[،  ــِرُكوَن﴾ ]الفت ــِرَه اْلُمْش ــْو َك َوَل
الكريــم إشــارات أخــرى  القــرآن  ويف 
إىل هــذا املعنــى، وكذلــك إشــارات مــن 
 )( الســنة الرشيفــة، فيــا ُأثــر عنــه
ــول،  ــا رضب باملع ــدق حين ــوم اخلن يف ي
فخــرج نــور قــد أضــاء الفضــاء حتــى 

بانــت قصــور كــرى وقيــر.
يف  بّينًــا  بادًيــا،  الوضــوح  نجــد 
التعبــر املتعلــق بالرســالة الرشيفــة، عــر 
ــا  ــى فيه ــي جت ــوت الت ــاف والنع األوص
املعنــى بأهبــى صــوره، وتلحــظ الدقــة 
ــوة  ــكالم ق ــب ال ــا يكس ــار، مم يف االختي
ــون إال  ــال ال يك ــطور مث ــًدا، فاملس وتوكي
ــت  ــذا اجتمع ــاب، ل ــوب أو الكت للمكت
الصفــة  )املســطور(  اللفــظ  هــذا  يف 
تــالزم  العبــارة  والتوكيــد، فأصبــح يف 
ــرآن  ــًا للق ــا عل ــا جعله ــن مم ــن اللفظ ب
مــن  اقتبســها   )( وكأنــه  الكريــم، 
ــي  ــُطوٍر * فِ ْس ــاٍب مَّ ــه تعــاىل: ﴿َوكَِت قول

.]3  -2 ]الطــور:  نُشــوٍر﴾  مَّ َرقٍّ 

ومــن هــذا يظهــر التــالؤم الواضــح، 
والتــالزم املناســب يف اســتعال اللمعــان 
للضيــاء، والســطوع للنــور؛ ألن األول 
مــا  وهــذا  وأشــد،  الثــاين  مــن  أقــوى 
ــِذي  ــَو الَّ ــه ﴿ُه ــه القــرآن بقول أفصــح عن
ــوًرا﴾  ــَر ُن ــاًء َواْلَقَم ــْمَس ِضَي ــَل الشَّ َجَع
]يونــس: 5[، قــال الزخمــرشي »والضيــاء 

ــور«)19(. ــن الن ــوى م أق
نجــد النــص يف غايــة مــن الرابــط 
هــذه  ســاق  فبعدمــا  والتناســب، 
العبــارات مــن املنعوتــات، ونعوهتا، جاء 
مــا بعــده مــن الــكالم تعليــاًل وســبًبا لــه، 
فالصــدع هــو األمــر العظيــم، وهــو أمــر 
الديــن والرســالة، وبعثتــه )(، وهــذا 
إنــا هــو »إزاحــة للشــبهات، واحتجاًجــا 
ــا  ــات، وختويًف ــًرا باآلي ــات، وحتذي بالبين
العلــة  نلمــح  إننــا  إذ  باملثــالت«)20(. 
ظاهــرة عــر اســتعال املفعــول ألجلــه 
ــًرا  ــه )إزاحــة، واحتجاًجــا، وحتذي يف قول
وختويًفــا( وهــذه قرينــة رصحيــة وظاهــرة 
مــن أجــل تقويــة العلــة؛ ألنــه »يــدل عــى 
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تقيــده  وعــى  الفعــل،  حــدوث  علــة 
إحــدى  الســببية  »وعالقــة  هبــا«)21( 
عالقــات االرتبــاط املنطقــي بــن املعــاين، 
املتكلــم  مــن  اجلملــة  ويقتــي ســياق 
العالقــة  هــذه  إىل  يلجــأ  أن  أحيانــا 
لتكــون معينـًـا لــه عــى بيــان ســبب وقــوع 
احلــدث... ومــن هنــا أنشــأت العربيــة 
عالقــة ارتبــاط بــن الفعــل واملفعــول 
عالقــة  بطريــق  املنصــوب  ألجلــه 
ــوا  ــاىل ﴿َواَل َتْقُتُل ــه تع ــو قول ــببية نح الس
]اإلرساء:  إِْمــاَلٍق﴾  َخْشــَيَة  َأْواَلَدُكــْم 
31[ وحرصــت عــى أن يكــون املفعــول 
ــى  ــدر دال ع ــدًرا؛ ألّن املص ــه مص ألجل
احلــدث املجــرد مــن أي معنــى آخــر«)22( 
ــه )( )إزاحــة للشــبهات(، فقــد  وقول
اكتفــى بذكــر اإلزاحــة ألقــل األشــياء 
ليمتنــع ويرتــدع مــن اإلقــدام عــن األكر 
واألعظــم، ألن الشــبهة هــي مــا اختلــط 
فيهــا احلــق بالباطــل، إذ هــي ليــس بحــق 
ــت  ــإذا كان ــض، ف ــل حم ــض، وال بباط حم
اإلزالــة ملــا هــو متذبــذب، فــا كان أكثــر 

وصــواًل  مدفــوع  فهــو  منــه  وأعظــم 
وأمــا  فيــه،  شــبهة  ال  الــذي  لليقــن 
بالبينــات(  )واحتجاًجــا   )( قولــه 
احلــق  عــى  الدالــة  الواضحــات  فهــي 
واحلقيقــة، فإنــه )( اختذهــا حجــة 
دينــه  عليهــا  يرتكــز  وبرهانــا  ودليــاًل 
بِاآلَيــاِت،  ِذيــرا  »َوَتْ وقولــه  احلنيــف. 
ِويفــا بِامْلَُثــاَلِت« فقــد بــدأ بأقــل درجة  َوخَتْ
التحذيــر  ألن  والوعيــد؛  الوعــد  مــن 
داّل  فهــو  التخويــف  دون  أمــر  هــو 
ــة  ــات اهلل البين ــذار بآي ــه واإلن ــى التنبي ع
احلالــة  هــو  والتخويــف  الواضحــة، 
تعــري  التــي  واملضطربــة  الشــديدة 
ســابقتها  مــن  أشــّد  ولعلهــا  املخلــوق 
وهــو هتديــد بالعقوبــة، )واملثــالت( مجــع 
ــَتْعِجُلوَنَك  ــاىل: ﴿َوَيْس ــال تع ــة(، ق )مثل
ــن  ــْت ِم ــْد َخَل ــنَِة َوَق ــَل اْلَحَس ــيَِّئِة َقْب بِالسَّ
 )23(]6 ]الرعــد:  اْلَمُثــاَلُت﴾  َقْبلِِهــُم 
ــات  ــا »النق ــالت أهن ــة املث ــرت لفظ وف
ــزل  ــة نقمــة تن ــة(... واملثل الواحــدة )مثل
باإلنســان فيجعــل مثــااًل يرتــدع بــه غــره 
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ـكال«)24(. كالنَـّ

مــن  هــي  التــي  األلفــاظ  جــاءت 
لــوازم الرســالة وهــي )الديــن، والعلــم، 
والكتــاب(، واضحــة دالــة عــى الســمو، 
إلمتــام معناهــا بالوصــف املشــتق )اســم 
وهــو  هلــا  صفــة  الواقــع  املفعــول( 
أمــا  املســطور(.  املأثــور،  )املشــهور، 
الوصــف املشــتق يف ألفــاظ )الســاطع، 
ــدث  ــاد احل ــد ع ــادع(. فق ــع، الص الالم
ــه  ــا، وقيام ــابق هل ــم الس ــى االس ــا ع فيه

هبــا؛ ألّن فيهــا فاعــاًل يعــود عليهــا.
النــص  هــذا  يف  العبــارة  جــاءت 
يصــدع  متناســقة،  متســقة  الرشيــف 
فيهــا  ونلحــظ  التناغــم يف موســيقاها، 
ــا  ــا، إذ إهن ــا وعباراهت ــيات أللفاظه تقس
الصياغــة  درجــات  أعــى  يف  جــاءت 
اللفظيــة التــي جتــذب النفــس، وتطــرب 
الســمع وكأهنــا جتــري يف روي ونســق يف 
أصواهتــا كحــرف الــراء الــذي انتهــت بــه 
عــدد مــن األلفــاظ كـ)املشــهور، املأثــور، 
يف  كــا  العــن  وحــرف  املســطور(، 

)الســاطع، الالمــع، الصــادع(، وحــرف 
ــات...(،  ــبهات، البين ــا يف )الش ــاء ك الت
وقــد شــغل هــذا مســاحة مــن النــص 
مثــل:  حــروف  شــاعت  إذ  الرشيــف 
ــم، واهلــاء( وغرهــا  ــالم، املي ــون، ال )الن
مــن احلــروف مــن جهــة شــكل األلفــاظ 
وتســتهويه،  الســمع  تســرعي  التــي 
وجتذبــه ملــا فيهــا مــن إيقــاع مؤثــر. يلمــح 
يف هــذه العبــارات جمــيء األســاء مقرنــة 
ــاب،  ــم، الكت ــن، العل ــل الدي بـــ)ال(، مث
األمــان،  الشــبهات،  الضيــاء،  النــور، 
ــرج...(.  ــر، املخ ــر، األم ــالت، الفج املث
و)ال( هــذه إنــا هــي )ال( العهديــة لعلم 
املتكلــم بحــال املخاطــب إنــه عــى معرفة 
باللفــظ الداخــل عليــه؛ وألنــه يدركــه ومل 
جيهلــه، وقــد عمــد إليهــا ليحيــل املتلقــي 
االختصــار  إىل  فيهــا  ويميــل  عليهــا، 
واالختــزال يف املنظــم، فيحــرك فكــره 
وإدراك  تصورهــا  يف  جيــول  وجيعلــه 
قيمتهــا، وليجعــل منــه مشــارًكا يف نصــه 

وكالمــه وملــاًّ بفكرتــه.
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جهاد الرسول )( يف إمتام الدين:
خطابــه  يف   )( اإلمــام  يــوازن 
الرشيــف بــن حالتــن متقابلتــن يف أمــر 
النــاس مــن حيــث اهلــدى والضــالل، 
اهلل  رســول  جهــاد  يف  متمثلــة  األوىل 
)(، يف ســعيه إلظهــار الديــن القيــم 
املســتقيم، والثانيــة  الطريــق  ووضــوح 
النــاس  الكشــف عــن حــال فئــة مــن 
اتبعــوا الشــهوات، واضاعــوا الصلوات، 
األوىل  فآثــروا  الغــرور،  بــاهلل  وغرهــم 
عــى اآلخــرة، فقــد رســم )( صــورة 
املقابلــة  احلالــة  هلــذه  مظلمــة  معتمــة 
للنــور املــرشق للديــن احلنيــف، فعــر 
هلــؤالء  والضــالل  التيــه  حالــة  عــن 
النــاس بفتنتهــم التــي أرّضت بالديــن، 
ــا  ــن نواحيه ــاة م ــم أرّضت باحلي ــن ث وم
املختلفــة؛ ألن الديــن أصــل كل يشء، 
فهــو نظــام احليــاة وقانوهنــا، ويف هــذا 
ــكالم  ــط ال ــة لراب ــورة مجالي ــل ص التقاب
احلالتــان  للمتلقــي وهاتــان  وتوصيلــه 
 )( اإلمــام  وظفهــا  املتقابلتــان 

بعبــارات مكثفــة متناســقة قائمــة عــى 
الربــط واالنســجام، وهــذا النــوع مــن 
التقابــل ال يقصــد بــه أن تقــف كلمــة 
ــن  ــة ب ــو موازن ــا ه ــرى، وإن ــل أخ مقاب
حالتــن خمتلفتــن، والتقابــل بشــكل عــام 
مصطلــح »ذو صفــة شــمولية ال تقــف 
عنــد حــدود املقابلــة الطباقيــة أو عنــد 
حــدود املقابلــة للــيء، فهــو يتصــف 
أو  التــوازن  ألســلوب  اجلمــع  بصفــة 
االزدواج  أو  التفويــف  أو  التاثــل 
والتناســب  والرديــد...  واإلرداف 
والتناظــر... وكلهــا عــى صلــة كــرى 

اجلاليــة«)25(. بالعنــارص 
مجاليــة  عــى  الدراســون  ويؤكــد 
نســقية  بنيــة  لكونــه  التقابــل  أســلوب 
مندجمــة األجــزاء يف ســياق قائــم عــى 
مــع  ومتفاعــل  الشــكل  يف  التناظــر 
ــى تفــرق  ــكاد تلتقــي حت ــة، فــا ت الدالل
ــق  عــى التضــاد، أو عــى التشــاكل لتخل
وهــي  ومثــرة،  مفاجئــة  مجاليــة  لــذة 
آخــر  إىل  نســقي  أســلوب  مــن  تنتقــل 
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لتحــدث يف النفــس قبًضــا وبســًطا، هيبــة 

و..... ورجــاًء  خوًفــا  وأنًســا، 
ــل  ــلوب التقاب ــدو أس ــه يغ ــذا كل وهب
يف بنيتــه اجلاليــة ظاهــرة أســلوبية داخلــة 
يف نظريــة النظــم عنــد اجلرجــاين، ويف 
مفهــوم التصويــر الفنــي عنــد القدمــاء 
فالتضــاد  الســواء...  عــى  واملحدثــن 
التقابــي ال يقــوم عــى جمــرد املعاكســة 
أو التعــارض، أو عــى أســاس مفهــوم 
اهلــدم والبنــاء... وإنــا يســتند إىل النســق 
يقــف  نســق  فــكل  البنيــوي  التقابــي 
وتشــاكاًل  تضــاًدا  آخــر  نســق  مقابــل 
لينتهــي إىل التآلــف والتكامــل والتناغــم 

منســجمة«)26(. وحــدة  يف 
ــف مشــتمال عــى  جــاء النــص الرشي
فيــه  ملــا  البالغــة  مــن  عــال  مســتوى 
كــا  واملجــازات،  االســتعارات  مــن 
فَِتــٍن  فــي  »َوالنَّــاُس   :))( قولــه  يف 
ــْت  ــِن، َوَتَزْعَزَع ي ــُل الدِّ ــا َحب ــَذَم فيه انَج
داَســتُهم  فَِتــٍن  يف  اْلَيِقــِن...  َســواِري 
ــا وقاَمــت  ــم بَِأظالفِه ــا، وَوطَِئتُه بَِأخفافِه

َعــى َســنابِكِها ....«)27(. نجــد اإلمــام 
الضــارة  احلالــة  هــذه  ينعــت   )(
ــن  ــذر م ــا، وحي ــن خلطورهت ــة والفت بالفتن
ــور الرســالة  ــزوغ ن هــذه املواقــف بعــد ب
الــذي أرشقــت لــه الســموات واألرض، 
يــورد ذلــك بعبــارات مرابطــة متناســقة 
ببعــض  بعضهــا  تعالــق  عــر  متعــددة 
ــا بينهــا. والعطــف  بواســطة العطــف في
يقابــل  الــذي  بالوصــل  يعــرف  مــا  أو 
ــي  ــاين الت ــث املع ــن مباح ــو م ــل ه الفص
ــا  ــلوبية العتاده ــا األس ــز بإمكاناهت تتمي
ــا  ــق عليه ــة، ويطل ــى األدوات الرابط ع

املعــاين)28(. حــروف 
متقاربــة  ألفاًظــا  النــص  يف  نجــد 
األفعــال   )( كاســتعاله  معانيهــا  يف 
)انجــذم، تزعــزع( والفعلــن )اختلــف، 
ظاهــًرا  كانــت  وإن  فهــي  تشــتت(، 
ــر  ــن يظه ــد، ولك ــى واح ــى معن ــدل ع ت
ــع  ــى اجلام ــة، واملعن ــروق يف اللغ ــا ف فيه
والــزوال  والضعــف،  الوهــن  فيهــا 
دقــة  عــن  فضــاًل  واالضمحــالل، 
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فيهــا.  وردت  مجلــة  كل  يف  االســتعال 
فاجلــذم مــالزم الســتعال احلبــل، وهــو 
التضعضــع  هــو  والتزعــزع  انقطاعــه، 
ــَف  ــه )(: »واخَتَل ــقوط ويف قول والس
ــي  ــر: يعن ــر« والنج ــتََّت الَْم ــر وَتَش النَّْج
عــن  ونقــل  الــيء)29(.  يف  األصــل 
عــي،  حديــث  )ويف  قولــه  عبيــدة  أيب 
األمــر،  وتشــتت  النجــر،  واختلــف 
النجــر الطبــع واألصــل ومــن أمثاهلــم 
رأي  لــه  ليــس  الــذي  )املخلِّــط(  يف 
ابــٍل  نجــاِر  )كل  قالــوا  عليــه  يثبــت 
مــن  فيــه  بذلــك  يريــدون  نجارهــا( 
هــذا  ويف  األخــالق)30(  مــن  لــون  كل 
إىل ضيــاع   )( املؤمنــن  أمــر  يشــر 
هــؤالء املضلــن يف آرائهــم وأصوهلــم 

وطباعهــم.
وممــا جــاء عــى دقــة العبــارة وتناســبها 
مــع أختهــا أنــه قــدم عبــارة )اختلــف 
النجــر( عــى عبــارة )تشــتت األمــر(؛ 
ــت  ــل وثاب ــو أص ــا ه ــالف في ألن االخت
يكــون علــة ملــا بعــده وســبًبا لــه، فإنــه 

يقــود ويــؤدي إىل تشــتت األمــر وتبــدده، 
وجــاء لفــظ )األمــر( يف عبــارة )وتشــتت 
األمــر( و)األمــر( لفــظ يســتعمل للــيء 
القــرآن  عــّر  وقــد  والعظيــم،  املهــم 
الكريــم يف عــدد مــن املواضــع يف هــذا 
ــْل  ــه تعــاىل: ﴿ُق اللفــظ، كــا جــاء يف قول
]آل عمــران:  للــه...﴾  ــُه  ُكلَّ اْلَْمــَر  إِنَّ 
ــُر  ــه تعــاىل: ﴿َوَكاَن َأْم 154[ ونحــو قول

اللــه َمْفُعــواًل﴾ ]النســاء: 47[.
لفــظ  وهــو  الشــأن....  »واألمــر: 
ــوال كلهــا«، وجــاء  عــام لأفعــال واألق
بحســب  الكريــم  القــرآن  يف  وروده 
الســياق منــه قولــه تعــاىل: ﴿َوإَِلْيــِه ُيْرَجــُع 
ــُه﴾ ]هــود: 123[ وكذلــك  ُكلُّ اْلَْمــُر 
جــاء بمعنــى اإلبــداع نحــو قولــه تعــاىل: 
ــراف:  ــُر﴾ ]األع ــُق َواْلَْم ــُه اْلَخْل ﴿َأاَل َل

.)31 (]54
ومــن غنــاء النــص مــا نلحظــه فيــه 
مــن اســتعال املتضــادات والتقابــالت 
خامــل،  »فاهلــدى   )( قولــه  يف  كــا 
الرمحــن،  و)عــى  شــامل«  والعمــى 
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ونــر الشــيطان( و)يف خــر دار ورش 

دار(.
ــة  ــن مجع ــور حس ــث الدكت ويف حدي
عــن العالقــة اجلاليــة بــن الشــكل الفنــي 
التضــاد وبــن مضمونــه يف  ألســلوب 
القــرآن الكريــم، بــّن ذلــك أهنــا »عالقــة 
تقــوم عــى الدقــة يف اختيــار األلفــاظ 
أو  تعقيــد  دون  مواضعهــا  يف  وإنزاهلــا 
نقصــان....  أو  زيــادة  أو  غمــوض، 
وتتمثــل يف الوضوح والرقة واالنســياب 
العــذب بــن األنســاق املتقابلــة... ســواء 
فهــي  متســاوية...  أم  متناظــرة  كانــت 
اللفــظ  يف  والرونــق  بالبهــاء  تتصــف 
املركــب  اللفــظ  ويف  الفصيــح،  املفــرد 
تــريس مبــدأ  الــذي  الوقــت  البليــغ يف 

الروعــة والســمو يف معانيهــا«)32(.
آلــة  تــرز  ومــن هاتــن الصورتــن 
ــول  ــه رس ــذي حتمل ــاق ال ــت واملش العن
اهلل )( يف ســبيل إعــالء كلمــة اهلل، 
كــا يــرز انحطــاط الفئــة التــي تســتخف 
بأمــر الديــن وال يمســكها وازع وال رادع 

عــن انتهــاك احلرمــات واتبــاع األهــواء، 
أن   )( فــأراد  الشــهوات،  وحــّب 
يعــر يف احلالــة الثانيــة عــن ذم أصحــاب 
معاويــة، وبيــان حاهلــم هــذه؛ ألهنــا فئــة 
الــذي  تعــاىل  اهلل  ديــن  عــن  تنصلــت 
خالفــه  فمــن   )( نبيــه  أظهــره 
كانــت هــذه صفتــه. ومــن متســك بــه 
كانــت منزلتــه ومقامــه يتجــه نحــو مقــام 

.)( اهلل  رســول 
:)( به )( ارتباط أهل بيته

بعــد املقطــع الــذي افتتــح بــه خطابــه 
مناقــب  بعــض  فيــه  وأظهــر   )(
ــك  ــد ذل ــم بع ــرم )(، ث ــي األك النب
الديــن  يف  بورثتــه  موصــواًل  جعلــه 
وامتــداده يف الرســالة، وهــم األئمــة مــن 
أهــل بيتــه )( الذيــن حفظــوا عنــه 
اإلســالم احلــق فتفانــوا يف الدفــاع عنــه، 
 :)( وضحــوا مــن أجلــه، إذ يقــول
ــُة  ــِرِه َوَعْيَب ــُأ َأْم ِه َوَلَج ــرِّ ــُع ِس ــْم َمْوِض »ُه
ِعْلِمــِه َوَمْوئِــُل ُحْكِمــِه، َوُكُهــوُف ُكُتبِــِه، 
ــاَء َظْهــِرِه،  ــْم َأَقــاَم اْنِحنَ َوِجَبــاُل ِديــِن، ِبِ
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َوَأْذَهــَب اْرتَِعــاَد َفَرائِِصــِه«)33(.
ــة  ــة والعظيم ــور املهم ــذه األم كل ه
املعظّمــة لــه )( التــي أظهــر فيهــا 
لــه  العاليــة  الدرجــة   )( اإلمــام 
ــة  ــم، وراجع ــة هب ــا مودع )( جعله
 )( ــم ــى أهن ــدل ع ــذا ي ــن ه ــم م إليه
هــذه  يف  نجــد  إذ  وبطانتــه،  أصلــه 
االتســاق  وقــوة يف  ترابًطــا  العبــارات 
عــر اإلضافــات املتكــررة، فاإلضافــة 
تــدل عــى شــدة امتــزاج النســبة بــن 

االســمن.
مكثفــة  العبــارات  جــاءت  لقــد 
مــن  ُعــدَّ  الــذي  العطــف  بواســطة 
أحــد  بــن  فقــد  الربــط،  أســاليب 
الدارســن ذلــك بقولــه: »فــإّن صيــغ 
يف  دورهــا  تلعــب  والــرشط  العطــف 
ــا  ــرج هب ــذي خي ــياق األديب ال ــق الس خل
مــن إطارهــا الراثــي املألــوف إىل صــور 
ــدد  ــلوبية تتج ــات أس ــة، أو منبه تعبري
للعالقــات  تبًعــا  الســياق  جتــدد  مــع 
الكائنــة يف ذهــن املبــدع، وتبًعــا لقدرتــه 

عــى الربــط بــن عنــارص املوجــودات 
يف شــكل صياغــة مجاليــة تعتمــد عــى 
التضايــق والرابــط ال عــى جمــرد اجلمــع 

.)34(» والــرصِّ
عــر  أيضــا  الــكالم  وصــل  لقــد 
العائــد  املتمثلــة بالضمــر  اإلحــاالت 
يف   )(األعظــم الرســول  عــى 
نحــو  النــص  يف  الــواردة  األلفــاظ 
حكمــه...(.  علمــه،  أمــره،  )رّسه، 
ــه  ــن مقام ــة م ــذه املنزل ــدت ه ــد تول لق
ينفــك  ال  ألنــه  )(؛  الرشيــف 
مــكان،  و  وقــت  موصًيــا هبــم يف كل 
قــال معــًرا عــن ذلــك )(: »وهلــم 
الوصيــة  وفيهــم  الواليــة،  خصائــص 

.)35 والوراثــة...«)
عليهــا  التــي  احلــال  بــن  وبعدمــا 
ــى  ــول ع ــرج بالق ــون، ع ــؤالء املنافق ه
وآل  حممــد  وهــم  الراجحــة،  الكّفــة 
حممــد )(؛ ألهنــم املحســودون مــن 
اجلهــة الثانيــة وهــي الفئــة املنافقــة، فأراد 
ــذي  ــع ال ــام الرفي ــار املق ــك إظه ــن ذل م
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بوأهــم اهلل فيــه، واملحــل الــذي هّيــأه 
هلــم؛ لتكــون حجــة عــى مــن ناوأهــم، 
هلــم،  والبغضــاء  العــداوة  ونصــب 
ينكــره  أن  يســتطيع  الــكالم ال  وهــذا 
ــة املجهــود  ــوا غاي ــد بذل أحــد؛ ألهنــم ق
مــن أجــل تثبيــت الديــن ورســوخه، 
ــار  ــد أش ــك، وق ــى ذل ــهد ع ــة تش واألم
ــذا  ــه )( ه ــج أن يف كالم ــارح النه ش
تعريًضــا عــى مــن ادعــى التقــدم عليــه، 
ــه،  لســابقته يف اإلســالم، وجهــاد أعدائ
وكذلــك علومــه الواســعة اجلّمــة)36(. 
 )( عــن طريــق مقــام رســول اهلل
تنعكــس صورهتــم الرتباطهــم معــه.

لقــد أشــار )( إىل أمــور ترجــع إىل 
النبــي األعظــم )( منبًهــا األمــة عــى 
ــًدا فيهــا عــى حقــوق أهــل  ــك، مؤك ذل
ــه:  ــا قول ــم، منه ــت )(، ورعايته البي
»وهلــم خصائــص حــق الواليــة، وفيهــم 
واألحاديــث  والوراثــة«)37(.  الوصيــة 
حقهــم،  يف   )( عنــه  املأثــورة 
ــد  ــة عن ــي ثابت ــم فه ــة يف اتباعه والوصي

املســلمن مجيًعــا، منهــا حديــث الثقلــن 
 :)( عــن أيب ســعيد، قال رســول اهلل
»إين تــارك فيكــم الثقلــن أحدمهــا أكــر 
ممــدود  حبــل  اهلل  كتــاب  اآلخــر  مــن 
ــل  ــرتيت أه ــاء إىل الرض، وع ــن الس م
بيتــي، وإهنــا لــن يفرتقــا حتــى يــردا عــّي 
ــث  ــن األحادي ــره م ــوض«)38(. وغ احل
الرشيفــة الكثــرة. جــاءت هــذه األلفاظ 
)الواليــة، الوصيــة، الوراثــة( يف كالمــه 
الرشيــف معرفــة بـــ )ال(؛ ألهنــا معهودة 
ــول اهلل )( إىل  ــن رس ــة م ــد األم عن
ــم  ــم؛ وألهن ــه )( يف مواالهت ــل بيت أه

ــه. ــه يف دين ــاؤه وورثت أوصي
ملــا  اهلل  »إن   :)( قولــه  يف  يقــرر 
قريــش  علينــا  اســتأثرت  نبّيــه  قبــض 
ــا عــن حــق نحــن أحــق  بالمــر، ودفعتن
 )( ــن ــة«)39(، يب ــاس كاف ــن الن ــه م ب
ــة  ــة والطاع ــواالة والرعاي ــم بامل أحقيته
ألمــر رســول اهلل )( ملــا رأى مــن 
مصــادرة حقوقهــم، وعــن طريــق ذلــك 
بــن  مكانتهــم  يرســم   )( فإنــه 
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 )( األمــة عــر مــا خطــه رســول
 )( هلــم، ومّلــا كان الرســول األعظــم
ال ينطــق عــن اهلــوى، فهــذا حــق يقــن، 
ــف  ــد خال ــك فق ــن ذل ــدف ع ــن ص وم

.)( اهلل  رســول 
الربط يف تشابه الحداث

:)(والنبي )( بن اإلمام
بــّن اإلمــام أمــر املؤمنــن )( عــن 
طريــق األحــداث التــي مــرت وعاشــها 
 )( اهلل  برســول  ارتباطــه  شــدة 
بَِمــا  تِــي  »ِذمَّ قولــه:  يف  ذلــك  نجــد 
ــْن  ــٌم، إِنَّ َم ــِه َزِعي ــا بِ ــٌة، َوَأَن ــوُل َرِهينَ َأُق
ــَن  ــِه ِم ــَن َيَدْي ــّا َب ــَرُ َع ــُه اْلِع ــْت َل َح َصَّ
ــِم  امْلَُثــالِت َحَجَزتــُه التَّْقــوى َعــْن َتَقحُّ
ــاَدْت  ــْد َع ــْم َق ــُبهاِت، َأالَ َو إِنَّ َبلِيََّتُك الشُّ
َكَهْيَئتَِهــا َيــْوَم َبَعــَث َاهللَُّ َنبِيَّــُه َو َالَّــِذي 
ــقِّ َلُتَبْلَبُلــنَّ َبْلَبَلــًة، َلُتَغْرَبُلــنَّ  َبَعَثــُه بِاحْلَ
ــى  ــْدِر َحتَّ ــْوَط َاْلِق ــاُطنَّ َس ــًة، َوَلُتَس َغْرَبَل
َيُعــوَد َأْســَفُلُكْم َأْعاَلُكــْم...«)40(. بــدأ 
بوثــوق  خطبتــه   )( املؤمنــن  أمــر 
ويقــن نافًيــا عــى مــن يــراوده شــك 

ــود  ــذ العه ــك بأخ ــًدا ذل ــه، مؤك يف قول
عــى نفســه فيــا يذهــب إليــه، ويتحــرى 
للشــبهات،  جمتنًبــا  قولــه  يف  القــول 
أن   )( أراد  التمهيــد  هــذا  وبعــد 
يقــارب يف أمريــن، وبــن حالتــن، وهــو 
حــال األمــة يف عهــد البعثــة املرشفــة، 
وموقفهــم منهــا بــن مؤمــن ومنكــر، 
مــن   )( اهلل  رســول  حتملــه  ومــا 
ــده  ــال يف عه ــك احل ــك، وكذل ــل ذل أج
ــن  ــه م ــوف يواجه ــا س ــان م )(، وبي
املعانديــن واملعارضــن، ومــا جيــري مــن 
الفتــن ، فــأراد أن يبن املواقف املتشــاهبة 
بينــه وبــن رســول اهلل )(، ويمكــن 
ــه  ــا من ــف إملاًح ــه الرشي ــر كالم أن يف
وبــن  بينــه  احلالتــن  الندمــاج   )(
ورســول  ألنــه  ؛   )( اهلل  رســول 
اهلل )( نفــس واحــدة فهــي متحــدة 
ــة:  ــة املباهل ــر يف آي ــا ف ــذا م ــه، وه مع
ــَك فِيــِه ِمــن َبْعــِد َمــا َجــاَءَك  ﴿َفَمــْن َحاجَّ
ِمــَن اْلِعْلــِم َفُقــْل َتَعاَلــْوا َنــْدُع َأْبنَاَءَنــا 
ــنَا  ــاَءُكْم َوَأنُفَس ــاَءَنا َونَِس ــْم َونَِس َوَأْبنَاَءُك
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َوَأنُفَســُكْم ُثــمَّ َنْبَتِهــْل َفنَْجَعــل لَّْعنَــَت 
عمــران:  ]آل  اْلَكاِذبِيــَن﴾  َعَلــى  اللــه 

.]61
أورد ابــن اجلــوزي آراًء عــدة يف قولــه 
تعــاىل: ﴿َوَأنُفَســنَا﴾ نقــل الــرأي األول 
عــن الشــعبي أن املــراد بذلــك هــو أمــر 
.)41()( املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب

واإلمــام )( عــى يقــن يف كالمــه؛ 
ألنــه يؤكــد ذلــك باليمــن والقســم، 
اهلل  رســول  بمبعــث  يقســم  وهــو 
)(، وذلــك قســم كبــر يف نفســه، 
أن  شــك  وال  اآلخريــن،  نفــس  ويف 
القســم مــن مؤكــدات الــكالم وقــول 
اإلمــام )( وعلمــه إنــا هــو مســتنبط 
مــن علــم رســول اهلل )(. ويف هــذا 
 )( املعنــى مــا ورد عــن أمــر املؤمنــن
ــاٍب  ــَف َب َمنِــْي َرُســْوُل اللــه َأْل قــال: »َعلَّ
ِمــَن الِعْلــِم ُيْفَتــُح لـِـْي ِمــْن ُكلِّ َبــاٍب َأْلــَف 

َبــاٍب«)42(.
نجــد النــص الرشيــف مملــوًءا بالقــوة 
ــن،  ــة واليق ــًة للهداي ــدات، جتلي والتأكي

كل  عــن  البعيــدة  الثاقبــة  والبصــرة 
طريــق  عــن  ذلــك  ويظهــر  شــبهة، 
اإلحــاالت بالضائــر كضمــر املتكلــم، 
 ،)( ــه ــود علي ــي تع ــم الت ــاء املتكل وي
ــم  ــة يف االس ــرات املتمثل ــك املش وكذل
ــالم  ــذي(، واملؤكــدات ب ــول )ال املوص

التوكيــد، والنــون املؤكــدة للفعــل.
مــن  الضائــر  خاصيــة  بيــان  ففــي 
حيــث جمــيء الضمــر كونــه معوًضــا 
اهليــرشي  فــّرق  مذكــور،  اســم  عــن 
بــن ضائــر احلضــور التــي متثــل ضائــر 
ضائــر  وبــن  واملخاطــب،  املتكلــم 
الغيبــة، إذ إنــه بــن أن ضائــر املجموعــة 
يف  تعــوض  ال  )احلضــور(  األوىل 
الغالــب عــن االســم املذكــور يف املقــال، 
بــل إهنــا تشــر إىل »شــخصن مشــاركن 
ــام ،  ــن يف املق ــول وحارضي ــاذ الق يف اخت

واملخاطــب«)43(. املتكلــم  مهــا 
ا عى  االحتجاج برسول اهلل )( ردًّ

اخلصوم:
ــن  ــى م ــه ع ــج )( يف مؤاخذات حيت
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مل يتحــَر الدقــة يف احلكــم، ويســر بــه 
برأيــه، عــى ذلــك بإمتــام هــذا الديــن 
بــه رســول اهلل  بعــث  الــذي  احلنيــف 
)( بــا أنــزل عليــه مــن ربــه مــن 
فلــا  الواضحــات،  البينــات  اآليــات 
غــره  مــع  اختلــف  مــن  عــى  عــاب 
اهلل  بوحدانيــة  احتــج  برأيــه،  وحكــم 
تعــاىل، وباملبعــوث رمحــة للعاملــن مجيًعــا 
حممــد )(، وكذلــك بالكتــاب املنــر 
اهلــادي إىل ســواء الســبيل، فعــى الرغــم 
ــد  ــي تلزمهــم بتوحي مــن املوحــدات الت
أن  إال  شــوكتهم  وقــوة  كلمتهــم، 
»ُثــمَّ   :)( يقــول  أشــتات  آراءهــم 
اإِلَمــاِم  ِعنْــَد  بَِذلِــَك  اْلُقَضــاُة  َيْجَتِمــُع 
ُب آَراَءُهــْم  الَّــِذي اْســَتْقَضاُهْم َفُيَصــوِّ
َجِميًعــا وإَِلُهُهــْم َواِحــٌد، وَنبِـــيُُّهْم َواِحــٌد 
وكَِتاُبُهــْم َواِحــٌد«)44(. فعبارتــه )ونبيهــم 
مــن  أكثــر  ســياق  يف  وردت  واحــد( 
ــزة  ــرب الع ــداه ب ــد ابت ــل يف التوحي عام
ــرم  ــي األك ــاله بالنب ــاىل، وت ــارك وتع تب
ألنــه  العزيــز؛  الكتــاب  ثــم   ،)(

يف  رســوله  بذكــر  ذكــره  قــرَن  تعــاىل 
الطاعــة والتنزيــه والتمجيــد، والتكريــم 
ــرآن  ــده الق ــا يؤك ــذا م ــف، وه والترشي

الكريــم.
ممــا يــدّل عــى املكانــة التــي يشــهد 
 )( األعظــم  للنبــي   )( هبــا 
دينًــا  ســبحانه  اهلل  أنزلــه  »أم  وقولــه 
عــن   )( اهلل  رســول  فقــرّص  تاًمــا 
الــكالم  هــذا  ففــي  وأدائــه«،  تبليغــه 
اشــد  ينكــر  إنــكاري؛ ألنــه  اســتفهام 
يدخــر  أن  عــن  واالســتبعاد  اإلنــكار 
إال  وســًعا   )( الكريــم  الرســول 
ــالته، ألن  ــغ رس ــل تبلي ــن أج ــه م ويبذل
ذلــك يناقــض مــا ذكــره اهلل عــن رســوله 

وإمتــام دينــه.
ــتفهامية  ــئلة االس ــتعال االس إن »اس
التوجيهيــة،  اللغويــة  اآلليــات  مــن 
ــار  ــه إىل خي بوصفهــا توجــه املرســل إلي
واحــد وهــو رضورة اإلجابــة عليهــا، 
يســتعملها  املرســل  فــإن  ثــم  ومــن 
األحــداث،  جمريــات  عــى  للســيطرة 
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املرســل  ذهــن  عــى  وللســيطرة  بــل 
مــا  جتــاه  اخلطــاب  وتســير  إليــه، 
يريــده املرســل، ال حســب مــا يريــده 
ــتفهام  ــذا االس ــد ه ــرون«)45(. نج اآلخ
بالتنزيــه  يتعلــق  فيــا   )( بــدأه  قــد 
تبــارك وتعــاىل،  البــاري اخلالــق  عــن 
ــوله  ــه رس ــن تنزي ــكالم ع ــه بال ــم أردف ث
وشــدة  للتــالزم   )( الكريــم 
ورســوله  تعــاىل  اهلل  بــن  االرتبــاط 

.) (
مدح النبي )( والثناء عليه:

بعــد احلمــد هلل ســبحانه ذكــر نبيــه 
ــه وإرســاله،  ــاًل ابتعاث ــا هــو أهلــه معل ب
فقــال: »وأنَّ حممــًدا عبــده ورســوله ، 
ابتعثــه رمحة للعبــاد ، وحياة للبــالد«)46(، 
الشــهادة  بعــد  )ابتعثــه(  الفعــل  جــاء 
برســالته لتكــون األلفــاظ نســًقا منســجًا 
جــاء  )ابتعــث(  والفعــل  ومتناســًقا، 
عــى صيغــة )افتعــل(، إذ نلمــس فيــه 
معنــى املطاوعــة؛ ألّن املشــيئة اإلهليــة 
املطلقــة، والقــدرة التكوينيــة تقــررت 

محــل   ،)( وتكليفــه  بابتعاثــه 
هــذه الرســالة العظيمــة، فأداهــا عــى 
ــن اهلل  ــا م ــدًدا ومصوًب ــه مس ــل وج أكم
ــا  ــل( هل ــة )افتع ــتعال صيغ ــاىل، واس تع
»معنــى مهــم جــًدا للتوصــل إىل العامــل 

واملعمــول«)47(.
»اْبَتَعَثــُه  قولــه  يف   )( بــن  لقــد 
االبتعــاث  هــذا  لِْلِعَبــاِد...«  َرْحَمــًة 
التــي جــاءت مالئمــة ملعنــى  وهيأتــه 
ــا  ــاىل: ﴿َوَم ــه تع ــم يف قول ــرآن الكري الق
لِّْلَعاَلِميــَن﴾  َرْحَمــًة  إاِلَّ  َأْرَســْلنَاَك 
جــاءت  وقــد   .]107 ]األنبيــاء: 
يف  ومتالئمــة  متناســقة  العبــارات 
)الرمحــة  عبــارة  فقدمــت  مواضعهــا، 
ــالد(،  ــاة للب ــارة )احلي ــى عب ــاد( ع للعب
ألجــل تقــدم العلــة عــى املعلــول، فــإذا 
عّمــت الرمحــة العبــاد بركــة الرســالة 
برشعتــه  األمــة  وصلحــت  اخلالــدة، 
إىل  ذلــك  فســيؤدي  املباركــة،  وبعثتــه 

الكريمــة. الطيبــة  احليــاة 
بالــكالم  الــكالم  هــذا  ويرتبــط 
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 )( ــه إذ أشــار ــة ل الالحــق، وهــو عل
هــي  إنــا  والبعثــة  الرســالة  أن  إىل 
بأكملــه،  األريض  العــامل  هلــذا  هدايــة 
»حــن  قولــه  عليــه  يــدل  مــا  وهــذا 
واضطــرب  فتنــة،  الرض  امتــأت 
أكنافهــا،  الشــيطان يف  حبلهــا، وعبــد 
ــد  ــى عقائ ــس ع ــدو اهلل إبلي ــتمل ع واش
أهلهــا...«)48(، نجــد يف مــا تقــدم قوة يف 
ــد  ــارات، وق ــن العب ــك ب الســبك واحلب
تنبــه الدارســون املحدثــون إىل االرتبــاط 
العالقــات  تلــك  أصــل  »أن  فبينــوا 
االرتبــاط  إىل عالقــات  يرجــع  مجيًعــا 
ــن املعــاين، وهــي العالقــات  املنطقــي ب
املعــاين  تداعــي  عمليــة  عــى  القائمــة 
يف العقــل البــرشي... ويذكــر بــراون 
ــتخدموا  ــن اس ــض الباحث ــر أن بع وميل
مصطلحــات أخــرى تتعلق هبــذا املجال 
والركيــب،  النظــام  مصطلحــا  منهــا 
والسلســلة،  االختيــار  ومصطلحــا 
ــاملة،  ــات ش ــذه العالق ــون إن ه ويقول
ــتويات  ــى كل مس ــا ع ــن تطبيقه إذ يمك

الوصــف اللغــوي، ومــن هنــا كانــت 
هــذه العالقــات متضافــرة ومتوافقــة، 
ــض«)49(. ــى بع ــا ع ــكل بعضه ــس يت لي
وبعــد هــذه األحــوال الدالــة عــى 
ذلــك  أعقــب  املرشفــة،  البعثــة  أمهيــة 
بقولــه )( »فــكان حممــد بــن عبــد اهلل 
ــي  ــد املطلــب إمــام اهلــدى، والنب ــن عب ب
املصطفــى )�(«)50(، إذ جــاء بعــد هــذا 
الــكالم ذكــر النبــي األكــرم )(، ويف 
ذكــره أثــر بالــغ يف النفــس ملــا حيملــه 
االســم الرشيــف مــن قــوة يف وصــل 
ــاز،  ــاع واإلنج ــيلة لإلقن ــكالم، كوس ال
ويذهــب الدارســون املحدثــون إىل أن 
اســم العلــم »حييــل عــى شــخص مــا يف 
مقــام مــا أو مقــال مــا يصبــح لــه حمتــوى 
ذلــك  صفــات  جممــل  هــو  وصفــي، 
الشــخص الــذي حييــل عليــه االســم. 
مليــل  نقــده  يف  روســل  ذهــب  لذلــك 
أنــه عــى  العلــم، إىل  يف مســألة اســم 
احلقيقــة وصــف لصاحبــه لكنــه وصــف 
حســب  العلــم  فاســم  معلــن.  غــر 
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روســل يمكــن أن حيلــل عــى الصفــات 

التــي لصاحبــه«)51(.
يســتدل مــن ذلــك أن االســم العلــم 
 )( املبــارك العائــد للنبــي األكــرم
الصفــات  كل  املتلقــي  فيــه  يتمثــل 
املباركــة حلامــل الرســالة اخلامتــة، بــا 
واملبــادئ  العظيمــة  املعــاين  مــن  فيــه 

اإلســالم. لرســالة  الســامية 
وبعــد ذكــر اســمه الرشيــف اتبعــه 
)( بالصفــات احلقــة التــي وصفــه اهلل 
ــي  ــدى والنب ــام اهل ــه » إم ــو قول ــا، وه هب
هــو  وهــذا   ،»)( املصطفــى 
املــكان الــذي بــوأه اهلل تعــاىل واملحــل 

ــه. ــاه ل الــذي ارتض
باســتعاله   )( بالغتــه  تظهــر 
التــي  والتشــبيهات  االســتعارات 
التــي أطفأهــا اهلل  الفتنــة  وصــف هبــا 
 :)( فقــال )( برســوله الكريــم
ــه  ــد ب ــا، وامخ ــه نرياهن ــأ اهلل ب ــذي أطف »ال
ــه  ــه أوتادهــا، وأقــام ب ــزع ب رشارهــا، ون
الضمــر  تكــرار  نجــد  ميلهــا...«)52( 

العائــد عليــه )( نحــو )بــه( مــن 
والســتعال  املتقدمــة،  العبــارات 
الضمــر دواع ذكرهــا الدارســون منهــا 
»إن إدراك املتكلــم بــأن املحــال عليــه 
لــن يلتبــس عــى املخاطــب، قــد حيملــه 
بالتلفــظ بالضمــر، دون  إىل االكتفــاء 
ــه...  ــى مرجع ــدل ع ــظ ي ــه بلف أن يردف
أمــا يف خطــاب امللــوك فإجــالاًل هلــم 
ال خياطبــون بضمــر اخلطــاب ملــا فيــه 
ــر  ــون بضم ــا خياطب ــة وإن ــن املواجه م
الغيبــة، أو بوصــف يــدل عــى التعظيــم 

الشــأن«)53(. وإعــالء 
وأشــار )( إىل ارحتــال رســول اهلل 
املبــارك وســرته  دينــه  )( وإمتــام 
وإعــام  النعمــة،  وإكــال  العطــرة، 
ــها  ــة نفس ــر )( يف اخلطب ــة، فع الرمح
ــًدا«، إذ  ــه محي ــه اهلل إلي ــم قبض ــه: »ث بقول
يشــر الفعــل )قبــض( إىل معنــى العنايــة 
الــيء  تنــاول  فـ»القبــض  واإلكــرام، 
بجميــع الكــف نحــو قبــض الســيف 
وغــره، قــال تعــاىل: ﴿قبضــت قبضــة﴾ 
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]طــه: 96[... وقــد يكنــى بالقبــض عن 
املــوت فيقــال قبضــه اهلل«)54(. ويســمى 
ملــك املــوت بـــ )قابــض األرواح()55(، 
ممــا يــدّل عــى املــدح والثنــاء عــى النبــي 
ــد بــه هــذا احلــدث وهــو  )(، مــا قّي
ــظ  ــو لف ــن وه ــت احلس ــض( بالنع )القب

ــدا(. ــا محي ــه )قبظ ــدا( يف قول )محي
بصيغــة  )محيــًدا(  احلــال  وجــاءت 
ــا حياتــه املباركــة، والســرة  املبالغــة مبينً
العطــرة حتــى اختتمــت لــه برضــوان اهلل 

ــه مــن املقــام املحمــود. ومــا أعــده ل
منزلة البعثة الرشيفة

نجــد اإلمــام )( يف أكثــر املواضــع 
ــدور  ــف ب ــه الرشي ــدأ كالم واخلطــب يب
الرســول  وذكــر  الرشيفــة،  البعثــة 
األعظــم )( واملوازنــة بــن حــال 
وحــال  اإلســالم،  جمــيء  بعــد  األمــة 
قولــه  يف  كــا  اإلســالم،  قبــل  النــاس 
ــًدا  )(: »إِنَّ اللــَه تعالــى َبَعــَث ُمَحمَّ
َنِذيــًرا لِْلَعاَلِميــَن، َوَأِمينًــا َعَلــى التَّنِْزيــِل، 
ــن،  ــرِّ ِدي ــى َش ــَرِب َعَل ــَر الَع ــْم َمْعَش َوَأْنُت

َدار...«)56(. َشــرِّ  َوفِــي 
البعثــة الرشيفــة،  بــن )( حــال 
تكليــف  ابتــداء  إىل  إشــارة  وفيــه 
خــر  بدايــة  وهــي   ،)( النبــي 
ــاة  ــن حي ــّوج م ــا اع ــدال م ــور، العت ون
وقبلــه،  الوقــت  ذلــك  يف  اإلنســان 
الفعــل )ابتعــث(؛   )( وقــد اختــار
 )( ــه ــيء؛ ألن ــة ال ــا تفيــد بداي ألهن
ــوازن بــن حياتــن  أراد أن يفاضــل أو ي
متقاربــة  وكالمهــا  اإلنســان  يعيشــها 
ــاء  ــة بانته ــدأ الثاني ــرى، إذ تب ــن األخ م
حيــاة قبلهــا، وكذلــك نلمــح يف فعــل 
االبتعــاث امتــداًدا للرســالة وأدائهــا، 
ــأة  ــت هي ــي بين ــال الت ــك احل ــد ذل ويؤك
هــذا االبتعــاث يف قولــه »نذيــًرا للعاملــن 

التنزيــل«. وأمينًــا عــى 
والنذيــر هــو وصف لــه )( ذكره 
ــا َأْرَســْلنَاَك  القــرآن يف قولــه تعــاىل: ﴿ إِنَّ
]البقــرة:  َوَنِذيــًرا...﴾  َبِشــيًرا  بِاْلَحــقِّ 
ــا َأْرَســْلنَاَك  119[، وقولــه تعــاىل: ﴿َوَم
َوَنِذيــًرا...﴾  َبِشــرًيا  لِّلنَّــاِس  ــًة  َكافَّ إاِلَّ 
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 )( ســبأ: 28[ لقــد اختــار اإلمــام[
ألنــه  )(؛  للنبــي  الوصــف  هــذا 
اســم ووصــف فيــه قــوة وبــأس حيتمــل 
ــاء  ــا ج ــاب، مم ــد بالعق اإلنــذار والوعي
مــن  بعــده  مــا  مــع  متناســًبا  متناســًقا 
الــكالم يف النــص، وملــا فيــه مــن التقريــع 
والتحقــر فيــا كانــوا عليــه مــن عصبيــة 
 :)( وبــداوة، وســفك دمــاء، قــال
»َوَأْنُتــْم َمْعَشــَر اْلَعــَرِب َعَلــى َشــرِّ ِديــٍن، 
ِحجــاَرٍة  َبــْنَ  ُمنِيُخــوَن  َداٍر،  رَشِّ  َويِف 
ُبــوَن  ترْشَ  ، ُصــمٍّ َوَحيَّــاٍت  ُخْشــٍن، 
ِشــَب، َوَتْســِفُكوَن  الَكــِدَر، َوَتْأُكُلــوَن اْلَ
َأْرَحاَمُكــْم،  َوَتْقَطُعــوَن  ِدَماَءُكــْم، 
ــاُم فِيُكــْم َمنُْصوَبــٌة، َواآْلَثــاُم بُِكــْم  اْلَْصنَ

َمْعُصوَبــٌة«)57(.
العمــوم  التعبــر  هــذا  يف  ونلمــح 
ــه  ــن قول ــن م ــظ العامل ــمول يف لف والش
النبــي  ألن  للعاملــن؛  )نذيــًرا   )(
العــوامل،  جلميــع  مبعــوث   )(
ــّر  ــى م ــة ع ــاس كاف ــة للن ــه قائم ورشعت
ــه  ــاءت عبارت ــور، وج ــان والعص األزم

)أمينًــا عــى التنزيــل( زيــادة يف أوصافــه 
ونعوتــه )( وهــي معطوفــة عــى مــا 
ــات واالســتمرار  ــة عــى الثب قبلهــا دالل
ــان  ــا( صفت ــًرا، وأمينً ــاء؛ ألن )نذي والبق
عرفهــا  صفــة  واألمانــة  مشــبهتان، 
العــرب يف شــخصه الكريــم قبــل البعثــة 
املطهــرة؛ إذ يلقــب عندهــم بـــ )الصــادق 

األمــن(.
:)( التأيس برسول اهلل

ــول  ــن )( رس ــر املؤمن ــل أم جيع
ومثلــه  وقدوتــه  أســوته   )( اهلل 
األعــى يف كل موقــف شــديد يمــر فيــه، 
ويف كل كــرب ونازلــة تواجهــه، فيظهــر 
ســمو تلــك الشــخصية العظيمــة، وعلو 
ــان  ــا أب ــر م ــا، ع ــع هب ــي يتمت ــا الت مهته
عنــه النــص الرشيــف وكشــف عنــه؛ إذ 
جــاء ذلــك حينــا أمجعــت العــرب عــى 
ــرب  ــى ح ــت ع ــا أمجع ــه )(، ك قتال
هــذا  ويضفــي   )( اهلل  رســول 
التــأيس طمأنــة لنفســه، وإياًنــا هبدفــه 

الســامي.
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يف شــكاته مــن قريــش، وعداوهتــا 
مــن رســول  بقرابتــه  لــه )( حيتــج 
اإلســالم  يف  وســابقته   )( اهلل 
مــن  إىل  ذلــك  »وســلمت  قولــه  يف 
الرســول  مــن  قرابتــي  يف  مثــي  ليــس 
وســابقتي يف اإلســالم«)58(، فقــد جــاء 
مــع  ليتســق  الرســول  بلفــظ  التعبــر 
اإلســالم؛  وهــي  لــه  التاليــة  العبــارة 
هــذا  تبليــغ  يف  مكلــف  الرســول  ألن 
الديــن العظيــم وهــو انســجام ناجــم 
ــوع  ــط بــن األلفــاظ، وهــو ن عــن الراب
مــن الرابــط القائــم عــى التكريــر، وقــد 
جعــل الدارســون هــذه الظاهــرة مــن 
الرابــط املعجمــي قائمــة »عــى ســلم 
وبعــد  الوحــدة،  عــودة  درجاتــه  أوىل 
هــذا الرابــط واالنســجام بــن األلفــاظ 
قيمــة مهمــة مــن قيــم النــص تتمثــل 
باختيــار األلفــاظ ووضعهــا بــا يناســبها 
ذكــر مخــري هــذه املســألة بقولــه: »إذ 
داخــل  اختيــار  بعمليــة  النــص  يقــوم 
اللغــة ذاهتــا )حمــور االختيــار(، ومــن 

ــاره  ــص باعتب ــر إىل الن ــن النظ ــا يمك هن
عينــة مــن املؤسســة اللغويــة، إذ يعــرض 
مســتوياهتا التعبريــة وصيــغ تطورهــا 
وهــذه  والدالليــة،  الركيبيــة  وبنياهتــا 
الوظيفــة هــي لغويــة بحتــه، إذ يفتــح 
النــص نظامــه اللغــوي اخلــاص ويعمــل 
تشــغيله«)59(،  وإعــادة  حتويلــه  عــى 
العبــارة  مــع  ليتســق  التعبــر  جــاء  إذ 
التاليــة لــه وهــو اإلســالم؛ ألنــه رســول 
يف تبليــغ هــذا الديــن العظيــم، وقــّدم 
عــى  الرســول(  مــن  )قرابتــي  عبــارة 
القرابــة  ألن  اإلســالم(؛  يف  )ســابقتي 
متأصلــة وســابقة، وهــذا مــا جــاء يف 
النــص الرشيــف كأنــه يريــد أن حيتــج 
ــَأُلُكْم  ــل الَّ َأْس ــاىل ﴿ُق ــه تع ــك بقول بذل
َة فـِـي اْلُقْرَبــٰى...﴾  َعَلْيــِه َأْجــًرا إاِلَّ اْلَمــَودَّ
وأبــرز   ]23 اآليــة:  مــن  ]الشــورى: 
هلــم  ألن  )(؛  الرســول  منزلــة 
الــرشف يف االنتســاب إليــه، وأكــد ذلك 
بعطــف عبــارة )وســابقتي يف اإلســالم( 
عــى مــا قبلهــا، وال تقتــر هــذه القرابــة 
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اإلمــام  بــن  النســبية  القرابــة  عــى 
بــل   ،)( اهلل  رســول  وبــن   )(
تتعــدى إىل القرابــة والرابــط وااللتــزام 

الروحــي والنفــي بينهــا.
يف  وفضلهــا  البعثــة  مقــام  ويف 
املؤمنــن  أمــر  كالم  أظهــر  اإلســالم 
)( صــورة العــرب وهــم يعيشــون 
ــل،  ــة، وال دلي ــال هداي ــواء ب ــط عش خب
ال يقــرؤون كتاًبــا وال هيتــدون بنبــي، 
ــم  ــي األعظ ــم بالنب ــنَّ اهلل عليه ــى َم حت
وتغــرت  حاهلــم،  فتبدلــت   )(
أمورهــم إىل خــر، لــذا جــاء الــكالم 
مبينًــا عزهــم، ومكانتهــم بعــد رشوق 

نــوره. وبــزوغ  اإلســالم 
يــدل الفعــل )ســاق( يف قوله )فســاق 
والتســليم  االندفــاع  عــى  النــاس( 
للســائق، وهــو الرائــد املوصــل إىل ذلــك 
املــكان واملحــل الــذي بوأهــم فيــه حتــى 
بلغــوه واســتقاموا، ويظهــر فيــه صــورة 
داللــة  ولعــل  والتســليم،  اإلذعــان 
العمــوم  فيهــا  نلمــح  الفعــل )ســاق( 

حتتــه  يدخــل  إذ  والقــوة،  والشــمول 
الطائــع واملحــب وغرمهــا، واألصــل 
اإلبــل  »ســوق  هــو  إنــا  الســوق  يف 
جلبهــا وطردهــا، يقــال ســقته فانســاق، 
الــدواب،  مــن  يســاق  مــا  والســقية 
ــٍذ  ــَك َيْوَمئِ ــٰى َربِّ وفــر قولــه تعــاىل ﴿إَِل
ــه  ــو قول ــة: 30[ نح ــاُق﴾ ]القيام اْلَمَس
اْلُمنَتَهــٰى﴾  ــَك  َربِّ إَِلــٰى  ﴿َوَأنَّ  تعــاىل: 
﴿َســائٌِق  وقولــه   ،]42 ]النجــم: 
َوَشــِهيٌد﴾ ]ق: 21[ أي ملــك يســوقه 
وآخــر يشــهد عليــه ولــه، وقيــل كقولــه: 
اْلَمــْوِت﴾  إَِلــى  ُيَســاُقوَن  َمــا  ﴿َكَأنَّ

.)60(»]6 ]األنفــال: 
ــود  ــر تع ــواردة ضائ ــال ال ويف األفع
عــى صاحــب الرســالة املتقــدم ذكــره 
ــة  ــن اجلهال ــم م ــذي انقذه ــف ال الرشي
يف  النجــاة  بلغــوا  حتــى  والضــالل 
ــون  ــون املحدث ــد الدارس ــن، ويؤك الدي
ــة  ــر يف اجلمل ــة الضم ــة وظيف ــى أمهي ع
وربــط  ارتبــاط  لغــرض  العربيــة 
عــى  بعضــه  وإحالــة  الــكالم  أجــزاء 
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ــق  ــى التعال ــل ع ــر يعم ــض، فالضم بع
عــن  اللبــس  ويدفــع  اجلملتــن  بــن 

الــكالم)61(.
ــة  ــه بالبعث ــح اإلمــام )( خطبت افتت
الرشيفــة، مســّمًيا النبــي )( باســمه 
الرشيــف مــن دون ذكــر لفــظ الرســول 
أو النبــي، ملــا يف ذكــر االســم الَعَلــم مــن 
قيمــة إنجازيــة مشــعة، إذ إّن يف ذكــر 
اســمه الرشيــف وقــع يف نفــس املتلقــي 

كــا تقــدم ذكــره.
الرشيــف  الــكالم  مفتتــح  ارتبــط 
املتمثــل بفضــل اهلل عــى النــاس برســوله 
الكريــم )( واســتنقاذهم ممــا هــم 
فيــه قبــل البعثــة املطهــرة، ثــم حتــول 
النــاس الــذي أدى إىل حســن حاهلــم 
فقــد ارتبطــت هــذه املقدمــة بكالمــه 
يالقيــه  ومــا  قريــش  عــن  الرشيــف 
ــه أراد أن يشــر إىل العنــت  منهــم، وكأن
الرســول  واجههــا  التــي  واملصاعــب 
)( يف عهــد ابتعاثــه مــع مــا يواجهــه 

.)( نفســه 

تعظيم الحاديث الرشيفة
:)( عند اإلمام

عــن  خيــر  أن   )( اإلمــام  أراد  ملــا 
لكالمــه  مهــد   ،)( األعظــم  النبــي 
الرشيــف قبــل أن يذكــر احلديــث يف قولــه 
إَِلــيَّ  َأَحــبُّ  ــَماِء  السَّ ِمــَن  َأِخــرَّ  »َفــَأن 
ــوِل اهلل )�(«،  ــى َرُس ــِذَب ع ــْن َأْن َأْك ِم
آخــِر  فــي  »َيْخــُرُج  احلديــث  أورد  ثــم 
ــَفهاُء  ــناِن ، ُس ــداُث الْس ــوٌم أْح ــاِن َق الّزم
املقدمــة  هــذه  جــاءت  الْحــالِم...«)62( 
لتســد البــاب أمــام املرجفــن واألعــداء 
املكذبــن املفريــن عليــه )(، فهــو ال 
يســتبعد أن يشــك هــؤالء بقولــه وهــو 
ينقــل حديــث رســول اهلل )(، لــذا 
فقــد أظهــر فيهــا منزلــة صاحــب احلديــث 
فيهــا  صــور  وقــد  نفســه،  يف  ومقامــه 
ــي  ــة الت ــر، واملعصي ــر الكب ــرأة، واألم اجل
ال تغتفــر بحــق مــن يكــذب عــى رســول 
بصــورة حســية  وقــد جــاء   ،)( اهلل 
مهولــة تكــون عنــده أهــون مــن غرهــا يف 
حــال القــول عــن رســول اهلل بغــر حــق، 
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ــّر أو هيــوى مــن الســاء أحــب  وهــو أن خَيِ
إليــه مــن ذلــك، وهــذه صــورة مهولــة 
حينــا  الكريــم  القــرآن  مــن  مســتوحاة 
ْك بِــاهلل  يصــور املرشكــن:﴿... َوَمــن ُيــرْشِ
ــَاِء َفَتْخَطُفــُه الطَّــرْيُ  ــَا َخــرَّ ِمــَن السَّ َفَكَأنَّ
يــُح يِف َمــَكاٍن َســِحيٍق﴾  ــِوي بِــِه الرِّ َأْو َتْ
ــاهلل  ــرشك ب ــورة ال ــذه ص ــج: 31[ فه ]احل
ــذب  ــرأ فيك ــن جي ــورة م ــك ص ــاىل، فتل تع
عــى رســول اهلل )( ومــن جهــة أخرى 
فإنــه أراد أن يدحــض األعــداء ويردعهــم 
 )( بحجــة دامغــة أنبــأ فيها رســول اهلل
كــا  الديــن  عــن  املارقــن  هــؤالء  عــن 
يمــرق الســهم مــن الرميــة، وهــو نــص ال 

ــل. ــل التأوي يقب
:)( االنتساب إىل رسول اهلل

خطبــه   )( املؤمنــن  أمــر  يبــدأ 
إّمــا بحمــد اهلل ســبحانه، والثنــاء عــى 
ــة  ــد بالبعث ــول اهلل )(، أو التمجي رس
)(؛  إليــه  انتســاب  أو  والرســالة، 
بــه األســاع،  مفتتًحــا يصغــي  ليكــون 
ــوب،  ــه القل ــئ ب ــار، وهيي ــب األنظ وجيل

وهــو يف كل ذلــك مــا يقــول إال احلــق، 
ومــا ينطــق إالّ بالصــدق، ومــن هــذا مــا 
ــوارج  ــب اخل ــو خيط ــه )( وه روي عن
ــه »نحــن أهــل بيــت  ــوم النهــروان بقول ي
وخمتلــف  الرســالة  وموضــع  النبــوة 
املالئكــة، وعنــرص الرمحة ، ومعــدن العلم 
ــاز...«)63(. ــق احلج ــن أف ــة ، نح واحلكم
تكثيًفــا  املقدمــة  هــذه  يف  نجــد 
ــذه  ــرر، وهل ــف املتك ــر العط ــارة ع للعب
وهــي  احلقيقــة  تثبــت  التــي  األخبــار 
اهلل  برســول  كلهــا  ومرتبطــة  متصلــة 
شــيًئا  أراد  قــد   )( وإنــه   ،)(
ــه،  ــر لوازم ــا ذك ــه، وإن ــره بذات ومل يذك
ــتعارة  ــمى باالس ــي يس ــن بالغ ــذا ف وه
ونــزول  والرســالة  فالنبــوة  املكنيــة، 
ومعــدن  الرمحــة،  وحلــول  املالئكــة 
العلــم واحلكمــة، وأفــق احلجــاز يرجــع 
ــا،  ــبوا إليه ــد انتس ــم ق ــه )(، وه إلي
 )( بعــده القيمــون عليهــا  ألهنــم 
يف  أمانــة  فهــي  عليهــا،  واملوكلــون 
أعناقهــم فأدوهــا عــى متامهــا، فحاربــوا 
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وأمــروا  والفســاد  والظلــم  البغــي 
باملعــروف وهنــوا عــن املنكــر، وضحــوا 

مــن أجلهــا.
توصيــل  عــى  النــّص  توفــر  لقــد 
تعــدد  عــر  أوارصه  وتقويــة  الــكالم 
متحقــق  ذلــك  ألن  اإلضافــات؛ 
فيهــا لشــدة االندمــاج بــن االســمن 
عــرف  يف  اإلضافــة  ألّن  املتضايقــن؛ 
اســم  إىل  أول  أســم  النحويــن »ضــم 
ثــاٍن ليــس بخــر وال تابــع، وال حــال 
مــن غــر فاصــل بينهــا«)64(. وممــا تقــدم 
ــة عــى  ــة الدال ــا النســبة القوي تظهــر فيه
التاســك، وقــد جــاءت ألفــاظ )الرمحة، 
كالمــه  يف  متأخــرة  احلكمــة(  العلــم، 
ــالة،  ــوة، والرس ــاظ )النب ــن ألف )( ع
وإنــزال الوحــي، واملالئكــة(؛ ألن هــذه 
إذ  اخلالــدة،  الرســالة  أســباب  مــن 
ارتبطــت الرمحــة بالرســالة كــا يف قولــه 
َرْحَمــًة  إاِلَّ  َأْرَســْلنَاَك  ﴿َوَمــا  تعــاىل: 

.]107 ]األنبيــاء:  لِّْلَعاَلِميــَن﴾ 
إخباره )( باملغيبات

:)( عن رسول اهلل
اإلخبــار  الرشيفــة  خطبتــه  يف  ورد 
 )( اهلل  رســول  عــن  باملغيبــات 
التــي ارّسهــا لــه يف عهــده وقــد حدثــت 
ملــا  تصديــق  وهــذا   ،)( زمانــه  يف 
قالــه رســول اهلل )( بعدمــا شــك 
بعضهــم فيــا يقولــه هلــم، قــال يف ذلــك 
)(: »َأَتَرانــي َأْكــِذُب َعَلــى َرُســوِل 
َقــُه،  ُل َمــْن َصدَّ اللــِه )(، َواهللِ الَََنــا َأوَّ
َل َمْن َكــَذَب َعَلْيــِه«)65(، إذ  َفــاَل َأُكــوُن َأوَّ
جــاء كالمــه مســتنكًرا عــى مــن يذهــب 
بــه هــذا املذهــب، وهــو طريق مــن طرق 
داللــة  فيــه  تتجــى  الــذي  االســتفهام 
الــردع والزجــر، وبعــد هــذا اإلنــكار 
باحلجــة  حممــاًل   )( كالمــه  ورد 
والدليــل الســاطع الثابــت عنــد اجلميــع 
َقــُه،  ُل َمــْن َصدَّ ــا َأوَّ مــن قولــه: »َواهللِ الَََن
ــِه« ويف  ــَذَب َعَلْي ــْن َك َل َم ــوُن َأوَّ ــاَل َأُك َف
ــقط  ــه، فأس ــوه علي ــا ادع ــص مل ــذا نق ه
مــا ذكــره عنــه يف مقدمتــه، وهــذه حجــة 
منــه )( موثقــة باملؤكــدات كالتوكيــد 
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ــد  ــك التوكي ــاهلل تعــاىل، وكذل بالقســم ب
ــر،  ــى الضم ــة ع ــد الداخل ــالم التوكي ب
)أنــا(،  املتكلــم  ضمــر  يف  وكذلــك 
التــي  املتضــادة  العبــارات  وكذلــك 
ــز املتلقــي يف  تكشــف عــن النــص وحتف
وســيلة اإلقنــاع كــا يف عبــاريت )ألنــا 
ــن  ــون أّول م ــال أك ــه، ف ــن صدق أّول م

ــه(. ــذب علي ك
ملــا كان حــال القــوم التــي يدركهــا 
عــدم  حيــث  مــن   )( اإلمــام 
الــذي  للــر  وإدراكهــم  اســتيعاهبم 
أودعــه اهلل يف رســوله )( وأهــل بيته 
 )( ــن ــر املؤمن ــر أم ــا أخ )( حين
بــأرسار مــن مكنونــات الغيــب التــي 
أطلعــه اهلل هبــا، فإنــه قــد عمــد إىل توثيــق 
ــده مراعــاة ملقــام حاهلــم،  كالمــه وتوكي
ــه )( بســوء طويتهــم، وهــذا  ومعرفت
مــن بالغــة القــول عنــده، وقــد أدرك 
القدمــاء أســاليب الــكالم عنــد اخلطبــاء 
مراعــاة  عــى  منبهــن  واملتكلمــن 
اجلاحــظ  ينقــل  للمخاطــب،  املتكلــم 

)إبراهيــم  وهــو  األعــالم  أحــد  عــن 
بــن حممــد( قولــه: »يكفــي مــن حــظ 
البالغــة أن ال يؤتــى الســامع مــن ســوء 
إفهــام الناطــق... وال يؤتــى الناطــق مــن 

ســوء فهــم الســامع«)66(.
لقــد درس أحــد الباحثــن املحدثــن 
هــذه القضيــة مبينًــا تنبيــه القدمــاء إىل 
حتقــق الفهــم عــر مــا اشــرطوه مــن 
ــطة  ــد واس ــل تع ــائل وعوام ــر وس تواف
مراعــاة  النــص  يف  ذلــك  إىل  ومعينًــا 
املخاطــب  كان  فــإذا  للمخاطــب)67(. 
األمــر  يف  شــاًكا  وكان  الذهــن  خــايل 
فيؤتــى بوســائل تفيــد اإلقنــاع وتوصــل 
إىل اليقــن مــن ذلك املؤكــدات الكالمية 

كــا هــو حمقــق يف النــص الرشيــف.
يف  اآلخــر  الكالمــي  املنجــز  أمــا 
االســتفهام  فهــو   )( خطابــه 
ــارع  ــل املض ــزة والفع ــوب باهلم املصح
)أتــراين( املتعــدي إىل ياء املتكلــم، الذي 
ــا  ــتغراب مل ــب واالس ــه التعج ــح في نلم
ــس  ــى نف ــة ع ــة بالغ ــن أمهي ــر م يف األم
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املتكلــم، وهــو الكــذب عــى رســول اهلل 
)( وهــو الــذي أول مــن صدقــه، 
وبعثتــه  لرســالته  فــداء  نفســه  وقــدم 
الرشيفــة، ويمكــن أن خيــرج االســتفهام 
ــك الشــاكن  ــكار عــى أولئ ــا إىل اإلن هن
ــي  ــن أن يعط ــك يمك ــن، وكذل الطاعن
واثــق  املســتفهم  ألن  التقريــر؛  معنــى 
يكــون  وكذلــك  بذلــك،  ومتيقــن 
مــن  للتقريــر  مفيــدا  هنــا  االســتفهام 
جهــة األعــداء، إذا أردنــا أن نفــر أهنــم 
يعلمــون ويطمئنــون هبــذه الشــخصية 
التــي ال تأخذهــا يف اهلل ويف  العظيمــة 
احلــق لومــة الئــم، ولكــن مكابرهتــم 
ــه. تقودهــم ومتنعهــم مــن أن يســلموا ل
لقــد ورد التعبــر بصيغــة االســتفهام 
للفعــل )رأى( يف القــرآن الكريــم كــا 
ــون:  ــورة املاع ــاىل يف س ــه تع ــو يف قول ه
يــِن﴾  بِالدِّ ُب  ُيَكــذِّ الَّــِذي  ﴿َأَرَأْيــَت 
الدارســون  املــح  وقــد   ]1 ]املاعــون: 
الســياق  يف  التعبــر  هــذا  دالالت  إىل 
القــرآين مــن االســتفهام، إذ هــو يثــر 

ملــا  وإثــارة  هــزة  الغافلــن  نفــس  يف 
ــل  ــب والعم ــة يف التعج ــن املبالغ ــه م في
إظهــار  وكذلــك  تنبيههــم،  عــى 
الفعــل  ولعــل  ووضوحــه،  األمــر 
يف  االســتعال  يف  مناســب  )أرأيــت( 
األمــور الظاهــرة الواضحــة املشــاهدة 

واملعاينــة)68(.
استنهاض أصحابه بتذكريهم برسول 

:)( اهلل
ــان  ــن )( اإلي ــر املؤمن ــر أم ُيظه
تذكــر  يف  احلّقــة  بالرســالة  الراســخ 
ــّدة  ــول اهلل )( وش ــع رس ــه م أعدائ
ــوِل  ــَع َرُس ــا َم ــْد ُكنَّ ــول »وَلَق ــه، يق بأس
وَأْبنَاَءَنــا  آَباَءَنــا  َنْقُتــُل   )( اللــه 
ــَك إاِلَّ  ــا ذلِ ــا، ال َيِزيُدَن ــا وَأْعَاَمنَ وإِْخَواَننَ

َوَتْســلِيًا...«)69(. إِيَاًنــا 
كل  تســقط  بــاهلل  اإليــان  أمــام  إن 
ــا؛ إذا  ــة وغره ــن القراب ــارات م االعتب
بالديــن احلنيــف. ويف  كانــوا كافريــن 
موقــف  املوقفــن  بــن  املوازنــة  هــذه 
رســول اهلل )( وصحابتــه، وموقــف 
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 )( املؤمنــن  أمــر  صحابــة  بعــض 
يتجــى إثــارة اآلخــر واســتنهاض مهتــه، 
ــذب  ــون، وك ــا يدع ــالن م ــه ببط وليقين
مــا يفــرون عليــه جــاء كالمــه الرشيــف 
 :)( قولــه  وهــو  تدمغهــم،  حجــة 
َمــَع  َوِجَهــاِدي  بِاللــِه  إِيَمانــي  »َأَبْعــَد 
َرُســوِل اللــِه )(، َأْشــَهُد َعــَى َنْفــِي 
ــَن  ــا ِم ــا أَن ــُت إذا وم ــد َضَلل ــِر! َلَق بِاْلُكْف

امُلهَتديــَن«)70(.
وهــذا اســتفهام إنــكاري، وهــو حيتج 
بإيانــه الراســخ باهلل ســبحانه، الــذي بدأ 
فيــه باإليــان بــاهلل؛ ألنــه أول مــن صدقه 
وغمــر قلبــه بــه، وقــد قــدم ألجــل هــذا 
اإليــان كل مــا يملــك يف هــذه الدنيــا 
ــه  ــيفه، إذ إن ــالم بس ــتقام اإلس ــى اس حت
ــف  ــا كش ــذات اهلل بعدم ــه ب ــذل مهجت ب
اهلمــوم والغمــوم عــن وجــه رســول اهلل 
)( يف حياتــه كلهــا، ممــا حــدا بــه أن 
ــو  ــه، وه ــوه علي ــا تقول ــم م ــر عليه ينك
والســابق  عليــه،  املنصــوص  اإلمــام 
ــى  ــهد ع ــدون أن يش ــم يري ــدم، وه املق

نفســه، وهــذا ممــا ال يقبلــه عقــل، ويف 
يتحــول  نــراه  الرشيــف  النــص  هــذا 
خطابــه مــن الــكالم مــع نفســه الرشيفــة 
 )( وإيانــه وجهــاده مــع رســول اهلل
إىل مواجهتهــم ومبارشهتــم باخلطــاب 
ــاب  ــر اخلط ــح بضم ــر الري ــر األم ع
يقــول »َفُأُبــوا َشــرَّ َمــآٍب َواْرِجُعــوا َعَلــى 
ــك  ــن ذل ــذ م ــاِب«)71(، ليتخ ــِر اْلَْعَق َأَث
ــيس  ــم، وخس ــوء فعلته ــى س ــا ع رادًع
حتذيــر  هــذه  عبارتــه  ويف  أفعاهلــم، 
وخيــم، ووعيــد شــديد، ملــا ســيؤول 
ــؤول  ــه حاهلــم، فهــو ينبؤهــم بــرش ي إلي
اليهــم، وهــو رجوعهــم عــى األعقــاب، 
ــه  ــوا علي ــا كان ــون إىل م ــم يرجع أي إهن

ــم. ــم وآباؤه ه
لقــد جــاءت األلفــاظ فيهــا منســجمة 
ــآب(  ــدر )م ــتق املص ــد اش ــة، فق موائم
ويعنــي العــودة والرجعــة مــن الفعــل 
ــبت  ــد اكتس ــوا( وق ــدم )فأب ــر املتق األم
هــذه احلالــة الســيئة شــدة وقــوة مــن 
ــل  االســم املضــاف وهــو أفعــل التفضي



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

63

.................................................................................اأ. د. �سامل يعقوب ال�سلمي

إىل  إضافتــه  أســندت  الــذي  )رش( 
هلــذا  غايــة  أقــى  فهــو  املصــدر، 
عطفــت  وكذلــك  املــال،  أو  الرجــوع 
أثــر  عــى  )وأرجعــوا  الثانيــة  العبــارة 
الســابق  الــكالم  لتوكيــد  األعقــاب( 
عــى  تــدل  فألفاظهــا  وتقويتــه،  هلــا 
إىل  والقهقــرى  والرجــوع  االنتــكاس 
اخللــف والــوراء، ممــا يــدل عــى العمــى 
والعتمــة والتيــه والضــالل وهــي أشــياء 
القــوم فتمنعهــم  تقــف جمتمعــة أمــام 
واملســتقبل  اإلمــام  نحــو  التقــدم 
ــر  ــام اخل ــاة، وإع ــى احلي ــاح ع واالنفت
يف  اإلضافــة  جــاءت  وقــد  والنفــع، 
قولــه )( )أثــر األعقــاب( شــديدة 
ــم  ــة هب ــهم راجع ــرة يف نفوس ــة مؤث قوي
إىل العهــد األول، حمققــة معنــى بالًغــا يف 
ــر والعقــب(  الدقــة؛ ألن اللفظــن )األث
يعنــي كالمهــا الرجــوع إىل الــيء، عــن 
طريــق ذلــك. فقــد احتــد املعنــى وقــوي 
بإضافــة أحدمهــا إىل اآلخــر، فاندمــج 
ــدة  ــق، ولش ــى الدقي ــذا املعن االســان هب

ذاتــه  يف  وذوبانــه  اهلل  مــع  ارتباطــه 
واقرانــه وارتباطــه الشــديد برســول اهلل 
)( الــذي ال ينفــك عنــه يف أّي حــال 
مــن األحــوال، وهــو يف كل هــذه األمور 
ُيفــرى عليــه، نجــده يضمــن خطابــه 
ــا  ــم، ك ــوء فعله ــوم لس ــى الق ــك ع ذل
»َأصاَبُكــْم   :)( قولــه  يف  جــاء 
حاِصــٌب، َوالَ َبِقــَي ِمنُْكــْم آبــٌر، َأَبْعــَد 
إِيــَاين بِــاهللِ َوِجَهــاِدي َمــَع َرُســوِل اهللِ 
)( َأْشــَهُد َعــَى َنْفــِي بِاْلُكْفــِر، َلَقــْد 
امْلُْهَتِديــَن«.  ِمــَن  َأَنــا  َوَمــا  إًِذا  َضَلْلــُت 
ــر  ــا يف األم ــا وقاطًع ــم متيقنً ــا يعل فحين
بــا انطــوت عليــه نفــوس القــوم جتاهــه، 
ــاء بقولــه:  يدعــو عليهــم بالــزوال والفن
َبِقــَي ِمنُْكــْم  »َأصاَبُكــْم حاِصــٌب، َوالَ 
آبــٌر«. واحلاصــب هــو »الريــح الشــديد 
التــي تثــر احلصبــاء«)72(، وجــاء تعبــره 
»َأصاَبُكــْم حاِصــٌب«  قولــه:  )( يف 
والفنــاء  باهلــالك  عليهــم  داعًيــا 
رجــاؤه  انقطــع  قــد  ألنــه  واإلبــادة؛ 
طريــق  إىل  رجوعهــم  ومــن  منهــم، 
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بصيغــة  الدعــاء  جــاء  وقــد  اهلــدى، 
ــد  ــاء يفي ــايض، وإن كان الدع ــل امل الفع
ــه )( عــّر باملــايض،  االســتقبال، لكن
ألن صــورة اهلــالك قــد حّلــت ووقعــت 
هبــم، وانقطــع أمرهــم، وصــار فيهــم 
العبارتــن  هاتــن  يف  وكأن  متحقًقــا، 
يلمــح فيهــا التمنــي باســتئصاهلم إذ بلــغ 
ــا فجــاء  ــا قوًي هــذا الدعــاء عليهــم مبلًغ
بأشــد وطــأة عليهــم، أي أراد أالّ يبقــى 
ــر( يف  ــة، وقــد روي لفــظ )آب منهــم باقي
قولــه )( »وال بقــي منكــم آبــر« أو 
ــر هــو مــن قوهلــم »رجــل  ــر(، واآلث )آب
آبــر للــذي يأبــر النخــل، أي يصلحــه«، 
ــن أيب  ــا اب ــذي رجحه ــر( ال ــة )آث ورواي
ــر احلديــث،  احلديــد فــراد بــه الــذي يأثِ
أي يرويــه وحيكيــه)73(، وتقدمــت عبــارة 
ــارة )وال  ــى عب ــب( ع ــم حاص )أصابك
األوىل ســبب  آبــر(؛ ألن  منكــم  بقــي 
ــم  ــع عليه ــاء الواق ــة؛ وألن الفن يف الثاني
التــي  العاصــف  الريــح  بســبب  هــو 
ــم يقــع  ــاء، إذ إهنــا حتــدث ث تثــر احلصب

العبــارة  يف  ولعــل  عليهــم  العــذاب 
ــي  ــرب )ال بق ــن الع ــر ع ــا يؤث ــة م الثاني
ــتقصاء  ــه االس ــراد ب ــل ي ــر( مث ــم آب منك
يف زوال الــيء، والزيــادة فيــه واملبالغــة 
القــرآن  اســتعمل  وقــد  القــول،  يف 
ــا  ــل عليه ــوام املرس ــب( يف األق )احلاص
ــْلنَا  ــا َأْرَس ــاىل: ﴿إِنَّ ــه تع ــذاب يف قول الع
ْينَاُهــم  َعَلْيِهــْم َحاِصًبــا إاِلَّ آَل ُلــوٍط نَّجَّ

.]34 ]القمــر:  بَِســَحٍر﴾ 
:)( االرتباط الوثيق برسول اهلل

يف خطابــه )( املوجــه إىل أصحابــه 
 )( اهلل  رســول  مــن  قرابتــه  َبــّنَ 
»اْعَلُمــوا   :)( يقــول  إليــه،  وانتســابه 
ــوِل  ــمِّ َرُس ــِن َع ــَع اْب ــه، َوَم ــِن الل ــْم بَِعْي ُك َأنَّ
قلــوب  تثبيــت  بذلــك  يريــد  اللــه«)74(، 
اجلنــد الذيــن يواجهــون العــدو، فيجلــب 
والثبــات  والســكينة،  الطمأنــة  عليهــم 
ويعلمهــم بموضعهــم مــن احلــق؛ ألهنــم 
يدافعــون عــن إعــالء كلمــة اهلل فيذكرهــم 
ــول  ــن رس ــة م ــبية والروحي ــة النس بالقراب
َعــمِّ  اْبــِن  »َوَمــَع  قولــه:  يف   )( اهلل 
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ــن  ــك م ــو وارد يف ذل ــا ه ــه« مل ــوِل الل َرُس
األحاديــث الرشيفــة يف حقــه كحديــث 

املنزلــة.
ــن  ــر املؤمن ــى أم ــع ع ــا وق ــبب م وبس
مــن حيــف ومشــقة  بيتــه  )( وأهــل 
ــعرون  ــم يش ــول اهلل )( فإهن ــد رس بع
 )( بالوحشــة فهــو يتوجــه برســول اهلل
َنشــكو  إّنــا  »الّلُهــمَّ  فيقــول  الدعــاء،  يف 
هــذا  بقولــه  يريــد  إذ  َنبِيِّنــا«)75(،  َغيَبــَة 
بينهــم  أماًنــا  إن رســول اهلل )( كان 
وبــن املســلمن، حيــث يقولــون »كنــا إذا 

اشــتدت احلــرب نلــوذ برســول اهلل«.
كان  بينهــم   )( فحضــوره 
يمدهــم العزيمــة والقــوة مــع الصحابــة 
اهلل  رســول  أن  شــك  وال  املصطفــن 
ــن  )( حــارض يف نفــس أمــر املؤمن
)(، بــل هــو نفســه التــي بــن جنبيــه؛ 
ــرآن  ــّر الق ــا ع ــدة ك ــس واح ــا نف ألهن
َأْبنَاَءَنــا  َنــْدُع  َتَعاَلــْوا  ﴿َفُقــْل  الكريــم 
ــنَا  ــاَءُكْم َوَأنُفَس ــاَءَنا َونَِس ــْم َونَِس َوَأْبنَاَءُك
َوَأنُفَســُكْم ُثــمَّ َنْبَتِهــْل َفنَْجَعــل لَّْعنَــَت 

عمــران:  ]آل  اْلَكاِذبِيــَن﴾  َعَلــى  ــِه  اللَّ
.]61

إبراز مواقف أمري املؤمنن )( عر 
:)( مواقفه مع رسول اهلل

»أال وإّن مــن أعجــب   :)( قــال
بــن أيب ســفيان  العجائــب أّن معاويــة 
ــمي  ــاص الس ــن الع ــرو ب ــوي وعم الم
أصبحــا حيرضــان النــاس عــى طلــب 
الديــن بزعمهــا، ولقــد علمتــم أين مل 
أخالــف رســول اهلل )( قــط بنجــدة 
ــد،  ــه احلم ــبحانه بــا، ول ــي اهلل س اكرمن
وان   )( اهلل  رســول  قبــض  ولقــد 
وليــت  ولقــد  حجــري،  لفــي  رأســه 
ــة  ــه املالئك ــدي، تقلب ــدي وح ــله بي غس
املقربــون معــي، أيــم اهلل مــا اختلفــت 
أهــل  ظهــر  إالّ  نبيهــا  بعــد  قــط  أمــة 
باطلهــا عــى أهــل حّقهــا إالّ مــا شــاء 

اهلل«.
اخلامتة

أراد اإلمــام يف كالمــه الرشيــف أن 
يبــن مكانتــه ومنزلتــه ومقامــه احلقيقــي 
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الــذي ال لبــس فيــه عــر مواقفــه طــوال 
ــو يف  ــول اهلل )( وه ــع رس ــه م حيات
أعدائــه  وبــن  بينــه  املفاضلــة  هــذه 
ــذه  ــد ه ــالم يؤك ــن واإلس ــن الدي املدع
احلقيقــة بمخاطبتهــم هبــذه املؤكــدات 
أين  علمتــم  »ولقــد  قولــه  يف  اليقينيــة 
ومل  قــط   )�( اهلل  رســول  أخالــف  مل 
اعصــه«، لقــد اشــتملت عبارتــه املتقدمة 
ــول  ــة لرس ــة واملعصي ــي املخالف ــى نف ع
أخالفــه«  »مل  مجلــة  ولعــل   )( اهلل 
املتقدمــة عــى مجلــة )ومل أعصــه( ملــا فيها 
ــون  ــد تك ــوم، إذ ق ــمول والعم ــن الش م
ــر  ــيء اليس ــمل ال ــة تش ــة عام املخالف
والبســيط، والــيء الكبــر، أمــا املعصية 
فهــي ال تصــدق إالّ عــى الــيء الكبــر، 
لتكــون  بعــده،  بــا  كالمــه  ربــط  ثــم 
الطاعــة ســبًبا يف بــذل نفســه عنــه، وهــو 
يقيــه يف املواقــف الشــديدة العصيبــة، 

ــي  ــن الت ــي يف املواط ــه بنف إذ قال:»أقي
ينكــص فيهــا األبطــال، وترعــد فيهــا 
ــذه  ــه ه ــل مواقف ــد جع ــص«، وق الفرائ
رشًفــا ومكرمــة مــن اهلل قــد َمــنَّ اهلل هبــا 
 )( عليــه وهــو يقــدم لرســول اهلل
حيــث  الفــداء،  وهــذا  النجــدة  هــذه 
ــمَّ  ــَه«. ث ــه بِ ــي اللَّ ــَدٍة َأْكَرَمنِ ــول »بنَْج يق
أراد أن يبــن قربــه الروحــي والنســبي 
منــه )( فهــو مل يغــادره، بــل هــو 
كتــب  أكدتــه  مــا  وهــذا  لــه،  مــالزم 

الســر واحلديــث يف مالزمتــه لــه.
مــا دونتــه وأثبتــه يف هــذا البحــث 
كالم  مــن  القليــل  الــيء  هــو  إنــّا 
أمــر املؤمنــن )( يف بيــان املنزلــة 
ــر  ــا أن نش ــذي أردن ــع، ال ــام الرفي واملق
ــة  ــة واملنزل ــة العالي عــن طريقــه إىل املرتب
ــق  ــن طري ــارك ع ــج املب ــة يف النه الرفيع

اللغــة وعالقاهتــا وترابــط أجزائــه.
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اهلوامش:
يف   )( البيــت  ألهــل  احلجاجــي  اخلطــاب   )1(

.42 تداوليــة  دراســة  االحتجــاج-  كتــاب 
 /1 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )2(

.142  -139
)3( أصــول حتليــل اخلطــاب يف النظريــة النحويــة 

.1109 النــص(: 2/  العربيــة )تأســيس نحــو 
اجلملــة  تركيــب  يف  والربــط  االرتبــاط  نظــام   )4(

.155 العربيــة: 
 ،2 مريــم:   ،1 الكهــف:  يف:  اآليــات  راجــع   )5(

.8 ق:   ،221 البقــرة: 
)6( رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 1/ 142.

)7( الفروق اللغوية: 299.
)8( التحليل النحوي أصوله وأدلته: 259.

)9( البالغة واألسلوبية: 235.
)10( ينظــر: نظــرات يف قضايــا اللغــة العربيــة: 58- 

.59
)11( رشح هنج البالغة ابن أيب احلديد: 142.

)12( الفروق اللغوية: 348.
ــر:  ــل(: 364، وينظ ــل يفع ــوان األدب )فع )13( دي
ــة: 350. ــروق اللغوي ــع(: 8/ 324، الف ــان )مل اللس

)14( ديوان امرئ القيس: 72.
)15( الفروق اللغوية: 350.

)16( ديوان األدب )فعل- يفعل(: 363.
)17( اللسان )صدع(: 8/ 194- 196.

)18( التحليل النحوي، أصوله وأدلته: 211.
)19( الكشاف: 2/ 314.

 /1 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )20(

.1 4 2
)21( بناء اجلملة العربية: 61.

)22( نظــام االرتبــاط والربــط يف تركيــب اجلملــة 
.177  -176 العربيــة: 

 /1 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )23(
.1 4 2

)24( عمدة احلفاظ: 4/ 70 )مثل(.
)25( التقابــل اجلــايل يف النــص القــرآين- دراســة 

مجاليــة فكريــة وأســلوبية: 143.
)26( املصدر السابق: 153- 154.

 /1 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )27(
.1 4 2

)28( ينظر: البالغة واألسلوبية: 284.
ــد:  ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــر: رشح هن )29( ينظ

.142  /1
)30( اللسان: 5/ 193 )نجر(.

)31( مفردات ألفاظ القرآن: 88.
)32( التقابــل اجلــايل يف النــص القــرآين- دراســة 

مجاليــة فكريــة وأســلوبية: 166.
 /1 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )33(

.1 4 3
)34( جدليــة األفــراد والركيــب يف النقــد العــريب 

.179 القديــم: 
 /1 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )35(

.1 4 4
)36( ينظر: املصدر نفسه 1/ 146.

)37( املصدر نفسه: 1/ 144.
14؛ وينظــر:  بــن حنبــل: 3/  )38( مســند أمحــد 
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صحيــح مســلم: 7/ 122- 123؛ ونيــل األوطــار: 

.328  /2
 /1 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )39(

.2 8 3
)40( املصدر نفسه: 1/ 253.
)41( ينظر: زاد املسر: 199.

فتــح  وينظــر:  113؛  الســمطن:  درر  نظــم   )42(
 -114  /13 العــال:  وكنــز  270؛   /5  : البــاري 

.115
عــن   91 اجلملــة:  يف  ودوره  بنيتــه  الضمــر   )43(

.127 القــرآن:  يف  املقاميــة  املشــرات  كتــاب 
 /1 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )44(

.2 6 6
لغويــة  مقاربــة  اخلطــاب-  اســراتيجيات   )45(

.352 تداوليــة: 
 /1 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )46(

.2 8 4
)47( نظــام االرتبــاط والربــط يف تركيــب اجلملــة 

.116 العربيــة: 
 /1 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )48(

.2 8 4
)49( نظــام االرتبــاط والربــط يف تركيــب اجلملــة 

.105  -104 العربيــة: 
 /1 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )50(

.2 8 4
)51( احلجــاج يف القــرآن مــن خــالل أهــم خصائصه 

األسلوبية: 175- 176.
 /1 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )52(

.2 8 4
)53( املشرات املقامية يف القرآن: 56- 57.

 ،652 )قبــض(:  القــرآن  ألفــاظ  مفــردات   )54(
.214  -213  /7 )قبــض(:  اللســان  وينظــر: 

)55( اللسان )قبض(: 7/ 213- 214.
)56( رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 2/ 18.

)57( املصدر نفسه: 2/ 18.
)58( رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 2/ 96.

ــيميائية  ــى إىل س ــة املعن ــن بني ــص م ــة الن )59( نظري
الــدال: 68.

)ســوق(   436 القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات   )60(
)ســوق(.  116  /1 واللســان: 

)61( ينظــر: نظــام االرتبــاط والربــط يف تركيــب 
.153  -152 العربيــة:  اجلملــة 

 /2 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )62(
.2 1 2

)63( املصدر نفسه: 2/ 223.
)64( توجيه اللمع: 250- 251.

 /2 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )65(
.2 2 4

)66( البيان والتبين: 1/ 87.
ــى- دراســة يف أســاليب  )67( ينظــر: الســياق واملعن

ــريب: 136. النحــو الع
 ،30  -29 املاعــون:  ســورة  تفســر  ينظــر:   )68(
ومقاصــد التعبــر القــرآين- دراســة يف قصــار الســور: 

.46  -44
 /2 احلديــد:  أيب  ابــن  البالغــة،  هنــج  رشح   )69(

.1 9 0
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.................................................................................اأ. د. �سامل يعقوب ال�سلمي
)70( املصدر نفسه: 4/ 98.
)71( املصدر نفسه: 4/ 98.

)72( رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 4/ 98.

)73( املصدر نفسه: 4/ 98.
)74( املصدر نفسه: 5/ 136.
)75( املصدر نفسه: 5/ 149.
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املصادر واملراجع

القرآن الكريم.
- اســراتيجيات اخلطــاب، مقاربــة تداوليــة، عبــد 
ــد-  ــاب جلدي ــهري، دار الكت ــر الش ــن ظاف ــادي ب اهل

2004م. )ط1(  بــروت 
النحويــة  النظريــة  يف  اخلطــاب  حتليــل  أصــول   -
)تأســيس نحــو النــص(، حممــد الشــاوش، املؤســس 

2001م. 1421هـــ-  )ط1(  تونــس  العربيــة- 
املطلــب،  عبــد  حممــد  واألســلوبية-  البالغــة   -
الرشكــة املريــة العامليــة للنــرش- لونجــان- القاهرة 

1994م. )ط3( 
عبــد  محاســة  حممــد  د.  العربيــة،  اجلملــة  بنــاء   -

2003م. القاهــرة،  غريــب-  دار  اللطيــف، 
بحــر  بــن  عثــان عمــرو  والتبيــن، أليب  البيــان   -
الســالم حممــد  اجلاحــظ )255هـــ(، حتقيــق: عبــد 
هــارون ، النــارش مكتبــة اخلانجــي- بالقاهــرة )ط7( 

1998م. 1418هـــ- 
فخــر  د.  وأدلتــه،  أصولــه  النحــوي-  التحليــل   -
للنــرش-  العامليــة  الرشكــة املريــة  قبــاوة،  الديــن 

2002م. )ط1(  القاهــرة  لونجــان- 
- تفســر ســورة املاعــون- الســيد جعفــر مرتــى 
العامــي، املركــز اإلســالمي للدراســات- بــروت 

ق. 1419هـــ.   -1999 )ط1( 
- التقابــل اجلــايل يف النــص القــرآين- دراســة مجاليــة 
فكريــة وأســلوبية، د. حســن نعمــة- دار النمــر- 

دمشــق )ط1( 2005م.
- توجيــه اللمــع، أمحــد بــن احلســن بــن اخلبــاز، 
القاهــرة  الســالم-  دار  فايــز زكــي حممــد،  حتقيــق 

.2006 )ط2( 
العــريب  النقــد  يف  والركيــب  اإلفــراد  جدليــة   -
القديــم، د. حممــد عبــد املطلــب، الرشكــة املريــة 
العامليــة للنرش- لونجــان- القاهــرة )ط3( 2010م.
- احلجــاج يف القــرآن مــن خــالل أهــم خصائصــه 
ــة، دار الفــارايب- بــروت  ــد اهلل صول األســلوبية، عب

2007م. )ط2( 
- اخلطــاب احلجاجــي ألهــل البيــت )( يف كتــاب 
االحتجــاج- دراســة تداوليــة، عبــد احلســن عــي 
حبيــب النــارص، أطروحــة دكتــوراه، كليــة اآلداب- 

ــرة 1438هـــ- 2017م. ــة الب جامع
- ديــوان األدب، أبــو إبراهيــم إســحاق بــن إبراهيــم 
ــر،  ــار عم ــد خمت ــق: د. أمح ــارايب )350هـــ(، حتقي الف

الرشكــة املريــة العامليــة )ط1( 2003م.
ــل  ــو الفض ــد أب ــق حمم ــس، حتقي ــرئ القي ــوان ام - دي

إبراهيــم، دار املعــارف- بمــر )ط2( 1964م.
- زاد املســر يف علــم التفســر، أليب الفــرج مجــال 
الديــن عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي 
ابــن حــزم-  )597هـــ(، املكتــب اإلســالمي- دار 

2002م. 1423هـــ-  )ط1(  بــروت 
النحــو  أســاليب  يف  دراســة  واملعنــى-  الســياق   -
مؤسســة  منــاع،  فيصــل  عرفــات  د.  العــريب، 

2013م. )ط1(  لنــدن  الســّياب- 
ــد  ــد عب ــن أيب حام ــز الدي ــة، لع ــج البالغ - رشح هن
احلميــد بــن هبــة اهلل املدائنــي الشــهر بابــن أيب احلديــد 
)656هـــ(، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم- دار 
الكتــاب العــريب- بغــداد )ط1( 1426هـ- 2005م.
- صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري، دار الفكــر- 
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بــروت، د. ت.

الشــاذيل  اجلملــة-  يف  ودوره  بنيتــه  الضمــر   -
ــة اآلداب  ــس- كلي ــوراه، تون ــالة دكت ــرشي، رس اهلي
منوبــة 1998م، عــن املشــرات املقاميــة يف القــرآن- 
منــى اجلابــري، االنتشــار العــريب- بــروت )ط1( 

2013م.
د.  واالجتاهــات،  املفاهيــم  النــص-  لغــة  علــم   -
ســعيد حســن بحــري، الرشكــة املريــة العامليــة 

1997م. )ط1(  بالقاهــرة  لونجــان-  للنــرش- 
- عمــدة احلفــاظ يف تفســر أرشف األلفــاظ- معجــم 
ــف  ــن يوس ــد ب ــم، أمح ــرآن الكري ــاظ الق ــوي أللف لغ
بــن عبــد الدائــم املعروف بالســمن احللبــي )756هـ( 
حتقيــق: حممــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب 

ــروت )ط1( 1417هـــ- 1996م. ــة- ب العلمي
- الفــروق اللغويــة، أليب هــالل احلســن بــن عبــد اهلل 
بــن ســهل العســكري )400هـــ( تعليــق: حممد باســل 
عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة- بــروت )ط4( 

2006م- 1427هـ.
ــن حجــر، دار املعرفــة- بــروت،  ــاري، اب ــح الب - فت

د. ت.
ــق التنزيــل وعيــون األقاويــل  - الكشــاف عــن حقائ
يف وجــوه التأويــل، أليب القاســم حممــود بــن عمــر 
الــرزاق  عبــد  حتقيــق:  )538هـــ(،  الزخمــرشي 
املهــدي، دار إحيــاء الــراث العــريب- بــروت )ط2( 

2001م. 1421هـــ- 
ــر  ــيخ بك ــط الش ــدي، ضب ــي اهلن ــال، املتق ــز الع - كن

ــروت، د. ت. ــالة- ب ــة الرس ــاين- مؤسس حّي

- لســان العــرب أليب الفضــل مجــال الديــن حممــد 
بــن مكــرم ابــن منظــور- دار صــادر- بــروت )ط6( 

1417هـــ- 1997م.
ــل، دار صــادر- بــروت، د.  ــن حنب - مســند أمحــد ب

ت.
ــري، دار  ــى اجلاب ــة يف القــرآن، من - املشــرات املقامي

ــروت )ط1( 2013م. ــريب- ب ــار الع االنتش
ــاين،  ــب األصفه ــرآن- الراغ ــاظ الق ــردات ألف - مف
انتشــارت ذوي  حتقيــق صفــوان عدنــان داوودي، 
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يتنــاول هــذا البحــث رؤيــة أمحــد بــن حنبــل إمــام املذهــب احلنبــي ألســبقية اإلمــام 
ــه هــذه الشــخصية العظيمــة الفــذة مــن  ــع ب عــي )( إىل اإلســالم، وإىل مــا تتمت
ــن  ــل م ــن حنب ــف اب ــا صن ــق م ــن طري ــواه، ع ــا دون س ــرد هب ــال تف ــل وخص فضائ
كتــب يف احلــدي، التــي ُتعــدُّ مصــدًرا مهــا لدراســة التاريــخ اإلســالمي يف عهــده 
األول، ويســلط البحــث الضــوء عــى بعــض اإلشــكاليات التــي تداوهلــا املســلمن 
يف قضيــة الســبق إىل اإلســالم، وحيــاول أن حيــل تلــك املتناقضــات وذلــك بالنظــر 
إىل الدواعــي املذهبيــة واألســباب السياســية التــي وضعــت تلــك اجلدليــة إلربــاك 
الذهنيــة اإلســالمية، ولتغييــب احلقائــق التارخييــة، الســيا تلــك التي تتعلــق باإلمام 

ــالمية. ــة اإلس ــة األم ــي يف خالف ــق الرشع ــب احل ــه صاح ــي )( بوصف ع

ملخص البحث



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

75

............................................................................... اأ. د. ح�شني علي ال�شرهاين

Abstract

The research addresses Ahmed bin Hanbel perspective (Imam of Hanbel 

doctrine) in Imam Ali priority to Islam and a recognition of his great personal 

qualities for no party other than him through Ibn Hanbal books in the hadith 

which considered important source to study Islamic history in it's early ear. 

The research highlights some problems that have been circulated by Muslims 

on priority to Islam issue and try to solve contradictions through the consid-

eration of doctrinal necessity and political reasons which made this contro-

versy to confuse Islamic mentality and hide historical facts in particular those 

Which relate to Imam Ali as the holder of legal right to succession of Islamic 

nation.
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متهيد

املحــدث  الفقيــه  بــن حنبــل  أمحــد 
الــذي اشــتهر بحفــظ احلديــث وروايته، 
اإلســالمي،  العــامل  يف  صيتــه  وذاع 
للمذهــب  إماًمــا  بعــد  فيــا  وأصبــح 
ــرشت  ــي انت ــب الت ــد املذاه ــي أح احلنب
ــالمية،  ــار اإلس ــة األمص ــداد وبقي يف بغ
يف  حنبــل  بــن  حممــد  بــن  أمحــد  ولــد 
مدينــة مرو ســنة 164هـــ)1(، ثــم انتقلت 
ــد  ــا، بع ــتقرت هب ــداد واس ــه إىل بغ أرست
أن بلــغ ثــالث ســنن مــن عمــره، تــويف 
أبــوه وهــو صغــر فتكفلــت بــه أمــه، 
واهتمــت بربيتــه وتعليمــه، فأرســلته 
إىل الُكّتــاب لتعلــم القــراءة والكتابــة، 
عالمــات  عليــه  ظهــرت  عندهــا 
ــة والنبــوغ املبكــر، فلــا بلــغ ســن  الفطن
عــن  احلديــث  يكتــب  بــدأ  الشــباب 
الشــيوخ املحدثــن يف بغــداد، ثــم رحــل 
فســافر  شــاب،  وهــو  العلــم  لطلــب 
إىل البــرة والكوفــة ومكــة واملدينــة 
وغرهــا،  وعبــادان  واليمــن  والشــام 

فكتــب وحفــظ آالف األحاديــث، عــى 
الرغــم مــن فقــره وقلــه حيلتــه متحمــاًل 
والغربــة،  املــال  وقلــة  الســفر  معانــاة 
فنــال مــن ســفراته هــذه علــًا كثــًرا، 
ثــم عــاد ليســتقر يف بغــداد بعــد أن بلــغ 
األربعــن مــن عمــره، فتصــدى للفتــوى 
ــا فحســب  واحلديــث ألنــه مل يكــن حمدًث
أن  أيًضــا)2(، ويمكــن  فقيهــا  بــل كان 
الشــافعي:  قــول  يف  مكانتــه  نلمــس 
»خرجــت مــن بغــداد ومــا خلفــت هبــا 
أعلــم  وال  أورع  وال  أزهــد  وال  أفقــه 
مــن أمحــد بــن حنبــل«)3(، ويبــدو أنــه 
كان حيظــى باحــرام كبــر يف األوســاط 
العلميــة، فاصبــح لــه طلبــة ومريــدون، 
ــح  ــه يف بغــداد حتــى أصب وزادت مكانت

أشــهر فقهائهــا وحمدثيهــا.
ومل تكــن حياتــه هادئــة بــل كانــت 
مليئــة باألحــداث التــي وثقتهــا مصــادر 
املســلمن، وتلقفهــا الكتــاب والــرواة 
ختــل  مل  لكنهــا  كتبهــم،  وأودعوهــا 
مــن مبالغــات خرجــت عــن الســياق 
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فيــا  أصبــح  أنــه  الســيا  الطبيعــي، 
بعــد إماًمــا للمذهــب احلنبــي، ذلــك 
املذهــب الــذي كثــر اتباعــه يف بغــداد)4(، 
الزمــن  مــن  مــدة  عليهــا  وســيطروا 
هــؤالء  فخلــق  الســلطة،  مــن  بدعــم 
مبالغــات كبــرة يف شــخصيته وتطرفــوا 
إىل حــد كبــر، وقمعــوا مــن خيالفهــم 
التــي  األساســية  والنقطــة  الــرأي)5(، 
ارتكــزوا عليهــا يف تضخيــم شــخصية 
املأمــون  ابــن حنبــل، هــي معارضتــه 
القــرآن  خلــق  مســألة  يف  العبــايس 
الكريــم، عــى عكــس كثــر مــن الفقهــاء 
الذيــن أيــدوا املأمــون يف رؤيتــه هلــذه 
املســألة، فتعــرض ابــن حنبــل لالمتحان 
مــن قبــل املأمــون فأبــى أن يقــول القــرآن 
إثــر  عــى  الســجن  فــأودع  خملــوق، 
ــال يف  ــذه احل ــى ه ــتمر ع ــك)6(، واس ذل
عهــد املعتصــم العبــايس، ويف كل ذلــك 
كان مــًرا عــى قولــه يف أن القــرآن غــر 
لكنــه  وعــذب  حبــس  وقــد  خملــوق، 
ثبــت عــى قولــه، ومل جيبهــم إىل يشء، 

خالــف  الــذي  املتــوكل  عــر  حتــى 
أســالفه يف مســألة خلــق القــرآن ورفــع 

هــذا األمــر)7(.
حيــاة  رسد  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
ابــن حنبــل هــو خــارج ســياق البحــث، 
ــزء  ــى ج ــرف ع ــا أن نتع ــد لن ــن الب لك
معرفــة  لنســتطيع  حياتــه  مــن  بســيط 
أن  الســيا  متكاملــة،  بصــورة  رؤيتــه 
ــن  ــر يف تكوي ــر كب ــا أث ــان هل ــة اإلنس بيئ
البيئــة  أن  ويبــدو  وآرائــه،  شــخصيته 
الفكريــة التــي شــهدها ابــن حنبــل يف 
مســتواه  تطــور  يف  أســهمت  عــره 
تقبلــه  عــى  وانعكســت  الفكــري، 
يف  فجــاءت  وروايتهــا،  لأحاديــث 
مســنده أحاديــث متعــددة تبــن أفضليــة 
اإلمــام عــي )( عــى غــره، وتبــن 
مكانتــه يف عهــد الرســول )�( ومــا 
قدمــه للرســالة وغرهــا، وكــا يبــدو 
ــه ويف  ــر في ــلطة أث ــام للس ــزاج الع أن امل
روايتــه لأحاديــث، فــروى أحاديــث 
واقعيــة يف فضــل اإلمــام )(، عــى 
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ــن  ــرواة الذي ــن وال ــة املحدث ــس بقي عك
وحــكام  األمويــة  الدولــة  عــارصوا 
ــددوا  ــن تش ــل الذي ــاس األوائ ــي العب بن
اخلاصــة  واألحاديــث  الروايــات  يف 
ومــن   ،)( البيــت  آل  بفضائــل 
كان  العبــايس  املأمــون  أن  املعــروف 
يف   )( اإلمــام  أحقيــة  عــن  يدافــع 
مــن  غــره  عــى  وتقدمــه  اخلالفــة، 
ــة ويعقــد جمالــس خاصــة هبــذا  الصحاب
الشــأن، والبــد أن يؤثــر هــذا التوجــه يف 
رواة األحاديــث بعــد أن رفعــت عنهــم 

الســلطة. رقابــة 
الفكــري  اجلــو  يف  التوجــه  وهــذا 
ــر يف ابــن حنبــل بشــكل كبــر،  العــام أّث
ويمكــن أن نلمــس هــذا عــر معرفــة 
أتبــاع  مــن  ابــن حنبــل  شــيوخ  عــدد 
تتبــع  إذ   ،)( البيــت  آل  مدرســة 
الذهبــي يف كتابــه ســر أعــالم النبــالء)8( 
هــؤالء الشــيوخ فوجدهــم قــد وصلــوا 
ــن شــيًخا، لكــن هــذا األمــر  إىل العرشي
حنبــل،  بابــن  للمحيطــن  يــرق  مل 

ــبعة  ــة مش ــوا يف بيئ ــن عاش ــك الذي أولئ
بالعــداء ألهــل البيــت )( وأتباعهــم، 
ــب  ــه تقري ــاب علي ــم ع ــى أن بعضه حت
ــت  ــل البي ــن أله ــن املوال ــد املحدث أح
بــن  الرمحــن  عبــد  وهــو  إليــه   )(
صالــح)9(، كــا جــاء يف روايــة اخلطيــب 
بــن  البغــدادي)10(: كان يغشــى أمحــد 
ــا  ــه: »ي ــل ل ــه، فقي ــه ويدين ــل فيقرب حنب
أبــا عبــد اهلل، عبــد الرمحــن رافــي؟ 
رد عليهــم قائــاًل: ســبحان اهلل! رجــل 
النبــي  بيــت  أهــل  مــن  قومــا  أحــب 
ــه ال حتبهــم، هــو ثقــة«.  )( نقــول ل
وهــذا النــص يــؤرش حجــم التضليــل 
الفكــري الــذي مــورس عــى األمــة، 
ومــدى معانــاة أتبــاع مدرســة آل البيــت 
)(، كــا حييلنــا إىل املســتوى الــذي 
كان عليــه ابــن حنبــل ورؤيتــه املتوازنــة 

لأمــور.
ــي ثبتهــا  ــه الت وعــى الرغــم مــن آرائ
ــه عــر نقلــه لأحاديــث اخلاصــة  يف كتب
بمكانــة اإلمــام )(، لكــن أتباعــه مل 
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يلتزمــوا بــا التــزم بــه، فأغفلــت بعــض 
ــن  ــه م ــض أحاديث ــت بع ــه، وضعف آرائ
التحــول  بعــد  الســيا  أتباعــه،  قبــل 
ــوكل  ــذي حصــل يف عهــد املت ــر ال الكب
ــداء  ــده بالع ــم عه ــذي اتس ــايس، ال العب
وأتباعهــم،   )( البيــت  آلل  املطلــق 
أنكــروا  الذيــن  الفقهــاء  وتقريــب 
االعتــزال  فكــر  أزال  كــا  مكانتهــم، 
ــطع  ــوق، فس ــر خمل ــرآن غ ــال إن الق وق
نجــم أمحــد بــن حنبــل عقــب انفــراج 
حمنــة خلــق القــرآن)11(، فــأدى ذلــك إىل 
الغلــو واملبالغــات يف شــخصه)12(، وتبع 
ذلــك أن انتهــى عهــد الفكــر وانتــرشت 
واســتعملت  واخلرافــات،  األســاطر 
األفــكار،  فــرض  يف  والبطــش  القــوة 
ــوراء  ــالمي إىل ال ــل اإلس ــع العق فراج
الطائفيــة  الفتــن  وتزايــدت  كثــًرا، 
بــن املســلمن)13(، وعــى الرغــم مــن 
هــذه الســيطرة للحنابلــة عــى مقاليــد 
التشــدد  أن  إال  بغــداد،  يف  األمــور 
انتشــار  عــدم  إىل  أدى  ميزهــم  الــذي 

اعتناقــه  عــن  والعــزوف  مذهبهــم، 
ــي املذاهــب اإلســالمية  ــة مــع باق مقارن

األخــرى)14(.
حنبــل  ابــن  إن  القــول  وخالصــة 
ــع  ــاه يف تتب ــذي تبن ــه ال ــى يف منهج راع
األحاديــث اخلاصــة بفضائــل اإلمــام 
هــذه  خُيــِف  مل  أنــه  ومكانتــه،   )(
األحاديــث أو جيتزئهــا أو يغــر معناهــا، 
بــل ذكرهــا كاملــة عــى عكــس كثــر 
مــن املحدثــن الذيــن أخفوهــا حتــت 
تأثــر عوامــل عــدة، ويمكــن أن نقتبــس 
أمــر  قالــه حمقــق كتــاب فضائــل  مــا 
املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )( يف 
أمحــد بــن حنبــل ألنــه يعــر عــا قدمنــاه: 
عــى  أمحــد  لإلمــام  يكــون  »وهبــذا 
ــي  ــا- الت ــالمية وحوارضه ــة اإلس األم
الفضــل  األمويــة-  بالنزعــة  اتســمت 
الكبــر يف الكشــف عــن بعــض جوانــب 
اإلمــام  هــذا  شــخصية  يف  الفضيلــة 
عــي  لأنــام  املثــى  والقــدوة  العظيــم 
بــن أيب طالــب عليــه أفضــل الصــالة 
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ويمكــن تقســيم رؤيــة ابــن حنبــل 
ــا  ــه وفًق ــام )( ومكانت ــل اإلم يف فض

ــآيت: ل
أواًل: مكانة اإلمام

يعــد كتــاب املســند أشــهر مصنفــات 
مــن  كثــًرا  فيــه  إذ مجــع  ابــن حنبــل، 
 ،)( باإلمــام  اخلاصــة  األحاديــث 
كذلــك كتابــه فضائــل أمــر املؤمنــن 
ــن  ــزأ م ــب )( املتج ــن أيب طال ــي ب ع
الصحابــة، وأحاديثــه  كتــاب فضائــل 
ــند  ــث املس ــن أحادي ــرا ع ــف كث ال ختتل
اإلمــام  فضائــل  يف  ختصصــه  ســوى 

.)(
وقــد روى يف الكتابــن املذكوريــن 
جمموعــة مــن األحاديــث التــي تؤكــد 
وتبــن   ،)( عــي  اإلمــام  مكانــة 
ــدة  ــيس )م ــر التأس ــارز يف ع دوره الب
ومــا  لإلســالم(،  األوىل  التكويــن 
اختــص بــه مــن فضائــل وخصــال، وقــد 
كان منهجــه يف طــرح هــذا األمــر خيتلف 

ــرأة  ــاز باجل ــن، إذ امت ــة املحدث ــن بقي ع
املواضــع،  مــن  كثــر  يف  واإلنصــاف 
ومل خيــف الكثــر مــن فضائــل اإلمــام 
نجــد  لذلــك  فعــل غــره،  كــا   )(
ــف  ــت لتضع ــرة ُألف ــا كث ــاك كتًب أن هن
 )( أحاديــث املســند اخلاصــة باإلمــام
بذرائــع شــتى منهــا إن يف سلســلة الســند 
ــع  ــارض م ــث يتع ــي، أو أن احلدي راف
حديــث آخــر، غــر ذلــك مــن احلجــج 
الواهيــة، وكــا ســبق القــول إن اجلــو 
الفكــري الســائد يف عــره أســهم يف أن 
تكــون توجهاتــه هبــذه الكيفيــة، ويمكــن 
ــل  ــر نق ــاه ع ــا قدمن ــى م ــتدل ع أن نس
ابــن  رواهــا  التــي  النصــوص  بعــض 
 ،)( عــي  اإلمــام  حــق  يف  حنبــل 
وعــى ســبيل املثــال ال احلــر قولــه: 
»مــا جــاء ألحــد مــن أصحــاب رســول 
ــي  ــاء لع ــا ج ــل م ــن الفضائ اهلل ]�[ م
ــدو  ــن يب ــب ][«)16(، لك ــن أيب طال ب
للمحدثــن  يــرق  مل  القــول  هــذا  أن 
الذيــن اعقبــوه، فغــروا معنــاه إىل معنــى 
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آخــر، ليحرفــوا كالم ابــن حنبــل، حتــى 
يــدل عــى معنــى آخــر خمتلــف متاًمــا، 
ــد  ــا روى ألح ــول: »م ــه الق ــبوا إلي فنس
لعــي  روي  ممــا  أكثــر  الفضائــل  مــن 
بــن أيب طالــب«)17(، والســبب الــذي 
حــدى بنــا إىل االعتقــاد أن القــول األول 
ابــن حنبــل، إن املعنــى  هــو مــا قالــه 
األول يعــر عــن رؤيــة حمــدث تبحــر 
ــاءات  ــل إحص ــث، وعم ــم احلدي يف عل
أكثرهــم  فعــرف  الصحابــة  لفضائــل 
فضيلــة ومكانــة فأطلــق هــذا القــول، 
ــة عــامل  أمــا الثــاين فــال يســتقيم مــع رؤي
للفضائــل  الــرواة  نقــل  حديــث، ألن 
ليــس دليــاًل عــى صحتهــا، إنــا هــو 
ــن  ــة م ــه جمموع ــت في ــل حتكم ــرد نق جم
العوامــل السياســية واملذهبيــة وغرهــا، 
ــه  ــث كان لدي ــامل حدي ــل كع ــن حنب واب
املقــدرة عــى التمييــز بــن مــا هــو فضيلــة 
وبــن مــا هــو ادعــاء، لذلــك فــا حتــدث 
ــل لإلمــام )( وليــس  ــه كان فضائ عن
نقــل رواة، ويؤيــد هــذا أقوالــه األخــرى 

ــه  ــر إلي ــن ينظ ــو مل يك ــام، فه ــق اإلم بح
ــن  ــو م ــل ه ــة، ب ــن الصحاب ــه م ــى أن ع
إىل  يرقــى  ال  الذيــن   )( البيــت  آل 
مكانتهــم أحــد، وهــذا مــا أجــاب بــه 
ــة  ــد اهلل حــن ســأله عــن صحاب ــه عب ابن
 :)( ومنهــم اإلمــام عــي )�( النبــي
»يــا بنــي هــذا مــن أهــل بيــت ال يقــاس 

هبــم غرهــم«)18(.
وقــد كان لــه مواقــف إجيابيــة متعددة 
مــن منزلــة اإلمــام )( عنــد الرســول 
)�( ومكانتــه احلقيقيــة يف اإلســالم، 
ــر  ــة ع ــذه املكان ــن ه ــان يب ــاول بي وح
إجاباتــه املتعــددة عــن األســئلة التــي 
ــبق أن  ــا س ــا في ــد بين ــه، وق ــت إلي وجه
العــر الــذي عاشــه مل يكــن فيــه قيــوًدا 
عــى ذكــر فضائــل اإلمــام )(، لذلــك 
عــى  أنكــروا  الذيــن  عــى  يــرد  كان 
بالقــول:  للمســلمن  خالفتــه  اإلمــام 
فهــو  اخلالفــة  يف  بعــي  يربــع  مل  »مــن 
عــن  وهنــى  أهلــه،  محــار  مــن  أضــل 
ــؤرش إىل حجــم  ــه«)19(، وهــذا ي مناكحت
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مــورس  الــذي  والتشــويه  التضليــل 
ــتوى  ــام )(، واملس ــة اإلم ــق مكان بح
ــاب  ــه األمــة مــن غي ــذي وصلــت إلي ال
ــن األمــوي  ــب للوعــي يف العهدي وتغيي

والعبــايس.
حنبــل  ابــن  مجــع  لذلــك  ونتيجــة 
مســند  يف   )( البيــت  آل  فضائــل 
خــاص ســاه )مســند أهــل البيــت(، 
جــرت  مــا  عكــس  فضائلهــم  وتتبــع 
ــه عــادة املحدثــن مــن إخفــاء هــذه  علي
اجتزائهــا،  أو  تشــوهيها  أو  الفضائــل 
ــح يف  ــم صحي ــى فه ــد ع ــه اعتم ــل إن ب
احلديــث  ففــر  األحاديــث،  تفســر 
»أَنــا   :)( الــذي روي عــن اإلمــام
النّــاِر«)20(، تفســًرا يــدل عــى  َقســيُم 
تقييمــه الدقيــق ملكانــة اإلمــام ومعرفتــه 
ــه:  ــال ألصحاب ــه، فق ــة ملنزلت املوضوعي
ومــا تنكــرون مــن ذا؟ أليــس روينــا عــن 
النبــي )�( قــال لعــي: ال حيبــك إال 
ــا:  ــق. قلن ــك إال مناف ــن وال يبغض مؤم
بــى قــال: فأيــن املؤمــن؟ قلنــا يف اجلنــة. 

قــال: فأيــن املنافــق؟، قلنــا يف النــار. 
قــال: فعــي قســيم النــار)21(.

إن  تقــدم  فيــا  القــول  وخالصــة 
املأمــون  ابــن حنبــل يف عهــد  وجــود 
األحاديــث  عــى  احلظــر  رفــع  الــذي 
ــه  ــر في ــة اإلمــام )( أث اخلاصــة بمكان
كثــرا، زيــادة عــى أن هــذا العهــد شــهد 
ــى  ــن موس ــي ب ــام ع ــًرا لإلم ــاًطا كب نش
بعــد  الرضــا )ت: 203هـــ/ 818م(، 
ــن  ــدو أن اب ــد، ويب ــا للعه ــر ولًي أن اخت
حنبــل هنــل مــن علمــه وتأثــر بــه، لذلــك 
عــده الشــيخ الطــويس)22( مــن تالميــذه 

.)(
ــبقية  ــل يف أس ــن حنب ــث اب ــا: أحادي ثانًي

ــام: اإلم
املســند  كتابــه  يف  حنبــل  ابــن  أورد 
وكتابــه الفضائــل عــدًدا مــن األحاديــث 
التــي تؤكــد أســبقية اإلمــام عــي بــن 
ــوة  ــق بدع ــب )( إىل التصدي أيب طال
النبــي )�(، وهــذه األحاديــث مبثوثــة 
ــا  ــا م ــة، منه ــن متفرق ــنده يف أماك يف مس
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يــدل عــى أســبقية اإلمــام عــي )( إىل 
 )( اإلســالم، ومنهــا مــا يشــر إىل أنــه
أول مــن صــى مــع النبــي )�( بعــد 

ــي: ــة )( وه ــن خدجي أم املؤمن
ــة العــرين قــال :ســمعت  1. عــن حب
رجــل  أول  »أنــا  يقــول:   )( عليــا 

اهلل )�(«)23(. مــع رســول  صــى 
بــن  إيــاس  بــن  إســاعيل  عــن   .2
عفيــف الكنــدي عــن أبيــه عــن جــده 
قــال: »كنــت امــرأ تاجــرا فقدمــت احلــج 
املطلــب،  عبــد  بــن  العبــاس  فأتيــت 
وكان  التجــارة،  بعــض  منــه  البتــاع 
امــرأ تاجــرا فــواهلل إين لعنــده بمنــى، 
ــه  ــب من ــاء قري ــن خب ــل م ــرج رج إذ خ
فنظــر إىل الشــمس فلــا رآهــا مالــت 
ــرأة  ــت ام ــم خرج ــال: ث ــي، ق ــام يص ق
منــه  خــرج  الــذي  اخلبــاء  ذلــك  مــن 
ــي،  ــه تص ــت خلف ــل، فقام ــك الرج ذل
ثــم خــرج غــالم حــن راهــق احللــم مــن 
ــال:  ــي، ق ــه يص ــام مع ــاء، فق ــك اخلب ذل
فقلــت للعبــاس: مــن هــذا يــا عبــاس؟، 

قــال: هــذا حممــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد 
املطلــب ابــن أخــي، قــال: فقلــت: مــن 
هــذه املــرأة؟، قــال: هــذه امرأتــه خدجيــة 
ابنــة خويلــد، قــال: قلــت: مــن هــذا 
الفتــى؟ قــال: هــذا عــي بــن أيب طالــب 
الــذي  هــذا  فــا  فقلــت:  عمــه،  ابــن 
يصنــع؟، قــال: يصــي، وهــو يزعــم أنــه 
نبــي، ومل يتبعــه عــى أمــره إال امرأتــه 
وابــن عمــه هــذا الفتــى، وهــو يزعــم أنــه 
ــر،  ــرى وقي ــوز ك ــه كن ــيفتح علي س
ــو كان  قــال: فــكان عفيــف يقــول: لـــــ
فأكــون  يومئــذ  اإلســالم  رزقنــي  اهلل 

ــب«)24(. ــى طال ــن أب ــي ب ــع ع ــا م ثالث
ابــن عبــاس قــال: »وكان  3. عــن 
بعــد  النــاس  مــن  أســلم  مــن  أول 

عــي...«)25(. خدجيــة، 
4. عــن ابــن عبــاس قــال: »أول مــن 
بعــد خدجيــة  النبــي )�(  مــع  صــى 
ــلم«)26(. ــن أس ــرة أول م ــال م ــي، وق ع
ــا شــعبة عــن  ــا وكيــع حدثن 5. حدثن
عمــرو بــن مــرة عــن أيب محــزة مــوىل 
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األنصــار عــن زيــد بــن أرقــم قــال: »أول 
ــي  ــول اهلل )�( ع ــع رس ــلم م ــن أس م

.)27(»)(
أن  جيــب  املوضوعيــة  بــاب  ومــن 
نذكــر أن أمحــد بــن حنبــل بعــد أن ذكــر 
ــبقية  ــول أس ــم ح ــن أرق ــد ب ــث زي حدي
احلديــث  أورد   ،)( عــي  اإلمــام 
نفســه مكــرًرا مــع بعــض اإلضافــات 
التــي أضافهــا الــرواة التــي تنكــر أســبقية 

اإلمــام عــي )(، وهــي كاآليت:
ــا  ــارون حدثن ــن ه ــد ب ــا يزي أ. حدثن
قــال:  مــرة،  بــن  عمــرو  عــن  شــعبة 
ســمعت أبــا محــزة حيــدث عــن زيــد بــن 
أرقــم قــال: »أول مــن أســلم مع رســول 
اهلل )�( عــي«، قــال عمــرو بــن مــرة: 
فذكــرت ذلــك إلبراهيــم النخعــي)28( 

ــر)29(. ــو بك ــال أب ــك، وق ــر ذل فأنك
ب. حدثنــا حســن بــن حممــد حدثنــا 
قــال:  مــرة،  بــن  عمــرو  عــن  شــعبة 
ســمعت أبــا محــزة رجــال مــن األنصــار، 
ــول:  ــم يق ــن أرق ــد ب ــمعت زي ــال: س ق

ــول اهلل )�(  ــع رس ــى م ــن ص »أول م
ذلــك  فذكــرت  عمــرو:  قــال  عــي«، 
إلبراهيــم فأنكــره، وقــال أبــو بكــر)30(.
ــا  ــن جعفــر حدثن ــا حممــد ب ج. حدثن
شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة عــن أيب 
ــال: »أول  ــم ق ــن أرق ــد ب ــن زي ــزة ع مح
 )�( اهلل  رســول  مــع  أســلم  مــن 
عــي بــن أيب طالــب«. فذكــرت ذلــك 
للنخعــي فأنكــره، وقــال: أبــو بكــر أول 
مــن أســلم مــع رســول اهلل )�()31(.
ــل يف  ــن حنب ــث اب ــع ألحادي إن املتتب
املســند جيــد أن هنــاك تعارًضــا كبــًرا 
بينهــا، هــذه األحاديــث التــي مجعهــا 
واألمصــار،  األقطــار  إىل  رحالتــه  يف 
ــن  ــة م ــن مجل ــج ع ــارض نات ــذا التع وه
كان  منهجــه  إن  أمههــا؛  األســباب، 
ــدم  ــكان يق ــة، ف ــدأ املوازن ــى مب ــًا ع قائ
الروايــات  مــن  جمموعــة  مســنده  يف 
ــا، ثــم يضــع  ــة تارخيًي الصحيحــة والثابت
إىل جانبهــا روايــات جتانــب احلقيقــة، 
ألهنــا روايــات موجــودة ومتداولــة يف 
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ــن  ــزم اب ــث، ومل يل ــل احلدي ــاط أه أوس
أحكاًمــا  يصــدر  أن  يف  نفســه  حنبــل 
ســواء  املســند  أحاديــث  عــى  نقديــة 
وبذلــك  متنهــا،  أو  لســندها  كانــت 
مــن  عــدًدا  االعتيــادي  للقــارئ  وفــر 
مــن  كثــر  يف  املتناقضــة  الروايــات 
اختيــار  حــق  لــه  وتــرك  األحيــان، 
والواقــع،  الصــواب  بأنــه  يعتقــد  مــا 
ونتيجــة لذلــك أوجــد املختصــون يف 
علــم احلديــث لــه العــذر بإلقــاء الالئمــة 
أو  التوثيــق  حيــث  مــن  الــرواة  عــى 
أذواقهــم  يناســب  وبــا  التضعيــف 
مبــدأ  املبــدأ-  وبذلــك  ومعتقداهتــم، 
ــم  ــن حك ــل م ــن حنب ــا اب ــة- نج املوازن

املتخاصمــة. األطــراف 
كــا أن اختــالف عقائــد شــيوخ أمحــد 
بــن حنبــل الذيــن روى عنهــم احلديــث 
يف مســنده، كان مــن األســباب املهمــة 
ــراد تلــك األحاديــث املتناقضــة يف  يف إي
راٍو حــاول أن  املســند، حيــث إن كل 
ــراد  ــق إي ــن طري ــه ع ــد ب ــا يعتق ــرز م ي

شــأنه،  مــن  ترفــع  التــي  األحاديــث 
لتلــك  جامًعــا  حنبــل  ابــن  كان  وملــا 
وتعمــد  شــيوخه،  مــن  األحاديــث 
ــب  ــد عص ــث، فق ــد األحادي ــال نق إغف
مســنده  يف  املــروي  احلديــث  صحــة 
مــن  احلديــث  راوي  بــرأس  وضعفــه 

شــيوخه.
سياســية  نغفــل  أن  يمكــن  وال 
العباســين  بعدهــم  ومــن  األمويــن 
األحاديــث  آالف  وضعــوا  الذيــن 
املتعارضــة مــن أجــل تغييــب احلقائــق، 
حكمهــم  عــى  الرشعيــة  إلضفــاء 
الســيا  خصومهــم  فضائــل  وإخفــاء 
يف  تابعهــم  وقــد   ،)( البيــت  آل 
كثــر  وتروجيهــا  األحاديــث  تزويــر 
ــلطة  ــاًة للس ــك حماب ــن، وذل ــن املحدث م
السياســية لكســب رضاهــا، كــا حصــل 
يف حمنــة خلــق القــرآن، أو خوًفــا مــن 
ــا  ــي أورده ــة الت ــا يف اإلضاف ــها ك بطش
أمحــد بــن حنبــل عــى حديــث زيــد ابــن 
أرقــم يف مســألة الســبق إىل اإلســالم، 



86

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

ر�ؤية ابن حنبل يف اأ�سبقية الإمام علي )( بت�سديق النبي )�(.....................................
التــي تظهــر أن إبراهيــم النخعــي قــد 
إىل   )( عــي  اإلمــام  ســبق  أنكــر 
اإلســالم، وجعــل األســبقية أليب بكــر، 
وعنــد دراســتنا لســرة إبراهيــم النخعــي 
بطــش  مــن  مــات متخفًيــا  أنــه  نجــد 
احلجــاج الثقفــي، ألنــه كان مــن املوالــن 
ــه  ألهــل البيــت )( ومــن البدهيــي أن
بعــض  يســأله  باإلنــكار حــن  جييــب 
األســبقية  حديــث  حــول  املحدثــن 
ألنــه  أرقــم،  بــن  زيــد  عــن  املــروي 
صحيــح،  احلديــث  أصــل  أن  يعــرف 
ــة، ولعــل ســؤال  ــكاره فــكان تقي أمــا إن
راوي احلديــث للنخعــي عــن الســبق إىل 
ــكيك  ــد للتش ــا بع ــف في ــالم أضي اإلس
األســبقية  جلعــل  احلديــث  بصحــة 
كان  ألنــه  تعمــًدا  أنــه  أو  بكــر،  أليب 
ــور  ــن األم ــا، وم ــة مقدًم ــرف اإلجاب يع
ــض  ــود التناق ــى وج ــاعدت ع ــي س الت
بــن األحاديــث هــو منهــج املحدثــن 
املتقدمــن القائــم عــى حماكمــة احلديــث 
ــق  ــر والتدقي ــه دون النظ ــند رجال إىل س

ــارض)32(. ــن تع ــث م ــن احلدي ــا يف مت مل
ــون واملؤرخــون  ــد اعتمــد املحدث وق
عــى  اإلســالم  إىل  الســبق  مســألة  يف 
بعــد  عبســه)33(،  بــن  عمــرو  حديــث 
ــم  ــن أرق ــد ب ــث زي ــأن حدي ــوا ب أن أيقن
ليســت  إضافــة  عليــه  أدخلــت  قــد 
ــل  ــن حنب ــه اب ــد روى ل ــه، وق ــن أصل م
أربعــة أحاديــث يف مســألة األســبقية إىل 

اإلســالم:
قــال:  بــن عبســة  1. عــن عمــرو 
فقلــت:   )�( اهلل  رســول  »أتيــت 
يعنــي  أســلم؟-  مــن  اهلل  رســول  يــا 
معــك-، فقــال: حــر وعبــد- يعنــي أبــا 

وبــالال-«)34(. بكــر 
اهلل  عبــد  بــن  شــداد  حدثنــا   .2
الدمشــقي وكان قــد أدرك نفــرا مــن 
ــو  أصحــاب النبــي )�( قــال: قــال أب
ــن عبســة صاحــب  ــا عمــرو ب إمامــة: ي
العقــل عقــل الصدقــة رجــل مــن بنــي 
ربــع  أنــك  تدعــي  بــأي يشء  ســليم 
اإلســالم قــال: )إين كنــت يف اجلاهليــة 
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أرى  وال  ضاللــة،  عــى  النــاس  أرى 
األوثــان شــيئا، ثــم ســمعت عــن رجــل 
خيــر أخبــار مكــة، وحيــدث أحاديــث، 
ــى قدمــت مكــة،  ــي حت فركبــت راحلت
فــإذا أنــا برســول اهلل )�( مســتخف، 
ــه  ــت ل ــراء، فتلطف ــه ج ــه علي وإذا قوم
أنــت؟،  مــا  فقلــت  عليــه،  فدخلــت 
قــال: أنــا نبــي اهلل، فقلــت ومــا نبــي 
اهلل  فقلــت  اهلل،  رســول  قــال:  اهلل؟، 
بــأي  قلــت  نعــم  قــال:  أرســلك؟، 
ــد اهلل  ــأن يوح ــال: ب ــلك؟، ق يشء أرس
وال يــرشك بــه يشء، وكــر األوثــان 
وصلــة الرحــم، فقلــت: لــه مــن معــك 
ــد  ــد أو عب ــر وعب ــال: ح ــذا؟ ق ــى ه ع
أيب  بــن  بكــر  أبــو  معــه  وإذا  وحــر، 
ــت:  ــر، قل ــوىل أيب بك ــالل م ــة وب قحاف
إين متبعــك، قــال: إنــك ال تســتطيع 
ــع إىل  ــن ارج ــذا، ولك ــك ه ــك يوم ذل
ــرت  ــد ظه ــمعت يب ق ــإذا س ــك، ف أهل
أهــي  قــال: فرجعــت إىل  فاحلــق يب، 
ــرا  ــرج )�( مهاج ــلمت فخ ــد أس وق

األخبــار  أختــر  فجعلــت  املدينــة  إىل 
يثــرب،  مــن  راكبــة  جــاءت  حتــى 
فقلــت: مــا هــذا املكــي الــذي أتاكــم؟، 
قالــوا: أراد قومــه قتلــه فلــم يســتطيعوا 
وتركنــا  وبينــه  بينهــم  وحيــل  ذلــك 
بــن  :عمــرو  قــال  رساعــا،  النــاس 
عبســة فركبــت راحلتــي حتــى قدمــت 
عليــه املدينــة فدخلــت عليــه فقلــت: 
ــم  ــال: نع ــي؟، ق ــول اهلل أتعرفن ــا رس ي
الســت أنــت الــذي أتيتنــي بمكــة؟، 
اهلل  رســول  يــا  فقلــت  بــى،  فقلــت: 
وأجهــل  اهلل  علمــك  ممــا  علمنــي 

.)35(»...
قــال:  بــن عبســة  3. عــن عمــرو 
يــا  قلــت:   )�( اهلل  رســول  »أتيــت 
رســول اهلل مــن أســلم؟، قــال: حــر 

.)36 وعبــد«)
قــال:  بــن عبســة  4. عــن عمــرو 
معــك  مــن  اهلل  رســول  يــا  »قلــت: 
ــد،  ــر وعب ــال: ح ــر؟، ق ــذا األم ــى ه ع
ــال يل:  ــم ق ــالل، ث ــر وب ــو بك ــه أب ومع
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ارجــع إىل قومــك حتــى يمكــن اهلل عــز 
وجــل لرســوله، قــال: وكان عمــرو بــن 
عبســة يقــول لقــد رأيتنــي وأين لربــع 

اإلســالم()37(.
عــى الرغــم مــن أن احلديــث املتقــدم 
وألفــاظ  متعــددة  بطــرق  روي  الــذي 
خمتلفــة لكنــه حديــث حيمل معنــى واحد 
وفكــرة واحــدة، هدفــه األســاس إزاحــة 
اإلســالم  يف  األســبقية  عــن  اإلمــام 
ونســبتها أليب بكــر، فاختــر عمــرو بــن 
ــه مل يكــن قرشــًيا  ــذا األمــر ألن عبســة هل
حتــى يشــيع األمــر ويكــون معروًفــا، 
ألن الذيــن اســلموا يف مكــة يف بدايــة 
لكــن  للجميــع،  معروفــون  الدعــوة 
شــخصية عمــرو بــن عبســة الــذي جــاء 
مــن خــارج مكــة بنــاًء عــى قــول كاهــن 
مناســبة ألداء هــذا الــدور، واحلديــث 
املزعــوم الــذي دار بينــه وبن رســول اهلل 
مل يســمعه أحــد، ومل يــرد عى لســان أحد 
غــره، فهــو إخبــار شــخص عــن نفســه، 
ــاب  ــا أصح ــاين منه ــي يع ــكلة الت واملش

ــرون إىل كل  ــوا ينظ ــم كان ــث، أهن احلدي
مــن  أنــه  عــى  الرســول  عــارص  مــن 
الصحابــة الذيــن ال جيــوز الشــك يف أي 
ــى إن كان هــذا  ــول صــدر عنهــم، حت ق
)الصحــايب( قــد نســب أشــياء إىل نفســه 
ليــس هلــا وجــود، بــل حتــى وإن كان يف 

ــول. ــاءة للرس ــث إس احلدي
عمــرو بــن عبســة بــن عامــر صاحــب 
احلديــث ينتســب إىل قبيلــة ســليم أســلم 
يف املدينــة ويعــد مــن الشــامين ألنــه 
عهــد  يف  فيهــا  ومــات  الشــام  ســكن 
عثــان بــن عفــان)38(، وهــذا األمــر حيــل 
موضوعــة  لطــرح  اختيــاره  لغــز  لنــا 

أســبقية أيب بكــر إىل اإلســالم.
ــؤرش  ــة فيمكــن أن ن ــن الرواي ــا مت أم

ــه جمموعــة مــن األمــور: علي
المــر الول: تصــف روايــات أمحــد 
ــلمي  ــة الس ــن عبس ــرو ب ــل عم ــن حنب ب
ــي  ــر النب ــن أم ــائل ع ــرد س ــه كان جم بأن
)�( بعــد أن ســمع خــره مــن أحــد 
أمــره   )�( النبــي  وأن  الكهــان، 
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اهلل  يمكنــه  حتــى  أهلــه  إىل  بالرجــوع 
تعــاىل مــن نــرش دينــه؛ ألنــه ال يســتطيع 
هــذا  وزعمــه  اإلســالم  إىل  الدخــول 
ــع  ــول اهلل )�( مل يرج ــل؛ ألن رس باط
أحــًدا قــدم العتنــاق اإلســالم، حتــى يف 
املرحلــة االختياريــة التــي ســبقت اجلهــر 
بالدعــوة: ﴿َفاْصــَدْع بـِـَا ُتْؤَمــُر َوَأْعِرْض 
كـِـَن﴾)39(، ثــم إنــه جــاء النبي  َعــِن امْلُرْشِ
)�( بعــد هجرتــه إىل يثــرب، فأيــن 
كان وهــو املدعــي بأنــه رابــع مــن دخــل 
ســنة  عــرشة  ثــالث  طيلــة  اإلســالم 
ــون  ــه يعان ــي )�( وصحب ــا النب قضاه
مكــة؟!،  يف  واحلصــار  االضطهــاد 
يبــدو مــن ســياق األحاديــث أن عمــرو 
األحاديــث  تلــك  ادعــى  عبســة  بــن 
ليثبــت أســبقية أيب بكــر، وأنــه أراد أن 
جيعــل نفســه مــن أوائــل الذيــن دخلــوا 

اإلســالم.
بصحــة  ســلمنا  إن  الثــاين:  المــر 
وعــدم  عبســة  بــن  عمــرو  روايــة 
ــن  ــرو ب ــإن عم ــف، ف ــا للتحري تعرضه

عبســة مل يســأل النبــي )�( عــن أســاء 
معرفــة  أراد  بــل  معــه،  أســلموا  مــن 
عــدد أتباعــه، والروايــة األوىل خاليــة 
متامــا مــن أي اســم، األمــر الــذي يقودنــا 
يف  باألســاء  التريــح  إن  القــول  إىل 
ــات  ــات جــاء مــن أجــل إثب ــة الرواي بقي
هــذا  ويؤكــد  بكــر،  أليب  األســبقية 
الــرأي الروايــة التــي أوردهــا أبــو جعفــر 
اإلســكايف)40(: »عــن عمــرو بــن عبســة، 
ــي )�(، فقلــت: مــن  قــال: أتيــت النب
بايعــك عــى هــذا األمــر؟، قــال: بايعنــي 
ــا  ــذ وأن ــي يومئ ــد رأيتن ــد، فلق ــر وعب ح
ــكايف  ــق اإلس ــم عل ــالم«، ث ــع اإلس راب
اهلل  أبــان  »لقــد  قائــاًل:  الروايــة  عــى 
عــي بــن أيب طالــب عنــه وعــن مجيــع 
ــاس  ــه أول الن ــه، فجعل ــن يف عقل املؤمن
وأقدمهــم   ،)�( النبــي  بعــد  بلوغــا 
األطفــال  ســن  يف  وكان  إســالما، 
ــدم  ــه وتق ــان عقل ــن، فب ــول البالغ وعق

وتكليفــه«. إســالمه  يف 
جــاء  مــا  قدمنــاه  مــا  يؤكــد  كــا 
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ســاقها  التــي  اليعقــويب)41(  روايــة  يف 
بطريقــة خمتلفــة عــن الروايــات الــواردة 
بــن  عمــرو  »عــن  حنبــل:  ابــن  عنــد 
عبســة قــال: أتيــت رســول اهلل )�( 
ــي أمــره، فوصــف  ــا بعــث وبلغن أول م
ــل  ــت ه ــه، فقل ــه اهلل ب ــا بعث ــره وم يل أم
اتبعــك عــى هــذا أحــد؟، قــال: نعــم 
خدجيــة  يريــد  وعبــد،  وصبــي  امــرأة 
بنــت خويلــد، وعــي بــن أيب طالــب، 

وزيــد بــن حارثــه«.
ــر  ــة التوات ــث: إن أرجحي ــر الثال الم
يف  املحدثــون  اعتمدهــا  الروايــة  يف 
وتــرك  املتواتــرة،  بالروايــة  األخــذ 
ــة املفــردة املتعارضــة مــع املتواتــر  الرواي
أســبقية  ومســألة  الروايــات)42(،  مــن 
متواتــرة  كانــت   )( عــي  اإلمــام 
ذكرهــا  إذ  غرهــا،  عــى  وراجحــة 
شــيبة)43(،  أيب  ابــن  املحدثــن  مــن 
وأبــو  النيســابوري)44(،  واحلاكــم 
والبيهقــي)46(،  االصبهــاين)45(،  نعيــم 
ــن  ــن املؤرخ ــا م ــي)47(، وذكره واهليثم

الطــري)49(. عاصــم)48(،و  أيب  ابــن 
ــا: أســبقية اإلمــام )( يف املصــادر  ثالًث

اإلســالمية
ألســبقية  املعارضــة  الروايــات  إن 
اإلمام )( التي وردت يف مســند أمحد 
ــات  ــام الرواي ــض أم ــل، ال تنه ــن حنب ب
ــام  ــدم اإلم ــت بتق ــي رصح ــرة الت الواف
عــي )( عــى كل مــن اعتنــق ديــن 
اإلســالم، ســواء التــي وردت يف املســند 
احلديثيــة  املصنفــات  مــن  غــره  أو يف 
والتارخييــة، وقــد نقــل األمينــي)50( أكثــر 
ــة  ــة شــاهد وناقــل مــن الصحاب مــن مائ
اإلمــام  بأســبقية  القائلــن  والتابعــن 
ــن  ــن واملؤرخ ــب املحدث ــن كت )( م
اإلمجــاع  عــن  فضــاًل  الطرفــن،  مــن 
مل   )( عــي  اإلمــام  أن  عــى  التــام 
يســجد لصنــم قــط، لذلــك شــاع إضافــة 
ــه لإلشــارة  لفظــة )كــرم اهلل وجهــة( إلي

ــا. ــاز هب ــي امت ــة الت ــك الفضيل إىل تل
ــدد  ــنا بص ــا لس ــن أنن ــم م ــى الرغ ع
إىل   )( اإلمــام  أســبقية  إثبــات 
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ــج  ــق بمنه ــا يتعل ــالم، وموضوعن اإلس
هــذا  مــع  التعامــل  يف  حنبــل  ابــن 
ــي أن  ــرورة تقت ــوع، إال أن ال املوض
ــا وردت يف  ــام ك ــبقية اإلم ــرق ألس نتط
مصــادر املســلمن، وبــا ينســجم مــع 
ــات  ــن دون االلتف ــل م ــات العق مقتضي
وضعهــا  التــي  املقدســة  األطــر  إىل 

الســند. رجــال  عــى  املحدثــون 
بعيــًدا   )( عــي  اإلمــام  يكــن  مل 
أحــد  كان  بــل  النبــوي  البيــت  عــن 
أفــراده منــذ أن ضمــه الرســول )�( 
ــره  ــاه يف حج ــه ورب ــا ل ــذه ابنً ــه واخت إلي
يف بيــت مجعــه مــع الســيدة خدجيــة)51(، 
وقــد عــر اإلمــام )( عــن هــذا األمــر 
بالقــول: »َوَقــْد َعلِْمُتــْم َمْوِضِعــي ِمــْن 
اْلَقِريَبــِة  بِاْلَقَراَبــِة   )�( اللــه  َرُســوِل 
يِف  َوَضَعنِــي  ِصيَصــِة،  اخْلَ َوامْلَنِْزَلــِة 
نـِـي إَِل َصــْدِرِه،  َحْجــِرِه َو َأَنــا َولِيــٌد َيُضمُّ
ــَدُه  ــنِي َجَس ــِه َوَيُمسُّ ــي إىل فَِراِش وَيْكنُُفنِ
ــام  ــُغ الطع ــُه، َوَكاَن َيْمَض نِي َعْرَف ــمُّ َوُيِش
ــاِوُر يِف ُكّل  ُمنِيــِه،.. َوَلَقــْد َكاَن ُيَ ُثــمَّ ُيَلقِّ

َســنٍَة بَِحــَراَء َفــَأَراُه، َواَل َيــَراه َغــرْيِي، ومَلْ 
ــاَلِم  ــذ يِف اإْلْس ــٌد َيْوَمئِ ــٌت َواِح ــْع َبْي َم َيْ
َغــرْيَ َرُســوِل اهللَِّ )�( وَخِدَيــَة وَأَنــا 
َســاَلِة،  َثالُِثُهــَا، َأَرى ُنــوَر اْلَوْحــِي والرِّ

ِة...«)52(. وَأُشــمُّ ِريــَح النُُّبــوَّ
املعــارص  النــص  هــذا  عــى  وبنــاًء 
ألحــداث عــر الرســالة يكــون اإلمــام 
عــي )( أول مــن أســلم مــن النــاس 
كافــة، وكل مــا روي غــر ذلــك مــا هــو 
فــا تقــدم مــن  إال تشــويه للحقائــق، 
كالمــه )( يــدل عــى أنــه كان مــع 
أثنــاء  حــراء  غــار  يف   )�( الرســول 
تعبــده، لكــن أقــالم املؤرخــن أبــت إال 
ــي  ــام ع ــن اإلم ــر م ــذا األم ــرج ه أن خت
)( وتنســبه لغــره، وهنــاك أحاديــث 
ــت هــذا األمــر ال جمــال  ــرة جــدا تثب كث
حلرهــا هنــا، منهــا عــى ســبيل املثــال، 
مــا روي عــن الرســول )�( نفســه مــن 
ــْم  ــْلَما، َوَأْكَثَرُه ــي ِس تِ ــَدَم ُأمَّ أقــوال: »َأْق
ــه  ــا«)53(، وقول ــْم ِحْلًم ــا، َوَأْعَظَمُه ِعْلًم
ُل  ــد عــي )(: »هــذا أوَّ وهــو آخــذ بي



92

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

ر�ؤية ابن حنبل يف اأ�سبقية الإمام علي )( بت�سديق النبي )�(.....................................
َل َمــْن ُيصافُِحنــي  َمــْن آَمــَن بِــي َوهــو أوَّ
الَْكــَرُ  يــُق  دِّ الصِّ َوَهــذا  اْلِقياَمــِة  َيــْوَم 
ُق  ُيَفــرِّ ــِة  الُمَّ َهــِذِه  َفــاُروُق  َوَهــَذا 
َيْعُســوُب  َوَهــَذا  َواْلَباطِــِل  ــقِّ  احْلَ َبــْنَ 
ُلُكــم واِردا  »أوَّ امْلُْؤِمنِــَن«)54(، وقولــه: 
ُلُكــْم إْســالًما عــيُّ بــُن  َعَلــى الَحــوِض أوَّ

طالــب«)55(. أيب 
ولــو تركنــا تعــداد األحاديــث النبوية 
ــالم،  ــام إىل اإلس ــبقية اإلم ــة بأس اخلاص
وأتينــا إىل واقع الســرة النبويــة وبدايات 
نــزول الوحــي، وجدنــا الواقــع الروائــي 
ــم )�( كان  ــول األعظ ــر أن الرس يذك
يذهــب للعبــادة يف غــار حــراء بصحبــة 
اإلمــام عــي )(: »َوَلَقــْد َكاَن ُيَجــاِوُر 
فِــي ُكّل َســنٍَة بَِحــَراَء َفــَأَراُه، َواَل َيــَراه 
اإلمــام  قــول  قرنــا  ولــو  َغْيــري«)56(، 
ــن  ــة التــي نقلــت عــن اب املتقــدم بالرواي
ــات  ــن مقدم ــت ع ــي حتدث ــاس والت عب
 ]�[ النبــي  »أقــام  الوحــي:  نــزول 
ــنن  ــبع س ــنة س ــرشة س ــس ع ــة مخ بمك
ــان  ــوت وث ــمع الص ــوء ويس ــرى الض ي

باملدينــة  وأقــام  إليــه  يوحــى  ســنن 
هــذا  أن  لوجدنــا  ســنن«)57(،  عــرش 
جــدا،  مهــم  ملوضــوع  يــؤرش  النــص 
فهــو يبــن لنــا زمانيــة مراحــل نــزول 
ــة مــن الوحــي  ــة القريب الوحــي، فالبداي
ــاع  ــوء وس ــة الض ــت مرحل ــارش كان املب
األصــوات كــا جــاء يف النــص املتقــدم، 
وهــي مرحلــة التهيئــة املبــارشة التــي 
ــك  ــع املل ــي )�( م ــاء النب ــدت للق مه
قــول  النــص  هــذا  ويعــزز  جرائيــل، 
»َوَلَقــْد ُكنْــُت  اإلمــام الــذي قدمنــاه: 
ــُع ل  ــِه، َيْرَف ــَر ُأمِّ ــاَع اْلَفِصيــِل اَث ــُه اّتَب بُِع َأتَّ
ــًا، َوَيْأُمــُريِن  ــِه َعَل ــْوٍم ِمــْن َأْخاَلِق يِف ُكلِّ َي
بِْااَلْقتـِـَداِء بـِـِه، َوَلَقــْد َكاَن ُيَجــاِوُر فِي ُكّل 
َســنٍَة بَِحــَراَء َفــَأَراُه، َواَل َيــَراه َغْيــرِى، َومَلْ 
ــاَلِم  ــٍذ يِف ْاإَلْس ــٌد َيْوَمئِ ــٌت َواِح ــْع َبْي َم َيْ
َغــرْيَ َرُســوِل اهلل )�( َوَخِدَيــَة َوأَنــا 
َســاَلِة،  َثالُِثُهــَا، َأرَى ُنــوَر اْلَوْحــي َوالرِّ
َســِمْعُت  َوَلَقــْد  ِة.  النُُّبــوَّ ِريــَح  َوَأُشــمُّ 
ــِه  ــَزَل اْلَوْحــي َعَلْي ــْيَطاِن ِحــَن َن ــَة الشَّ َرنَّ
ــِذِه  ــا َه ــوَل اهلل َم ــا َرُس ــُت: َي )�(،َفُقْل
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قــد  ــْيَطاُن،  الشَّ َهــَذا  َفَقــاَل:  ــُة؟،  نَّ الرَّ
َمــا  َتْســَمع  ــَك  إِنَّ ِعَباَدتِــِه،  ِمــْن  أيِــَس 
ــَك َلْســَت  َأْســَمُع، َوَتــَرى َمــا َأَرى، إاِّل َأنَّ
بِنَبِــّي، َوَلكِنَّــَك لَوِزيــٌر، َو إّنــَك َلَعــَى 
«)58(، وهــذا النــص يؤكــد نــص  َخــرْيٍ
ابــن عبــاس إن هنــاك مرحلــة مهمــة 
مــن املراحــل التــي مــرت هبــا احليــاة 
الروحيــة للنبــي )�( وهــي مرحلــة 
الوحــي،  املبــارش الســتقبال  اإلعــداد 
ــرى  ــدة ســبع ســنن ي ــد اســتمرت مل وق
ــي )�( الضــوء ويســمع الصــوت  النب
ــام عــي )(، ويالحــظ يف  ومعــه اإلم
النصــن املتقدمــن أهنــا كانــا يؤديــان 
نوًعــا مــن أنــواع الصــالة يف تلــك املــدة.
ولــو قرنــا مــا تقــدم بــا روي عــن 
اإلمــام عــي )( مــن أقــوال يف أنــه 
واإليــان  الصــالة  إىل  النــاس  ســبق 
قبــل أن ينــزل الوحــي يف املــدة التــي 
كانــت مقدمــة للرســالة، فــكان يقــول: 
اللــه،  َرُســوِل  َوَأُخــو  اللــه  َعْبــُد  »َأَنــا 
ــِدي  ــا َبْع ــُر اَل َيُقوهُلَ ــُق اْلَْكَب ي دِّ ــا الصِّ َوَأَن

بَِســْبِع  النَّــاِس  َقْبــَل  آمنــت  َكاِذٌب  إاِلَّ 
ِســنَِن«)59(، وأوردت املصــادر املختلفــة 
ــا  ــا م ــة منه ــغ خمتلف ــث بصي ــذا احلدي ه
أورده ابــن أيب احلديــد)60(: »عــن حكيــم 
مــوىل زاذان قــال: ســمعت عليــا يقــول: 
ْيــُت َقْبــَل النَّــاِس بَِســْبِع ِســنَِن، وكنــا  َصلَّ
نســجد وال نركــع، وأول صــالة ركعنــا 
فيهــا صــالة العــر«، وأورد عبــد الــر 
بســنده عــن حبــة العــرين قال: »ســمعت 
علًيــا ][ يقــول: لقــد عبــدت اهلل قبــل 
ــس  ــة مخ ــذه األم ــن ه ــد م ــده أح أن يعب
أن  النســائي)62(  وروى  ســنن«)61(، 
اإلمــام عــي قــال: »مــا أعــِرُف أَحــدا 
َنبِيِّنــا  َبعــَد  اهلل  َعَبــَد  ــِة  الُمَّ هــِذِه  ِمــن 
ــٌد  ــَدُه أَح ــَل أن َيعُب ــدُت اهلل َقب ــري َعَب َغي

ــنَن«. ــَع ِس ــِة تس ــِذِه الُمَّ ــن ه ِم
البســيطة  النــاذج  هبــذه  ســنكتفي 
 )( التــي تؤكــد تقــدم اإلمــام عــي
عــى غــره يف الدخــول إىل اإلســالم، 
ونضيــف إليهــا قــول املقريــزي)63( يف 
أن اإلمــام عــي )( مل يكــن مــرشكا 
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حتــى يســلم: »وأمــا عــي بــن أيب طالــب 
ــريش  ــم الق ــن هاش ــب ب ــد املطل ــن عب ب
اهلاشــمي فلــم يــرشك بــاهلل قــط، وذلــك 
أن اهلل تعــاىل أراد بــه اخلــر فجعلــه يف 
ــن عمــه ســيد املرســلن حممــد  ــة اب كفال
]�[ فعندمــا أتــى رســول اهلل ]�[ 
الوحــي وأخر خدجيــة ][ وصدقت، 
كانــت هــي وعــي بــن أيب طالــب وزيــد 
ــج عــي ][ أن  ــة.. فلــم حيت ــن حارث ب
يدعــى وال كان مــرشكا حتــى يوحــد 
ــل كان عندمــا أوحــى  فيقــال: أســلم، ب
اهلل إىل رســوله ]�[ عمــره ثــان ســنن 
وقيــل: ســبع، وقيــل: إحــدى عــرشة 
ــه  ــول اهلل ][ يف منزل ــع رس وكان م
بــن أهلــه كأحــد أوالده يتبعــه يف مجيــع 

أحوالــه...«.
ــا  ــرت أن أب ــي ذك ــات الت ــا الرواي أم
ــن أيب قحافــة كان أول املســلمن  بكــر ب
فهــي ضعيفــة بمجملهــا وال يؤيدهــا 
ــد  ــن حمم ــد روي ع ــالة، فق ــع الرس واق
بــن ســعد بــن أيب وقــاص أنــه قــال ألبيــه 

ــو بكــر أولكــم إســالما  ســعًدا: »كان أب
ــن  ــر م ــه أكث ــلم قبل ــن أس ــال: ال ولك ق
مخــس...«)64(، ويف روايــة أخــرى أنــه 
ــك  ــاًل)65(، كذل ــن رج ــد مخس ــلم بع أس
ــه  ــر إىل ان ــرة تش ــل كث ــاك دالئ ــإن هن ف
 )( مل يكــن متقدمــا عــى اإلمــام عــي
الذيــن  الســقيفة  أصحــاب  أن  منهــا 
انقلبــوا عــى وصيــة الرســول )�( مل 
يذكــروا أن أبــا بكــر كان أول املســلمن 
صاحبهــا  ترفــع  امليــزة  هــذه  أن  مــع 
ــع  ــره، م ــى غ ــا ع ــج هب ــه أن حيت ويمكن
حاجتهــم الشــديدة هلــذا األمــر فاكتفــوا 
وصاحــب  الســن  كبــر  إنــه  بالقــول 
ويكفينــا  الغــار،  يف   )�( اهلل  رســول 
أبــو جعفــر  يف هــذا األمــر مــا ذكــره 
اإلســكايف املعتــزيل يف معــرض رده عــى 
اجلاحــظ الــذي ادعــى أن أبــا بكــر أحــق 
ــه  ــي )( كون ــام ع ــن اإلم ــة م باخلالف
أول املســلمن فقــال: »ولــو كان هــذا 
احتجاجــا صحيحــا ملــا قــال عمــر كانت 
بيعــة أيب بكــر فلتــة وقــى اهلل رشهــا، 
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ــى  ــا الدع ــا صحيح ــو كان احتجاج ول
واحــد مــن النــاس أليب بكــر اإلمامــة 
ــه ســبق  يف عــره أو بعــد عــره بكون
إىل اإلســالم، ومــا عرفنــا أحــدا مــن 
النــاس ادعــى لــه ذلــك عــى أن مجهــور 
ــا بكــر أســلم  املحدثــن مل يذكــروا أن أب
إال بعــد عــدة مــن الرجــال، منهــم عــي 
ابــن أيب طالــب وجعفــر أخــوه وزيــد 
ــاري وعمــرو  ــو ذر الغف ــة وأب ــن حارث ب
بــن عنبســة الســلمي وخالــد بــن ســعيد 
ــن األرت، وإذا  ــاب ب ــن العــاص وخب ب
تأملنــا الروايــات الصحيحــة واألســانيد 
القويــة والوثيقــة وجدناهــا كلهــا ناطقــة 
ــا  ــلم، فأم ــن أس ــا )( أول م ــأن علي ب
الروايــة عــن ابــن عبــاس إن أبــا بكــر 
ابــن  عــن  روي  فقــد  إســالًما  أوهلــم 
عبــاس خــالف ذلــك بأكثــر ممــا رووا 
وأشــهر، فمــن ذلــك مــا رواه حييــى بــن 
محــاد عــن أيب عوانــة وســعيد بــن عيســى 
عــن أيب داود الطيالــي عــن عمــرو بــن 
ميمــون عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: أول 

.)66(»)( مــن صــى مــن الرجــال عــي
اإلمــام  مناوئــي  بعــض  رام  لقــد 
إىل  اإلمــام  أســبقية  فضيلــة  ســلب 
ألن  غــره)67(،  إىل  ونســبها  اإلســالم 
أمــر الســبق فيــه فضيلــة عظمــى مدحهــا 
كقولــه  عــدة  بآيــات  الكريــم  القــرآن 
ِمــَن  ُلــوَن  الَوَّ ــابُِقوَن  ﴿َوالسَّ تعــاىل: 
وقولــه  َوالَنَصــاِر﴾)68(،  امْلَُهاِجِريــَن 
ــابُِقوَن، ُأْوَلئَِك  ــابُِقوَن السَّ تعــاىل: ﴿َوالسَّ
روايــات  فاعتمــدوا  ُبــوَن﴾)69(،  امْلَُقرَّ
مفــردة شــاذة، مثــل روايــة الشــعبي)70(، 
التــي مل يوردهــا ابــن حنبــل: »وقيــل 
ــن  ــألت اب ــر، س ــو بك ــلم أب أول مــن أس
ــال:  ــلم؟، فق ــن أس ــن أول م ــاس ع عب
ــت: ــن ثاب ــان ب ــول حس ــمعت ق ــا س أم

إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة
فاذكر أخاك أيب بكر با فعــــــال

خر الرية اتقاها وأعدلــــــها
بعد النبي وساوقاها با فعـــــــال

والثاين التايل املحمود مشهده
وأول الناس قدما صدق الرســـــال()71(.
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جــًدا الن  متهافتــة  الروايــة  وهــذه 
الشــعبي نفســه روى قــول رســول اهلل 
َمــن  ُل  أوَّ »هــذا   :)( لعــي   )�(
َقنــي وَصّلــى َمعــي«)72(،  آَمــَن بــي وَصدَّ
ــاس  ــن عب ــبة الب ــال بالنس ــك احل وكذل
الــذي روى عنــه ابــن حنبــل وغــره مــن 
املحدثــن)73( قولــه: »أول مــن صــى مــع 
النبــي )�( بعــد خدجيــة ،عــي بــن أيب 

ــب«. طال
وعــى الرغــم مــن معرفــة أصحــاب 
احلديــث اليقينيــة بــأن أحاديــث أســبقية 
اإلمــام إىل اإلســالم أرجــح مــن بقيــة 
األحاديــث مــن حيــث التواتــر وقــوة 
الســند وصــالح املتــن، إال أن الظــروف 
ــا  ــقيفة وم ــت الس ــي أعقب ــية الت السياس
مناقضــة  أحاديــث  أوجــدت  بعدهــا 
عــن   )( عــي  اإلمــام  الســتبعاد 
ــات  ــض الرواي ــا لبع ــو أتين ــه، ول مكانت
ــا  ــا أهن ــنن لوجدن ــب الس ــواردة يف كت ال
تؤيــد مــا قدمنــاه مــن تقــدم اإلمــام، 
 )( فحــددت يــوم إســالم اإلمام عــي

بأنــه كان يــوم الثالثــاء، بعــد مــي ليلــة 
واحــدة عــى نبــوة الرســول)74(، إذ روى 
مالــك  بــن  أنــس  عــن  الرمــذي)75( 
قولــه: »نبــئ النبــي يــوم االثنن، وأســلم 
الرغــم  وعــى  الثالثــاء«،  يــوم  عــي 
ــات  ــذه الرواي ــع ه ــق م ــا ال نتف ــن إنن م
ــذه  ــام هب ــالم اإلم ــر إس ــث تأخ ــن حي م
ــدم  ــات أن تق ــد إثب ــا نري ــة، لكنن الكيفي
ــكاره، لذلــك جلــأ  ــام ال يمكــن إن اإلم
مــن يريــد إبعــاد فضيلــة تقــدم اإلمــام إىل 
التقليــل مــن أمهيــة ســبقه إىل اإلســالم، 
ــم  ــا أهن ــور؛ منه ــض األم ــرح بع ــر ط ع
ــه  وصفــوا إســالم اإلمــام عــي )(بأن
حــن  فوجــئ   )( وأنــه  مصادفــة، 
النبــي )�( وزوجــه خدجيــة  شــاهد 
النبــي  دعــاه  حــن  فــردد  يصليــان، 
إىل اإلســالم، وطلــب اإلمهــال حتــى 
ــه مل يســمع  ــا طالــب، ألن ــاه أب حيــدث أب
ــه  هبكــذا أمــر مــن قبــل، وقــد طلــب من
النبــي )�( أن يكتــم أمــره، وال يفــي 
رسه إن مل يســلم، ولكــن اإلمــام مكــث 
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ليلــه ثــم إن اهلل تعــاىل هداه إىل اإلســالم، 
ــلم  ــول اهلل، فأس ــا إىل رس ــح غادي فأصب
عــى يديــه)76(، أو جعلــوا إســالمه حلظــة 
الرســول )�(،  الوحــي عــى  نــزول 
الســيدة  بــه  آمنــت  الــذي  الوقــت  يف 
خدجيــة)77(، متناســن أنه تربــى يف حجر 
الرســول، وتربــى عــى يديــه ورافقــه يف 
ومل  وترحالــه  وحلــه  وخلوتــه  تعبــده 
ــاَع  َب ــُه اتِّ بُِع ــُت َأتَّ ــْد ُكنْ ــرق عنه:»َوَلَق يف
حــاول  فيــا  ــِه...«،  ُأمِّ َأَثــَر  اْلَفِصيــِل 
آخــرون إجيــاد تريــرات غــر منطقيــة 
ومــن  مكانتــه،  عــن  اإلمــام  إلزاحــة 
ــر)78(  ــد ال ــن عب ــك اب ــى ذل ــة ع األمثل
الروايتــن  بتناقــض  أحــس  الــذي 
الواردتــن عــن ابــن عبــاس األوىل حــن 
ــعبي  ــة الش ــر رواي ــر ذك ــم أليب بك ترج
ــت،  ــن ثاب ــان ب ــات حس ــا أبي ــي فيه الت
ثــم الروايــة األخــرى املنقولــة عــن ابــن 
 )( عبــاس يف ترمجتــه لإلمــام عــي
ــالما،  ــوم إس ــه أول الق ــرت أن ــي ذك الت
فــرر ذلــك بطريقــة غريبــة فقــال إن 

ــا بكــر مل يكــن أســبق إىل  املقصــود إن أب
اإلســالم يف احلقيقــة والواقع، بل أســبق 
مــن حيــث أنــه أول مــن أظهــر إســالمه، 
يف حــن أخفــى اإلمــام )( إســالمه، 
ــات  ــع الرواي ــتقيم م ــر ال يس ــذا تري وه
الرحيــة التــي أوردهــا ابــن حنبــل)79(، 
املحدثــن)80(،  روايــات  عــن  فضــاًل 
واملؤرخــن)81(، التــي نصــت عــى أن 
اإلمــام عــي )( كان يصــي مــع النبــي 
)�( قبــل اجلهــر بالدعــوة عنــد الكعبــة 
ــه هبــم وكان  أمــام أعــن قريــش غــر آب
عمــره يومئــٍذ عــرش ســنوات أو أكثــر 
بقليــل، ثــم حــاول بعــض املؤرخــن 
ــوا:  ــن اآلراء فقال ــق ب ــن التوفي املتأخري
»أول مــن أســلم مــن الرجــال أبــو بكــر، 
النســاء  ومــن  عــي،  الصبيــان  ومــن 
بــالل«)83(،  العبيــد  ومــن  خدجيــة، 
وقالــوا أيضــا: »أول مــن أســلم مــن 
ــي  ــان ع ــن الصبي ــر وم ــو بك ــال أب الرج
ومــن النســاء خدجيــة ومــن املــوايل زيــد 
بــالل«)84(،  العبيــد  بــن حارثــة ومــن 
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وهــذه املحاولــة ال تنســجم مــع الواقــع 
ــا  ــوا تباع ــالم دخل ــن لإلس ألن الداخل
غــر  التكلــف  هــذا  إىل  حاجــة  وال 
املــرر، الــذي قصــد منــه ســلب فضيلــة 
إىل  ونســبتها   )( عــي  اإلمــام  مــن 
الركيــز عــى أن  فــإن  غــره، كذلــك 
ــي  ــو صب ــلم وه ــي )( أس ــام ع اإلم
ــه يف  ــه الطعــن املبطــن ألولويت يــراد من
اإلســالم، وهــذا أمــر يناقــض مــا جــاء 
ــا  ــاىل: ﴿َي ــال تع ــم إذ ق ــرآن الكري يف الق
ْكــَم  ٍة َوآَتْينَــاُه احْلُ َيــى ُخــِذ اْلكَِتــاَب بُِقــوَّ حَيْ
َصبِيًّــا﴾)84(، وقــال تعــاىل وهــو يتحــدث 
إَِلْيــِه  ﴿َفَأَشــاَرْت   :)( عــن عيســى 
ــُم َمــن َكاَن يِف امْلَْهــِد  َقاُلــوا َكْيــَف ُنَكلِّ
ــاَب  ــايِنَ اْلكَِت ــُد اهلل آَت ــاَل إيِنِّ َعْب ــا، َق َصبِيًّ
أقــوال  كذلــك  َنبِيًّــا﴾)85(،  َوَجَعَلنِــي 
 )( يف أن اإلمــام عــي )�( الرســول
أول مــن أســلم مل يكــن فيــه أنــه كان 
ــوال اإلمــام  ــاه مــن أق ــا قدمن ــا، وم صبًي
ــه أول مــن أســلم وأول مــن صــى  يف أن
مــع النبــي )�( وهــو الصديــق األكــر 

تتنــاىف مــع مــا أراده بعضهــم مــن أنــه 
كان صبيــا حينــا أســلم.

لكــن كل هــذه الدالئــل مل تثــن بعض 
 )( النــاس عــن النيل مــن اإلمام عــي
ــال  ــاذة، ومث ــات ش ــد مقارن ــك بعق وذل
ذلــك املقارنــة غــر املنصفــة التــي عقدها 
 )( اجلاحــظ بــن إســالم اإلمــام عــي
ــلم  ــه أس ــال: »إن ــر إذ ق ــالم أيب بك وإس
صغــر،  وطفــل  غريــر  حــدث  وهــو 
نســتطع  ومل  الناقلــن،  نكــذب  فلــم 
أن نلحــق إســالمه بإســالم البالغــن، 
ــن  ــو اب ــلم وه ــه أس ــم أن ــل زع ألن املقل
ــلم  ــه أس ــم أن ــر زع ــنن واملكث ــس س مخ
ــال  ــنن...«)86(، وق ــع س ــن تس ــو اب وه
يف إســالم أيب بكــر باملقارنــة مــع إســالم 
اإلمــام عــي )(: »مــا دعــوت أحــدا- 
أي النبــي- إىل اإلســالم إال وكان عنــده 
ــوة، إال مــا كان مــن أيب بكــر،  ــردد ونب ت
فإنــه مل يتلعثــم حتــى هجــم بــه اليقن إىل 
املعرفــة واإلســالم، فأيــن هــذا وإســالم 
ــع  ــره م ــئ إىل نظ ــه وأجل ــى عقل ــن خ م
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ــى  ــر ع ــر ســنه، واختــالج اخلواط صغ
ــه،  ــل في ــن دخ ــد م ــأته يف ض ــه ونش قلب
والغالــب أمثالــه وأقرانــه حــب اللعــب 

واللهــو...«)87(.
إن هــذه النصــوص املتقدمــة ختالــف 
الواقــع فلــو مل يكــن اإلمــام )( بالًغــا 
وبمســتوى اإلســالم واإليــان ملــا دعــاه 
ــالم،  ــم )�( إىل اإلس ــول األعظ الرس
وال حاجــة إىل كل هــذا التكلــف مــن 
حاشــاه-   -)�( اهلل  رســول  جانــب 
وهــو القائــل إن اإلمــام عــي )( كان 
أول مــن أســلم مــن دون النظر إىل ســنه، 
لقــد كان إســالمه عــن تعقــل وتدبــر 
دعــاه الرســول )�( وهــو يعلــم أنــه 
العقــل، فأســلم بعــد أن  بالــغ كامــل 
شــاهد املعجــزة اإلهليــة، وكان قــد صــى 
مــع النبــي )�( قبــل أن ينــزل الوحــي 
عليــه، يتحنــث معــه ويعتــزل النــاس 
كالتابــع التلميــذ، فلــا بلــغ اإلمــام عــي 
ــرش  ــة لتب ــاءت املالئك ــم وج )( احلل
فأجابــه  دعــاه  بالرســالة   )�( النبــي 

عــن نظــر ومعرفــة)88(، لكــن أصحــاب 
حاولــوا  الذيــن  املريضــة  العقــول 
إبعــاد كل فضيلــة عــن اإلمــام عنــاًدا 
وكرًهــا مل يســتطيعوا أن يتحــرروا مــن 
أرس النصــوص املوضوعــة، بــل زادوا 
عليهــا بتفســرات ال يدعمهــا واقــع وال 
يؤيدهــا عقــل، فركــزوا عــى أن اإلمــام 
ــن،  ــر الس ــو صغ ــلم وه ــي )( أس ع
غــره  بإســالم  إســالمه  يقــاس  وال 
ممــن أســلم وهــو كبــر الســن كامــل 
التجــارب، والركيــز هنــا عــى أيب بكــر، 
ــك  ــيخ حمن ــالم ش ــالمه إس ــوا إس فجعل
وجمــرب ذي عقــل وبصــرة أفضــل مــن 
إســالم طفــل مل يبلــغ احللــم!، فتجــادل 
فقــال  واإلســكايف،  اجلاحــظ  هــذا  يف 
ــن  ــل م ــر أفض ــا بك ــظ)89(: »إن أب اجلاح
ــر  ــا بك ــة، ألن أب ــذه الناحي ــى ه ــي ع ع
أســلم وهــو رجــل ناضــج العقــل، أمــا 
عــي فأســلم وهــو صبــي مل يبلــغ احللــم، 
ــه  وإســالم املتقــدم يف الســن أفضــل ألن
واضطــراب  الرؤيــة  مؤونــة  يعــاين 
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طــال  قــد  االنتقــال  ومشــقة  النفــس 
الفهــم له« فــرد عليه اإلســكايف)90(: »إن 
إســالم عــي يف صبــاه أفضــل، فالغالــب 
اللعــب واللهــو، ولكنــه  أمثالــه  عــى 
آمــن بــا ظهــر لــه مــن دالئــل الدعــوة، 
خواطــره،  وغالــب  شــهوته،  فقهــر 
ــه،  ــه ومحــى نفســه عن وخــرج مــن عادت
وكــر رشه حداثتــه بالتقــوى«، ولــو 
بــأن احتــج  زاد اإلســكايف عــى هــذا 
بآيــات قرآنيــة لــكان أبلــغ يف احلجــة، 
ــى  ــى وعيس ــا كالم اهلل يف حيي ــد قدمن وق
يقــول  كان   )�( اهلل  )(، ورســول 
ــَك  ، َمَثُل ــيُّ ــا عل ــي )(: »ي ــام ع لإلم
تــي َمَثــُل الَمســيِح عيَســى بــِن  فــي ُأمَّ

مريــَم...«)91(.
وهــذه اإلشــكالية األخــرة مل تــرد 
بعدمــا  وردت  بــل  املتقدمــن  عنــد 
ــفة  ــت الفلس ــكالم ودخل ــم ال ــاع عل ش
فوظفوهــا  اإلســالمي،  الفكــر  إىل 
فعــل  كــا  اإلمــام  بأســبقية  للطعــن 
اجلاحــظ، ويبــدو أن هــذه اإلشــكالية 

واســتمرت  اجلاحــظ  عــر  ســبقت 
بمثابــة  كانــت  ألهنــا  يومنــا،  حتــى 
أرادوا  الذيــن  خمــرج مناســب هلــؤالء 
أن يرفعــوا مكانــة أيب بكــر، ويتحقــق 
ســلب  الول  هدفــن؛  طريقهــا  عــن 
والثــاين  اإلمــام،  مــن  الفضيلــة  هــذه 
الرحيــة  للنصــوص  معاجلــة  إجيــاد 
أســبقية  عــن  حتدثــت  التــي  املتواتــرة 
املســألة  هــذه  أثــرت  وقــد  اإلمــام، 
فجمــع  العبــايس،  املأمــون  عهــد  يف 
ــه  ــال إلي ــا يق ــه م ــن يفق ــا مم ــن عامل أربع
وحيســن اجلــواب مــن أجــل مناظرهتــم، 
ــوه إىل ذلــك، وكان مــن مجلــة مــا  فأجاب
أفضيلــة  املأمــون إعالنــه  إليــه  ذهــب 
ــاء  ــر خلف ــه خ ــي )(، وأن ــام ع اإلم
اهلل بعــد رســوله )(، وأوىل النــاس 

.)92 باخلالفــة)
فقــال أحــد العلــاء: يــا أمــر املؤمنــن 
إن فينــا مــن ال يعــرف مــا ذكــر أمــر 
ــا إســحاق  املؤمنــن؟، فقــال املأمــون: ي
أي اإلعــال كانــت أفضل يــوم بعث اهلل 
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ــالص  ــحاق: اإلخ ــال إس ــوله؟، فق رس
بالشــهادة. قــال املأمــون: أليــس الســبق 
فقــال  نعــم،  قــال:  اإلســالم؟،  إىل 
اهلل  كتــاب  يف  ذلــك  اقــرأ  املأمــون: 
ــابُِقوَن،  ــابُِقوَن السَّ تعاىل، يقــول: ﴿َوالسَّ
ــن  ــى م ــا عن ــوَن﴾)93(، إن ُب ــَك امْلَُقرَّ ُأْوَلئِ
ســبق إىل اإلســالم، فهــل علمــت أحــدا 

ســبق عليــا إىل اإلســالم؟.
املؤمنــن  أمــر  يــا  إســحاق:  قــال 
إن عليــا أســلم وهــو حديــث الســن، 
بكــر  وأبــو  احلكــم،  عليــه  جيــوز  ال 
عليــه  جيــوز  مســتكمل  وهــو  أســلم 
احلكــم، قــال املأمــون: أخــرين أهيــا 
أســلم قبــل؟، ثــم أناظــرك مــن بعــده 
إســحاق:  قــال  والكــال،  احلداثــة  يف 
عــي أســلم قبــل أيب بكــر عــى هــذه 
الرشيطــة، قــال املأمــون: نعــم، فأخــرين 
عــن إســالم عــي حــن أســلم، ال خيلــو 
ــاه  ــول اهلل )�( دع ــون رس ــن أن يك م
إىل اإلســالم، أو يكــون إهلامــا مــن اهلل، 
فأطــرق إســحاق رأســه، فقــال املأمــون: 

يــا إســحاق ال تقــل إهلامــا فتقدمــه عــى 
اهلل  رســول  ألن  )�(؛  اهلل  رســول 
)( مل يعــرف اإلســالم حتــى أتــاه 
ــل  ــحاق: أج ــال إس ــن اهلل، ق ــل ع جري
دعــاه رســول اهلل )�( إىل اإلســالم، 
ال  فهــو  إســحاق  يــا  املأمــون:  قــال 
ــاه إىل  ــن دع ــول اهلل )�( ح ــو رس خيل
اإلســالم مــن أن يكــون دعــاه بأمــر اهلل، 
ــرق  ــه؟، فأط ــن نفس ــك م ــف ذل أو تكل
إســحاق، فقــال املأمــون: يــا إســحاق 
 )( اهلل  رســول  إىل  تنســب  ال 
التكلــف، فــإن اهلل يقــول: ﴿َوَمــا َأَنــا 
إســحاق:  قــال  ِفــَن﴾)94(،  امْلَُتَكلِّ ِمــَن 
أجــل يــا أمــر املؤمنــن، بــل دعــاه بأمــر 
صفــة  مــن  فهــل  املأمــون:  قــال  اهلل، 
اجلبــار جــل جاللــه أن يكلــف رســله 
دعــاء مــن ال جيــوز عليــه حكــم؟، قــال 
إســحاق: أعــوذ بــاهلل، قــال املأمــون: 
إســحاق  يــا  قولــك  قيــاس  أفــراه يف 
أن عليــا |أســلم صبيــا ال جيــوز عليــه 
ــول اهلل )�(  ــف رس ــد كل ــم؟، ق احلك
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مــن دعــاء الصبيــان مــا ال يطيقــون؟، 
فهــل يدعوهــم الســاعة ويرتــدون بعــد 
ــم  ــم يف ارتداده ــب عليه ــال جي ــاعة ف س
يشء؟، وال جيــوز عليهــم حكــم رســول 
اهلل )�(، أجائــٌز عنــدك أن تنســبه إىل 
أعــوذ  إســحاق:  قــال  اهلل؟،  رســول 
بــاهلل، قــال املأمــون: يــا إســحاق فــأراك 
إنــا قصــدت لفضيلــة فضــل هبــا رســول 
ــه  ــا عــى هــذا اخللــق، أبان اهلل )�( علي
هبــا منهــم لُيعــرَف مكانــه وفضلــه، ولــو 
كان اهلل أمــره بدعــاء الصبيــان لدعاهــم 
كــا دعــا عليــا، قــال إســحاق: بــى، قــال 
( الرســول  أن  بلغــك  فهــل  املأمــون: 
�( دعــا أحــدا مــن الصبيــان مــن أهلــه 
وقرابتــه لئــال تقــول إن عليــا ابــن عمه؟، 
قــال إســحاق: ال أعلــم وال أدري فعــل 
ــحاق  ــا إس ــون: ي ــال املأم ــل، ق أو مل يفع
هــل  تعلمــه  ومل  تــدره  مل  مــا  أرأيــت 
ــال إســحاق: ال، فقــال  ــه؟، ق تســأل عن
ــا  ــه اهلل عن ــد وضع ــا ق ــدع م ــون: ف املأم

وعنــك)95(.

النــص  هــذا  ذكــر  تعمدنــا  لقــد 
بأكملــه ألن فيــه إجابــة وافيــة ترشــد 
اإلمــام  أن  يداخلــه شــك يف  مــن  كل 
كافــة  للنــاس  ســابًقا  كان   )( عــي 
التصديــق برســول اهلل )�(، فــال  يف 
ينفــع معــه تفســر األحاديــث بمعــان 
ــع  ــي لواق ــار الطبيع ــن اإلط ــة ع خارج

األحــداث.
ويف اخلتــام يمكــن أن نجمــل ما قدمناه 
مــن رؤيــة ابــن حنبــل ألســبقية اإلمــام 
كان  إنــه  بالقــول  غــره،  عــى   )(
ــة  ــث الصحيح ــه لأحادي ــا يف مجع منصًف
أو  خيفهــا  ومل  ذلــك،  ذكــرت  التــي 
يشــوهها بــأي تأويــل خــارج عــن املنطــق، 
مكانــة  تبيــان  يف  أيضــا  منصًفــا  وكان 
كان  التــي  جمالســه  يف  احلقيقيــة  اإلمــام 
يعقدهــا، ويف ردوده عــى مــن اعــرض 
عــى تقــدم اإلمــام ومكانتــه املتميــزة، ويف 
الوقــت نفســه ذكــر األحاديــث املناقضــة 
ألســبقية اإلمــام ووضعهــا يف كتبــه ومل 
عليهــا،  يعلــق  أو  ينقدهــا  أو  ينكرهــا 
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وذلــك ربــا يعــود إىل منهــج املحدثــن 
الــذي ارتكــز عــى تقديــس الســند حتــى 
وإن كان متــن احلديــث متهافًتــا أو غــر 
منطقــي، مــع أرجحيــة أن يكــون معتقــًدا 

بأســبقية اإلمــام التــي تدعمهــا األحاديث 
عــر  وواقــع  املتواتــرة،  الصحيحــة 
الرســالة وقــرب اإلمــام )( الشــديد 

مــن النبــي )�(.
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.260 ص   ،10
ج10،  بغــداد،  ،تاريــخ  البغــدادي  اخلطيــب   .10
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23.ابــن حنبــل، مســند، احلديــث )1191(، ص 
.133
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25. املصدر نفسه، احلديث )3062(، ص 272.
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الســلمي، يكنــى أبــا نجيــح، وقيــل: أبــا شــعيب، 
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تاريــخ الرســل وامللــوك، ج2، ص313.
82. عبــد اهلل بــن قدامــة، املغنــي، 89/10، حميــي 

الديــن النــووي، املجمــوع، 19/ 224.
ــي،  ــي، 85/5، القرطب ــر الثعلب ــي، تفس 83. الثعلب
احلنفــي،  الزرنــدي   ،237/8 القرطبــي،  تفســر 
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............................................................................... اأ. د. ح�شني علي ال�شرهاين
نظــم درر الســمطن، ص84، ابــن حجــر، اإلصابــة، 

.84/1
84. سورة مريم، اآلية 12.

85. سورة مريم، اآلية 29- 30.
86. العثانية، ص5.

87. العثانية، ص307.
البالغــة،  هنــج  رشح  احلديــد،  أيب  ابــن   .88

.2 4 8 /1 3

89. العثانية، ص19.
90. املعيار واملوازنة، ص 43.

91. اخلوارزمي، املناقب، ص237.
92. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج3 ،ص 285.

93. سورة الواقعة، اآلية )10- 11(.
94. سورة ص، اآلية )86(.

95. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج3، ص 286.
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املصادر واملراجع

القرآن الكريم
أ. املصادر

ــن أيب  ــي ب ــن ع ــو احلس ــن أب ــز الدي ــر، ع ــن األث . اب
)ت630هـــ(. ــرم  الك

1. أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، دار الكتــاب 
العــريب، بــروت د. ت.

2. الكامل يف التاريخ، دار صادر، بروت 1966.
. اإلسكايف، حممد بن عبد اهلل املعتزيل )ت220هـ(.

ــي  ــن ع ــر املؤمن ــل أم ــة يف فضائ ــار واملوازن 3. املعي
بــن أيب طالــب )(، حتقيــق حممــد باقــر املحمــودي، 

ــر، 1981. ــكندرية، م ــة اإلس ط1، مكتب
. البالذري، أمحد بن حييى بن جابر، )ت 279هـ(

4. أنســاب اإلرشاف، حتقيــق ســهيل زكار، وريــاض 
زركي، ط1، دار الفكــر، بــروت، 1996م.

. البيهقــي، أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي )ت 
458 هـ(.

5. ســنن البيهقــي الكــرى، حتقيــق حممــد عبــد القــادر 
عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1999 م.

. الرمــذي، أبــو عيســى حممــد بــن عيســى بــن ســورة 
)ت 279هـ(

ــنن الرمــذي، حتقيــق مصطفــى حممــد حســن  6. سـ
الذهبــي، ط1، دار احلديــث، القاهــرة، 1999.

. الثعلبي، )ت 427هـ(
7. تفســر الثعلبــي الكشــف والتبيــان عــن تفســر 
القــرآن، حتقيــق أيب حممــد بــن عاشــور، دار إحيــاء 

الــراث العــريب، بــروت 2002.
. اجلاحظ، عمرو بن بحر )ت 255هـ(

8. العثانيــة، حتقيــق عبــد الســالم هــارون، ط1، دار 
اجلبــل، بــروت د. ت.

)ت  اهلل  عبــد  بــن  حممــد  النيســابوري،  احلاكــم   .
406هـــ(

دار  منشــورات  ط4،  احلديــث،  علــوم  معرفــة   .9
.1980 بــروت  احلديثــة،  اآلفــاق 

ــر )ت 852  ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــر، أمح ــن حج . اب
هـ(.

10. اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، حتقيــق عــادل أمحــد 
عبــد املوجــود وعــي حممــد معــوض، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت 1415هـــ.
11. هتذيب التهذيب، دار الفكر، بروت 1984.

. ابــن أيب احلديــد، عــز الديــن أبــو حامــد بــن هبــة اهلل 
بــن حممــد املدائنــي )ت 656هـ(.

ــو الفضــل  ــق حممــد أب 12. رشح هنــج البالغــة، حتقي
قــم  العــريب،  الــراث  إحيــاء  دار  ط2،  إبراهيــم، 

1404هـــ.
ــل )ت 241  ــن حنب ــن حممــد ب ــل، أمحــد ب ــن حنب . اب

هـ(
13. مســند أمحــد بــن حنبــل، دار صــادر، بــروت د. 

ت.
14. فضائــل الصحابــة )فضائــل أمــر املؤمنــن عــي 

.))( بــن أيب طالــب
15. العلــل، حتقيــق ويص اهلل بــن حممــود عبــاس، 

ــروت 1408هـــ. ــالمي، ب ــب اإلس املكت
. اخلطيــب البغــدادي، عبــد الرمحــن بــن عــي بــن 

حممــد )ت 597 هـــ(.
ــد القــادر عطــا  ــق حممــد عب ــخ بغــداد، حتقي 16. تاري
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............................................................................... اأ. د. ح�شني علي ال�شرهاين
ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، 

ــروت 1992. ب
. ابن خلكان، )ت 681هـ(.

ــق  ــان، حتقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات األعي 17. وفي
إحســان عبــاس، دار الثقافــة، لبنــان د. ت.

. اخلوارزمــي، أبــو املؤيــد املوفــق بــن أمحــد املكــي 
اخطــب خــوارزم )ت 568هـــ(

ط2،  املحمــودي،  مالــك  حتقيــق  املناقــب،   .18
1411هـــ. قــم،  اإلســالمي،  النــرش  مؤسســة 

. ابن دحالن، أمحد بن زيني )ت 703هـ(.
19. الســرة النبويــة، دار الكتــاب العــريب، بــروت، 

1408هـ.
. الذهبي، حممد بن أمحد بن عثان )ت 748 هـ(.

20. تاريــخ اإلســالم، حتقيــق عمــر عبــد الســالم 
.1987 بــروت  العــريب،  الكتــاب  دار  تدمــري، 

. الزرنــدي احلنفــي، حممــد بــن احلســن بــن حممــد )ت 
750 هـ(

أمــر  اإلمــام  مكتبــة  الســمطن،  درر  نظــم   .21
.1958 ت  د.  العامــة،   )( املؤمنــن 

. ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع )ت 230هـ(.
22. الطبقات الكرى، دار صادر، بروت د. ت.

. ابن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد )ت 235هـ(.
عبــد  حتقيــق  واآلثــار،  احلديــث  يف  املصنــف   .23
اخلالــق األفغــاين، الــدار الســلفية، بومبــاي، 1979م.
نافــع  بــن  مهــام  بــن  الــرزاق  عبــد  الصنعــاين،   .

هـــ(.  211 )ت  احلمــري 
24. املصنــف، حتقيــق حبيــب الرمحــن األعظمــي، 

ــب اإلســالمي، بــروت، 1403هـــ. ط2، املكت

. الطراين، سليان بن أمحد )ت 360هـ(.
25. املعجــم الكبــر، حتقيــق محــدي عبــد املجيــد 
م  د.  العــريب،  الــراث  إحيــاء  دار  ط2،  الســلفي، 

.1983
. الطري، حممد بن جرير بن يزيد )310هـ(.

مؤسســة  ط4،  وامللــوك،  الرســل  تاريــخ   .26
.1983 بــروت  للمطبوعــات،  األعلمــي 

. الطويس، حممد بن احلسن )ت 460هـ(.
القيومــي  جــواد  حتقيــق  الطــويس،  رجــال   .27
قــم  اإلســالمي،  النــرش  مؤسســة  األصفهــاين، 

. 1415هـــ
. ابــن أيب عاصــم، أمحــد بــن عمــرو بــن الضحــاك )ت 

287هـ(.
28. األوائــل، حتقيــق حممــد بــن نــارص العجمــي، دار 

اخللفــاء للكتــاب، )الكويــت، د. ت(.
29. اآلحــاد واملثــاين، حتقيــق فيصــل أمحــد اجلوابــرة، 

دار الدرايــة، الريــاض 1991.
. ابــن عبــد الــر، يوســف بــن عبــد الــر النمــري )ت 

463 هـ(
30. االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، دار اجليــل، 

بــروت 1992.
. ابن عبد ربه، أبو عمر بن حممد )ت 328هـ(

ــان،  ــعيد العري ــد س ــق حمم ــد، حتقي ــد الفري 31. العق
دار الفكــر، بــروت، د. ت.

ــد  ــن حمم ــد ب ــن أمح ــد اهلل ب ــة، عب ــن قدام ــد اهلل ب . عب
)ت 620هـــ(.

32. املغني، دار الكتاب العريب، بروت د. ت.
. ابــن عســاكر، عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل )ت 
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571هـــ(.

33. تاريــخ دمشــق، حتقيــق عــي شــري، دار الفكــر، 
بــروت 1415هـ.

. ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم )ت 276هـ(.
دار  ثــروت عكاشــة، ط2،  املعــارف، حتقيــق   .34

.1969 مــر  املعــارف، 
)ت  األنصــاري  أمحــد  بــن  حممــد  القرطبــي،   .

. ) 6هـــ 7 1
ــم  ــد العلي ــد عب ــح أمح ــي، تصحي ــر القرطب 35. تفس
بــروت  العــريب،  الــراث  إحيــاء  دار  الــردوين، 

.1985
. املتقــي اهلنــدي، عــالء الديــن عــي املتقــي بــن حســام 

الدين )ت 975هـ(.
36. كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال، ضبــط 

بكــري حيــاين، مؤسســة الرســالة، بــروت 1989.
. املجلي، حممد باقر )ت 1111هـ(

ــاء، بــروت  ــوار، ط2، مؤسســة الوف 37. بحــار األن
.1983

القــادر)ت  بــن عبــد  بــن عــي  املقريــزي، أمحــد   .
845هـــ(

األحــوال  مــن  للنبــي  بــا  األســاع  إمتــاع   .38
ــد اهلل  ــد عب ــق حمم ــاع، حتقي ــدة واملت ــوال واحلف واألم
.1999 بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  النميــي، 

. النسائي، أمحد بن شعيب )ت 303هـ(
ــد  ــق حمم ــن )(، حتقي ــر املؤمن ــص أم 39. خصائ
ــة، طهــران د.  ــوى احلديث ــة نين ــي، مكتب هــادي األمين

ت.
. أبــو نعيــم األصبهــاين، أمحــد بــن عبــد اهلل )ت 430 

هـ(.
ــدن،  ــل، )لي ــة بري ــان، مطبع ــار أصبه ــر أخب 40. ذك

1934م(.
)ت  الديــن  رشف  بــن  الديــن  حميــي  النــووي،   .

676هـــ(.
41. املجموع، دار الفكر، بروت د. ت.

ــن هشــام احلمــري )ت  ــد امللــك ب ــن هشــام، عب . اب
هـ(.  218

42. الســرة النبويــة، حتقيــق حممــد حميــي الديــن عبــد 
احلميــد، مكتبــة حممــد بــن عــي بــن صبيــح، القاهــرة 

.1963
. اهليثمي، عي بن أيب بكر )ت 807 هـ(.

الكتــب  الفوائــد، دار  الزوائــد ومنبــع  43. جممــع 
.1988 بــروت  العلميــة، 

. اليعقــويب، أمحــد بــن أيب يعقــوب )ت بعــد 284 
هـ(.

44.  تاريخ اليعقويب، دار صادر، بروت د. ت.
. أبو يعى، حممد بن أيب يعى )ت 521 هـ(.

45. طبقات احلنابلة، دار املعرفة، بروت د. ت.
ب. املراجع

)ت  النجفــي  أمحــد  احلســن  عبــد  األمينــي،   .
1972م(. 1392هـــ/ 

ط1،  واألدب،  والســنة  الكتــاب  يف  الغديــر   .46
)بــروت،  للمطبوعــات  األعلمــي  مؤسســة 

. ) 1م 9 9 4
. باتون، ولر ملفيل.

ــه  ــق علي ــه وعل ــة، ترمج ــل واملحن ــن حنب ــد ب 47. أمح
وحقــق نصوصــه وأعالمــه عبــد العزيــز عبــد احلــق، 
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............................................................................... اأ. د. ح�شني علي ال�شرهاين
دار اهلــالل، القاهــرة، 1958.

. أبو زهرة، حممد.
ــة،  ــره- وآراؤه الفقهي ــه وع ــل حيات ــن حنب 48. اب

دار الفكــر العــريب، القاهــرة، 1997.
. الرشهاين، حسن عي.

حيــاة  )دراســة  النبويــة  الســنة  عــى  أضــواء  49ـ. 
متــوز   ،) خدجيــة  الســيدة  مــع   )�( الرســول 

.2013 دمشــق  والنــرش،  للطباعــة 
. صري، عامر حسن.

دار  املســند،  يف  أمحــد  اإلمــام  شــيوخ  معجــم   .50
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يســعى هــذا البحــث إىل رصــد نــاذج مــن مســائل نحويــة قــد منعهــا النحويــون يف 
ــدم  ــبب ع ــده، أو بس ــاس وح ــا إىل القي ــم فيه ــة احتكامه ــا نتيج ــال؛ إم ــاب األفع ب
االســتقراء الدقيــق لشــواهد العربيــة، وقــد اتضــح جوازهــا لورودهــا يف كالم 
اإلمــام عــي)( بوصفــه األفصــح واملنتمــي لعــر االستشــهاد؛ بــل هــو لــب 

ــر االستشــهاد اللغــوي. ع

ملخص البحث
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Abstract

This research seeks to monitor models of grammatical issues that gram-

marians have prevented in the works; either as a result of their resorting to the 

measurement alone, or because of the lack of accurate extrapolation of the evi-

dence of Arabic, it became permissible to say in the words of Imam Ali (pbuh).
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مة املقدِّ
احلمــُد هلل ربِّ العاملــَن، والّصــالُة 
والّســالُم عــى النبــيِّ العــريبِّ األمــِن، 
َســيِدنا حممــٍد )( خاتــِم املرَســلن، 
وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن، وَصحبـِـِه 
بدعوتــه  دعــا  ومــن  امليامــن،  الُغــرِّ 

بصــدق وإحســان إىل يــوم الديــن.
أّما بعُد:

فــال خَيفى عــى ُأويل الدرايــة والنُّهى، 
وعــى أربــاب الفكــر واملعرفــة، أنَّ كالم 
أمــر املؤمنــن )( عامــة واملجمــوع 
ال  بحــٌر  خاصــة  البالغــة(  )هنــج  يف 
ــدرك قــراُره، وال ُتســُر أغــواُره، فهــو  ُي
بعــد  الفصيــح  العــريب  الــكالِم  ذروُة 
كالم البــاري عــز وجــل، وكالم نبيِّــه 
املصطفــى )(، وقــد ضــمَّ نفحــاٍت 
وقبســات  اجلبــار،  العزيــز  كالِم  مــن 
مــن بدائــع النبــيِّ املختــار، وحــوى مــن 
ــن  ــا، وتضم ــة أرقاه ــاليب النحوي األس
مــن جواهــر املعــاين أعالهــا، وال شــك 
ــق  ــو »كالم دون كالم اخلال ــك فه يف ذل

وفــوق كالم املخلوقــن«)1(.
املوســوم  البحــث  هــذا  يســعى 
أمــر  بــكالم  النحــوي  بـ)االستشــهاد 
املؤمنــن )( يف هنــج البالغــة دراســة 
ــد  ــد القواع ــال( إىل نق ــواهد األفع يف ش
اســتقراء  عــى  ُبنيــت  التــي  النحويــة 
ناقــص، وتصحيــح بعــض مــا تقــرر مــن 
أحــكام نحويــة مســتنًدا بذلــك إىل كالم 
أمــر املؤمنــن )( يف هنــج البالغــة، 
ــه  فهــو نــٌص عــريبٌّ فصيــح فريــد يف لغت
ــر  ــق معاي ــى وف ــاء ع ــد ج ــه، ق وتراكيب
ــهاد  ــح االستش ــا يص ــة في ــاء العربي عل
ــتحقاقها  ــْل اس ــواهده مل تن ــّن ش ــه، لك ب
ــة. ــدرس النحــوي ألســباب خمتلف يف ال
وقــد تناولــت فيــه ثــالث مســائل 

هــي:
الفعــل  وقــوع  جــواز  الوىل:  املســألة 

لـــ )كان(. املــايض خــرا 
املســألة الثانيــة: جــواز إجــراء الفعــل 

( جمــرى الظــن. )عــدَّ
املســألة الثالثــة: جــواز وقــوع الفعــل 
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املــايض املثبــت املجــرد مــن )قــد( حــااًل.
ويف اخلتــام َأرجــو أن أكــون قــد وفِقــُت 
يف عمــي هــذا، فــإْن أكــْن أصبــُت فذلك 
مــن كــرِم اهلل تعــاىل وُحســِن توفيقــه، 
وإْن كانــت األخــرى فمــن قصــور يــديَّ 
وخطئهــا وجــل مــن ال خُيطــئ، والكــال 
ــُد هللِ  ــا َأِن احلَْم هلل وحــده. وآخــُر دعوان
ربِّ العاملــن وصلواُتــه وســالُمُه عــى 
نبيِّنــا حُمّمــٍد األمــن)( وآلــِه الطيبــن 

.)( ــن الطاهري
التمهيد:

وفيه مطلبان:
اإلمــام  كالم  أمهيــة  الول:  املطلــب 
ــتقراء  ــص االس ــة نق ــي)( يف معال ع

النحــوي:
ال أبــدو مغالًيــا إذا قلــت: إن كالم 
اإلمــام عــي )( ال حتيــط بــأرساره 
مكنوناتــه  بســر  تفــي  أو  الكلــات، 
 )(املؤمنــن فأمــر  الصفحــات، 
الفصاحــة وموردهــا ومنشــأ  »َمــرشع 
البالغــة ومولدهــا، ومنــه )( ظهــر 

مكنوهنــا وعنــه أخــذت قوانينهــا«)2(، 
تصويــب  يف  أثــر   )( فلنصوصــه 
ــل  ــن خل ــريب م ــو الع ــه النح ــع ب ــا وق م
ــل  ــن أج ــتقراء، وم ــص االس ــبب نق بس
الوقــوف عــى ذلــك البــد يل مــن عرٍض 
النحويــة  األحــكام  ألهــم  مقتَضــٍب 
التــي تأثــرت هبــذا النقــص ذاكــًرا يف 
ــة  ــان أمهي ــا لبي ــاهًدا عَلوًي ــم ش كلِّ حك

كالمــه يف بنــاء القواعــد النحويــة.
بــه  حكــم  مــا  مثــاًل  ذلــك  مــن 
ْيمــري )مــن نحــاة القــرن الرابــع  الصَّ
اهلجــري( عــى أن حــذف )قــد( قبــل 
عنهــا  واالســتغناء  املــايض  الفعــل 
ــرورة  ــم ال ــواب القس ــالم( يف ج بـ)ال
»وال  كالمــه:  رصيــح  الشــعرية،وهذا 
تدخــل هــذه "الــالم" عــى الفعــل املايض 
إال مــع "قــد" وال حيســن حــذف "قــد" 
معهــا إال يف الشــعر«)3،4(، وحكمــه هــذا 
ــال  ــة؛ إذ ق ــج البالغ ــصِّ هن ــض بن منتق
اإلمــام )( يف الشــجرة وهــي إحــدى 
حممٍد)(:»فــَو  النبــيِّ  معجــزات 
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ــا  ــْت بُِعُروِقَه ــقِّ الَْنَقَلَع ــُه بِاحْلَ ــِذي َبَعَث َالَّ
ــاء  ــِديٌد«)5(، فج ــا َدِويٌّ َش ــاَءْت َوهَلَ َوَج
جــواب القســم )النقلعــت( وهــو فعــل 
مــاض مقــرن بـ)الــالم( فقــط مــن دون 
)قــد(، يف داللــة عــى جــواز وورد هــذا 
ــر أيًضــا وليــس  النمــط النحــوي يف النث

ــعر)6(. ــة الش ــى لغ ــا ع وقًف
بعــض  جــزُم  أيًضــا  ذلــك  ومــن 
ورود  بعــدم  واللغويــن  النحويــن 
بعــض الراكيــب أو األلفــاظ يف كالم 
العــرب، فكــّرروا عبــارات مــن قبيــل 
ــمع(  ــرب(، أو )مل ُيس ــه الع ــم ب )مل تتكل
ونحــو ذلــك ممــا حيتــاج إىل اســتقراء 
ــا  م، ورب ــدَّ ــا تق ــّذر ك ــا يتع ــو م ــام وه ت
جيعلــون األمــر ُغْفــاًل مــن دون ذكــر 
أحســن  وهــو  الركيــب  أو  للفــظ 
مــن القطــع أو اجلــزم بعــدم الــورود، 
مــن ذلــك مــا ذكــره ســيبويه يف وزن 
مــن  زدت  »فــإذا  قائــاًل:  )َفْعَلــل( 
فــإن احلــرف يكــون  "الــالم"  موضــع 
عــى "فعلــل" يف االســم، وذلــك نحــو: 

جــاء  نعلمــه  وال  و"َمْهــَدد"  "َقــْرَدد"، 

وصًفــا«)7(، غــر أنَّ االســتقراء أثبــت 
ــا يف عــدد مــن  وجــود هــذا البنــاء وصًف
املواضــع، منهــا »أرٌض َهجَهــج: َجْدبــٌة 
ال َنْبــَت فيهــا«)8(، وموضــٌع َفْدَفــد: فيــه 
غلــظ وارتفــاع)9(، ومنــه قــول اإلمــام 
البالغــة:  املؤمنــن)(يف هنــج  أمــر 
ْحَشــُح«)10(،  الشَّ اْلَخطِيــُب  »هــَذا 
وهــو  )َفْعَلــل(،  بــوزن  و)شحشــح( 

صفــة لـ)اخلطيــب(.
ــا  ــل إليه ــي مل تص ــاظ الت ــن األلف وم
)َخِصيَصــة(  كلمــة  اللغويــن  أســاع 
بــوزن )َفِعيَلــة( ومجعهــا )خصائــص( 
)فعائــل(  عــى  )فعيلــة(  مجــع  وهــي 
وهــو مجــع قيــايس، فلــم تنــص عــى 
ــة، لكــن اللغــة  ــا اللغوي ذكرهــا معجاتن
أوســع ممــا أثبتتــه تلــك املعجــات؛ فقــد 
اإلمــام  قــول  اللفظــة يف  هــذه  وردت 
ــْن  ــي ِم ــْم َمْوِضِع ــْد َعلِْمُت عي)(:»َوَق
َو  َاْلَقِريَبــِة  بِاْلَقَراَبــِة   )( اهلل  َرُســوِل 
ِصيَصــِة َوَضَعنـِـي يِف َحْجــِرِه َو  َامْلَنِْزَلــِة َاخْلَ
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َأَنــا َولِيــٌد«)11(.
ــن  ــت اللغوي ــي فات ــة الت ــن األبني وم
ــوزن )َتْفعــال(  ــَام( ب أيًضــا املصــدُر )هَتْ
عــى الرغــم مــن وروده يف كالم اإلمــام 
القيــس  امــرئ  شــعر  ويف   )( عــي 

ــا)12(. أيًض
كالم  إن  القــول  يمكــن  تقــدم  ملــا 
أمــر املؤمنــن )( متــن لغــوي زاخــر 
ومدونــة  الفريــدة،  باالســتعاالت 
إليهــا  امتــدت  لــو  متكاملــة  معرفيــة 
ــوا  ــن ألصاب ــن واللغوي ــدي النحوي أي
ــواهد  ــن الش ــر م ــهم واف ــك بس ــن ذل م
النحويــة التــي حتــل كثــًرا مــن املشــكل 

الــذي وقعــوا فيــه.
املطلب الثاين: يف مفهوم املنع النحوي:

ــاء  ــدى عل ــتحكم ل ر املس ــرَّ ــن املق م
ــي  ــث الدين ــيها أن الباع ــة ودارس العربي
هــو الســبب الرئيــس وراء نشــأة علــوم 
اللغــة العربية، فالعنايــة بالقرآن الكريم، 
ــن  ــف ع ــه، والكش ــه ومعاني ــم آيات وفه
وتبيــن  وتراكيبــه،  مجلــه  بنــاء  أنــاط 

أرساره البالغيــة واإلعجازيــة، فضــاًل 
اللحــن  مــن  نصوصــه  حفــظ  عــن 
إىل  رصفهــم  ذلــك  كل  والتحريــف، 
ــه،  ــره وتارخي ــه وتفاس ــام بقراءات االهت
اللغــة  ضبــط  عــى  ذلــك  فحملهــم 
وإحــكام قواعدهــا عــر التوســل بعــدد 
ــظ  ــي حتف ــكام الت ــس أو األح ــن األس م
اللســان وتبعــده مــن الوقــوع يف اللحــن 

اخلطــأ)13(. أو 
ن النحــو عــر مراحــل  فبعــد أن ُدوِّ
مــن تقــّي املســموع وإحصــاء مظاهــره 
وجــد النحويــون أنفســهم أمــام مجلــة 
مــن الراكيــب واالســتعاالت اللغويــة 
املختلفــة، التــي حتتــاج إىل وضــع معايــر 
يتعلــق  مــا  منهــا  والبنــاء،  للتقويــم 
يتعلــق  مــا  ومنهــا  والــرداءة  باجلــودة 
أن  يعنــي  وهــذا  واخلطــأ،  بالصــواب 
الفصاحــة يف ُعــرف النحويــن مل تعــد 
املعيــار الوحيــد لقبــول بعــض الراكيب 
اكتــال  قبــل  كانــت  كــا  رفضهــا  أو 
أبــواب النحــو، بــل زادوا عليهــا معيــاًرا 
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آخــر للصــواب واخلطــأ، اســتخرجوه 
هــو  ذلــك  الفصيــح،  الــكالم  مــن 
ــت  ــا رفض ــي رب ــة الت ــد النحوي القواع
ويف  فدمغتــه)14(،  الفصيــح  بعــض 
ضــوء هــذا املبــدأ دأب النحويــون »عــى 
أ  وضــع قواعــَد نحويــٍة شــكلية يتــوكَّ
عليهــا مــن ضُعفــْت ملكُتــه أو شــاب 
لســاَنه خليــٌط مــن كالم األعاجــم«)15(، 
ومــن بــن تلــك األحــكام التقويميــة 
التــي شــاعت يف كتــب الــراث النحــوي 
حكــم املنــع، الــذي يــدور إمجــااًل حــول 
ضوابــَط  النحــوي  الوجــه  خمالفــة 
الــذي  واملعنــى  النحويــة  الصناعــة 

يفــرزه الركيــب النحــوي.
ــة  ــات اللغ ــره معج ــا تذك ــع ك واملن
قــال  )منَــَع(،  للفعــل  مصــدر  هــو 
اخلليــل: »َمنَْعُتــه َأْمنَُعــه َمنًْعــا فاْمَتنَــَع، 
ــه. ورجــل  ــن إرادت ــه وب ــُت بين أي: ُحل
ــه«)16(، وهــو ضــد  ــُص إلي َل ــع: ال خُيْ مني

اإلعطــاء)17(.
ومل يضــع قدامــى النحويــن حــًدا أو 

ــد  ــه أح ــع بوصف ــوم املن ــا ملفه مصطلًح
األحــكام التقويميــة التــي شــاعت يف 
وقــد  وحديًثــا،  قديــا  النحــو  كتــب 
يكــون ســبب ذلــك أهنــم يســعون يف 
النحويــة  القواعــد  األســاس إىل مجــع 
وتبويبهــا وتفســرها، أمــا توجيــه تلــك 
ــف  ــع أو الضع ــواز أو املن ــد باجل القواع
ونحــو ذلــك مــن األحــكام فــإن ذلــك: 
»ال يــِرد ذكُرهــا إال ملاًمــا؛ ألن النحــاة 
وإنــّا  وتصنيفهــا،  بجمعهــا  ُيعنــوا  مل 
ســنحِت  كّلــا  إليهــا  يشــرون  كانــوا 
ــا يف  ــ ــل هــذه اإلشــارة، إمَّ الفرصــة ملث
معــرض الــرشح أو يف معــرض النقــاش 
فقــد  هلــذا  ونتيجــة  واملحاّجــة«)18(، 
حــاول قســم مــن الباحثــن املحدثــن 
التــي  الدراســة  ضــوء  يف  تعريفــه 
ــة  ــورة خدجي ــه الدكت ــد بينت ــا، فق يعقده
لعــدم جــواز  بأنــه: »حكــم  احلديثــي 
وجــه مــن أوجــه اإلعــراب أو وجــه مــن 
أوجــه التعبــر«)19(، وعرفــه تلميذهــا 
ــدي  ــد الرســول الزي الباحــث مــازن عب
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بأنــه »حكــم نحــوّي يــراد بــه رفــُض كلِّ 
مــا خُيــّل بمقتضيــات الصحــة وقواعدها 
لعلــة مانعــة مــن ذلــك حالــْت بينــه وبن 

الصــواب«)20(.
ومــن الشــواهد املهمــة التــي تــدل 
عــى عنايــة علــاء العربيــة بمصطلحــات 
ــد  ــع أن نج ــيا املن ــوي ال س ــد النح النق
هلــا حضــوًرا واســًعا فيــا كتبــوه مــن 
مصنفــات نحويــة ولغويــة، وأوضــح 
مصــداق عــى ذلــك مــا عقــده ســيبويه 
يف بــاب ابتــدأ فيــه كتابــه كشــف فيــه 
وحكــم  العــريب  الــكالم  مســتويات 
فقــال:  وأحوالــه،  مســتوى  كل  عــى 
الــكالم  مــن  االســتقامة  بــاب  »هــذا 
حَســن،  مســتقيم  فمنــه  واإلحالــة، 
وحمــال، ومســتقيم كــذب، ومســتقيم 
كــذب«)21(.  حمــاٌل  هــو  ومــا  قبيــح، 
فســيبويه عــى وفــق هــذا النــص حــر 
مســتويات الــكالم باملســتقيم واملحــال، 
ــذان ال  وال شــك يف أهنــا املســتويان الل
العربيــة  النحــوي يف  الركيــب  خيــرج 

عنهــا، واملحــال واملمنــوع مرادفــان، 
املحَكــم  منهِجــه  عــى  دليــٌل  وهــذا 
وســعة تصــوره يف اســتخالص ضوابــط 

الفصحــى)22(. العربيــة 
الدقيــق  التحديــد  وبســبب غيــاب 
النحــوي  الــدرس  يف  املنــع  ملفهــوم 
تعــددت املصطلحــات التــي عــر هبــا 
النحويــون يف الداللــة عــى مــا يمتنــع 
مــن الراكيــب النحويــة، منهــا تعبــرات 
حلكــم  احتــال  بــال  املنــع  عــى  تــدل 
آخــر، ومنهــا )املحــال، وال جيــوز، ال 
وخطــأ،  باطــل،  ومــردود،  يســتقيم، 
ومنهــا  صحيــح(،  وغــر  وفاســد، 
ــى،  ــا )أب ــع ومنه ــة للمن ــرات مرادف تعب
ــادة عــى  وتعــذر، وحظــر()23(، هــذا زي
ــع  ــة املن ألفــاظ اختلطــت داللتهــا بدالل
منهــا )الشــاذ، والضعيــف، والقبيــح، 

والــرديء()24(.
النحــو  يف  املنــع  تقســم  ويمكــن 
أمههــا)25(: مــن  أقســام  عــى  العــريب 
1. منــع العــرب: وهــو النــوع الــذي 
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يســتند فيــه النحويــون إىل كالم العــرب 
يف احلكــم عــى منــع الراكيــب النحويــة 
أو االســتعاالت اللغويــة باملنــع، وهلــذا 
ــن  ــزع م ــم منت ــو عل ــو ه ــل: إن النح قي
اســتقراء لغــة العــرب نظــًا ونثــًرا، عــى 
أن مــا يمتنــع لــدى العــرب وإن مل يوافق 
القيــاس، وهــذا مــا عقــده ابــن جنــي يف 
ــا  ــكالم ب ــن ال ــرب م ــاع الع ــاب »امتن ب

ــاس«)26(. ــوز يف القي جي
املنــع  وهــو  النحويــن:  منــع   .2
ــه إىل أقيســة النحويــن  الــذي حُيتكــم في
احلكــم،  إصــدار  يف  واجتهاداهتــم 
مــن  كثــًرا  أصــدروا  فالنحويــون 
القواعــد النحويــة مل ُتســمع عــن العــرب 
أقيســة  مــن  وضعــوه  مــا  عــى  بنــاًء 
ــإذا مل  ــراج: »ف ــن ال ــال اب ــول، ق وأص
يصــح ســاع الــيء عــن العــرب جلــئ 
نجدهــم  وهلــذا  القيــاس«)27(  إىل  فيــه 
ــاُس وإْن  ــه »القي ــرون مــن قوهلــم إنَّ ُيكث
ذلــك  عــى  واألمثلــة  يســمع«)28(،  مل 
ســيبويه  بــه  رصح  مــا  منهــا  كثــرة 

قائــاًل: »فــإن بــدأ باملخاطــب قبــل نفســه 
بالغائــب  بــدأ  أو  أعطاكنــي،  فقــال: 
أعطاهــوين،  قــد  فقــال:  نفســه  قبــل 
فهــو قبيــح ال تكلــم بــه العــرب، ولكــن 
هــذا  ومثــل  قاســوه«)29(،  النحويــن 
جــاء عــى لســان املــرد فقــال: »هــذا 
ألفــه  و"التــي"  "الــذي"،  مــن  بــاب 
النحويــون فأدخلــوا "الــذي" يف صلــة 
"الــذي" وأكثــروا يف ذلــك«)30(، وهــو 
البــاب الــذي بشــأنه قــال أبــو حيــان 
األندلــي: »هــذه الراكيــب كلهــا مــن 
ــا  ــد نظائره ــن، وال يوج ــع النحوي وض

العــرب«)31(. لســان  يف 
ــو  ــن: وه ــرب والنحوي ــع الع 3. من
النــوع الــذي تكــون فيــه املســألة ممتنعــة 
يف  امتناعهــا  بســبب  النحويــن  لــدى 

العــرب. كالم 
وقد قسمته عى املباحث اآلتية:

املسألة الوىل: جواز وقوع الفعل 
املايض خرا لـ )كان(:

ــد  ــراد)32(، وق ــر اإلف ــل يف اخل األص
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ــة الواقعــة خــًرا  ــة)33(، واجلمل يقــع مجل
اجلملــة  ملبتــدإ  املتممــة  »اجلملــة  هــي 
االســمية ويكثر أْن ُتَتمــم اجلملة الفعلية 
مبتــدأ الــكالم يف اجلملــة االســمية نحو" 
زيــد حــر"«)34(، وتكــون خــًرا ملبتــدإ، 
مشــبَّه  حلــرٍف  أو  ناقــص،  لفعــٍل  أو 
بالفعــل)35(، »وإنــا جــاز أن يكــون مجلــة 
لتضمنهــا للحكــم املطلــوب مــن اخلــر، 
وموضعهــا  لــه«)36(،  املفــرد  كتضمــن 
(، ونصــٌب  رفــٌع يف بــايَب املبتــدإ أو )إِنَّ

يف بــايَب )كان(، و)كاد(.
وقــد اختلــف النحويــون يف وقــوع 
املــايض  بالفعــل  املصــدرة  اجلملــة 
ــون  ــا(، فالكوفي ــًرا لـــ)كان وأخواهت خ
يشــرطون )قــد( ظاهــرة أو مقــدرة، ويف 
هــذا يقــول الفــّراء: »وقولــك للرجــل: 
إالّ  جيــوز  ال  ماُلــك،  َكُثــَر  أصبحــَت 
ماُلــك«)37(،  َكُثــَر  قــد  تريــُد:  وأنــَت 
وأكــدَّ مذهبــه هــذا يف موضــع آخــر)38(، 
وهــو مذهــب عامــة الكوفيــن)39(، وقــد 
نســب الــريض إىل ابــن درســتويه القــول 

لـــ)كان(  خــًرا  املــايض  وقــوع  بمنــع 
مطلًقــا، وهــو مــا مل يرتضيــه الــريض)40(.
ــب  ــذا املذه ــاب ه ــل أصح ــد عّل وق
ــل  ــأنَّ الفع ــر »ب ــذا التقدي ــراطهم ه اش
مل  ماضًيــا  كان  إذا  خــًرا  يقــع  الــذي 
حيتــج معــه إىل "كان وأخواهتــا"؛ ألهنــا 
إنــا دخلــت عــى اجلملــة لتــدل عــى 
الزمــان، فــإذا كان اخلــر يعطــي الزمــان 
مل حيتــج إليهــا وكان ذكرهــا فضــاًل«)41(، 
ــا جــاء  ــل املــايض إن فاشــراط )قــد( قب
مــن وجهــة نظرهــم ليكتســب الفعــل 
داللــة التقريــب مــن احلــال، فيفــرق 
ــده  بذلــك عــن زمــن املــايض الــذي تفي
)كان( وتصبــح مجلــة: كان زيــد قــام، 
املرفوضــة لدهيــم بعــد دخــول )قــد( أو 
تقديرهــا بمعنــى: كان زيــد يقــوم)42(، 
وهــو رأي غــر دقيــق؛ فلــو صــحَّ ملــا 
ــوُم، إذ إنَّ  ــد يق ــون زي ــول: يك ــاز الق ج
ــل  ــن الفع ــٌة م ــتقبال مفهوم ــة االس دالل

وخــره)43(.
ويــرى النحويــون البريــون جــواز 
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وقــوع املــايض خــًرا لـــ )كان وأخواهتــا( 
دونــا مــن )قــد( ظاهــرة أو مقــدرة، 
والنثــر)44(،  الشــعر  يف  ذلــك  لــورود 
والكثــرة جُتيــز القيــاس)45(، ومــن أجــل 
ــوازه إال  ــك إىل ج ــن مال ــب اب ــذا ذه ه
فيــا  وكذلــك  و)ليــس(،  )صــار(  يف 
وأخواهتــا،  )مــادام(  النفــي  تصــّدره 
فاشــرط وقــوع املــايض خــرا لـــ )ليس( 
أن يكــون اســمها ضمــر شــأٍن)46(، ومل 
وهــو   ،)47( ذلــك  حيــان  أبــو  يرتــِض 
)ليــس(  عــى حــق؛ ألن جمــيء خــر 
فعــاًل ماضًيــا جمــرًدا مــن )قــد( ثابــت 
ــه  يف لغــة العــرب شــعرها ونثرهــا، ومن
قــال  إذ  البالغــة،  هنــج  نصــوص  يف 
َرَمــى  َمــْن  ُكلُّ  »َلْيــَس   :)(اإلمــام

َأَصــاَب«)48(.
االســرابادي  الــريض  هــذا  وأكــد 
ــة  ــن دالل ــع م ــه ال مان ــك بأن ــاًل ذل معّل
كذلــك  وخرهــا  املــايض  عــى  كان 
قيــام شــيئن  مــن  منــع  »إذ ال  فقــال: 

واحــًدا«)49(. معنــًى  يفيــدان 

ونجــد القــول باجلــواز أيًضــا عنــد 
أيب حيــان يف معــرض تفســره لقولــه 
َعــَىٰ  َأْو  َمــْرَضٰ  ُكنُْتــْم  َوإِْن  تعــاىل: 
 َســَفٍر َأْو َجــاَء َأَحــٌد ِمنُْكــْم ِمــَن اْلَغائـِـِط
النســاء مــن اآليــة:43(: »يف  )ســورة 
ــل عــى  ــه: أو جــاء، أو المســتم دلي قول
جــواز وقــوع املــايض خــرا لـــ"كان" مــن 
غــر )قــد( وادعــاء إضارهــا تكلــف 
خالًفــا للكوفيــن لعطفهــا عــى خــر 
"كان" َوامْلَْعُطــوُف َعــَى اخْلـَـَرِ َخــَر«)50(، 

ــاء  ــن العل ــة م ــى مجل ــذا املنح ــا ه ونح
احللبــي  الســمن  منهــم  واملفريــن 

وابــن عــادل الدمشــقي)51(.
رجحــان  ذكــره  تقــدم  ممــا  يتضــح 
إذ  مالــك،  وابــن  البريــن  مذهــب 
الشــواهد التــي جــاءت جمــردة مــن )قد( 
والشــعر،  الكريــم  القــرآن  يف  كثــرة 
وهبــذا نســتدل عــى أنَّ مذهــب املانعــن 
حمجــوج بالســاع، وممــا يعضــده ويقّويــه 
محلــه  باإلمــكان  إذ  أيًضــا،  القيــاس 
عــى املــايض بعــد )كان( يف صيغــة )مــا 



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

125

...................................اأ. د. رحيم جرب اأحمد احل�شناوي/ م. د. حيدر هادي خلخال ال�شيباين

أفعلــه( الدالــة عــى التعجــب، يف نحــو: 
مــا كان أحســن زيــًدا، والقــول بزيادهتــا 
يف هــذا املوضــع ال ُيبطــل االســتدالل 

به)52(.
والشــواهد عــى هــذه املســألة يف هنــج 
البالغــة كثــرة، منهــا مــا جــاء يف كتــاب 
ــا َبْعــُد  لــه )( إىل بعــض عّالــه: »َأمَّ
ــُه  ــَت َفَعْلَت ــٌر إِْن ُكنْ ــَك َأْم ــْد َبَلَغنِــي َعنْ َفَق
ــَك َوَعَصْيــَت إَِماَمــَك  َفَقــْد َأْســَخْطَت َربَّ

َوَأْخَزْيــَت َأَماَنَتــَك«)53(.
ُكنْــَت  )إِْن  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
َفَعْلَتــُه(، فـــ)كان( واســمه ضمــر الرفــع 
املصــدرة  الفعليــة  واجلملــة  )التــاء( 
بالفعــل املــايض املجــرد مــن )قــد( لفًظــا 
وتقديــًرا يف حمــل نصــب خــر، وإنــا 
ــتناًدا  ــا اس ــا هن ــدم تقديره ــت بع حكم
ــب  ــو تقري ــه وه ــذي تؤدي ــى ال إىل املعن
الفعــل املــايض مــن احلــال وهــذا متعــذر 
يف النــص، إذ اإلمــام)( يف معــرض 
َســوق اهتامــات بخيانــة األمانــة وصلتــه 
عــن هــذا العامــل، فالــكالم عــن وقائــع 

جــرت يف املــايض وهلــذا مل يأت بـــ )قد(؛ 
ألهنــا تقــرب احلــدث مــن احلــال، هــذا 
حتقيــق  حــرف  )قــد(  أنَّ  عــن  فضــاًل 
ــى ال  ــذا املعن ــايض)54(، وه ــد لل وتوكي
يتفــق وســياق النــص، فاإلمــام يريــد 
التحقــق مــن اهتــام قــد يصــدق وقــد ال 
ــت؟. ــا مل يثب ــد م ــف يؤك ــدق، فكي يص

إليــه  ولعــل مــا يؤكــد مــا ذهبــت 
هــو مــي الــرشط يف هــذا النــص عــى 
ذلــك  ينكــرون  اجلمهــور  أنَّ  حــن 
ويمنعونــه)55(، فــأداة الــرشط عندهــم 
حُتيــل زمــن املايض بعدهــا إىل املســتقبل، 
غــر أن هــذا احلكــم ال ينســجم واملعنــى 
ــذا  ــول يف ه ــروف الق ــن ظ ــل م املتحصِّ
النــص وســواه، فمعنــى املــي ثابــت 
فيــه ال يمكــن تأويلــه أو تقديــره، عى أن 
املــرد أجــاز ذلــك بــرشط جمــيء )كان( 
ــا  ــى ُمضيِّه ــى ع ــا تبق ــد األداة؛ إذ إهنَّ بع
ــه  ــك إىل قول ــتندا بذل ــى مس ــا ومعنً لفًظ
 ــُه ــْد َعلِْمَت ــُه َفَق ــُت ُقْلُت ــاىل:إِْن ُكنْ تع
)ســورة املائــدة مــن اآليــة:116()56(، 
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ــى  ــاًل ع ــص دلي ــذا الن ــون ه ــذا يك وهب
جــواز ُمــي الــرشط لفًظــا ومعنًــى، 
فالزمــن الرشطــي ال تفرضــه األداة وال 
فعــل الــرشط، بــل الفيصــل يف ذلــك 
الســياق والقرائــن املحيطــة بالنــص)57(.
 )( ومــن الشــواهد أيضــا قولــه
َحــْت  خمّوفــا أهــل النهــروان: »َقــْد َطوَّ
َوَقــْد  َامْلِْقــَداُر  َواِْحَتَبَلُكــُم  اُر  َالــدَّ بُِكــُم 
ُكوَمــِة  َاحْلُ َهــِذِه  َعــْن  هَنَْيُتُكــْم  ُكنْــُت 

َامْلَُخالِِفــَن«)58(. إَِبــاَء  َعــَيَّ  َفَأَبْيُتــْم 
هنيتكــم(،  )كنــت  الشــاهد  حمــل 
والفعــل املــايض ال حيتــاج هنــا إىل )قــد( 
مضمــرة، إذ اإلمــام يف معــرض إنــذار 
اخلــوارج يف النهــروان وحتذيرهــم، بعــد 
أن هناهــم عن قبــول التحكيــم يف صّفن 
لكنهــم رفضــوا قولــه)59(، فاملعنــى قائــم 
ــا  ــو م ــايض وه ــدٍث يف امل ــان ح ــى بي ع

وقــع يف صفــن ســنة)37هـ(.
 )( ومــن الشــواهد أيًضــا قولــه
ْيــُح  ْيــح القــايض)60(: »َفاْنُظــْر َيــا رُشَ لرُشَ
ــرْيِ  ــْن َغ اَر ِم ــدَّ ــِذِه ال ــَت ه ــوُن اْبَتْع الَ َتُك

َغــرْيِ  ِمــْن  الَّثَمــَن  َنَقــْدَت  َأْو  َمالِــَك، 
َت َداَر  َحاَللِــَك! َفــإَِذا َأْنــَت قــْد َخــِرْ

اآلِخــَرة«)61(. َوَداَر  ْنَيــا  الدُّ
ومــن الشــواهد عــى هــذه املســألة 
أيًضــا قولــه )(: »َوإِْن َكاُنــوا َوُلــوُه 
ــه  ــْم«)62( وقول ــُة إاِلَّ ِقَبَلُه ــَا الطَّلَِب ُدويِن َف
َكاُنــوا  َســابُِقوَن  »َوَلَيْســبَِقنَّ   :)(
َكاُنــوا  َســبَّاُقوَن  نَّ  َ َوَلُيَقــرصِّ وا،  ُ َقــرصَّ

َســَبُقوا«)63(.
وهبــذا يتضــح لنــا أنَّ الســياق هــو 
احلاكــم يف مســألة اقــران الفعــل املــايض 
بـــ  وأخواهتــا(  )كان  لـــ  خــًرا  الواقــع 
ذلــك  واشــراط  عدمــه،  مــن  )قــد( 
لفًظــا أو تقديــًرا ممــا ال تؤيــده الشــواهد 
الكثــرة الــواردة يف النهــج -فضــاًل عــن 
ــذه  ــعرية- وه ــة والش ــواهد القرآني الش
ــرد مــا دامــت مــن عــر  الشــواهد ال ُت
االحتجــاج، ثــم إنَّ الذهــاب إىل تقديــر 
كلِّ هــذه الشــواهد ممــا ال يمكــن قبولــه 
بحــال، زيــادة عــى أنــه يبــدو متكلًفــا 
ــل  ــن األص ــاًل ع ــا، فض ــذًرا أحياًن ومتع
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ــر. ــدم التقدي ع
جيــب  م  تقــدَّ مــا  كل  إىل  واســتناًدا 
تعديــل القاعــدة النحويــة بــاآليت: جيــوز 
وقــوع املــايض خــر لـــ )كان( بــال )قــد( 
يف  كثــًرا  لــوروده  مقــدرة  أو  ظاهــرة 
ويف  البالغــة،  وهنــج  الكريــم  القــرآن 
ــوز  ــا جي ــًرا، ك ــعًرا ونث ــرب ش كالم الع
ذلــك يف )ليــس( خالًفــا لتقييــد ابــن 

مالــك.
 ) املسألة الثانية: جواز إجراء الفعل )عدَّ

جمرى الظن:
النواســخ  مــن  أنَّ  النحويــون  قــرر 
ــمية  ــة االس ــارش اجلمل ــي تب ــة الت الفعلي
ــن  ــة م ــي جمموع ــا(، وه ــن وأخواهت )ظ
املبتــدأ واخلــر  األفعــال تدخــل عــى 
ــى  ــم ع ــا، وتنقس ــن هل ــا مفعول فتنصبه
وأفعــال  القلــوب  أفعــال  قســمن: 
التحويــل)64(، وملشــاهبة بعــض األفعــال 
مُحِلــت  وعمــاًل  معنًــى  الظــن  أفعــاَل 
عليهــا يف نصــب املفعولــن، ومــن ذلــك 
(، وهــو فعــل قــد اختلــف  الفعــل )عــدَّ

ــن. ــى الظ ــى معن ــه ع ــون يف مَحل النحوي
ابــن عصفــور إجــراءه  أنكــر  فقــد 
جمــرى الظــن)65(، وتابعــه عــى ذلــك أبــو 
حيــان)66(، ونســب الســيوطي هــذا املنــع 

ــن)67(. ــر النحوي إىل أكث
إجــراء  أن  مالــك  ابــُن  ويــرى 
يف  كثــٌر  الظــن  جمــرى   ) )عــدَّ الفعــل 
لغــة العــرب لكــنَّ النحويــن أغفلــوا 
 " التريــح بــه، فقــال: »وإجــراء "عــدَّ
ــًى وعمــاًل ممــا أغفلــه  جمــرى "ظــن" معن
كالم  يف  كثــر  وهــو  النحويــن  أكثــر 
العــرب«)68(، حمتًجــا لذلــك بشــواهد 
مــن احلديــث النبــوي الرشيــف ومــن 
الشــعر العــريب، فمــن احلديــث مــا ُروي 
ــُل  ــاَء ِجْبِري ــة: »َج ــض الصحاب ــن بع ع
مــا  َفَقــاَل:   )( النَّبِــيِّ  إَِلــى   )(
ــْن  ــاَل: ِم ــْم؟، َق ــْدٍر فِيُك ــَل َب وَن َأْه ــدُّ َتُع

اْلـــُمْسلِِمَن«)69(. َأْفَضــِل 
وأمــا الشــواهد الشــعرية فمنهــا قــول 

النعــان بــن بشــر)70(: )مــن الطويــل(:
فال َتْعُدِد املوىل رَشيَكك يف الِغنى
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ولكنَّا املوىل رشيُكك يف الُعْدِم
دؤاد  أيب  الشــاعر  قــول  ومثلــه 

اخلفيــف(: )مــن  األيــادي)71(: 
الَ َأُعدُّ اإِلْقَتاَر ُعْدًما َوَلكِْن

َفْقُد َمْن َقْد ُرِزئُته اإِلْعَداُم
ورود  منــع  ملــن  حجــة  فــال  هلــذا 
)عــد( بمعنــى الظــن، ومــن هنــا ذهــب 
إىل  البريــن  وبعــض  الكوفيــون 
ــب  ــذا املذه ــد ه ــن أّي ــه )72(، ومم إجازت
ابــن هشــام اللخمــي)73(، كــا رّصح بــه 
الــريض)74(، وابــُن أيب الربيــع)75(، وابــن 
هشــام)76( وابــن عقيــل)77(، واختــاره 

آخــرون)78(.
ل املانعــون هــذه الشــواهد  وقــد تــأوَّ
ابــُن  ذهــب  فقــد  احلــال،  إرادة  عــى 
ــن  ــى الظ ــه ملعن ــه ال وج ــور إىل أّن عصف
( يف مثــل قوهلــم: عــددت زيــًدا  يف )عــدَّ
ــر  ــاٌل؛ ألنَّ التنك ــا( ح ــا؛ ألنَّ )عامًل عامًل
زيــًدا  يقــال: عــددُت  فــال  فيهــا  الزٌم 
العــامل)79(، وهــو تأويــل بعيــد يرفضــه 

املعنــى أو ُيضعفــه)80(.

يف  املســألة  هــذه  شــواهد  ومــن 
الــكالم العلــوي املبــارك قولــه )( يف 
ــْد  ــا َق ــاُس إِنَّ ــا َالنَّ َ ــان: »َأيُّ ــف الزم وص
َأْصَبْحنَــا يِف َدْهــٍر َعنُــوٍد َوَزَمــٍن َكنُــوٍد 
ــامِلُ  ــْزَداُد َالظَّ ــِه َامْلُْحِســُن ُمِســيًئا َوَي ُيَعــدُّ فِي

ا«)81(. فِيــِه ُعُتــوًّ
كالمــه )( يف وصــف َجــور زمانــه 
ــرشور  ــد وال ــن املفاس ــه م ــلَّ في ــا ح وم
فضــاًل عــن ســوء الظــن الــذي يســتويل 
وســلوكهم  النــاس  عقــول  عــى 
بــأنَّ  يعتقــدون  هــم  لــذا  وطبائعهــم؛ 
هــو  حســن  عمــل  كلِّ  عــى  الباعــث 
ــمعة أو اخلــوف ونحــو  الريــاء أو السُّ
ــوء  ــن س ــئة م ــور الناش ــن األُم ــك م ذل
 ) الظــن)82(؛ لــذا فاســتعال الفعــل )عــدَّ
جــاء منســجًا مــع مــا يعتقــد هــؤالء 
جمــال  وال  الزمــان،  ذلــك  يف  النــاس 
لرفــض معنــى الظــن يف هــذا الفعــل أو 

إنــكاره.
تبــّن  نصــوص  مــن  تقــدم  فيــا 
التــي  ( مــن األفعــال  أّن الفعــل )عــدَّ
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تنصــب مفعولــن كغــره مــن أفعــال 
القلــوب اســتناًدا إىل النصــوص اللغويــة 
ــدة هلــذا، لــذا بوســعنا  الفصيحــة املؤيِّ
تقديــم تعديــل عــى القاعــدة بــاآليت: 
( جمــرى الظــن  جيــوز إجــراء الفعــل )عــدَّ
احتكاًمــا إىل املــوروث اللغــوي الفصيح 

املحتــج بــه. ومنــه هنــج البالغــة.
املسألة الثالثة: جواز وقوع الفعل 

املايض املثبت املجرد من )قد( حااًل:
ــُم علــاء العربيــة احلــاَل أقســاًما  ُيقسِّ
ــك  ــن ذل ــددة، م ــارات متع ــرة باعتب كث
وعدمــه،  اإلفــراد  بحســب  تقســيمها 
ــم  ــة تنقس ــذه الضابط ــب ه ــي بموج فه
اجلملــة  واحلــال  املفــردة  احلــال  عــى 

وشــبه اجلملــة.
أمــا إذا كانــت احلــال مجلــة فهــي إمــا 
اســمية أو فعليــة، وقــد ذكــر النحويــون 
رشوطهــا يف كل حالــة، وقــد أجــازوا 
جمــيء احلــال مجلــًة فعليــة فعُلهــا مــاٍض 
غــر أهنــم اختلفــوا يف مســألة اقراهنــا بـــ 
)قــد(، فمنهــم مــن أوجــب اقراهنــا هبــا 

يف حــال اإلثبــات ومنهــم مــن أجــاز.
فاشــرط مجاعــة مــن النحويــن يف 
أن  حــاال  الواقعــة  املاضويــة  اجلملــة 
ــرة،  ــرة أو مضم ــد(، مظه ــرن بـــ )ق تق
مقدمتهــم،  يف  يقــف  الفــّراء  ولعــلَّ 
فأعــرَب عــن رأِيــه وهــو حيّلــُل قولــه 
ــْم  ــاهلل َوُكنُت ــُروَن ب ــَف َتْكُف ــاىل: َكْي تع
اآليــة:  مــن  البقــرة  )ســورة   َأْمَواًتــا
أعلــم-  واهلل  »املعنــى-  فقــال:   ،)28
ــم، ولــوال إضــار "قــد" مل جيــز  وقــد كنت
مثلــه يف الــكالم. أال تــرى أنــه قــد قــال 
يف ســورة يوســف: إِْن كاَن َقِميُصــُه 
ــى- واهلل  ــْت املعن ــٍر َفَكَذَب ــْن ُدُب ــدَّ ِم ُق
أعلــم - فقــد َكَذبــْت. وقولــك للرجــل: 
إالّ  جيــوز  ال  ماُلــك،  َكُثــَر  أصبحــَت 
وأنــَت تريــُد: قــد َكُثــَر ماُلــك؛ ألهنــا 
ــأّول،  ــاين حــال ل ــا، فالث ــد كان مجيعــا ق
واحلــاُل ال تكــون إال بإضــار "قــد" أو 
بإِظهارهــا«)83(، وأكــد مذهبــه هــذا يف 

ــر)84(. ــع آخ موض
املذهــب  هــذا  عــى  ســار  وقــد 
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املــرد)85(  منهــم  النحويــن  مــن  مجــٌع 
الــراج)87(،  وابــن  والزّجــاج)86(، 
والزخمــرشي)89(،  جنّــي)88(،  وابــن 

.)90 ( وآخــرون
ملذهبِهــم  املانعــون  احتــّج  وقــد 
بــأنَّ احلــاَل وصــٌف للهيــأة احلــارضة، 
ــى  ــع وم ــا انقط ــى م ــدلُّ ع ــايض ي وامل
ــى  ــة ع ــه يف الدالل ــب وقوع ــال يتناس ف
ــد( ظاهــرة أو  ــذا اشــرطوا )ق احلــال؛ ل
مقــدرة؛ ألهنــا تقــرب الفعــل املــايض 

مــن احلــال)91(.
القــول  األخفــش  إىل  ُنســب  وقــد 
ــب  ــا ُنس ــران)92(، ك ــدم االق ــواز ع بج
الكوفيــن  عامــة  إىل  القــول  ذلــك 
عــدا الفــّراء)93(، وهــذا مــا ســوغ أليب 
ــألة  ــتها كمس ــاري دراس ــركات األنب ال

املدرســتن)94(. بــن  خالفيــة 
ــق َأحــُد الباحثــن يف ِصحــة  وقــد حقَّ
ــن  تلــك النســبة فخلــص إىل أنَّ الكوفي
ال خيتلفــون عــا رآه البريــون يف هــذه 
ــون )قــد( ظاهــرًة  املســألة، فهــم ُيوجب

األخفــش  رأَي  وأنَّ  مضمــرًة)95(،  أو 
ــال يف  ــواز، إذ ق ــه اجل ــم من ــاًل مل ُيفه جمَم
ْت  قولــه تعــاىل:َأْو جاؤُوُكــْم َحــرِصَ
اســم  )حــرًة(  »فـــ   :ُصُدوُرُهــْم
و)حــرت(  احلــال،  عــى  نصبتــه 

فعلــت وهبــا نقــرأ«)96(.
وذهــب الطــري أيًضــا إىل رضورة 
نفَســها  اآليــة  فــرَّ  وهلــذا  التقديــر 
بقولــه: »وذلــك أن معنــاه: أو جاؤوكــم 
ــر  ــرك ذك ــم، ف ــرت صدوره ــد ح ق
فعــل  العــرب  شــأن  مــن  ألنَّ  "قــد"؛ 

ــاين فــالن ذهــَب  مثــل ذلــك، تقــول: أت
عقلــه؛  ذهــب  قــد  بمعنــى:  عقلــه، 
ومســموع منهــم: أصبحــت نظــرت إىل 
ذات التنانــر، بمعنــى: قــد نظــرت«)97(، 
وهــو قــول ابــن األنبــاري أيًضــا)98(.

ثعلــب  نقــل األزهــري عــن  وقــد 
رأَيــه يف اآليــة مــدار اخلــالف، فقــال: 
ــرت  ــى: إذا أضم ــن حيي ــد ب ــال أمح »وق
وصــارت  احلــال  مــن  قربــت  "قــد" 

كاالســم، وهبــا قــرأ مــن قــرأ: )حــرة 
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صدورهــم(«)99( وليــس يف كالم ثعلــب 
ــه  ــا نقل ــى أن م ــواز، ع ــر إىل اجل ــا يش م
ابــن خالويــه عــن الكســائي يشــر إىل 
ــة، فقــد  ــه التجــرد عــن )قــد( بقل إجازت
إال  حــااًل  املــايض  يكــون  »وال  قــال: 
مــع )قــد( إال مــا حدثنــي أبــو عمــر 
عــن ثعلــب عــن ســلمة عــن الفــّراء 
عــن الكســائي قــال: قــد يكــون املــايض 

حــااًل بغــر "قــد"«)100(.
يظهــر ممــا تقــدم أن تلــك املســألة مــن 
ــون  ــع البري ــكاد جُيم ــي ي ــائل الت املس
وأغلــب الكوفيــن عــى رضورة تقديــر 
املخالفــة  أتــم  خمالــف  وهــذا  )قــد(، 
للنقــل والقيــاس، أمــا النقــل فالشــواهد 
مــن  جمــردة  جــاءت  التــي  القرآنيــة 
ــاىل:  ــه تع ــك قول ــن ذل ــرة، م ــد( كث )ق
ُصُدوُرُهــْم  ْت  َحــرِصَ َجاُءوُكــْم  َأْو 
مــن  النســاء  )ســورة   ُيَقاتُِلوُكــْم َأْن 
اآليــة:90(، فـــ )حــرت صدروهــم( 
حــال مــن الضمــر يف )جاؤوكــم()101(.
ومنــه قــول امــرئ القيــس)102(: )مــن 

الطويل(:
ْعِص َلبَّدُه النََّدى َلُه َكَفٌل كالدِّ

إىل َحاِرٍك ِمْثِل الَغبيِط امُلَذّأِب
والشــاهد فيــه وقــوع مجلــة )لبــده 
ب  اقراهنــا  دون  مــن  حــاال  النــدى( 
املثــل  يف  العــرب  قــول  ومنــه  )قــد(، 
«)103(، فالفعــل  :»اْفَعــْل َكــَذا وَخــاَلَك َذمٌّ
)خــال( ومعمــواله يف حمــل نصــب حــال 
وهلــذه  )قــد()104(،  مــن  جمــرد  وهــو 
ــام  ــول املق ــرى يط ــر أخ ــواهد نظائ الش

كلهــا)105(. بذكرهــا 
وأمــا القيــاس فقــد اســتند املؤيــدون 
يكــون  أن  يصــح  ممــا  املــايض  أنَّ  إىل 
فيجــوز وقوعــه حــاال  للنكــرة،  نعًتــا 
مــن املعرفــة كالفعــل املضــارع، نحــو 
)مــررت بالرجــل قعــد، وبالغــالم قــام(
قيــام  جــواز  عــن  فضــاًل  هــذا   ،)106(

املــايض مقــام املســتقبل، وإذا جــاز هــذا 
ــال)107(، وألن  ــام احل ــوم مق ــاز أن يق ج

األصــل عــدم التقديــر.
وعــى الرغــم مــن كثــرة الشــواهد 
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ــدة لعــدم االقــران- فضــاًل عــن  املؤيِّ
ــذا  ــروا ه ــن ذك ــرى أنَّ الذي ــاس- ن القي
يف  ركــزوا  قــد  صــّوروه  أو  اخلــالف 
ولعــّل  قليلــة  عــى شــواهد  حديثهــم 
مــن أبرزهــا قولــه تعــاىل: َأْو جاُؤوُكــْم 
ْت ُصُدوُرُهــْم وكأنــه »الشــاهد  َحــرِصَ
الفــرد الــذي ال نظــر لــه مــن القــرآن 
املــايض  الفعــل  ملجــيء  الكريــم 

حــاال«)108(.
واحلــق أنَّ الشــواهد كثرة وقد احتج 
ببعضهــا مجــٌع مــن النحويــن املتأخريــن 
يف الــرد عــى مــن أوجــب هــذا االقــران 
وتعديــل مــا قعــدوا لــه، وهــذا مــا أشــار 
اســتعرض  أِن  بعــد  مالــك  ابــن  إليــه 
ــاًل:  ــه قائ ــن رأي ــف ع ــا، فكش ــة منه مجل
ــًظ ا  ــايض لف ــل امل ــوم أنَّ الفع ــم ق »وزع
ال يقــع حــااًل وليــس قبلــه )قــد( ظاهــرة 
رة، وهــذه دعوى ال  إال وهــي قبلــه مقــدَّ
تقــوم عليهــا حجــة، ألن األصــل عــدم 
التقديــر، وألن وجــود )قــد( مــع الفعــل 
يزيــد معنــى عــى مــا  إليــه ال  املشــار 

يفهــم بــه إذا مل توجــد. وحــق املحــذوف 
املقــدر ثبوتــه أْن يــدل عــى معنــى ال 
ــو  ــذا أب ــار ه ــه«)109(، واخت ــدرك بدون ي
حيــان أيًضــا فقــال: »والصحيــح جــواز 
ــه بغــر "قــد"،  ــا ورد من ــرة م ــك؛ لكث ذل
وتأويــل الكثــر ضعيــف جــدا ألنــا إنــا 
وجــود  عــى  العربيــة  املقاييــس  نبنــي 
الكثــرة«)110(، وأيــد ذلــك املــرادي)111(، 
وابــن  احللبــي)112(،  والســمن 
عقيل)113(، واالشــموين)114(، واألســتاذ 
عبــاس حســن والدكتــور أمحــد مكــي 
بنيــان  خليــل  والدكتــور  األنصــاري 

احلســون مــن املحدثــن)115(.
ــك  ــوا ذل ــم يرتض ــون فل ــا املانع وأم
ال  »املــايض  بــأّن  مذهبهــم  وعّللــوا 
يقــوم  أال  فينبغــي  احلــال،  عــى  يــدل 
مقامــه«)116( فهــو ال يــدل عــى احلــال 
إال بقرينــة)117(، وهلــذا ســعوا إىل تأويــل 
ْت  َحــرِصَ َأْو جاُؤُكــْم  تعــاىل:  قولــه 
ــْم عــى إضــار )قــد(، أو أْن  ُصُدوُرُه
يكــون الفعــل )حــرت( صفــة للفــظ 
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أو  اآليــة!  أول  يف  املجــرور  )القــوم( 
لقــوم مقــدر، والتقديــر )أو جاؤوكــم 
»العجــب  ومــن  حــرت...(  قومــا 
لقــوم  صفــة   "حــرت"  يكــون  أن 
مقــدر وال يكــون حــاال مــن الضمــر 
وهــذا  "جاؤوكــم"«)118(  يف  املجــاور 
تكلــف واضــح، ثــم إنَّ يف اســتدالل 
املــرد مــا يدفــع لــزوم تقديــر )قــد(، 
)حــرة  بقــراءة  احتــج  قــد  فإنــه 
ملعنــى  صدورهــم( ويف هــذا تعضيــد 
احلــال يف الفعــل )حــرت( بــال )قــد(، 
االســتدالل  عــى  النحويــون  دأب  إذ 
حكــم  لتوجيــه  الصحيحــة  بالقــراءة 
نحــوي مناظــر)119(، هــذا فضــال عــن 
ــرد،  ــة باملف ــال اجلمل ــون احل ــم يؤول أهن
والتأويــل حاصــل بــن القراءتــن وهــذا 
دليــل كاف عــى إرادة معنــى احلــال.
ولعــلَّ الراجــح الــذي نطمئــن لــه 
ال  االقــران  عــدم  بجــواز  القــول  أن 
يمكــن دفعــه أو تأويلــه لكثــرة الشــواهد 
املؤيــدة لــه، فهــي ليســت قليلــة كــا 

ُنقــل عــن الكســائي)120(، وكــا رصح 
بذلــك الدكتــور األنصــاري)121(، زيــادة 
ــر ال ســيا  عــى أن األصــل عــدم التقدي
أنَّ التقديــر يف أغلبــه ضعيــف واضــح 

التكلــف.
قــول  النهجيــة  الشــواهد  ومــن 
اإلمــام )( يف بيــان حالــه: »َوَمَضْيــُت 
بِنُــوِر اهلل ِحــَن َوَقُفــوا َوُكنْــُت َأْخَفَضُهــْم 

َصْوًتــا َوَأْعاَلُهــْم َفْوًتــا«)122(.
يذكــر اإلمــام )( بعــض مفاخــِره 
مــه بــا ال يليــق بــه)123(،  ا عــى مــن اهتَّ ردًّ
ســلك  مــن  أنــه   )( ســاته  فِمــن 
ســبيل اهلل تعــاىل يف زمــن ســلك النــاس 
حيــارى  فأصبحــوا  الشــيطان  ُســُبل 
ــاُم  ــبيل فاإلم ــواء الس ــوا س ــن ضّل تائه
بعــد  النبــوة  بوحــي  األعلــم  هــو 
ــواها  ــب وس ــك املرات ــي)(، وتل النب
فهــو  وتواضًعــا،  ِخشــيًة  زادْتــه  قــد 
صوًتــا  أخفــض  كان  تلــك  واملراتــب 
بقولــه  تأدًبــا   )(النبــي بحــرة 
ــْم  ــوَن َأْصَواَتُ ــَن َيُغضُّ ــاىل: إِنَّ الَِّذي تع
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ــَن اْمَتَحــَن  ــَك الَِّذي ــَد َرُســوِل اهللَِّ ُأوَلٰئِ ِعن
ــٌر  ــَرٌة َوَأْج ْغِف ــم مَّ ــَوٰى هَلُ ــْم لِلتَّْق اهلل ُقُلوَبُ
ــٌم )ســورة احلجــرات اآليــة:3(،  َعظِي
وكان أشــدَّ ثباًتــا وأربــَط جأًشــا)124(، 
وهــذا مــا أفصحــت عنــه اجلملــة احلاليــة 
رة بالفعــل املــايض: )وكنــت...(  املصــدَّ
وصاحــب احلــال هــو )تــاء( الضمــر 
العائــد  )مضيــت(  الفعــل  الفاعــل يف 
عــى أمــر املؤمنــن)(، وهبــذا تكــون 
إىل  اللجــوء  دون  مــن  حاليــًة  اجلملــة 
تقديــر )قــد( كــا اشــرط ذلــك مجهــور 

البريــن. النحويــن 
 )( قولــه  أيًضــا  الشــواهد  ومــن 
ــَهُد َأنَّ  ــًدا)(: »َوَنْش ــيَّ حمم ــُف النب يص
ــًدا َعْبــُدُه َوَرُســوُلُه َخــاَض إىَِل ِرْضــَواِن  حُمَمَّ
ٍة«)125(،  َع فِيــِه ُكلَّ ُغصَّ ــرَّ اهلل ُكلَّ َغْمــَرٍة َوَتَ
رة بالفعــل املــايض  فاجلملــة الفعليــة املصــدَّ
ــذي  ــدا( ال ــم إنَّ )حمم ــال اس ــاض( ح )خ
الــذي  مبتــدأ عــى رأي ســيبويه  أصلــه 
املبتــدإ)126(،  مــن  احلــال  وقــوع  أجــاز 

ــد(. ــن )ق دة م ــرَّ ــرى جم ــا ت ــي ك وه

حــال  ذكــر  يف   )( قولــه  ومثلــه 
ُتــْم  ْ َمــا ُبرصِّ »َواهلل  البعثــة:  قبــل  النــاس 
بِــِه  ُأْصِفيُتــْم  َوالَ  َجِهُلــوُه  َشــْيًئا  َبْعَدُهــْم 

.)127 ُمــوُه«) َوُحِر
إحــدى  بيــان  يف   )( قولــه  ومثلــه 
معجــزات النبي)(:»َفــَو الَّــِذي َبَعَثــُه 
ــا  ــا َوَجــاَءْت َوهَلَ ــقِّ الَْنَقَلَعــْت بُِعُروِقَه بِاحْلَ
َدِويٌّ َشــِديٌد َوَقْصــٌف َكَقْصــِف َأْجنَِحــِة 
ــرْيِ َحتَّــى َوَقَفــْت َبــْنَ َيــَدْي َرُســوِل َاهلل  َالطَّ
)( ُمَرْفِرَفــًة َوَأْلَقــْت بُِغْصنَِهــا َاْلَْعــَى 
َعــَى َرُســوِل اهلل )( َوبَِبْعــِض َأْغَصاهِنَــا 

ــِه«)128(. ــْن َيِمينِ ــُت َع ــي َوُكنْ ــَى َمنْكِبِ َع
وهبــذا نصــل إىل ثمــرة هــذا النقــاش 
النحويــة  القاعــدة  بتعديــل  والتحليــل 
املــايض  الفعــل  جتــرد  جيــوز  ونقــول: 
ــًرا يف  ــوروده كث ــد( ل ــااًل من)ق ــع ح الواق
القــرآن الكريــم واملــوروث العــريب مــن 
هنــج البالغــة وكالم العــرب نظــًا ونثــًرا.

اخلامتة
تبــن يف ضــوء الشــواهد العلويــة ومــا 
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ــدى  ــرى م ــواهد األخ ــن الش ــا م يعضده
نقــص اســتقراء النحويــن يف مجلــٍة مــن 
التأويــل  كثــر  لــذا  النحويــة،  القواعــد 
ــل  ــن أج ــن م ــج النحوي ــر يف منه والتقدي
اخلــروج مــن تعــارض الســاع والقيــاس. 
خــالف  والتقديــر  التأويــل  أن  واحلــال 
ــادة  ــر، زي ــدم التقدي ــل ع ــر، فاألص الظاه

عــى أن اللجــوء إىل التقديــر ال يصمــد 
ــرروه،  ــا ق ــة مل ــرة الشــواهد املخالف مــع كث
الســيا الــواردة يف هنــج البالغــة الــذي 
هــو نــص ثــّر لــو اختــذه علــاء العربيــة 
النحــوي ألفــادوا  مصــدًرا لالستشــهاد 

ــًرا. ــه كث من
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اهلوامش
)1( رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 1/ 23.

الرشيــف  مقدمــة   ،45  /1 )املعتــزيل(:  رشح   )2(
الــريض.

أمحــد  فتحــي  :د.  تــح  والتذكــرة،  التبــرة   )4(
.452  /1 مصطفــى: 

)5( هنــج البالغــة: 396، وينظــر: رشح )املعتــزيل(: 
.313  /13

)6( ينظــر: اجلملــة اخلريــة يف هنــج البالغــة، د. عــي 
عبــد الفتــاح حميــي: 360، واألســاليب اإلنشــائية غر 
الطلبيــة يف هنــج البالغــة، حســن عــي حممــد )رســالة 

ماجســتر خمطوطــة(: 25.
)7( الكتاب: 4/ 277.

حممــد  تــح:  األزهــري،  اللغــة،  هتذيــب   )8(
عــوض مرعــب: 5/ 227)هــج(، وُينظــر: لســان 

)هجــج(.  387 العــرب:2/ 
)9( ُينظــر: النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، ابــن 
ــد  ــود حمم ــزاوي، وحمم ــد ال ــر أمح ــح: طاه ــر، ت األث

الطناحــي: 3/ 420 )فدفــد(.
رشح   وينظــر:   ،681 البالغــة:  هنــج   )10(
املبالغــة  أبنيــة  وُينظــر:   ،106  /19 )املعتــزيل(: 
ــة  ــة نحوي ــة رصفي ــة، دراس ــج البالغ ــا يف هن وأناطه
دالليــة، حيــدر هــادي خلخــال:88، واخلطيــب هــو 
ــو  ــو عمــر، أو أب ــدي أب ــن صوحــان  العب صعصعــة ب
طلحــة، مــن أهــل الكوفــة، كان مســلًا يف عهــد النبــي 
 )(ومل يــَره، وشــهد مــع اإلمــام عــي ،)(حممــد
أمــًرا عــى كــردوس، وكان خطيًبــا  ــن وكان  صفِّ
فصيًحــا، تــويف يف حــدود ســنة )60 هــــ(، ينظــر: 

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، القرطبــي، تــح: 
عــي حممــد البجــاوي: 2/ 717. و)الشحشــح( مــن 
غريــب كالم اإلمــام )( الــذي ذكــره الرشيــف 
ــر  ــه : »املاه ــاه بقول ــا معن ــريض )ت 406هـــ( مبيِّنً ال
باخلطبــة، املــايض فيهــا، وكلُّ مــاٍض يف كالٍم أو َســْر 
ــع:  ــذا املوض ــر ه ــح يف غ ــح، والشحش ــو َشحَش فه

البخيــل امُلْمِســك«. هنــج البالغــة: 681.
)11( هنــج البالغــة: 395، وينظــر: رشح )املعتزيل(: 
ــرى،  ــألة أخ ــاهد مس ــذا الش ــى ه 13/ 197، ويل ع
ينظــر: الصحيفــة )233- 237( مــن هــذا البحــث.

ورشح   ،71 البالغــة:  هنــج  ُينظــر:   )12(
تــح:  القيــس،  امــرئ  ديــوان   ،74 )املعتــزيل(:2/ 
حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم: 78، وأبنيــة املبالغــة 

.266 وأناطهــا: 
)13( ينظــر : فصــول يف فقــه العربيــة، د. رمضــان 

عبــد التــواب: 108، ويف أصــول النحــو: 100.
)14( ينظر: األصول: 96.

د.  النحويــة،  الدراســات  يف  املعنــى  نظريــة   )15(
.19 ناصــح:  حســن  كريــم 

وينظــر: هتذيــب  )منــع(،   163 العــن: 2/   )16(
14 )منــع(. اللغــة: 3/ 

وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح  ينظــر:   )17(
العربيــة، اجلوهــري، تــح: أمحــد عبــد الغفــور عطــار: 
3/ 1287 )منــع(، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 5/ 

)منــع(.  278
)18( األصول: 190.

)19( الشاهد وأصول النحو: 289.
)رســالة  العــريّب  النحــو  يف  املنــع  ظاهــرة   )20(
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.15 خمطوطــة(:  ماجســتر 
)21( كتاب سيبويه: 1/ 25.

النحــو  تاريــخ  يف  املفقــودة  احللقــة  ينظــر:   )22(
.380 مكــرم:  ســامل  العــال  عبــد  د.  العــريّب، 

ــريب: 29-  ــو الع ــع يف النح ــرة املن ــر: ظاه )23( ينظ
.46

)24( ينظر: املصدر نفسه: 50- 62.

)25( ينظر: املصدر نفسه: 64- 65.
)26( اخلصائص: 1/ 391- 394.

)27( األصول يف النحو: 1/ 88.
)28( مهع اهلوامع: 1/ 431.

)29( كتاب سيبويه: 2/ 363- 364.
)30( املقتضب: 3/ 130.

)31( ارتشاف الرب: 3/ 1140.
)32( ينظــر: اللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب: 
1/ 140، مغنــي اللبيــب: 584، ومهــع اهلوامــع: 

.375 /1
)33( ينظــر: األصــول يف النحــو: 1/ 64، ورشح 
الــريض عــى الكافيــة: 1/ 237، واملقــرب: 1/ 83.

)34( جتديد النحو، د. شوقي ضيف: 258.
)35( ينظــر: إعــراب اجلمــل وأشــباه اجلمــل، د. 

فخــر الديــن قبــاوة: 81.
)36( رشح الريض عى الكافية: 1/ 237.

)37( معاين القرآن: 1/ 24.
)38( ينظر : املصدر نفسه: 1/ 282.

)39( ينظــر: ارتشــاف الــرب: 3/ 1167، ومهــع 
اهلوامــع: 1/ 418.

)40( ينظر: رشح الريض عى الكافية: 2/ 143.

)41( رشح مجل الزجاجي: 1/ 380.
نفســها،  والصحيفــة  نفســه  املصــدر  ينظــر:   )42(
ومهــع اهلوامــع: 1/ 418، والنحويــون والقــرآن: 

.3 8
)43( ينظر: رشح الريض عى الكافية: 2/ 143.

ورشح   ،367  /1 التســهيل:  رشح  ينظــر:   )44(
الــريض عــى الكافيــة: 2/ 143، ومهــع اهلوامــع: 

.417  /1
)45( ينظــر: رشح الــريض عــى الكافيــة: 2/ 143، 
ــل والتكميــل: 9/ 189، ومهــع اهلوامــع: 2/  التذيي

.326
 -367  ،344  /1 التســهيل:  رشح  ينظــر:   )46(

.368
)47( ينظر: ارتشاف الرب: 3/ 1167.

)48( رشح النهج )املعتزيل(: 16/ 112.
)49( رشح الريض عى الكافية: 2/ 143.

ــاف  ــر: ارتش ــط: 3/ 654، وينظ ــر املحي )50( البح
الــرب: 3/ 1167.

)51( ينظــر: رشح الــريض عــى الكافيــة: 2/ 143، 
علــوم  يف  واللبــاب   ،608  /4 املصــون:  والــدر 

.417/1 اهلوامــع:  ومهــع   ،117/8 الكتــاب: 
)52( ينظر: النحويون والقرآن: 39.

)53( رشح )املعتزيل(: 16/ 164.
)54( ينظــر: اجلنــى الــداين: 255، ومغنــي اللبيــب: 

813، وداللــة االكتفــاء يف اجلملــة القرآنيــة: 116.
)55( ينظــر: األصــول يف النحــو: 2/ 190، ورشح 
التســهيل: 4/ 92-93، وارتشــاف الــرب: 4/ 

.1887
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 ،190  /2 النحــو:  يف  األصــول  ينظــر:   )56(
الــرب:  وارتشــاف   ،92  /4 التســهيل:  ورشح 
4/ 1878، وشــفاء العليــل يف إيضــاح التســهيل، 
السلســيي، دراســة وحتقيــق: د. الرشيــف عبــد اهلل 
عــي احلســيني: 3/ 967، ومل أجــد رأي املــرد يف 

كتابــه املطبــوع.
)57( ينظــر: اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د. متــام 
ــف  ــك يوس ــة، د. مال ــن واللغ ــان: 105، والزم حس

ــي: 80- 81. املطلب
)58( رشح )املعتزيل(: 2/ 265.

)59( ينظر: رشح )املوسوي(: 1/ 283.
)60( هــو رشيــح بــن احلــارث بــن قيــس بــن اجلهــم 
ــاء يف  ــاة الفقه ــهر القض ــن أش ــة، م ــو أمي ــدي، أب الكن
صــدر اإلســالم. أصلــه مــن اليمــن وهــو ممــن أســلم 
يف حيــاة النبــي )( ومل يــره، ويّلَ قضــاء الكوفــة، 
يف زمــن عمــر وعثــان وعــي ومعاويــة، قــال ابــن أيب 
ــع  ــاء م ــى القض ــا ع ــيٌّ )( رشحًي ــّر ع ــد: وأق احلدي
خمالفتــه لــه يف مســائل كثــرة يف الفقــه مذكــورة يف 
كتــب الفقهــاء، وُســِئل رشيــح عــن احلّجــاج الثقفــي: 
ــاهللّ  ــًرا ب أكان مَؤمــن؟ فقــال: نعــم، بالطاغــوت، كاف
تعــاىل، واســتعفى يف أيــام احلجــاج، فأعفــاه ســنة 
)77 هـــ(، لــه بــاع يف األدب والشــعر. وعّمــر طويــال 
الكــرى:  الطبقــات  ينظــر:  ســنة)78هـ(.  وتــويف 
 ،28  /14 )املعتــزيل(:  ورشح   ،194  -182  /6

.161 واألعــالم: 3/ 
)61( رشح )املعتزيل(: 4/ 27.
)62( املصدر نفسه: 1/ 303.
)63( املصدر نفسه: 1/ 272.

)64( ينظــر: ارتشــاف الــرب: 2/ 2097، ورشح 
ابــن عقيــل: 2/ 28.

)65( ينظر: رشح مجل الزجاجي: 1/ 275.
)66( ينظر: ارتشاف الرب: 4/ 2097.

)67( ينظر: مهع اهلوامع: 1/ 537.
رشح  وينظــر:   ،183 التوضيــح:  شــواهد   )68(

.545  /2 الشــافية:  الكافيــة 
 ،)3992(  .80  /5 البخــاري:  صحيــح   )69(

.183 التوضيــح:  شــواهد  وينظــر: 
وخزانــة   ،183 التوضيــح:  شــواهد  ينظــر:   )70(
ــدم  ــه وق ــعره، حّقق ــت يف: ش األدب: 3/ 57، والبي

لــه: د. حييــى اجلبــوري: 140.
وخزانــة   ،77  /2 التســهيل:  رشح  ينظــر:   )71(
ديوانــه، مجعــه  والبيــت يف:   ،57-56 األدب: 3/ 
ــوار حممــود الصاحلــي، ود. أمحــد هاشــم  وحّققــه: أن

.163 الســامرائي: 
)72( ينظــر: ارتشــاف الــرب: 4/ 2099، ومهــع 

اهلوامــع: 1/ 536.
)73( ينظر: رشح الكافية الشافية: 2/ 545.

)74( ينظر: رشح الريض عى الكافية: 4/ 151.
الزجاجــي،  مجــل  رشح  يف  البســيط  ينظــر:   )75(
حتقيــق ودراســة: د. عيــاد بــن عبيــد الثبيتــي: 1/ 

.4 3 2
)76( ينظر: ختليص الشواهد: 431.

)77( ينظر: املساعد: 1/ 355.
 ،391-390  /1 العليــل:  شــفاء  ينظــر:   )78(
ورشح التريــح: 1/ 360-361، ومهــع اهلوامــع: 

.537  /1
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 -301  /1 الزجاجــي:  مجــل  رشح  ينظــر:   )79(
ــة األدب:  ــواهد: 431، وخزان ــص الش 302، وختلي

.57  -56  /3
وخزانــة   ،431 الشــواهد:  ختليــص  ينظــر:   )80(

.57  -56  /3 األدب: 
)81( رشح )املعتزيل(: 2/ 174.

)82( ينظر: منهاج الراعة )اخلوئي(: 4/ 51.
مــن   27 واآليــة:   ،24  /1 القــرآن:  معــاين   )83(

يوســف. ســورة 
)84( ينظر: املصدر نفسه: 1/ 282.

)85( املقتضب: 4/ 123.
)86( ينظر: معاين القرآن وإعرابه: 2/ 89.

)87( ينظر: األصول يف النحو: 1/ 254- 255.
شــواذ  وجــوه  تبيــن  يف  املحتســب  ينظــر:   )88(
القــراءات واإليضــاح عنهــا، تــح: عــي النجــدي 

.250  /1 وآخريــِن:  ناصــف 
)89( ينظر: الكشاف: 1/ 547.

ينظــر: اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف: 1/   )90(
اهلوامــع:  ومهــع   ،67  /2 املفصــل:  ورشح   ،252
2/ 326، وأثــر القــراءات القرآنيــة يف الدراســات 

النحويــة، د. عبــد العــال ســامل مكــرم: 59.
ــو:  ــل النح ــب: 4/ 123، وعل ــر: املقتض )91( ينظ
 /1 اخلــالف:  مســائل  يف  واإلنصــاف   ،564
 /1 واإلعــراب:  البنــاء  علــل  يف  واللبــاب   ،254
ــن  ــن البري ــب النحوي ــن مذاه ــن ع 293، والتبي
والكوفيــن، العكــري، حتقيــق ودراســة: د. عبــد 

.387 العثيمــن:  ســليان  الرمحــن 
)92( ينظــر: معــاين القــرآن: 1/ 263، واملقتضــب: 

 /1 اخلــالف:  مســائل  يف  واإلنصــاف   ،123  /4
.252

ينظــر: اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف: 1/   )93(
.67  /2 املفصــل:  ورشح   ،252

ينظــر: اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف: 1/   )94(
.229 اللبيــب:  ومغنــي   ،252
)95( ينظر: ظاهرة املنع: 141.
)96( معاين القرآن: 1/ 263.
)97( جامع البيان: 7/ 295.

الطــوال  الســبع  القصائــد  رشح  ينظــر:   )98(
ــارون: 1/  ــد ه ــالم حمم ــد الس ــح: عب ــات: ت اجلاهلي

.38  -37
)99( هتذيــب اللغــة: 4/ 136)حــر(، وينظــر: 

ظاهــرة املنــع: 141.
)100( إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، حّققــه 
ــن:  ــليان العثيم ــن س ــن ب ــد الرمح ــه: د. عب ــدم ل وق

.442  -541  /2
)101( ينظــر: اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف: 1/ 

.252
)102( ينظــر: رشح التســهيل: 2/ 371. والبيــت 
الصغــر  الكثيــب  والدعــص:   ،47 ديوانــه:  يف: 
مــن الرمــل املتجمــع: ينظــر: لســان العــرب: 7/ 
وهــو  اهلــودج  َمْركــب  الغبيــط:  35)دعــص(، 
ــط(،  ــرب: 7/ 361 )غب ــان الع ــر: لس ــرشف. ينظ ُم
ــع، أي لــه فرجــة أو ذؤابــة. ينظــر:  املــذأب: املوسَّ

)ذأب(.  380  /1 العــرب:  لســان 
ــى  ــد حمي ــح: حمم ــداين، ت ــال، املي ــع األمث )103( جمم

ــد: 2/ 80. ــد احلمي ــن عب الدي
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)104( ينظر: املصدر نفسه: 2/ 80.
)105( ينظــر: رشح التســهيل: 2/ 371، ومهــع 
326، والنحويــون والقــرآن: 43-  اهلوامــع: 2/ 

.44
)106( ينظــر: اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف: 1/ 

253، ورشح املفصــل: 2/ 67.
)107( ينظــر: اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف: 1/ 

ــن عــن مذاهــب النحويــن: 388. 254، والتبي
)108( النحويون والقرآن: 43.

)109( رشح التسهيل: 2/ 372- 373.
وينظــر:   ،189  /9 والتكميــل:  التذييــل   )110(
 /2 الــوايف:  والنحــو   ،326  /2 اهلوامــع:  مهــع 

.3 9 9
)111( ينظر: توضيح املقاصد: 2/ 724.

)112( ينظر: الدر ّاملصون: 4/ 66.
)113( ينظر: املساعد: 2/ 47.

)114( ينظر: رشح االشموين: 2/ 41.
)115( ينظــر: النحــو الــوايف: 2/ 399، ونظريــة 
النحــو القــرآين: 166، والنحويــون والقــرآن: 45.
ــالف: 1/ 254،  ــائل اخل ــاف يف مس )116( اإلنص

والتبيــن عــن مذاهــب النحويــن: 389.
)117( ينظــر: اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف: 1/ 

.254
)118( النحويون والقرآن: 45.

)119( ينظر: املصدر نفسه: 43.
ــا:  ــراءات الســبع وعلله )120( ينظــر: إعــراب الق

.442  -541  /2
)121( ينظر: نظرية النحو القرآين: 166.

والفــوت:   ،284  /2 )املعتــزيل(:  رشح   )122(
)الســبق إىل الــيء دون االئتــار(. معجــم مقاييــس 

اللغــة: 4/ 457 )فــوت(.
)123( ينظر: رشح )املوسوي(: 1/ 296.

 /4 )اخلوئــي(:  الراعــة  منهــاج  ينظــر:   )124(
143، ويف ظــالل هنــج البالغــة: 1/ 240، ورشح 

.296  /1 )املوســوي(: 
)125( رشح )املعتزيل(: 10/ 163.

)126( ينظــر: الكتــاب: 2/ 122، والنحــو الوايف: 
.364 /2

)127( رشح )املعتزيل(: 6/ 387.
)128( رشح )املعتزيل(: 13/ 212.
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املصادر واملراجع
* القرآن الكريم

1. ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، أبــو حيــان 
ودراســة:  ورشح  حتقيــق  )ت745هـــ(،  األندلــي 
ــد  ــة: د. رمضــان عب ــد، مراجع ــان حمم د. رجــب عث
التــواب، مكتبــة اخلانجــي- القاهــرة، ط1، 1998م.
اج )ت316هـــ(،  َّ 2. األصــول يف النحــو، ابــن الــرَّ
تــح: د. عبــد احلســن الفتــي، مؤسســة الرســالة- 

1996م. ط3،  بــروت، 
3. األصــول، متــام حســان، علــم الكتــب، القاهــرة، 

2000م.
ــن  4. إعــراب اجلمــل وأشــباه اجلمــل، د. فخــر الدي

ــب، ط5 1989م. ــريب، حل ــم الع ــاوة، دار القل قب
5. إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، حققــه وقــدم 

لــه: د. عبــد الرمحــن بــن ســليان العثيمــن.
الرجــال  ألشــهر  تراجــم  قامــوس  األعــالم،   .6
والنســاء مــن العــرب واملســتعربن واملســترشقن، 
العلــم  دار  1976م(،  )ت  الــزرَكي  الديــن  خــر 

2002م. ط15،  بــروت،  للماليــن- 
7. اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف، أبــو الــركات 
ــد،  ــد احلمي ــن عب ــي الدي ــد حمي ــح: حمم ــاري، ت األنب

1961م. ط4،  مــر،  الســعادة-  مطبعــة 
8. البحــر املحيــط يف التفســر، أبــو حيــان األندلــي، 
تــح: عــادل أمحــد عبــد املوجــود، عــي حممــد معوض، 

دار الكتــب العلميــة- بــروت، ط1، 2001م.
حتقيــق  الزجاجــي،  مجــل  رشح  يف  البســيط   .9

الثبيتــي. عبيــد  بــن  عيــاد  د.  ودراســة: 
البريــن  النحويــن  مذاهــب  عــن  التبيــن   .10

عبــد  ودراســة:  حتقيــق  العكــري،  والكوفيــن، 
1976م. العثيمــن،  الرمحــن 

11. جتديــد النحــو، د. شــوقي ضيــف، دار املعــارف، 
مــر، ط6، 2013م.

ابــن  الفوائــد،  الشــواهد وتلخيــص  12. ختليــص 
هشــام، حتقيــق د. عبــاس مصطفــى الصاحلــي، دار 

1989م. ط1،  العــريب،  الكتــاب 
13. هتذيــب اللغــة، األزهــري، حتقيــق: حممــد عوض 
مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــريب- بــروت، ط1، 

2001م.
املؤلــف:  املعــاين،  حــروف  يف  الــداين  اجلنــى   .14
ــتاذ  ــاوة- األس ــن قب ــر الدي ــق: د فخ ــرادي، املحق امل
ــروت-  ــة، ب ــب العلمي ــم فاضــل دار الكت حممــد ندي

1992 م. لبنــان، ط1 
15. احللقة املفقودة يف تاريخ النحو العريب

16. خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد 
ــق :  ــدادي )ت 1093هـــ(، رشح وحتقي ــادر البغ الق
ــرة،  ــي- القاه ــة اخلانج ــارون، مكتب ــالم ه ــد الس عب

1997م. ط4، 
ــي )ت  ــن ِجنّ ــان ب ــح عث ــو الفت ــص، أب 17. اخلصائ
392هـــ(، تــح: حممــد عــي النّجــار، املكتبــة العلمية- 

ــر )د. ت(. م
18. داللــة االكتفــاء يف اجلملــة القرآنيــة. دراســة 
نقديــة للقــول باحلــذف والتقديــر، عــي عبــد الفتــاح 
حميــي الشــمري، )ُأطروحــة دكتــوراه(، كليــة الربيــة 

ــن رشــد(، 2006م. )اب
اهليــأة  املطلبــي،  مالــك  د.  واللغــة،  الزمــن   .19

1986م. للكتــاب،  املريــة 
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20. الشــاهد وأصــول النحــو يف كتــاب ســيبويه، 
ــت،  ــة الكوي ــات جامع ــي، مطبوع ــة احلديث د. خدجي

1974م.
ــاء  ــك، هب ــن مال ــة اب ــى ألفي ــل ع ــن عقي 21. رشح اب
ــي  ــد حمي ــح: حمم ــل )ت769هـــ(، ت ــن عقي ــن اب الدي
مــر،  التجاريــة-  املكتبــة  احلميــد،  عبــد  الديــن 

1964م. ط14، 
مالــك،  ابــن  ألفيــة  عــى  األشــموين  رشح   .22
نــور الديــن األُشــموين )ت 900هـــ(، دار الكتــب 

1998م. ط1،  بــروت،  العلميــة- 
مالــك  ابــن  الديــن  مجــال  التســهيل،  رشح   .23
تــح: د. عبــد الرمحــن الســيد، ود.  )ت 672هـــ(، 
ــرة، ط1،  ــر- القاه ــون، دار هج ــدوي املخت ــد ب حمم

1990م.
خالــد  التوضيــح،  عــى  التريــح  رشح   -24
ــون  ــل عي ــد باس ــح: حمم ــري )ت 905هـــ(، ت األزه
ط1،  بــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  الســود، 

. 2م 0 0 0
الــريض  الكافيــة،  عــى  الــريض  رشح   .25
وتعليــق:  تصحيــح  )ت686هـــ(،  األســرابادي 
ــازي،  ــة بنغ ــورات جامع ــر، منش ــن عم ــف حس يوس

1996م. ط2، 
26. رشح القصائــد الســبع الطــوال اجلاهليــات ابــن 
األنبــاري: تــح: عبــد الســالم حممــد دار املعــارف، 

ط5 )د. ت(.
27. رشح الكافيــة الشــافية، ابــن مالــك املحقــق: 
عبــد املنعــم أمحــد هريــدي، جامعــة أم القــرى مركــز 
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ــواة  ــه الن ــان بوصف ــاء اإلنس ــي )( يف بن ــام ع ــث دور اإلم ــذا البح ــدرس ه ي
األساســية للمجتمــع بالنظــر إىل ســرته )(، وأقوالــه التــي جّســدها عمليــًا 
ــي  ــاءة الت ــة البنّ ــم األخالقي ــه مــع اآلخــر، وســعيه املســتمر يف إرســاء القي يف تعامل
تنســجم ومبــادئ حقــوق اإلنســان واحــرام الــرأي اآلخــر، وكذلــك اإلفــادة 
ــاء املجتمــع اإلنســاين الصالــح، ونــرش روح األلفــة  مــن تــراث اإلمــام )( يف بن
واملحبــة والتســامح، واحلــوار الــذي تفتقــده املجتمعــات اإلنســانية يف أماكــن كثــرة 
ــالمية  ــيا اإلس ــات الس ــه املجتمع ــاين في ــذي تع ــارص، ال ــن املع ــامل يف الزم ــن الع م
مــن التشــتت والتبعيــة واخلنــوع لأنظمــة اإلمرياليــة املهيمنــة عــى العــامل بطرقهــا 
املختلفــة، وســيطرهتا عــى االقتصــاد بســبب امتالكهــا للتكنولوجيــا املتقدمــة التــي 
ــا  ــة صغــرة، وكذلــك يســّلط الباحــث الضــوء عــى القضاي حولــت العــامل إىل قري
اإلنســانية واالجتاعيــة يف أقــوال اإلمــام )(، وأثرهــا يف املجتمــع، ومناقشــتها، 
ومقارنتهــا بــا وصلــت إليــه املجتمعــات البرشيــة اليــوم قبــال تغــّر منظومــة القيــم 
ــر أو  ــامل املتح ى بالع ــمَّ ــي ُتس ــة الت ــّيا الغربي ــات؛ الس ــن املجتمع ــر م ــدى كث ل

ــرايل(. ــي اللي ــّدن )الديمقراط املتم

ملخص البحث
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Abstract

This research deals with the role of Imam Ali in building the human being 

as the nucleus of society depending on his biography and his words which 

embodied in practical way in his dealings with the other and his continuous 

demarche to establish moral values that are harmonize with the principles of 

human rights and respect of the other opinion.

     As well as benefiting of Imam Ali’s heritage (peace be upon him) in 

building a good humanitarian society and spreading the spirit of love, for-

giveness and dialogue that human societies lack in many parts of the world in 

contemporary times, especially Islamic societies, suffer from fragmentation, 

subordination and submission to the imperialist regimes dominating on the 

world in its various ways, and its control over the economy because of its ad-

vanced technology that transformed the world into a small village.

     The researcher also sheds light on the humanitarian and social issues in 

the words of Imam Ali (peace be upon him) and their impact in the society, 

discussing and comparing them with what the human societies have reached 

today, in addition to the change in the values system of many societies, espe-

cially the western ones (the Liberal Democratic World).
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املقدمة
عــّدة  مــن  البحــث  هــذا  يتكــّون 
عــّدة  فيهــا  الباحــث  ناقــش  مباحــث 
اإلنســانية  القيــم  حــول  مواضيــع 
 )( املتجســدة يف فكــر اإلمــام عــي
ــي حممــد  ــداًدا لفكــر النب ــذي ُيعــد امت ال
)�(، الــذي جــاء بالرســالة اإلنســانية 
األخالقيــة لنــرش قيــم العدالة واملســاواة 
والتســامح واحلــوار والتعايش الســلمي 
العنــف  عــن  واالبتعــاد  اآلخــر،  مــع 
اإلنســان،  حقــوق  عــى  واالعتــداء 
ــا أخــرى  وناقــش الباحــث أيًضــا قضاي

باملوضــوع. مرتبطــة 
األول  املبحــث  يف  الباحــث  درس 
الفكــري  التحــرر  عــن  موضوًعــا 
اإلمــام  بــه  متّيــز  الــذي  واإلنســاين 
ــان،  ــانية اإلنس ــن إنس ــم ع )(، وتكّل
الصالــح  املجتمــع  بنــاء  يف  وأمهيتهــا 
املســتند عــى عــاد العدالــة واملســاواة 
اإلمــام  وقــوف  وبــّن  أفــراده،  بــن 
)( مــع املظلومــن واملحرومــن يف 

 )( وســعيه  املختلفــة،  قضاياهــم 
القيــود  مجيــع  مــن  اإلنســان  لتحريــر 
التــي حتــدد حتــرره، وتكّبلــه وحتــول دون 

بكرامــة. عيشــه 
أّمــا املبحــث الثــاين فجــاء ليتكلــم 
الســلمي،  والتعايــش  اآلخــر  عــن 
تكامــل  يف  الكبــر  األثــر  لــه  الــذي 
ــات  ــل املجتمع ــانية وتفاع ــاة اإلنس احلي
إجيابًيــا بســبب التعــدد والتنــوع، وأّن 
ــاس  ــى أس ــتند ع ــاين املس ــوع اإلنس التن
الشــعوب والقبائــل هــو حقيقــة خلقيــة 
ملجموعــة  وليــس  مصطنعــة،  غــر 
بســبب  أخــرى  عــى  أفضليــة  برشيــة 

واللغــة. والعــرق  اللــون 
الثالــث  املبحــث  ناقــش  بينــا 
التواضــع وســعة الصــدر، ومهــا مــن 
الســجايا اإلنســانية واألخالقيــة التــي 

.)( اإلمــام  هبــا  يتصــف 
ــع  ــم الباحــث يف املبحــث الراب وتكّل
وتأكيــده   ،)( اإلمــام  عدالــة  عــن 
الثقــة  شــيوع  يف  ألمهيتهــا  عليهــا؛ 
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ــاواة  ــة واملس ــع العدال ــان، فم واالطمئن
بإهــدار حقــة وال  اإلنســان  يشــعر  ال 
 )( تفضيــل غــره عليــه عنــد اإلمــام
بســبب القرابــة أو العالقــات االجتاعية 

األخــرى.
ــا  ــس القضاي ــث اخلام ــاول املبح وتن
وأمهيــة  واالجتاعيــة  االقتصاديــة 
أفــراد  بــن  االجتاعــي  التكافــل 
املجتمــع، وبــه تزدهــر احليــاة فاإلنســان 
االجتاعيــة  والعدالــة  اإلنســان  أخ 
أســاس مهــم لتحقيــق جمتمــع متــوازن، 
وهــي مــن املســائل التــي أكــد عليهــا 

.)( اإلمــام 
الباحــث  التــي خلــّص  ثــم اخلامتــة 
فيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا، 

كــا ذكــر بعــض املقرحــات.
املبحث الول

التحرر الفكري واإلنساين
اإلمــام  عنــد  اإلنســان  إنســانية 
األساســية  القضايــا  مــن   )( عــي 
التــي هلــا دور كبــر يف بنــاء املجتمــع 

ــس  ــى أس ــم ع ــح القائ ــاين الصال اإلنس
ــراده،  ــن أف ــاواة ب ــة واملس ــاة العادل احلي
نــرى  أقوالــه  عــى  اطالعنــا  فعنــد 
لنــرة  بشــكل جــي وقــوف اإلمــام 
املظلومــن واملســتضعفن، وممــا يــدل 
ــٌز  ــِدي َعِزي ــُل ِعنْ لِي عــى ذلــك قوله:»الذَّ
ــِدي  ــِويُّ ِعنْ ــُه، َواْلَق ــى آُخــَذ الَحــقَّ َل َحتَّ
ِمنْــُه«)1(  الَحــقَّ  آُخــَذ  َحتَّــى  َضِعيــٌف 
وهــو جتســيد جلميــع املعــاين التــي دعــت 
ــادئ حقــوق اإلنســان ونــرة  إليهــا مب
العــامل،  هــذا  يف  والضعفــاء  الفقــراء 
ومــا هــو حجــم الســعادة التــي تعــري 
ينــره  مــن  جيــد  عندمــا  الضعيــف 
ــد  ــاه، ويعي ــع قضاي ــه يف مجي ــف مع ويق
ــوى  ــدن الق ــن ل ــب م ــه املغتص ــه حق إلي
الظاملــة، وكيــف تنعكــس تلــك الســعادة 
ــة بنفســه  ــه الثق ــد إلي عــى املجتمــع لتعي
وحميطــه االجتاعــي، فالذليــل عنــد عــي 
)( عزيــز، والقــوي الظــامل ضعيــف؛ 
الضعيــف،  اآلخــر  حــق  الغتصابــه 
ــوي  ــري الق ــي تع ــف الت ــة الضع وحال
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الظــامل عنــد اســرجاع احلــق منــه؛ تؤدي 
إىل شــعوره بالضعــف واخلنــوع، وعــدم 

تعاليــه عــى اآلخــر الضعيــف)2(.
وبشــكل   )( اإلمــام  ســعى 
وحريــة  اإلنســان،  حتريــر  إىل  واقعــي 
احلريــة  ليســت  هــي  عنــده  اإلنســان 
حريــة  هــي  إّنــا  الرعنــاء،  اإلباحيــة 
عــى  باملســؤولية  بالشــعور  مقرنــة 
يتوّســع  وهكــذا  األصعــدة،  كافــة 
معنــى الشــعور باملســؤولية يف مــدارك 

.)3 النــاس)
ويف الوقــت الــذي يشــر اإلعــالم 
فيــه بواســطة وســائلة املتطــورة والكثرة 
إىل أّن دول العــامل املتقــدم ويف مقدمتهــا 
حتــث  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
اخلطــى نحــو نــرش حقــوق اإلنســان، 
القيــود  مجيــع  مــن  اإلنســان  وحتريــر 
بكرامــة،  عيشــه  دون  حتــول  التــي 
تســعى  نشــاهدها وبصــورة واضحــة 
لفــرض ســيطرهتا وهيمنتهــا عــى العــامل 
والســّيا دول العــامل الثالــث. فاملصالــح 

منابــع  عــى  والســيطرة  االقتصاديــة 
الربــح الوفــر أصبــح هدًفــا إســراتيجًيا 
املتقــدم،  العــامل  دول  مــن  للكثــر 
الضعيفــة  الــدول  عــى  والســيطرة 
ــة تعــد مــن  وعــى إمكانياهتــا االقتصادي
االســراتيجيات املهمــة لــدى الــدول 
ــابق  ــوم يف تس ــامل الي ــدول الع ــة، ف القوي
ــه؛  ــّتى أنواع ــلح بش ــو التس ــتمر نح مس
مؤدًيــا إىل نــرش القلــق واهللــع وزعزعــة 
ــانية، وإذا  ــات اإلنس ــن املجتمع ــة ب الثق
ــدول  ــة ال ــي ألنظم ــكل واقع ــا بش تأملن
املتقدمــة وباألخــص الواليــات املتحــدة 
نجــد أّن لدهيــا وجهــان: الوجــه اإلجيايب 
ــدم  ــورة التق ــس ص ــذي يعك ــرشق ال امل
والتكنولوجــي  واحلضــاري  العلمــي 
مــع قوانينهــا التــي تؤكــد عــى محايــة 
ومتتعــه  وحريتــه  اإلنســان  حقــوق 
بالديمقراطيــة الليراليــة- ومــا لإلعالم 
مــن دور يف بيــان ذلــك وإظهــار أمريــكا 
ــو  ــر ه ــه اآلخ ــن- والوج ــه احلس بالوج

الوجــه الســلبي.
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يقــول الســناتور األمريكــي األســبق 
وليــم فولرايــت: »لقــد دأبنا يف ســنوات 
ــامل،  ــّر الع ــى أن نح ــة، ع ــا العظيم قوتن
إذ نقــدم لــه يف وقــت مــا الوجــه املــرشق 
لــه  نديــر  ثــم  أمريــكا،  وجهــي  مــن 
الوجــه اآلخــر، وقــد نقــدم لــه الوجهــن 
يف وقــت واحــد. وتنظــر شــعوب كثــرة 
يف خمتلــف أنحــاء العــامل إىل أمريــكا عــى 
أهنــا قــادرة عــى التســامح وبعــد النظــر، 
ولكنهــا قــادرة أيًضــا عــى أن تضمــر 
وضيعــة،  تكــون  وأن  النيــة،  ســوء 
وينجــم عــن ذلــك عجــز عــن توقــع 

ــاس«)4(. ــدى الن ــكا ل ــال أمري أفع
النســيج  تفــكك  جليًّــا  ويبــدو 
املتحــدة،  الواليــات  يف  االجتاعــي 
ــح  ــة لصال ــتويات اجلاع ــع بمس وتراج
األنانيــة والفرديــة والالمباالة، واجلســم 
االقتصــادي تعــّرض للتفــكك أيًضــا؛ 
طبقــات  بــن  التكافــؤ  عــدم  بســبب 
ــام األفــراد بمصاحلهــم  املجتمــع، واهت
حســاب  عــى  والذاتيــة  الفرديــة 

بالوســائل  واالهتــام  اآلخريــن، 
الغايــات  االســتهالكية عــى حســاب 
اإلنســانية نتــج عنــه تراجــع الضمــر 
الواليــات  أّن  ويبــدو  اإلنســاين. 
يف  مصاحلهــا  بتأمــن  هتتــم  املتحــدة 
العــامل بالدرجــة األوىل، وكل مــا تّدعيــه 
حــول إياهنــا بمبــادئ حقــوق اإلنســان 
والديمقراطيــة ومبــادئ احلريــة إنــا هــو 
لتأمــن مصاحلهــا بغيــة نــرش هيمنتهــا 

العــامل)5(. عــى  ونفوذهــا 
للواليــات  الواضــح  اهلــدف  إّن 
املتحــدة هــو اهليمنــة عــى العــامل؛ لذلــك 
نراهــا غــر مــرددة يف فــرض االســتبداد 
غاياهتــا  لتحقيــق  منــه؛  مــكان  أي  يف 
تّدعــي  الــذي  الوقــت  يف  ومصاحلهــا 
فيــه ســعيها لتحقيــق احلريــة للشــعوب، 
ــة  ــان بغي ــوق اإلنس ــايل بحق ــا ال تب وأهّن
العمالقــة  رشكاهتــا  مصالــح  حتقيــق 
مــع  ليســت  فهــي  اجلنســية،  متعــددة 
مبــادئ أخالقيــة أو إنســانية أو دينيــة 
هلــا،  األربــاح  لتحقيــق  تســعى  وإّنــا 
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وتســعى لربــط اآلخريــن هبــا ملصاحلهــا 
إىل  وقفــت  لذلــك  االســراتيجية؛ 
جانــب احلكومــات الشــمولية املســتبدة 
واملصــادرة  لشــعوهبا،  والظاملــة 
الــرشق  منطقــة  يف  ســواء  حلقوقهــم 
يف  أو  الالتينيــة  أمريــكا  أو  األوســط، 
ــتبّدة-  ــة- املس ــك األنظم ــيا؛ ألّن تل آس
تؤّمــن مصاحلهــا، وتنّفــذ اســراتيجياهتا 

طويلــة األمــد)6(.
املبحث الثاين

اآلخر والتعايش السلمي
يبــدو أّن اإلنســان يف الزمــن املعــارص 
ويف مجيــع دول العــامل يعــاين مــن أفــكار 
وأيديولوجيــات خمتلفــة زعزعــت ثقتــه 
أو  باللــون  املختلــف  بأخيــه اإلنســان 
العــرق أو الديــن أو الطائفــة أو اللغــة 
وغرهــا، وأزمــة الثقــة يف زمننــا هــذا 
أخــذت تعصــف باملجتمعــات البرشيــة 
وهتــدد اســتقرارها، ففــي احلقيقــة أّن 
أخيــه  مــع  اإلنســان  تعايــش  ظاهــرة 
اإلنســان املختلــف؛ تــؤّدي إىل التكامــل 

يف احليــاة اإلنســانية والوجــود الكــوين، 
فالتنافــس أو الــراع بــن املختلفــن 
ال هيــدف إىل إفنــاء اآلخــر أو إبادتــه، 
بــل هيــدف إىل إغنائــه. وهــذه حكمــة 
يف  والتنــوع  فالتعــدد  ســبحانه،  اهلل 
املجتمعــات يــؤدي إىل نتائــج إجيابيــة. 
ــا  إِنَّ النَّــاُس  َهــا  َأيُّ ﴿َيــا  تعــاىل:  قــال 
ــْم  ــٰى َوَجَعْلنَاُك ــٍر َوُأنَث ــن َذَك ــم مِّ َخَلْقنَاُك
ُشــُعوًبا َوَقَبائِــَل لَِتَعاَرُفــوا إِنَّ َأْكَرَمُكــْم 
ــَه َعلِيــٌم َخبِيــٌر﴾ ــِه َأْتَقاُكــْم إِنَّ اللَّ ِعنــَد اللَّ
)7(. وهنــا نــرى جتســيًدا واضًحــا الحتــاد 

ــث املصــدر ووحــدة  اإلنســانية مــن حي
زائــف  ترتيــب  كل  ويلغــي  منشــأها، 
مــن القيــم واملفاهيــم واملارســات التــي 
يشــوهبا النقــص نتيجــة الفهــم اخلاطــئ 
املختلــف،  اآلخــر  مــع  التعامــل  يف 
ــم اإلنســان وتصنيفــه حســب  بعــد تقيي
العــرق أو اللــون أو الــدم. فاخلطــاب 
هنــا موّجــه لــكلِّ النــاس دون اســتثناء: 
َهــا النَّاُس﴾واخلالــق واحــد يؤّكد  ﴿َيــا َأيُّ
وحــدة اإلنســانية مــن النــوع واهلويــة 
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ــا ال  ــم﴾. وهن ــا َخَلْقنَاُك ــر: ﴿إِنَّ واجلوه
توجــد قيمــة لــكل االعتبــارات الزائفــة 
التــي وضعهــا اإلنســان التــي تصــادر 
هــذه الوحــدة التعدديــة لإلنســانية عــن 
طريــق مصــادرة اســتحقاق هــذا االنتاء 
اإلنســاين املشــرك يف التكافــؤ واملســاواة 
اســتناًدا إىل التنــوع والتعــدد يف اللــون 
جعــل  فاخلالــق  والعــرق،  والشــكل 

خلقــه ﴿ُشــُعوًبا َوَقَبائِــَل﴾.
عــى  القائــم  اإلنســاين  التنــوع  إّن 
أســاس الشــعوب والقبائــل هــو حقيقــة 
ــق  ــو إرادة اخلال ــة وه ــر زائف ــة غ خلقي
بســبب  أو  صدفــة  حيــدث  ومل   )(
ــوع اإلنســاين  ــذا التن ــة، وه ــرة وراثي طف
القائــم عــى أســاس النســب أو الشــكل 
مل يــأت للوجــود بســبب االعتبــارات 
اإلنســانية املتغــرة عــر املراحــل الزمنيــة 
مــن  وجــوده  يســتمد  بــل  والتطــور؛ 
اخلالــق املوجــد هلــذا اجلعــل التكوينــي، 
ــق  ــة ح ــك أّي جه ــك ال متتل ــق ذل ووف
ــق،  ــدد يف اخلل ــوع والتع ــذا التن ــاء ه إلغ

االعــراف  عــدم  إىل  هيدينــا  وهــذا 
يف  ختتلــف  مجاعــة  أي  بخصوصيــة 
ــن  ــاًل ع ــة فض ــون أو اللغ ــرق أو الل الع
بنــي  هبــا  يشــرك  التــي  اخلصائــص 
ــة  البــرش؛ ألّن هــذه االختالفــات طبيعي
بذاهتــا فهــي جتّســد إرادة اخلالــق اجلاعل 
هلــذا التنــّوع)8( قــال تعــاىل: ﴿َوِمــْن آَياتـِـِه 
ــاَلُف  ــَماَواِت َواْلَْرِض َواْختِ ــُق السَّ َخْل

َوَأْلَوانُِكــْم﴾)9(. َأْلِســنَتُِكْم 
إّن الفاعليــة اإلنســانية كعّلــة هلــذا 
ال  الكــون  إّن  ذلــك  والتعــدد  التنــّوع 
واإلبــداع  والتفاعــل  احلركــة  يمكنــه 
الــذي  االختــالف  آليــات  وفــق  إالّ 
ــوع والتعــدد بعكــس التشــابه  ــج التن ُينت
والتاثــل الــذي يقــي عــى إمكانيــة 
ــودي  ــوين والوج ــع الك ــة والتداف احلرك
املطلــوب لنشــوء احليــاة. قــال تعــاىل: 
َبْعَضُهــم  النَّــاَس  ــِه  اللَّ َدْفــُع  ﴿َوَلــْواَل 
َوبَِيــٌع  َصَواِمــُع  َمــْت  لَُّهدِّ بَِبْعــٍض 
ــُم  ــا اْس ــُر فِيَه ــاِجُد ُيْذَك ــَواٌت َوَمَس َوَصَل
ــُرُه  ــن َينُص ــُه َم ــَرنَّ اللَّ ــًرا َوَلَينُص ــِه َكثِي اللَّ
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َعِزيــٌز﴾)10(. َلَقــِويٌّ  ــَه  اللَّ إِنَّ 
وبنــاًء عــى ذلــك فــإّن االعــراف 
احــرام  إىل  يقودنــا  والتنــوع  بالتعــدد 
ــات  ــرام اخلصوصي ــا اح ــه، ومنه نتائج
الذاتيــة لأفــراد واجلاعــات البرشيــة 
يف  متعــددة  أشــكااًل  عنهــا  الناتــج 
ثقافًيــا وحضارًيــا  ذاهتــا  التعبــر عــن 
ــة  ــن خصوصي ــّر ع ــو يع ــا، وه ومعرفًي
الــراع  يعنــي  وال  ومتّيــزه،  اإلبــداع 
واخلــالف إلثبــات مــن هــو األجــدر 
إّن  اإلنســاين،  الوجــود  يف  واألفضــل 
التعــارف أمــًرا إجيابًيــا يف بنــاء اإلنســانية 
الصاحلــة، ولــه دور كبــر حلــل إشــكالية 
اخلــالف، ووقــف الــراع بــن النــاس 
﴿لِتعارفــوا﴾ فالتعــارف مبــدأ صالــح 
جيمــع النــاس عــى الــود والتســامح، 
اخلــالف  جلعــل  توظيفــه  وباإلمــكان 
ــا،ً وجعــل التعــدد والتنــوع نعمــة  إجيابي
وليــس نقمــة عــن طريــق االعــراف 
خصوصياتــه  واحــرام  باآلخــر، 
ليتحقــق بذلــك تعايًشــا ســلمًيا حضارًيا 

ــا، ومــن هنــا يتبــّن مــا للتعــارف  وثقافًي
ــة  ــذور املحب ــرة يف نــرش ب ــة كب مــن أمهي
والــود والتعايــش الســلمي بــن بنــي 
البــرش، والتعــارف ناتــج عــن التنــوع 
كان  ملــا  التنــوع  ولــوال  والتعــدد، 
ــه وال وجــود إاّل  التعــارف، وال قيمــة ل
مــع هــذا اجلعــل التكوينــي، ومــن ثــاره 
تعايــش اإلنســان مــع أخيــه اإلنســان 
الطاقــات  وتبــادل  وحمبــة  بســالم 
احتياجــات  مجيــع  وتلبيــة  واخلــرات 

اإلنســان)11(.
اإلنســانية  الوثيقــة  يف  جــاء  وممــا 
يف  األخالقيــة  املعــاين  لــكلِّ  اجلامعــة 
عهــد اإلمــام عــي )( ملالــك األشــر 
ــر:  ــة م ــا أرســله لوالي ــي عندم النخع
ِعيَّــِة،  لِلرَّ ْحَمــَة  الرَّ َقْلَبــَك  »َوَأْشــِعْر 
ــْم، َواللُّْطَف ِبـِـْم، َواَل َتُكوَننَّ  َوامْلََحبَّــَة هَلُ
َأْكَلُهــْم  َتْغَتنِــُم  َضاِرًيــا  َســُبًعا  َعَلْيِهــْم 
ــِن،  ي ــَك يِف الدِّ ــا َأٌخ َل ــاِن: إِمَّ ــْم ِصنَْف ُ َفإهِنَّ

ْلــِق...«)12(. ــا َنظِــرٌي َلــَك يِف اخْلَ َوإِمَّ
لإلنســان  احلقيقيــة  الرســالة  وهنــا 
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والقائــد  احلقيقــي  واملصلــح  الرســايل 
الــذي يشــعر لشــعور الرعيــة دون متييــز 
ــوق  ــادئ حق ــيس ملب ــو تأس ــم، وه بينه
شــعارات  أصبحــت  التــي  اإلنســان 
العــامل  حــّكام  مــن  للكثــر  وأبــواق 

تطبيــق. دون  ولكــن 
ــف  ــة واللط ــة للرعي ــة واملحب فالرمح
إدارة  يف  النجــاح  أســباب  مــن  هبــم 
ــدة،  ــة األصع ــى كاف ــا ع ــة ورقيه الدول
ــورة  ــباب بص ــذه األس ــدت ه ــو وج ول
واقعيــة يف العــامل اليــوم؛ ملــا شــهدت 
العــامل نزاعــات ألســباب كثــرة  دول 
ومنهــا، الظلــم والتمييــز يف التعامــل مــع 
الشــعوب واألقليات العرقيــة أو الدينية 
تكونــن  »وال  الــخ.  املذهبيــة...  أو 
تغتنــم  الضــاري  كالوحــش  عليهــم 
الفــرص لإليقــاع هبــم، واالســتيالء عى 
مــا بــن أيدهيــم، حيــث النــاس جتمعهــم 
ــا صلــة النــوع  ــا العقيــدة، وإّم وإيــاك إّم

واملظاهــر«)13(. واملشــاعر 
وهنــا تتجــى اإلنســانية فاملحكــوم 

نظــر احلاكــم يف اإلنســانية، واالختالف 
بالعــرق واللغــة والديــن والفكــر ليــس 

ــة. مســّوًغا للحاكــم ظلمــه للرعي
لقــد أّكدهــا اإلمــام )( منــذ ذلــك 
دولتــه  يف  منهًجــا  لتكــون  الوقــت؛ 
ــاين  ــاري واإلنس ــا احلض ــة بعمقه العادل
ــه  ــا نالحظ ــس م ــو عك ــري، وه والفك
الــدول الســّيا  الكثــر مــن  اليــوم يف 
تعــاين  التــي  املتقــدم  العــامل  بلــدان 
ــد  ــي، وجتس ــيجها االجتاع ــا يف نس متّزًق
مــن  كثــر  عــن طريــق ظهــور  ذلــك 
األفــكار التــي رّوجــت لفكــرة الِصــدام 
املختلفــة  اإلنســانية  احلضــارات  بــن 
ــارات  ــدام احلض ــة ِص ــا أطروح وأبرزه
للكاتــب صموئيــل هنتنجتــون الــذي 
قبائــل  احلضــارات  أنَّ  عــى  حكــم 
كبــرة، وِصــدام احلضــارات  إنســانية 
عاملــي،  نطــاق  عــى  قبــي  هــو رصاع 
يف  األســاس  هــي  الثقافيــة  والفــروق 
البــرش  بنــي  بــن  التصنيــف والتمييــز 
الثقافيــة  فاهلويــة  املعــارص،  الزمــن  يف 
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عنــده تتحــدد بالتضــاد مــع اآلخريــن 
ويف احلــروب ترســخ)14(. ويف احلقيقــة 
يشــعر  املعــارص  اإلنســان  أصبــح 
باملشــكلة االجتاعيــة أكثــر مــن شــعوره 
الســابقة،  التارخييــة  املراحــل  يف  هبــا 
ويتحســس  وعًيــا،  أكثــر  وأصبــح 
الســابق،  مــن  أشــد  بشــكل  املشــكلة 
وكذلــك فهــم تعقيداهتــا بشــكل كبــر، 
فاملشــكلة االجتاعيــة هــي مــن صنــع 
اإلنســان كــا أثبــت التاريــخ عــن طريــق 
أخــذت  كلــا  احليــاة  بــأّن  إســقرائه 
ــا،  ــاكلها وتعقيداهت ــزداد مش ــور ت بالتط
وهــذا مــا نالحظــه يف زمننــا املعــارص إذ 
ــّتى  ــاكل بش ــبة املش ــد نس ــد وتصاع تزاي
أنواعهــا بســبب التقــدم التكنولوجــي 
فاإلنســان  واإلعــالم-  واألنرنــت 
عــى  كبــر  بشــكل  ســيطر  املعــارص 
الطبيعــة)15(، وهــذه الســيطرة أّدت إىل 
ــي،  ــام االجتاع ــرة يف النظ ــّرات كث تغ
وهــذا مــا تعانيــه كثــر مــن املجتمعــات 
الســّيا جمتمعــات العــامل املتقــدم، فضــاًل 

عــن وقــوع جمتمعــات العــامل الثالــث، أو 
املجتمعــات الفقــرة حتــت موجــات من 
الغــزو الثقــايف والفكــري واحلضــاري 
املفــروض بشــكل مبــارش أو غــر مبارش 

وبطــرق خمتلفــة.
املبحث الثالث

التواضع وسعة الصدر
حيــاة  يف  بــارزة  ســمة  التواضــع 
اإلمــام )(، وهــو فيــض مــن أخالقــه 
العاليــة وقيادتــه الصاحلــة للمجتمــع، 
يرتــدي  كان  واملصلــح،  القائــد  فهــو 
املالبــس البســيطة، ويــأكل خبــز الشــعر 
واللبــن، ويرقــع ثوبــه البــايل)16( وهــو 
القائــد العــادل للمجتمــع، املتمّكــن مــن 
ــا،  ــة وغره ــة االقتصادي ــباب الدول أس
ــع مــن جوهــر شــخصيته  وتواضعــه ناب
إتبــاع  بذلــك  يبتــغ  ال  وســجاياها، 
ــن  ــر م ــه كث ــا يفعل ــع ك ــلوب متصنِّ أس
املراحــل  اختــالف  عــى  العــامل  قــادة 

الزمنيــة.
ومعاناهتــا  بالرعيــة  فإحساســه 
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وعدالتــه الواقعيــة؛ جعلــه يعيــش واقــع 
ــا  ــب عليه ــا يرت ــة وم ــاة االجتاعي احلي
ــادة  ــن القي ــتوجب م ــراءات تس ــن إج م
ــن  ــزًءا م ــا ج ــا؛ بوصفه ــة اختاذه العادل

ــه. ــر ب ــا يتأّث ــر ب ــع تتأّث ــك املجتم ذل
تواضــع  اإلمــام  يستحســن  وهنــا 
»َمــا  بقولــه:  الفقــراء  جتــاه  األغنيــاء 
لِْلُفَقــَراِء  اْلَْغنَِيــاِء  َتَواُضــَع  َأْحَســَن 
ِمنْــُه  وَأْحَســُن  الّلــِه!  ِعنْــَد  لَِمــا  َطَلًبــا 
ــَى  ــَكااًل َع ــاِء اتِّ ــَى اْلَْغنَِي ــَراِء َع ــُه اْلُفَق تِي
الفقــراء أحســن: »ألّن  اهلل«)17(، وتِيــه 
أدل  الغنــي  عــى  وأنفتــه  الفقــر  تيــه 
عــى كــال اليقــن بــاهلل، فإّنــه بذلــك 
ــر  ــا؛ وصاب ــا وحمــا خوًف قــد أمــات طمًع
ــذا يف  ــن ه ــديد، وال يشء م ــأٍس ش يف ب

الغنــي«)18(. تواضــع 
َســَعُة  َياَســِة  الرِّ »آَلــُة   :)(وقولــه
ــن  ــح للذي ــان واض ــه بي ــْدِر«)19( في الصَّ
يتصــّدون إلدارة الــدول واملؤسســات 
مســؤولياته،  حســب  كل  واملوظفــن 
ــّي  ــى التح ــام )( ع ــد اإلم ــا يؤك فهن

بمــكارم األخــالق، والســاح للرعيــة 
واحــرام  آرائهــم،  عــن  بالتعبــر 
وجهــات النظــر، وتقّبــل النقــد واحتواء 
ومعاجلــة  واســتيعاهبم  اآلخريــن، 
ــول،  ــات واحلل ــم املقرح ــور بتقدي األم
وهــو أســلوب حضــاري ناجــح ومهــم 
احلضــاري  عمقــه  ويعكــس  للقائــد 
واالجتاعــي،  واإلنســاين  والثقــايف 
وبعــده املعنــوي، وهــو دعــوة إىل التحّي 
ــة  ــو والرمح ــامح والعف ــدق والتس بالّص
والســيطرة  الغضــب  عــن  واالبتعــاد 
عــى النفــس، وعــدم إصــدار األحــكام 
عــى األشــياء يف حالــة الغضــب، وعــدم 
يقابــل  فــال  باملِثــل،  الرعّيــة  مقابلــة 
اإلســاءة باإلســاءة؛ بــل ينطلــق بتعاملــه 
ــامل،  ــوي ش ــع أب ــن موق ــيء م ــع امل م
وكان يمتلــك بعــد نظــر وحيلــل األمــور 
ــًدا  ــليًا بعي ــا س ــاًل واقعًي ــف حتلي واملواق
عــن األهــواء الشــخصية واالســتبداد 
املهمــة  األمــور  مــن  فذلــك  بالــرأي، 

بالنســبة للقائــد واملــريّب الناجــح)20(.
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ــَذَر  ــالم: »َأالَ َفاْلَح ــه الس ــه علي وقول
اْلَحــَذَر ِمــْن َطاَعــِة َســاَداتُِكْم َوُكَبَرائُِكُم، 
ــوا  ُع ــْن َحَســبِِهْم، َوَتَرفَّ ــُروا َع ــَن َتَكبَّ الَِّذي
َفــْوَق َنَســبِِهْم«)21( وهنــا حيــذر اإلمــام 
)( املجتمــع بشــكل رصيــح بعــدم 
عــى  واملرفعــن  املتكريــن  طاعــة 
وقــادة  لســادة  بيــان  وهــو  املجتمــع، 
مــن  قريبــن  يكونــوا  أن  املجتمــع 
تطلعــات جمتمعاهتــم، وأن يتحسســوا 
وال  ومهومهــم،  وآالمهــم  معاناهتــم 
عاجّيــة،  أبــراج  يف  أنفســهم  يضعــون 
وال ينظــرون إىل النــاس مــن قمــم عاليــة 
ليســتصغروا حجمهــم ويقللــوا شــأهنم.

املبحث الرابع
العدل

ــكل  ــن )( بش ــر املؤمن ــعى أم س
واملســاواة  العــدل  إشــاعة  إىل  واقعــي 
تفريــق ومتييــز  مــن دون  النــاس  بــن 
ووقــف  خمتلفــة،  ألســباب  بينهــم 
وكان  الرعّيــة،  مــن  واحــدة  بمســافة 
معارًضــا لسياســة عمــر يف التفضيــل؛ 

ــال اهلل،  ــال م ــاد اهلل، وامل ــاد عب ألّن العب
وهــم رشكاء فيــه عــى قــدر اجلهــد.

وكان  عنــده،  سواســية  النــاس  إّن 
القومــي،  التمييــز  سياســة  يرفــض 
)القــريش(؛  القبــي  واالســتعالء 
بوصفهــا إرادة حتويــل تــراث النبــي )
�( إىل مكاســب خاّصة؛ الّن اإلسالم 
ديــن جــاء للنــاس مجيًعــا، وهــو ال يفــّرق 
أو  عرقــي  أســاس  عــى  النــاس  بــن 
عهــد  يف   )( اإلمــام  وكان  قومــي، 
النبــي )�( أســاس متــن مــن األســس 
وقاعــدة  اإلســالم  عليهــا  بنــي  التــي 
)العــدل أســاس احلكــم( مــن القواعــد 
لتطبيقهــا،  ســعى  التــي  األساســية 
ــن  ــة ب ــك العدال ــق بذل ــا؛ ليحق وتثبيته
النــاس يف مجيــع جمــاالت احليــاة الســّيا 

االقتصــادي)22(. املجــال 
مــا َرُجــٍل  ــه الســالم: »وأيُّ يقــول علي
َتنا،  َق ِملَّ ســوِل َفَصــدَّ اِســَتجاَب لّلــه َولِلرَّ
َفَقــِد  ِقبَلَتنــا  َواســَتقَبَل  دينِنــا  وَدَخــَل 
اســَتوَجَب ُحقــوَق اإِلســالِم وُحــدوَدُه، 
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َفَأنُتــم ِعبــاُد اهلل، َواملــاُل مــاُل اهلل؛ ُيقَســُم 
ــٍد  ــِه ِلََح ــَل في ِة وال َفض ــِويَّ ــم بِالسَّ َبينَُك
َعــى أَحــٍد ولِلُمتَّقــَن ِعنــَد اهلل أحَســُن 

اَلــزاِء«)23(.
احلكــم  يف  العــادل  املنهــج  ُيعــد 
عــى  املــال  بيــت  ثــروات  وتوزيــع 
ــى  ــم ع ــز بينه ــروق ومتيي ــال ف ــاس ب الن
أســاس القرابــة أو غرهــا مــن األمــور، 
هــو- املنهــج- املطّبــق يف عهــده؛ لذلــك 
نــرى أّن اإلمــام )( صــادر مــا وهبــه 
لطبقــة  الكثــرة  األمــوال  مــن  عثــان 
ــته  ــم يف سياس ــتقراطين، وأبلغه األرس
النَّــاُس!  هــا  »أيُّ الثــروات:  توزيــع  يف 
َلُكــْم  َمــا  ِلْ  ِمنُْكــم،  َرُجــٌل  أَنــا  َمــا  إنَّ
َوَعــَيَّ َمــا َعَلْيُكــم، أالَ َوإنَّ ُكلَّ َقطِْيَعــٍة 
َأْقَطَعَهــا ُعْثــَاُن َوُكلُّ َمــاٍل َأْعَطــاُه ِمــْن 
َمــاِل اهللِ، َفُهــَو َمــْرُدوٌد يف َبْيــِت امَلــاِل، 
ــْو  ــِه َشــٌئ، َوَل فــإنَّ احَلــقَّ القديــم ال ُيْبطُِل
َوَجْدُتــه وَقــْد ُتــُزَوَج بــِه النََّســاء، َوُملِــَك 
َق َبــَن الُبلــَداِن لَرَدْدُتــه،  اإلَمــاء، َوُفــرَّ
ــُه  ــْن َضــاَق َعن ــَعٍة، َوَم ــْدِل َس ــإنَّ يف الَع ف

ــا  َه ــُق«)24( »َأيُّ ــِه َأْضَي ــْوُر َعَلْي ــقُّ َفاَل احَل
النَّــاُس.. َأال َيُقوَلــنَّ ِرَجــاٌل ِمنُْكــم َغــًدا؛ 
ْنَيــا فاْمَتَلُكــوا الَعَقــاَر  ــم الدُّ َقــْد َغَمَرْتُ
ُذوا  َ ــُروا الهَْنــاَر َوَركُِبــوا اخَلْيــَل َواختَّ َوَفجَّ
ــا  ــم َم ــا َمنَْعُته ــَة، إَذا َم َق ــَف امُلَرقَّ الَوَصائِ
إىل  َوَأَصوهنــم  فِْيــِه  َيُوُضــون  َكاُنــوا 
ُحُقْوقِهــْم التِــْي َيْعَلُمــوَن: َحَرَمنَــا اْبــُن 
ــَا َرُجــٍل ِمــْن  َأيِب َطالـِـٍب ُحُقوَقنَــا! َأالَ َوَأيُّ
َأْصَحــاِب  ِمــْن  َوالَْنَصــاِر  امُلَهاِجريــَن 
َرُســوِل اهللِ )�( َيــرى َأنَّ الَفْضــَل َلــُه 
َعــى ِســَواُه بُِصْحَبتـِـِه ، فــإنَّ الَفْضــَل َغــًدا 
ــاُل  ــاُل َم ــاُد اهللِ، َوامَل ــْم ِعَب ــَد اهللِ، َفَأْنُت ِعنْ
ِة َوال َفْضــل  ــِويَّ اهللِ، ُيْقَســُم َبْينَُكــْم بالسَّ
فِيــِه لََحــٍد َعــى َأَحــٍد«)25(، وهــذا األمــر 
ــن  ــع الذي ــن املجتم ــن م ــزع املتنفذي زع
احلقيقــي  املســلم  لصــورة  أســاؤوا 
وأصحابــه   )�( بالنبــي  املتمثلــة 
األبــرار، ويبــدو أّن ردة فعــل املتنفذيــن 
ــى  ــام )( ع ــاومون اإلم ــم يس جعلته
أن يطيعــوه مقابــل غــض النظــر عــن مــا 
ــن  ــد ب ــه الولي ــوا إلي ــم، فبعث ــلف منه س



160

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

...........................................................................................)(الإن�سان يف فكر الإمام علي

ــام  ــال لإلم ــط)26(، فق ــن أيب معي ــة ب عقب
)(: »يــا أبــا احلســن! إّنــك قــد وترتنــا 
مجيًعــا، ونحــن إخوتــك ونظــراؤك مــن 
بنــي عبــد منــاف، ونحــن نبايعــك اليــوم 
عــى أن تضــع عنـّـا مــا أصبنــاه مــن املــال 
ــا إن  ــه، وإّن ــل قتلت ــان، وأن تقت ــام عث أّي
ــام«)27(  ــا بالش ــاك فالتحقن ــاك تركن خفن
فــرّد عليهــم اإلمــام )( قائــاًل: »َفَأّمــا 
هــَذا الَفــيُء َفَليــَس ِلََحــٍد فيــِه أَثــَرٌة، 
وَقــد َفــَرَغ اهلل ِمــن َقســَمتِِه َفُهــَو مــاُل اهلل 
وأنتــم عبــاد اهلل املســلمون، وهــذا كتاب 
ــا ولــه أســلمنا وعهــد نبينــا  اهلل بــه أقررن
ــوّل  ــه فيت ــرض ب ــن مل ي ــا فم ــن أظهرن ب

كيــف شــاء«)28(.
وهــذا داللــة حقيقــة للقائــد العــادل 
ــك  ــة واملتمّس ــن الرعي ــز ب ــذي ال يمّي ال
عليــه  وســار  خّطــه  الــذي  بالنهــج 
إلحقــاق احلــق الــذي يــؤّدي بــدوره 
إىل ترســيخ األســس احلقيقــة للثقــة التي 
حيتــاج إليهــا اإلنســان يف عاملنــا املعــارص 
مســتمرة،  وبصــورة  كبــر  بشــكل 

وكذلــك أّكــد اّتباعــه مبــدأ العــدل يف 
توزيــع الثــروات عــى الرعيــة، وبــّن 
هلــم بــأّن التقــوى والســبق باإلســالم ال 
متنــح مــن يتمتــع هبــا امتيــازات دنيويــة، 
الدنيــا،  هــذه  يف  سواســية  فالنــاس 
واهلل ســيجازي مــن لــه فضــل الســبق 
باإلســالم، وبذلــك جّســد اإلمــام أروع 
ــن  ــة ب ــة احلقيقي ــروح املواطن ــور ل الص

الرعّيــة.
الشــعبي  أّن  األثــر  ابــن  وذكــر 
عنــد  لــه  درًعــا  عــي  قال:»وجــد 
ــس إىل  ــح وجل ْي ــل إىل رُشَ ــراين فأقب ن
ــلًا  ــي مس ــو كان خصم ــال: ل ــه وق جانب
لســاويته، وقــال: هــذه درعــي، فقــال 
النــراين: ماهــي إاّل درعــي ومل يكــِذب 
لعــي:  رشيــح  فقــال  املؤمنــن،  أمــر 
ألــك بّينــة؟ قــال: ال. وهــو يضحــك 
فأخــذ النــراين الــدرع ومشــى يســًرا، 
ثــم عــاد وقــال: أشــهد أّن هــذه أحــكاُم 
إىل  منــي  قدَّ املؤمنــن  أمــر  األنبيــاء 
ثــم  عليــه،  يقــي  وقاضيــه  قاضيــه 
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أســلم واعــرف أّن الــدرَع ســقطت ِمــن 
عــّي عنــد مســره إىل صفــن«)29(، هــذه 
 )( القصــة تؤكــد أيًضــا قيــادة اإلمــام
نمــوذج  وهــذا  واإلنســانية،  العادلــة 
رائــع لإلنســانية يف أســلوب التعامــل مع 
اآلخــر، وعنــد مقارنــة ذلــك بــا يفعلــه 
حــّكام كثــر مــن البلــدان لوجدنــا فارق 

كبــر وهــّوة واســعة.
األمثلــة  أروع  التاريــخ  ذكــر  وقــد 
والعــر التــي جتســد وتعكــس عدالــة 
اإلمــام عــي )( مــع كافــة طبقــات 
ــا  ــل أخ ــا: روي أّن عقي ــع، ومنه املجتم
إىل  أتــى  رضيــًرا  كان   ،)( اإلمــام 
اإلمــام يوًمــا يطلــب صاًعــا مــن القمــح 
ــه،  ــى حّق ــادة ع ــلمن زي ــت املس ــن بي م
وكــرر طلبــه عــى عــي )(، فأمحــى 
وأدناهــا  النــار،  عــى  اإلمــام حديــدة 
منــه، ففــزع منهــا عقيــل)30(، فوعظــه 
َأَتئِــنُّ ِمــْن  اإلمــام )(: »َيــا َعِقيــُل، 
لَِلِعبِــِه،  إِْنَســاُنَها  َأْحَماَهــا  َحِديــَدٍة 
َجّباُرَهــا  َرَها  َســجَّ َنــاٍر  إىَِلَ  ــّريِن  َوَتُ

ــْن  ــّن ِم ــَن الََذى َواَل َأئِ ــّن ِم ــِه! َأَتئِ لَِغَضبِ
الفريــدة  املواقــف  ومــن  َلَظــى«)31(. 
التــي جّســدهتا إنســانيته وعدالتــه مــا 
روي عنــه )(، أّن واليــه عــى البــرة 
عثــان بــن حنيــف ُدعــي إىل وليمــة قــوم 
مــن أهلهــا، فذهــب إليهــا، فأرســل إليــه 
تأديبًيــا)32(  كتاًبــا   )( عــي  اإلمــام 
جيّســد فضائــل اإلنســانية الســامية التــي 
اإلنســان  قوانــن حقــوق  هبــا  تنــادي 
والعدالــة يف إدارة الدولــة واملؤسســات 
جتــاه  احلاكــم  ووقــوف  هلــا،  التابعــة 
ــُد،  ــا َبْع ــع واحد:»َأمَّ ــن موض ــة م الرعي
ــاًل  ــي َأنَّ َرُج ــْد َبَلَغنِ ــٍف: َفَق ــَن ُحنَي ــا اْب ي
ِة َدَعــاَك إىَِل َمْأُدَبــٍة؛  ِمــْن فِْتَيــِة َأْهــِل الَبــرْصَ
ْعــَت إَِلْيَهــا ُتْســَتَطاُب َلــَك اْلَْلَواُن،  َفَأْسَ
ــَك  َوُتنَْقــُل إَِلْيــَك اِلَفــاُن، َوَمــا َظنَنْــُت َأنَّ
َعائُِلُهــْم  َقــْوٍم،  َطَعــاِم  إىَِل  تســتِجْيُب 
، َفاْنُظــْر إىَِل َمــا  ، َوَغنِيُُّهــْم َمْدُعــوٌّ جَمُْفــوٌّ
ــَتَبَه  ــَا اْش ــِم، َف ــَذا امْلَْقَض ــْن َه ــُه ِم َتْقَضُم
َأْيَقنْــَت  َوَمــا  َفاْلِفْظــُه،  ِعْلُمــُه  َعَلْيــَك 
بِطِيــِب ُوُجوِهــِه َفنَــْل ِمنـْـُه. َأاَل َوإِنَّ لـِـُكلِّ 
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َمْأُمــوٍم إَِماًمــا، َيْقَتــِدي بِــِه َوَيْســَتِض ُء 
َقــِد  إَِماَمُكــْم  َوإِنَّ  َأاَل  ِعْلِمــِه،  بِنُــوِر 
اْكَتَفــى ِمــْن ُدْنَيــاُه بِطِْمَرْيــِه، َوِمــْن ُطْعِمــِه 
ُكــْم اَل َتْقــِدُروَن َعــَى  بُِقْرَصْيــِه، َأاَل َوإِنَّ
َذلِــَك، َوَلكِــْن َأِعينُــويِن بـِـَوَرٍع َواْجتَِهــاٍد، 

َوَســَداٍد«)33(. ــٍة  َوِعفَّ
ــه  ــالم:»َأْنِصِف الل ــه الس ــه علي وقول
َوِمــْن  َنْفِســَك،  ِمــْن  النَّــاَس  َوَأْنِصــِف 
ــِة َأْهلِــَك َوَمــْن َلــَك فِيــِه َهــًوى  َخاصَّ
ــْم!  ــْل َتْظلِ ــَك إاِلَّ َتْفَع ــَك؛ َفإِنَّ ــْن َرِعيَّتِ ِم
َوَمــْن َظَلــَم ِعَبــاَد اهلل َكاَن اهلل َخْصَمــُه 
ُدوَن ِعَبــاِدِه، َوَمــْن َخاَصَمــُه اهلل َأْدَحــَض 
َتــُه... َوْلَيُكــْن َأَحــبَّ اْلُُمــوِر إَِلْيــَك  ُحجَّ
َهــا يِف اْلَعــْدِل  ، َوَأَعمُّ ــقِّ َأْوَســُطَها يِف احْلَ
ِعيَّــِة«)34( اتصــف  الرَّ لِــِرَض  ُعَهــا  َوَأْجَ
اإلمــام )( بأنبل الصفــات وأروعها، 
كان يــويص بإقامــة احلــق وكان ال يؤمــن 
بنســبية احلــق وفًقــا للبيئــة واملحيــط، 
بــل  املصطنعــة  اجلغرافيــة  واحلــدود 
ــده  ــاماًل ال حت ــا ش ــه منهًج ــن ب كان يؤم
خيضــع  ال  عنــده  واحلــق  حــدود، 

لــإلرادة واهلــوى فهــو حيــث عــى احلــق 
يف كل زمــان ومــكان، ويف كل األحــوال 
عنــد الرضــا، ويف حالــة الغضــب وعــى 
الصديــق والعــدو، فهــو يتعامــل معهــم 
ــم  ــق: »عليك ــدل واحل ــاس الع ــى أس ع
والغضــب،  ضــا  الرِّ يف  احلــقِّ  بكلمــة 
ــدو«)36(. ــق والع ــى الّصدي ــدل ع وبالع
بــن  احلــق  إلشــاعة  دعــوة  وهنــا 
النــاس، والتعــاون بــه، واألخــذ عــى 
يــد الظــامل الســفيه، بســبب اســتهانته 
يقــف  فباحلــق  اآلخريــن  بحقــوق 
وإلحقــاق  الظــامل،  بوجــه  املظلــوم 
احلــق دور كبــر يف تغــر حالــة الفــرد 
واملجتمــع مــن الســلب إىل اإلجيــاب، 
ظاملــة  حكومــات  هتــاوت  وباحلــق 
ــة  ــة املختلف ــل الزمني ــى املراح ــرة ع كث
مــن  كثــر  شــهد  اإلنســاين  والتأريــخ 
أحــوال  مــن  غــّرت  التــي  الثــورات 
َبْينَُكــْم  اْلَحــقَّ  »َتَعاَطــُوا  املجتمعــات: 
ــِم  َوَتَعاَوُنــوا بِــِه، َوُخــُذوا َعلــى َيــِد الظَّالِ
»َواَل   :)( وقولــه  ــِفيِه«)37(  السَّ
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ــا  ــى َم ــَكااًل َعَل ــَك اتِّ ــقَّ َأِخي ــنَّ َح ُتِضيَع
ــْن  ــَأٍخ َم ــَك بِ ــَس َل ــُه َلْي ــُه؛ َفإِنَّ ــَك َوَبْينَ َبْينَ
لعــدم  حــث  فيــه  ــُه«)38(  َحقَّ َأَضْعــَت 
واألقربــاء  األخــوان  حقــوق  تضييــع 
أو  والقرابــة  املعرفــة  بذلــك  مســتغاًل 

الرحــم. صلــة 
املبحث اخلامس

القضايا االقتصادية واالجتاعية
عــى   )( عــي  اإلمــام  يؤكــد 
أفــراد  بــن  االجتاعــي  التكافــل 
يشــعر  أن  وعــى  البــرشي،  املجتمــع 
أفــراده ببعضهــم بعًضــا، فــال يصــح أن 
يعيــش الغنــي متنعــًا بالنعــم الوفــرة 
يكابــد  الفقــر  اإلنســان  أخــاه  تــارًكا 
قســاوة احليــاة وآالم احلاجــة واحلرمــان. 
َفقيــٌر  جــاَع  »َفمــا   :)( فقولــه 
؛ َوالّلــُه َتعالــى  إاّل بِمــا ُمتِّــَع بِــِه َغنِــيٌّ
ســائُِلُهم َعــن ذلِــَك«)39(، وقــال: »مــا 
رأيــت نعمــة موفــورة إال وإىل جانبهــا 
ــة  ــة االجتاعي ــع«)40( فالعدال ــق مضيَّ ح
أكــد  التــي  املهمــة  القضايــا  مــن 

عليهــا اإلمــام عــي )(، والتكافــل 
االجتاعــي أحــد أســباهبا، فــإذا أخــذت 
الــدول بإنشــاء مؤسســات عادلــة تعنــى 
والنظــر يف قضاياهــم  الفقــراء  بأمــور 
هلــم،  احللــول  وإجيــاد  االجتاعيــة 
بأمــن  البرشيــة  املجتمعــات  لعاشــت 
مســتقر، وكذلــك  ونفــي  اقتصــادي 
تقــل الفــوارق الطبقيــة بــن بنــي البــرش، 
ــة  ــذي حيصــل- يف زمــن احلداث لكــنَّ ال
ومــا بعدهــا- أنَّ كثــًرا مــن املجتمعــات 
الفقــر  مــن  أبناؤهــا  يعــاين  الفقــرة 
والبــؤس وتفــّي األمــراض املختلفــة، 
بينــا تعيــش جمتمعــات العــامل املتقــدم 
ــن  ــاين م ــا تع ــادي، إاّل أهّن ــاء اقتص برخ
أزمــة الثقــة ومــن ثــم عــدم االطمئنــان؛ 
كأّنــه  املجمعــات  تلــك  يف  فاإلنســان 

حتــّول إىل آلــة.
عــن  املارســات  عــن  واألنبــاء 
مــن احلنطــة  حــرق ماليــن األطنــان 
وبعــض املــواد الغذائيــة حفاًظــا عــى 
الفقــرة  الــدول  وجعــل  األســعار، 
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يف  الغنيــة  للــدول  مســتمرة  تبعيــة  يف 
ــن  ــر م ــه كث ــرض في ــذي يتع ــت ال الوق
البــرش ويف مناطــق خمتلفــة مــن العــامل إىل 
املــوت بســبب الفقــر واملــرض واجلــوع، 
الالإنســانية  املارســات  عــى  دليــل 
للــدول اإلمرياليــة كــا عانــت- وال 
ــالت  ــات وي ــن املجتمع ــر م ــزال- كث ت
التعصــب  بســبب  املدمــرة  احلــروب 
ــة  ــك نظري ــال ذل ــي، مث ــي والعرق القوم
التــي  اآلري  اجلرمنــي  العــرق  صفــاء 
ــع(،  ــوق اجلمي ــا ف ــعارها: )أملاني كان ش
التــي  الفاشــية  الدعــاوى  وكذلــك 
دّمــرت كثــر مــن البــرش باســم التعصب 

والعنــري)41(. القومــي 
ويف قولــه )(: »َخالُِطــوا النَّــاَس 
ــْم،  ــْوا َعَلْيُك ــا َبَك ــْم َمَعَه ــًة إِْن ِمتُّ ُمَخاَلَط
دعــوة  إَِلْيُكــْم«)42(  َحنُّــوا  ِعْشــُتْم  َوإِْن 
ــات  ــة عالق ــة إىل إقام ــة ورصحي واضح
بــن  حممــودة  واجتاعيــة  إنســانية 
فيــه  يكــون  الــذي  بالشــكل  النــاس، 
ــًرا بشــكل إجيــايب باآلخــر  اإلنســان مؤث

أيــا كان، فبموتــه وفراقــه يشــعر اآلخــر 
بفــراغ مكانــه، وحيــزن لذلــك بســبب 
للعالقــات  اإلجيــايب  اإلحســاس 
اإلنســانية الصاحلــة وتأثرهــا يف النفــس 
اختــالف  مــن  الرغــم  عــى  البرشيــة 
الــرؤى واألفــكار، والتأثــر اإلجيــايب يف 
ــن  ــة أو ع ــورة عفوي ــم بص ــر ال يت اآلخ
طريــق الصدفــة، إنــا هــو بســبب عوامل 
اجتاعيــة وإنســانية نبيلــة تضفــي للحياة 
الروحــي،  ومجاهلــا  احلقيقيــة  روحهــا 
حيــّن  الصاحلــة  العــرشة  وبــآداب 
ــل  ــان، وبالتفاع ــه اإلنس ــان ألخي اإلنس
اإلنســاين تكتمــل احليــاة بســالم وود 

بــن بنــي اإلنســان)43(.
َدَواٌء  َدَقــُة  »الصَّ  :)( وقولــه 
ُمنِْجــٌح، َوَأْعَمــاُل اْلِعَبــاِد فِــي َعاِجلِِهــْم، 
ــْم«)44( دعــوة  ــي آِجلِِه ــْم فِ ُنْصــُب َأْعُينِِه
التصــّدق وبــذل األشــياء  صادقــة إىل 
ملــن يســتحقها؛ ممــا  املاديــة واملعنويــة 
بفــرص  اإلنســان  رفــد  عــى  تســاعد 
إىل تواصــل  الكريمــة وتــؤّدي  احليــاة 
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وتعمــل  املجتمــع،  أفــراد  وتقــارب 
عــى التقليــل مــن اجلرائــم واملشــاكل 
والعــوز  الفقــر  بســبب  حتــدث  التــي 
ــاعة  ــر يف إش ــا دور كب ــون هل ــذا يك وهب
ــراد  ــن أف ــة ب ــان والثق ــن واالطمئن األم

.)45 املجتمــع)
واملســاواة  العدالــة  تطبيــق  إّن 
وعنــارص  وأدوات  أجهــزة  إىل  حيتــاج 
مؤمنــة بالعــدل واملســاواة يف احلقــوق 
بنــاء  تعنــي  واملســاواة  والواجبــات، 
ــروة  ــن الث ــة ومســتقرة ب ــات عادل عالق
تركــز  ومنــع  واملجتمــع  االجتاعيــة 
ــان  ــر وحرم ــرف صغ ــد ط ــوال عن األم
الطــرف اآلخــر منــه، فمحدوديــة الثروة 
االجتاعيــة، واألزمــات التــي يتعــرض 
ــات،  ــروب، واملجاع ــان كاحل ــا اإلنس هل
والكــوارث  واألوبئــة  واألمــراض 
العدالــة  مــن  جعلــت  األخــرى 
جلميــع  حًقــا  تكــون  أن  االجتاعيــة 
ــذ  ــروات تنف ــون الث ــع؛ ك ــراد املجتم أف
بمــرور الزمــن وهيلــك األثريــاء، ويبقى 

املجتمــع، ويســتمر بفقــره وبؤســه إذا 
مل يكــن هنــاك عــدل ومســاواة ولــذا 
فالعــدل حيفــظ املجتمــع مــن األرضار 
الســّيا  األوقــات  كلِّ  ويف  بأنواعهــا 

.)46 العصيبــة)
ويبــّن اإلمــام )( بــأّن عــى احلاكم 
تطبيــق القانــون بعدالــة بــن الرعيــة أي 
أّن األغنيــاء وأصحــاب اجلــاه ممــن هلــم 
مكانــة اجتاعيــة مرموقــة أو مناصــب 
ــة  ــات الكادح ــراء والطبق ــة، والفق معين
بموضــع  يكونــون  الشــعب  مــن 
ــَك  واحــد قبــال القانــون: »َواَل َيْدُعَونَّ
ِمــْن  ُتْعظِــَم  َأْن  إَِلــى  اْمــِرٍئ  َشــَرُف 
ــِرٍئ  ــُة اْم ــًرا َواَل َضَع ــا َكاَن َصِغي ــِه َم َباَلئِ
إَِلــى َأْن َتْســَتْصِغَر ِمــْن َباَلئِــِه َمــا َكاَن 
ــى  ــم ع ــث احلاك ــا حي ــا«)47(. وهن َعظِيًم
االهتــام بالطبقــات الفقــرة والكادحــة 
ــَه فـِـي الطََّبَقــِة  ــَه اللَّ مــن املجتمــع: »ُثــمَّ اللَّ
ــَن  ــْم ِم ــَة َلُه ــَن اَل ِحيَل ــَن الَِّذي ــْفَلى ِم السُّ
َوَأْهــِل  َواْلُمْحَتاِجيــَن  اْلَمَســاكِيِن 
ْمنَــى...«)48( ويؤكد اإلمام  اْلُبْؤَســى َوالزَّ
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ــفك  ــدم س ــي، وع ــلم املجتمع ــى الس ع
العنــف  نبــذ  إىل  دعــوة  وهنــا  الدمــاء 
واالقتتــال بــن النــاس، عــى عكــس 
ــف  ــات العن ــن ممارس ــوم م ــراه الي ــا ن م
وحتــت  العــامل  مــن  كثــرة  مناطــق  يف 
عنوانــات خمتلفــة، والتعامــل املــزدوج 
ــدول املتقدمــة  ــادة ال ــدن بعــض ق مــن ل
املتطرفــة  اإلرهابيــة  اجلاعــات  جتــاه 
َمــاَء  َوالدِّ ــاَك  »إِيَّ مصاحلهــا:  وحســب 
ــَس َشــيْ ٌء  ــُه َلْي َهــا َفإِنَّ ــِر ِحلِّ َوَســْفَكَها بَِغْي
َواَل  لَِتبَِعــٍة،  َأْعَظــَم  َواَل  لِنِْقَمــٍة،  َأْدَنــى 
ٍة، ِمــْن  َأْحــَرى بـِـَزَواِل نِْعَمــٍة َواْنِقَطــاِع ُمــدَّ

َهــا«)49(. َمــاِء بَِغْيــِر َحقِّ َســْفِك الدِّ
االبتعــاد  إىل   )( اإلمــام ويدعــو 
يتزعــزع  ال  لكــي  االحتــكار  عــن 
النــاس،  جيــوع  ثــم  ومــن  االقتصــاد 
فيؤثــر عــى  املجتمــع  وتــردى حالــة 
ــى  ــي، ويتفّش ــيجه االجتاع ــك نس متاس
بذلــك االســتغالل مــن لــدن التجــار 
مــا  وهــو  صــوره  بأبشــع  واألغنيــاء 
ــه  ــانية يف دولت ــادئ اإلنس ــع املب ــاىف م يتن

العادلــة: »َفاْمنَــْع ِمــَن ااِلْحتِــَكاِر َفــإِنَّ 
ــِن  ــُه. َوْلَيُك ــَع ِمنْ ــِه )�(، َمنَ ــوَل اللَّ َرُس
اْلَبْيــُع َبْيًعــا َســْمًحا: بَِمَواِزيــِن َعــْدٍل، 
ِمــَن  بِاْلَفِريَقــْنِ  ِحــُف  ُتْ اَل  َوَأْســَعاٍر 
 :)( وقولــه  َوامْلُْبَتــاِع«)50(،  اْلَبائِــِع 
َفــإِنَّ  اْلَقلِيــِل،  إِْعَطــاِء  ِمــْن  َتْســَتِح  »اَل 
اْلِحْرَمــاَن َأَقــلُّ ِمنْــُه«)51( يمّثــل دعــوة 
ــدود  ــن ح ــان ضم ــاهم اإلنس إىل أن يس
واملعنويــة،  املاديــة  وإمكانياتــه  قدرتــه 
وأن ال يســتحي عنــد عــدم قدرتــه عــى 
إنفــاق املزيــد يف الوقــت الــذي يــرى 
فيــه آخريــن أكثــر إنفاًقــا، وإّن بعــض 
ــهرة  ــق ش ــعون لتحقي ــن يس ــاء مم األغني
ال  قــد  اجتاعيــة  ووجاهــة  وظهــور 
يشــارك ببــذل القليــل؛ بوصفــه ســبًبا يف 
نقــص مكانتــه االجتاعيــة فيتهــرب مــن 
اإلنفــاق بطريقــة أو بأخــرى لكــي ال 
ُينتقــد مــن قبــل اآلخريــن، وال يعّرونــه 

اإلفــالس. أو  بالقلــة 
»الَقناَعــُة مــاٌل ال   :)( ويف قولــه
ــة  ــة واجتاعي ــُد«)52( قاعــدة اقتصادي َينَف
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ترتقــي باإلنســان إىل درجــات عاليــة 
يف ســّلم الســعادة النفســية والروحيــة 
وفيهــا  بالنفــس،  والثقــة  واالطمئنــان 
تتحــى  اإلجيابيــة  الطاقــة  مــن  فيــض 
وهــي  عليهــا،  الســائرة  النفــوس  هبــا 
يتيــر  فيــا  للّرضــا  النــاس  حــث إىل 
بــا  واالكتفــاء  األشــياء  مــن  هلــم 
ــود،  ــة وراء املفق ــدم اللهف ــود، وع موج
فالتعــّود عــى القناعــة حتّصــن اإلنســان، 
لــه  ســيتعرض  ممــا  متمكنًــا  وجتعلــه 
ــر  ــاة: كالفق ــات يف احلي ــن وأزم ــن حم م
املعنويــة،  واألمــور  واملــرض... 
القناعــة  إّن  االجتاعيــة...  كالقيمــة 
والرضــا عامــالن مهــان وفاعــالن يف 
دائمــة  ثقــة  اإلنســان يف حالــة  جعــل 
بنفســه وراحــة ووضــع نفــي مســتقر، 
إذ يرمــج اإلنســان حياتــه عــى وفــق 
االقتصاديــة  ومؤهالتــه  إمكانياتــه 
ســعيه  مــع  املتوفــرة  واالجتاعيــة 
املعيشــية،  املــرشوع لتحســن أحوالــه 
بعكــس اإلربــاك والتخبــط الذي يســببه 

القلــق والســعي وراء األشــياء املفقــودة 
ــه  ــدود إمكانيات ــارج ح ــون خ ــي تك الت

لتحصيلهــا)53(. ومؤهالتــه 
ــاء بعــدم  وكذلــك حــثَّ اإلمــام اآلب
عــى  وتقاليدهــم  عاداهتــم  فــرض 
ــم  ــم؛ بوصفه ــأيت بعده ــذي ي ــل ال اجلي
عــن  خيتلــف  زمــن  يف  سيعيشــون 
زمنهــم: »عّلمــوا أوالدكــم عــى غــري 
غــري  لزمــاٍن  خلقــوا  ــم  فإهنَّ عاداتكــم 
زمانكــم«)54( فأفــكار النــاس وأناطهــم 
االجتاعيــة وطــرق عيشــهم تتعــرض 
إىل تغــّرات فهنالــك كثــر مــن العــادات 
بأنــاط احليــاة  التــي تتعلــق  واألمــور 
ــة املجتمــع تكــون الئقــة يف زمــٍن  وثقاف
مــا ومســتهجنة يف زمــن آخــر، فمواكبــة 
التقــدم احلضــاري والفكــري املقــرن 
ــة  ــانية النبيل ــم اإلنس ــى القي ــاظ ع باحلف
ــاء رضوري  ــع األنبي ــا مجي ــا هل ــي دع الت
واحلضاريــة  الفكريــة  البنيــة  لتقويــة 
للمجتمع،وكذلــك كثــر مــن العــادات 
والتقاليــد بحاجــة إىل غربلــة لتحديــد 
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املفيــد مــن الضــار)55(.
أّن  نــرى  اإلداري  اجلانــب  ويف 
اإلمــام )( قــام بإصالحــات مهمــة 
وعادلــة، وقــد حــدد لذلــك مواصفــات 
املناصــب  أصحــاب  لبعــض  خاصــة 
وقيــادة  إلدارة  يتصــدون  والذيــن 
املجتمــع، ومــن مجلــة مــا قالــه )( إّنــه 
ــى  ــي َعَل ــوَن الوال ــي أن َيك ــُه ال َينَبغ »أنَّ
ــِم َوالَحــكاِم  مــاِء َوالَمغانِ ــروِج َوالدِّ الُف
ــِة الُمســلِميَن الَبخيــَل؛ َفَتكــوَن يف  وإماَم
ُهــم  َفُيِضلَّ ــم هَنَمُتــُه واَل الاِهــَل  أمواهِلِ
ــِه،  ــم بَِجفائِ ــِه، واَل الــايِفَ َفَيقَطَعُه بَِجهلِ
ــا دوَن  ــَذ َقوم َوِل َفَيتَِّخ ــدُّ ــَف لِل َواَل احلائِ
َقــوٍم، واَل امُلرَتــِيَ يِف احُلكــِم َفَيذَهــَب 
ــِع واَل  بِاحُلقــوِق، َوَيِقــُف ِبــا دوَن امَلقاطِ

ــَة«)56(. ــنَِّة َفُيهلِــَك الُمَّ امُلَعطِّــَل لِلسُّ
املتــن  األســاس  هــذا  وعــى 
للمواصفــات  الرصــن  والوصــف 
القائــد  هبــا  يتحــّى  أن  ينبغــي  التــي 
بعــض  خدمــات  عــن  اســتغنى  فقــد 
الــوالة مــن الذيــن ال يتحّلــون هبــذه 

املواصفــات وقــد بــّن األســباب بقولــه: 
ــِة  »َوَلكِنَّنـِـي آَســى َأْن َيلِــَي َأْمــَر َهــِذِه الُمَّ
َفَيتَِّخــُذوا َمــاَل  اُرَهــا ،  ُســَفَهاُؤَها َوُفجَّ
ــَن  احِلِ ــَواًل، َوالصَّ ــاَدُه َخ ــِه ُدَواًل، وِعَب اللَّ
َحْرًبــا، َواْلَفاِســِقَن ِحْزًبــا، َفــإِنَّ ِمنُْهــُم 
ــَراَم....«)57(  َب فِيُكــُم احْلَ ــْد رَشِ ــِذي َق الَّ
وعــى خــالف ذلــك: »لقــد ســبق لعثان 
ــول )�(   ــم الرس ــن طرده ــّرب ممّ أن ق
ــن  ــم ب ــه احلك ــد رّد عم ــم، لق أو أقصاه
ــول  ــرده رس ــد أن ط ــة بع ــة إىل املدين ُأمّي
طريــد  يســّمى  وأصبــح   )�( اهلل 
رســول اهلل، وآوى عبــد اهلل بــن ســعد 
بــن أيب رسح مــع أنَّ النبــي )�( قــد 
أهــدر دمــه، وواّله عثــان مــر كــا وىّل 
ــدث  ــرة، فأح ــر الب ــن عام ــد اهلل ب عب
فيهــا مــن األحــداث مــا جعــل املؤمنــن 

ينقمــون عليــه وعــى عثــان«)58(.
اخلامتة

توّصــل الباحــث برحلتــه البحثيــة إىل 
النتائــج واملقرحــات اآلتية:

- جّســد اإلمــام عــي )( مجيــع 
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فكــره  وإن  النبيلــة،  اإلنســانية  القيــم 
وســرته امتــداد لفكــر وســرة النبــي 

.)�( حممــد 
حتريــر  إىل   )( اإلمــام  ســعى   -
املجتمــع فكريــا وحضاريــا وعمــل عــى 
ــان  ــوق اإلنس ــادئ حق ــق مب ــرش وتطبي ن
اآلخــر،  الــرأي  واحــرام  والتســامح 
ــة  وقــد عمــل عــى إرســاء أســس العدال
عــى  وحــث  النــاس،  بــن  واملســاواة 
التعايــش الســلمي واملجتمعــي؛ ألثــره 

الكبــر يف تكامــل احليــاة اإلنســانية.
مجيــع  يف   )( اإلمــام  وقــوف   -
الفقــراء  قضايــا  مــع  حياتــه  مراحــل 

واملحرومــن. واملظلومــن 
- إّن التنــّوع والتعــدد ليــس مدعاة إىل 
ــاة  ــري احلي ــا يث ــراع، وإّن ــالف وال اخل

االجتاعيــة باإلبــداع والتفاعــل، وليــس 
أخــرى  عــى  أفضليــة  اجتاعيــة  لفئــة 

ــة. ــرق أو اللغ ــون أو الع ــبب الل بس
- إّن للتكافــل االجتاعــي والعدالــة 
االجتاعيــة والتســامح دور كبــر ومهــم 
يف ترســيخ األوارص االجتاعيــة وحفــظ 

النســيج املجتمعــي.
- احلاجــة املاّســة إلنشــاء مؤسســات 
عــى  تأخــذ  وبحثيــة  وفكريــة  ثقافيــة 
ــان  ــوق اإلنس ــادئ حق ــرش مب ــا ن عاتقه
الســلمي  والتعايــش  والتســامح 
اآلخــر  الــرأي  واحــرام  واملجتمعــي 
والعدالــة واملســاواة التــي دعــا إليهــا 
حياتــه،  يف  وجّســدها   )( اإلمــام 
واإلرهــاب  والتطــرف  العنــف  ونبــذ 

أنواعــه. بشــتى 
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اهلوامش
1. هنج البالغة: صبحي الصالح: 81.

2. ينظر: مالمح من عبقرية اإلمام: 192.
 )( 3. لإلطــالع بشــكل أكثــر، ينظــر: اإلمــام عــي

صــوت العدالــة اإلنســانية: 157.
4. ينظــر: التحديــات الكونيــة ومتطلبــات ترميــم 

.138 احلضــارة: 
5. ينظــر: التحديــات الكونيــة ومتطلبــات ترميــم 

.140  -139 احلضــارة: 
6. ينظــر: التحديــات الكونيــة ومتطلبــات ترميــم 

.140 احلضــارة: 
7. احلجرات: 13.

الفكــر اإلســالمي:  الدينيــة يف  التعديــة  ينظــر:   .8
.36  -34

9. الروم: 22.
10. احلج: 40.

ــة يف الفكــر اإلســالمي:  ــة الديني ــر: التعددي 11. ينظ
.38-36

12. هنج البالغة: ج3: 93.
13. مالمح من عبقرية اإلمام: 111.

14. ينظر: صدام احلضارات: 10.
15. ينظر: اإلسالم يقود احلياة: 16- 17.

ــب )( أدوار  ــن أيب طال ــام عــي ب 16. ينظــر: اإلم
ــالم: 173. ــزة يف اإلس ــادة متمي ــة وقي حموري

17. هنج البالغة: ج3: 250.

18. هنج البالغة: ج3: 250.

19. هنج البالغة: ج3: 194.
20. ينظر: أخالق اإلمام عي )(: ج2: 7- 8.

21. هنج البالغة: ج2: 166.
ــب )( أدوار  ــن أيب طال ــام عــي ب 22. ينظــر: اإلم

ــالم: 228 ــزة يف اإلس ــادة متمي ــة وقي حموري
23. املصدر نفسه.

24. روائع هنج البالغة: 95.

25. روائع هنج البالغة: 95.
ــب )( أدوار  ــن أيب طال ــام عــي ب 26. ُينظــر: اإلم

ــالم: 229. ــزة يف اإلس ــادة متمي ــة وقي حموري
27. املصدر نفسه: 229.
28. املصدر نفسه: 230.

29. الكامل يف التاريخ: املجلد الثالث: 265.
ــالم  ــة اإلس ــت )( ومصلح ــل البي ــر: أه 30. ينظ

العليــا: 112.
31. هنج البالغة: تح صبحي الصالح: 347.

ــالم  ــة اإلس ــت )( ومصلح ــل البي ــر: أه 32. ينظ
العليــا: 112.

33. هنج البالغة: ج3: 78- 79.

34. هنج البالغة: ج3: 95- 96.
35. ينظر: مالمح من عبقرية اإلمام: 45.

36. روائع هنج البالغة: 214.

37. روائع هنج البالغة: 226.
38. هنج البالغة: ج3: 60- 61.

39. هنج البالغة: ج3: 231.
40. مالمح من عبقرية اإلمام: 99.

41. ينظر: احلرية بن الدين والدولة: 11- 12.
42. هنج البالغة: ج3: 153.

.166 :)( 43. ينظر: أخالق اإلمام عي
44. هنج البالغة:ج3: 153.
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 -207  :)( عــي  اإلمــام  أخــالق  ينظــر:   .45
.2 0 8

ــب )( أدوار  ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــر اإلم 46. ينظ
حموريــة وقيــادة متميــزة يف اإلســالم: 226.

47. هنج البالغة: ج3: 103.

48. هنج البالغة: ج3: 111.

49. هنج البالغة: ج3: 119.
50. هنج البالغة: ج3: 110- 111.

51. هنج البالغة: ج3: 165.

52. هنج البالغة: ج3: 266.
53. ينظر: أخالق اإلمام عي )(: ج1: 254.

54. مالمح من عبقرية اإلمام: 158.
55. ينظر : املصدر نفسه

56. هنج البالغة: تح: صبحي الصالح: 189.
57. هنج البالغة: ج3: 131- 132.

58. اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )( أدوار حموريــة 
وقيــادة متميــزة يف اإلســالم: 232.
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املصادر
- ابــن األثــر، الكامــل يف التاريــخ، حتقيــق أيب الفــداء 
الكتــب  دار  الثالــث،  املجلــد  القــايض،  اهلل  عبــد 

العلميــة، بــروت- لبنــان.
صــوت   )( عــي  اإلمــام  جــرداق،  جــورج   -
ــد  ــن محي ــه حس ــره وحقق ــانية، اخت ــة اإلنس العدال
النجــف  األندلــس-  دار  مطبوعــات  الســنيد، 
ــة األوىل، 2010. ــان، الطبع ــروت- لبن األرشف، ب
ــة  ــة، مؤسس ــج البالغ ــع هن ــرداق، روائ ــورج ج - ج
دائــرة معــارف الفقــه اإلســالمي، الطبعــة الثالثــة، 

2005م. 1426هـــ- 
- حســن الســيد عــز الديــن بحــر العلــوم، التعدديــة 
الدينيــة يف الفكــر اإلســالمي، العــارف للمطبوعات، 

الطبعــة األوىل، 2011م.
- صامويــل هنتنجتــون، صــدام احلضــارات، إعــادة 
صنــع النظــام العاملــي، ترمجــة: طلعــت الشــايب، 

الطبعــة الثانيــة، 1999.
الكتــب  دار  البالغــة،  هنــج  الصالــح،  صبحــي   -
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ملخص البحث
يــدرس هــذا البحــث املوســوم بـ)التســامح عند اإلمام عــي )( قــراءة حتليلية( 
ــه  ــه وكلات ــر إىل أقوال ــالم( بالنظ ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــد أم ــامح عن ــج التس لنه
وِحَكمــه النفيســة، وكذلــك بدراســة ســرته العملية التــي رضب فيهــا أروع األمثلة 
عــى التســامح؛ وخصوصــًا يف تعاملــه مــع خصومــه ومعارضيــه أيــام حكمــه، فقــد 
كان يتعامــل معهــم بمنتهــى الرمحــة والعفــو والصفــح والرأفــة مــن موقــع القــدرة 

والقــوة، وأعطاهــم حقوقهــم كاملــة، وهــذا مــن أبــرز جتليــات التســامح.
لغــًة  التســامح  معنــى  بتحريــر  األول  مبحثــه  يف  البحــث  هــذا  بدأنــا  وقــد 
ــي  ــاحمه الدين ــن تس ــاذج م ــاين ن ــث الث ــا يف املبح ــم ذكرن ــًا، ث ــًا ومفهوم واصطالح
واالجتاعــي والفكــري والســيايس مــع ذكــر شــواهد وأمثلــة مــن ســرته العمليــة 

ــك. ــى ذل ــدل ع ــي ت الت
ــارص إىل روح  ــا املع ــة يف واقعن ــة املاس ــا إىل احلاج ــث، تطرقن ــث الثال ويف املبح
التســامح يف املجتمعــات اإلنســانية عامــة، واملجتمعــات املســلمة خاصــة، ورضورة 
االقتــداء والتــأيس يســرة أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( يف ذلــك؛ مــن أجــل 
ترســيخ ثقافــة التســامح وتعزيــز مفهــوم التعايــش بــن خمتلــف املكونــات الدينيــة 
واالجتاعيــة املتغايــرة؛ لبنــاء الســلم األهــي والعيــش بكرامــة وســعادة وأمــن 

ــار. ــاء وازده ــتقرار ورخ واس
وختمنا هذا البحث باستخالص النتائج املستوحاة من مكوناته وحمتوياته.
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Abstract

This research entitled “Imam Ali (PBUH) and Tolerance” reviews an ana-

lytical reading to Imam Ali’s methods and approach of tolerance through his 

invaluable sayings, words and wisdoms, as well as his exemplary demeanor 

in tolerance specifically with his enemies and opposes during his ruling era. 

Imam Ali treated them with utmost mercy, forgiveness, absolution and clem-

ency as an exhibition of capability and power, and he gave them their full 

rights. Such demeanor is the greatest reflection of tolerance.

The research begins its first theme by introducing the meaning of tolerance 

linguistically, terminologically, and conceptually. The second theme displays 

examples of Imam Ali’s religious, social, intellectual, and political tolerance 

supported with testimonies and cases from his demeanor.

The third theme addresses the intense need in our contemporary times to 

tolerance in humane societies in general and Muslim societies in particular, 

in addition to the necessity of following Imam Ali’s example in order to pro-

foundly instill the culture of tolerance and enhance the concept of coexistence 

among the different and divergent religious and social components to create 

civil peace and live with integrity, happiness, security, stability, and prosperity.

The research is concluded with results extracted from its themes and con-

tent. 
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والصــالة  العاملــن  رب  هلل  احلمــد 
األنبيــاء  أرشف  عــى  والســالم 
الطيبــن  وآلــه  حممــد  واملرســلن 
الطاهريــن وصحبــه املنتجبــن األخيــار 

: بعــد و
الفضائــل  مــن  فضيلــة  التســامح 
ــة  ــة، وقيم ــانية النبيل ــة واإلنس األخالقي
ــّث  ــي ح ــى الت ــم الفض ــن القي ــة م مهم
التحــي  إىل  ودعــا  اإلســالم،  عليهــا 
ــاحة  ــق بالس ــه بالتخل ــر أتباع ــا، وأم هب
والعفــو واللــن يف التعامــل والســلوك، 
مجيــع  إىل  والــر  باإلحســان  وأوىص 
فئــات ومكونــات املجتمــع حتــى يعيش 

النــاس يف تعايــش وحمبــة وانســجام.
واملجتمعــات اإلنســانية يف الواقــع 
إىل  ماســة وشــديدة  املعــارص بحاجــة 
والتعايــش  الفّعــال  التســامح  روح 
اإلجيــايب بــن خمتلــف املكونــات الدينيــة 
ــة  ــة املكون ــة والثقافي ــة والفكري واملذهبي

لكيــان املجتمــع وإطــاره العــام.

ونتيجــة للتطــور العلمــي والتقنــي 
عرنــا  يف  اهلائــل  والتكنولوجــي 
تقنيــة  جمــال  يف  وخصوًصــا  الراهــن، 
التواصــل  وشــبكات  االتصــاالت 
الســهل  مــن  جعــل  ممــا  االجتاعــي، 
وتتفاعــل  الثقافــات،  فيــه  تتــازج  أن 
ارتفعــت  وقــد  احلضــارات،  بينــه 
فيــه احلواجــز الزمانيــة واملكانيــة بــن 
ــاء  ــة يف أرج ــم املختلف ــعوب واألم الش
املعمــورة؛ ممــا جيعــل التســامح ليــس 
فضيلــة وقيمــة فحســب؛ وإنــا رضورة 
لتوليــد  أساســية  وحاجــة  ملحــة، 
بــن  والتعايــش  والتكامــل  التعــاون 
ــل  ــم، والتفاع ــعوب واألم ــف الش خمتل

واحلضــارات. الثقافــات  بــن 
التســامح  ثقافــة  نــرش  بــات  وقــد 
املجتمــع  يف  ترســيخه  ووجــوب 
ــة  ــة للغاي ــور املهم ــن األم ــالمي م اإلس
لبنــاء الســلم األهــي والتعايــش بــن 
خمتلــف املكونــات املجتمعيــة، خصوًصا 
مــع انتشــار ظاهــرة اإلرهــاب والتشــدد 
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والتهميــش  واإلقصــاء  والتطــرف 
البلــدان  مــن  العديــد  يف  املنتــرشة 

اإلســالمية.
ويف ســرة أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي 
بــن أيب طالــب )(، وجتربتــه العمليــة 
يف أثنــاء عهــده العديــد مــن الشــواهد 
تســاحمه  عــى  تــدل  التــي  واألمثلــة 
وعفــوه وصفحــه ورأفتــه ورمحتــه حتــى 
أعطاهــم  بــل  وخصومــه؛  بأعدائــه 
ــه،  ــم ل ــم معارضته ــة رغ ــم كاف حقوقه
وهــذا مــا سنشــر إليــه يف هــذا البحــث 

ــل. ــان والتفصي ــن البي ــيء م ب
وتعــد دراســة هنــج التســامح عنــد 
ــر مــن رضوري،  اإلمــام عــي )( أكث
ملــا ترمــز إليــه شــخصيته مــن مكانــة 
ثــري،  ومقــام رفيــع، وتــراث وفكــر 

ومنهــج وهنــج متميــز.
 )( عــي  اإلمــام  شــخصية  إن 
ومتميــزة وكاملــة،  شــخصية عظيمــة 
ــول  ــو ويص رس ــم، فه ــأن عظي ــه ش ول
النــاس  وأقــرب  وخليفتــه،   )( اهلل 

إليــه، وأعزهــم عليــه.
 )( عــي  اإلمــام  كان  وقــد 
شــخصية فريــدة واســتثنائية يف تاريــخ 
مــن  املنصفــن  كل  بشــهادة  اإلســالم 

واملفكريــن. والكّتــاب  املؤرخــن 
ومــن هنــا، تــأيت أمهيــة هــذا البحــث 
التســامح يف ســرة اإلمــام  يف دراســة 
عــي )( وحياتــه املفعمــة بالتجــارب 

ــر. ــدروس والع وال
مباحــث  البحــث  هــذا  ويتنــاول 
رئيســة عــدة، ويتفــرع مــن كل مبحــث 

مطالــب عــدة، وهــي:
املبحــث األول- يف معنــى التســامح. 

ويتفــرع منــه املطالــب التاليــة:
املطلب األول- التسامح لغة.

التســامح  الثــاين-  املطلــب 
. ًحــا صطال ا

املطلب الثالث- مفهوم التسامح.
املبحــث الثــاين- نــاذج من التســامح 
عنــد اإلمــام عــي (. ويتفــرع منــه 

ــة: ــب التالي املطال
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املطلب األول- التسامح الديني.

التســامح  الثــاين-  املطلــب 
. عــي جتا ال ا

التســامح  الثالــث-  املطلــب 
. ي لفكــر ا

التســامح  الرابــع-  املطلــب 
. يس لســيا ا

إىل  احلاجــة  الثالــث-  املبحــث 
. مح لتســا ا

البحــث  خامتــة  وتضمنــت 
النتائــج. اســتخالص 

املبحث الول: يف معنى التسامح
املطلب الول: التسامح لغة

قبــل الولــوج يف التســامح عنــد أمــر 
حتريــر  املهــم  مــن   )( املؤمنــن 
ونبــدأ  التســامح،  ومفهــوم  معنــى 
اللغــة  مفــردات  إىل  أواًل  بالرجــوع 
العربيــة لنســتطيع أن ُنَحــّدَد بدقــة معنــى 
كان  هــل  لِنعــرَف  وذلــك  التســامح، 
هلــا جــذر يف مفــردات اللغــة العربيــة 

ال. أو  ومشــتقاهتا 

ــه  ــا قال ــتعرض م ــد أن نس ــن املفي وم
ــر مفهــوم التســامح  ــاء اللغــة لتحري عل
مفــردة  جــذر  إىل  بالرجــوع  لغــًة 
كتــب  مــا ورد يف  وإليكــم  التســامح، 

ومعجاهتــا: اللغــة 
هـــ(   393 )ت  اجلوهــري  قــال 
الَســاُح  »ســمح«  الصحــاح:  يف 
أي  بــه:  وَســَمَح  اجلــود.  والَســاَحُة: 
ومــا  أعطــاين.  وَســَمَح يل:  بــه.  جــاء 
كان َســْمًحا ولقــد َســُمح بالضــم، فهــو 
مجــع  كأنــه  ُســَمحاُء،  وقــوٌم  َســْمٌح، 
ــه مجــع ِمْســاٍح.  َســميح. وَمســاميُح: كأنَّ
ــَوٌة ِســاٌح ال غــر.  وامــرأة َســْمَحٌة ونِْس
وتســاحموا:  امُلســاهلة.  وامُلســاحمة: 
ــُه،  تســاهلوا. وقوهلــم: َأْســَمَحْت َقُروَنُت
ــْت نفُســه وتاَبَعــْت. وَتْســميُح  أي: َذلَّ
الســر  والَتْســميُح:  َتْثقيُفــه.  الُرْمــح: 

.)1 الَســْهُل)
وجــاء يف خمتــار الصحــاح للــرازي 
»ســمح«:  معنــى  يف  666هـــ(  )ت 
ــَاَحُة اجلــود، َســَمح بــه  ــَاُح والسَّ السَّ
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ــَاحًة  ــَاًحا وَس ــا َس ــح فيه ــمح بالفت يس
أعطــاه،  أي  لــه  وَســَمَح  جــاد،  أي 
وَســُمَح مــن بــاب ظــرف صــار َســْمًحا 
بســكون امليــم، وقــوم ُســَمحاُء بــوزن 
فقهــاء، وامــرأة َســْمحٌة بســكون امليــم، 
وامُلَســاحَمُة  بالكــر،  ِســَاٌح  ونســوة 

تســاهلوا)2(. وَتســاحَموا  املســاهلة، 
وأمــا الشــيخ الطرحيــي )ت 1085 
»ســمح«:  البحريــن:  معجــم  يف  هـــ( 
بفتــح فســكون أي الســهلة، والســاح 
مثلــه:  والســاحة  اجلــود،  بالفتــح 
ــموًحا  ــن س ــمح بفتحت ــه يس ــمح ب وس

جــاد. أي  وســاحة:  وســاًحا 
»ِخَياُرُكــْم  احلديــث:  ويف 
ُســَمَحاُؤُكْم«)3(. وســمح يل: أعطــاين، 
وقــوم ســمحاء مجــع ســميح ومســاميح 
ــه اجلوهــري-.  ــه مجــع مســاح- قال كأن

الشــاعر: قــول  ومنــه 
مساميح الفعال ذوو أناة.

وتســاحموا:  املســاهلة،  واملســاحمة: 
اســمح  عطــا  خــر  ويف  تســاهلوا. 

ُيســمح لــك؛ أي ســهل يســهل عليــك. 
ويف اخلــر: الســاح ربــاح، أي املســاهلة 

يف األشــياء ربــح صاحبهــا.
اْلَبــْذُل يِف  ــَاَحُة  »السَّ ويف احلديــث: 
ــَاَحُة  «)4(. ويف آخر: »السَّ اْلُعــْرِ َواْلُيــْرِ
النَّائِــِل«)5(.  َوَبــْذُل  ــائِِل  السَّ إَِجاَبــُة 
ــن.  ــي الطرف ــن نق ــمح الكف ــالن س وف
ــم. ونقــي  ــمح الكفــن أي كري ــه س قول

الطرفــن فرجــه ولســانه)6(.
ومعنــى َســَمَح يف املعجــم الوســيط: 
الَن  وَســَاَحة:  وَســاًحا،  َســْمًحا، 
العــوُد:  ســمَح  ويقــال:  وســُهَل. 
د مــن الُعَقــد. وانقــاَد بعــد  اســتوى وجتــرَّ
اســتصعاٍب. وفــالٌن: َبــَذَل يف الُعــْر 
والُيــْر عــن كــَرٍم وَســخاء. ويقــال: 
هــا لــه. »َســُمَح«  َســَمح لــه بحاجــة: يرَّ
َســَاَحًة، وُســُموحًة: صــار مــن أهــل 

ــاحة. فهــو َســْمٌح، وَســِميح. السَّ
ويقــال:  َســَمَح.  »أْســَمَح«: 
وأطاَعــْت  ــْت  ذلَّ نفُســُه:  أْســَمَحْت 
وفيــه:  بكــذا،  »ســاحَمَُه«  وانقــاَدْت. 
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عَفــا  وبذنبِــه:  مطلوبِــه.  عــى  واَفَقــُه 
ــاحمك اهلل. ــاء: س ع ــال يف الدُّ ــُه. ويق عن
ســًرا  وســار  َســَمَح.  َح«:  »َســمَّ
ســهاًل. والــيء: جعلــه ليِّنًــا ســهاًل. 
ليَّنَــه  الرمــح وغــره:  ح  ويقــال: ســمَّ

ســاَهَله. وفالًنــا:  َفــُه.  وَثقَّ
تســاهل.  كــذا:  يف  »َتَســاَمَح« 
وتكلَّــف  تســاَمَح.  فيــه:  َح«  »تَســمَّ

. حَة لســا ا
والتســاُهل.  التســاُمُح  ــاُح«:  »السَّ
ــّل  ــُع بأق ــو البي ــاح: وه ــع السَّ ــه: بي ومن

مــن الثَّمــن املناســب.
والكــرم.  اجلــود  ــاَحُة«:  »السَّ
فــالٌن  يقــال:  ــْمُح«:  »السَّ ــُهولة.  والسُّ
ــْمٌح:  ــوٌد َس ، وع ــخيُّ ــواٌد س ــْمٌح: ج َس

فيــه. ُعَقــَد  ٌ ســهٌل ال  َلــنِّ ُمســتٍو 
ــْمح. يقــال:  ــُث السَّ ــْمَحُة«: مؤنَّ »السَّ
ــهولٌة.  ــْرٌ وس ــا ُي ــْمَحة: فيه ــٌة َس رشيع
الكثــُر  »املِْســاُح«:  ِســَاح.  )ج( 
»امَلْســَمُح«:  َمســاميح.  )ج(  ــاح.  السَّ
ــَك  ــال: علي ــٌر. يق ــهولٌة وُي ــه س ــا في م

متَّســًعا  َمْســمًحا:  فيــه  فــإنَّ  باحلــقِّ 
»املِْســَمُح«:  الباطــل.  ومندوحــة عــن 

َمســاِمح)7(. )ج(  ــاح.  السَّ الكثــر 
ــن  ــدم م ــا تق ــتنتج مم ــتطيع أن نس نس
اإلجيــايب  اإلحيــاء  اللغــة  أهــل  أقــوال 
إىل  تشــر  التــي  التســامح،  ملفــردة 
ــود  ــل، واجل ــاهل يف التعام ــن والتس الل
ــر  ــن غ ــاء م ــخاء والعط ــرم والس والك
عــى  الباعــث  وأن  تعقيــد،  أو  ُعَقــِد 
ــامي،  ــة والتس ــزة والرفع ــو الع ــك ه ذل
وال يعنــي التســامح أي نــوع مــن أنــواع 

والذلــة. واالهنــزام  الضعــف 
ــه  كــا يفهــم مــن أقــوال اللغويــن أن
ال فــرق بــن معنــى التســامح والتســاهل 
ــة، وأن املقصــود منهــا  ــث اللغ مــن حي
واخللــة  الرفيــع  اخللــق  ذلــك  هــو 

املمــدوح صاحبهــا. املحمــودة 
املطلب الثاين: التسامح اصطالًحا

ملعنــى  تعريــف  مــن  أكثــر  يوجــد 
ــن  ــه اب ف ــد َعرَّ ــا، فق ــامح اصطالًح التس
رشــد بأنه: احــرام احلــق يف االختالف، 
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النفــس يف طلــب احلجــج  وأن جيهــد 
واخلصومــة، كــا جيهــد نفســه يف طلــب 
الرشيــف  وعّرفــه  ملذهبــه.  احلجــج 
اجلرجــاين بأنــه اســتعال اللفــظ يف غــر 
املعنويــة  عالقتــه  قصــد  بــال  احلقيقــة 
ويعنــي: التســاهل يف العبــارة أي أداء 
اللفــظ بحيــث ال يــدل عــى املــراد داللــة 

رصحيــة)8(.
مــن هنــا يتضــح أن مفهــوم التســامح 
إىل  يدعــو  أخالقيًّــا  مفهوًمــا  حيمــل 
ــل اآلخــر وعــدم  العفــو والصفــح وتقب
إلغــاء اآلخريــن رغــم اختــالف ألواهنــم 
بثوابــت  التمســك  مــع  ومعتقداهتــم 

الديــن األساســية.
حقــوق  منظمــة  عّرفــت  وقــد 
بأنــه:  التســامح  مــر  يف  اإلنســان 
»حــق العيــش عــى نحــو خمتلــف ســواء 
الــرأي،  عــن  التعبــر  حــق  بمارســة 
التنظيــم،  أو حــق  االعتقــاد،  أو حــق 
تــويل  يف  السياســية  املشــاركة  حــق  أو 

العليــا«)9(. املناصــب 

واألديــان  احلريــات  احــرام  وإن 
ــلمن  ــامح املس ــى تس ــدل ع ــرى ي األخ
ــا  ــن لن ــا يتب ــر، ومــن هن وتقبلهــم لآخ
ــمى  ــى أس ــدل ع ــامح ي ــوم التس أن مفه
ــل  ــود وتقب ــو واجل ــب والعف ــاين احل مع
ــة  ــف اللغوي ــالل التعاري ــن خ ــر م اآلخ

واالصطالحيــة التــي مــرت)10(.
ويــراد بالتســامح اصطالًحــا: موقٌف 
ــكار،  ــد واألف إجيــايبٌّ متفهــٌم مــن العقائ
يســمح بتعايــش الــرؤى واالجتاهــات 
االحــراب  عــن  بعيــًدا  املختلفــة 
واإلقصــاء، عــى أســاس رشعيــة اآلخــر 
وحريــة  وسياســًيا،  دينًيــا  املختلــف 

التعبــر عــن آرائــه وعقيدتــه)11(.
وألن التســامح يدخــل يف جمــاالت 
ف أتبــاع كل علــم  متعــددة، فقــد َعــرَّ
يتناســب معهــم،  بــا  التســامح  وفــن 
يســتعمل  االجتاعــي  املجــال  ففــي 
التســامح بمعنــى الســهولة يف املخالطــة 
الطبــع،  يف  لــن  وهــو  واملعــارشة، 
الشــدة.  أمثاهلــا  يف  تكثــر  مظــان  يف 
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والســهولة واللــن تــارة تكــون بالكالم، 
وتــارة تكــون بالســلوك. ومــن مصاديــق 
ــم  ــرآن الكري ــه الق ــار إلي ــا أش ــكالم م ال
َقــْواًل  لـَــُهْم  َفُقــل  تعــاىل:  قولــه  يف 

.)12(ْيُســوًرا مَّ
واللــن  الســهولة  مصاديــق  ومــن 
ــٍة  بالســلوك، قولــه تعــاىل: َفبِــَا َرمْحَ
َفظًّــا  ُكنــَت  َوَلــْو  لـَــُهْم  لِنــَت  ــَن اهلل  مِّ
ــوْا ِمــْن َحْولِــَك  َغلِيــَظ اْلَقْلــِب الَنَفضُّ
ــْم َوَشــاِوْرُهْم  َفاْعــُف َعنُْهــْم َواْســَتْغِفْر هَلُ
ْل َعَى اهلل إِنَّ  يِف الَْمــِر َفــإَِذا َعَزْمــَت َفَتــَوكَّ
لِــَن)13( وقولــه تعــاىل:  اهلل حُيِــبُّ امْلَُتَوكِّ
ــيَِّئُة اْدَفــْع  َســنَُة َواَل السَّ َواَل َتْســَتِوي احْلَ
بِالَّتِــي ِهــَي َأْحَســُن َفــإَِذا الَّــِذي َبْينَــَك 

.)14(ــُه َوِلٌّ مَحِيــٌم َوَبْينَــُه َعــَداَوٌة َكَأنَّ
يســتعمل  الدينــي  املجــال  ويف 
الســاحة  إبــداء  بمعنــى  التســامح 
جهــة  مــن  للمســلمن  للمخالفــن 
الديــن، وهــذا املعنــى يف نظــر الشــيخ 
حممــد الطاهــر بــن عاشــور، اصطلــح 
عليــه العلــاء الباحثــون عــن األديــان 

مــن املتأخريــن يف أواخــر القــرن املــايض 
النبــوي  باحلديــث  أخــًذا  اهلجــري، 
ــد  ــمحة«)15(، وق ــِة الس ــت باحلنيفي »بعث
صــار هــذا اللفــظ حقيقــة عرفيــة يف هــذا 

املعنــى.
ــاه ســالًفا كــا  ــا عــروا عــن معن ورب
يضيــف الشــيخ ابــن عاشــور، بلفــظ 
ــة.  ــه يف اللغ ــرادف ل ــو م ــاهل، وه التس
االصطــالح  أن  عاشــور  ابــن  ويــرى 
الــذي خــص لفــظ التســامح بمعنــى 
يف  املخالفــن  جتــاه  اخلاصــة  الســاحة 
ــه  ــرك مرادف ــأن ي ــا ب ــن كان حقيقيًّ الدي
يف أصــل معنــاه، ولذلــك هجــروا لفــظ 
متســك  بقلــة  يــؤذن  ألنــه  التســاهل، 
املســلم بدينــه، فتعــن لفــظ التســامح 
ــظ  ــو لف ــى، وه ــذا املعن ــن ه ــر ع للتعب
ــود،  ــى املقص ــى املعن ــة ع ــيق الدالل رش

ينبغــي اســتبداله بغــره)16(. وال 
ــة  وأشــار الفيــض الكاشــاين إىل أمهي
يف  والوســطية  واالعتــدال  التيســر 
والســمحة  احلنفيــة  ومعنــى  الديــن، 
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والســهلة- وهــو يــرشح معنــى احلديــث 
بِاحَلنيِفيَّــِة  »ُبِعْثــُت  املشــهور:  النبــوي 
اْلَبْيضــاء«)17(-  ــْهَلِة  السَّ ــْمَحِة  السَّ
مــن  املائلــة  هــي  »واحلنفيــة  بقولــه: 
طــريف التفريــط واإلفــراط إىل الوســط 
والســهلة تفســر للســمحة وهــي عبــارة 
عــن التيســر الــذي يف األمــة املرحومــة 
َوَمــا  ســبحانه:  بقولــه  إليــه  املشــار 
 )18(يــِن ِمْن َحــَرٍج َجَعــَل َعَلْيُكــْم يِف الدِّ
اْلُيــْرَ َوالَ  بُِكــُم  ُيِريــُد اهلل  وبقولــه: 
والبيضــاء   )19( اْلُعــْرَ بُِكــُم  ُيِريــُد 
ــة«)20(. ــا يف احلقي ــن وضوحه ــارة ع عب
وهــذا يعنــي أن احلنفيــة هــو اتبــاع 
ــن  ــو الدي ــالن نح ــة واملي ــطية احلق الوس
تعــاىل  اهلل  بأحــكام  وااللتــزام  احلــق 
بعيــًدا عــن التســاهل يف تطبيــق األحكام 

أو التشــدد والتنطــع يف الديــن.
الديــن  بــأن  املقصــود  هــو  وهــذا 
اإلســالمي هــو ديــن الســاحة والرمحــة 
ــه  ــالم وقيم ــكام اإلس ــر، وأن أح والي
ــلك  ــج واملس ــذا املنه ــؤدي إىل ه ــا ت كله

ــي  ــر، وال يعن ــة والي ــه الرمح ــذي في ال
ذلــك عــدم االلتــزام بأحــكام اإلســالم، 
الترشيعــات  تطبيــق  يف  التقصــر  أو 

أو جتاوزهــا. اإلســالمية، 
كــا  املعارصيــن  اصطالحــات  ويف 
جــاء يف كتــاب: »املعجــم الفلســفي«، 
فــإن التســامح يــأيت بمعنــى أن تــرك 
لــكل إنســان حريــة التعبــر عــن آرائــه، 
وإن كانــت مضــادة آلرائــك، وأن حيرم 
ــة  املــرء آراء غــره، العتقــاده أهنــا حماول
جوانــب  مــن  جانــب  عــن  للتعبــر 
احلقيقــة. والتســامح كــا يقــول غوبلــو، 
عــن  التخــي  املــرء  عــى  يوجــب  ال 
ــا،  ــن إظهاره ــاع ع ــه، أو االمتن معتقدات
ــل  ــا ب ــب هل ــا، أو التعص ــاع عنه أو الدف
يوجــب عليــه االمتنــاع عــن نــرش آرائــه؛ 

بالقــوة والقــر والقــدح واخلــداع.
املعــاين  تلــك  مــن  يفهــم  والــذي 
هــو  التســامح  أن  واالســتعاالت، 
واألخــالق،  الفكــر  بــن  امتــزاج 
وتعبــر عــن موقــف فكــري مــن جهــة، 
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ــرى.  ــة أخ ــن جه ــي م ــف أخالق وموق
ــل  ــة التعام ــدد طريق ــري حي ــف فك موق
مــن املفاهيــم واألفــكار املغايــرة عــى 
أخالقــي  وموقــف  النظــر،  مســتوى 
املفاهيــم  مــع  التعامــل  طريقــة  حيــدد 
مســتوى  عــى  املغايــرة  واألفــكار 

.)21 العمــل)
ــون يف  ــم خيتلف ــاس بطبيعته وألن الن
نظرهــم  وجهــات  وتتبايــن  يشء،  كل 
واالجتاعيــة  الدينيــة  القضايــا  يف 
والفكريــة؛  واالقتصاديــة  والسياســية 
كقيمــة  التســامح  إىل  بحاجــة  فهــم 
عقــالين  وكحــل  وإنســانية،  أخالقيــة 
ــا  ــش في ــبة للتعاي ــغ املناس ــاد الصي إلجي
البعــض  بعضهــم  واحــرام  بينهــم، 
التعصــب  روح  عــن  بعيــًدا  اآلخــر، 
اإلقصــاء  أو  واالحــراب،  والصــدام 

اآلخــر. الــرأي  ضــد  والعنــف 
املطلب الثالث: مفهوم التسامح

بوصفــه  التســامح  مفهــوم  تبلــور 
نتيجــة  الغــرب  يف  حديًثــا  مصطلًحــا 

ــة  ــت قائم ــي كان ــادة الت ــات احل للخالف
ــم والفكــر،  ــن الكنيســة ورجــال العل ب
بــن  قائمــة  كانــت  التــي  واحلــروب 
دعــا  ممــا  املســيحية  املذاهــب  أتبــاع 
فالســفة الغــرب ومفكرهيــم للدعــوة 
ملشــكلة  عقــالين  كحــل  التســامح  إىل 
التــي  احلــاد  واالختــالف  الصــدام 
كانــت واقعــة يف داخــل الســلطة الدينيــة 
يف الغــرب، ثــم تطــور مفهــوم التســامح 
ليتحــول إىل أحــد األســس املهمــة يف 

الليراليــة. النظريــة 
ــي  ــور التارخي ــذا التط ــن ه ــًدا ع وبعي
الغربيــة،  البيئــة  يف  التســامح  ملفهــوم 
ــات التســامح ومســتلزماته  ــإن مقتضي ف
موجــودة قبــل ذلــك يف أصول اإلســالم 

ــه. وأخالق
نجــد  اإلســالمية  األخــالق  ففــي 
كثــًرا مــن النصــوص الدينيــة التي تشــر 
كمفــردات  التســامح،  أخالقيــات  إىل 
واملــداراة  والصــر  والصفــح  العفــو 
واإلحســان  والســاحة  واملجاملــة 
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املفــردات  وهــذه  والشــفقة،  والرأفــة 
يف  تتقــارب  واإلنســانية  األخالقيــة 
مصطلــح  مــع  ودالالهتــا  مضموهنــا 

ومفهومــه. التســامح 
الراســخة  جــذوره  فللتســامح 
ســواء يف اللغــة العربيــة، أم يف القيــم 
والربويــة  واإلنســانية  األخالقيــة 

لإلســالم. والفكريــة 
ومــا نقصــده مــن التســامح هــو حــق 
اآلخــر باالختــالف والتعايــش معــه، 
مــن دون قطيعــة أو جفــاء أو ِصــَدام أو 
عــداوة؛ وال يعنــي التســامح التنــازل 
ــة  ــات الفكري ــدات أو القناع ــن املعتق ع
يعنــي  وإنــا  حوهلــا،  املســاومة  أو 
ــه  ــل مع ــر، والتعام ــع اآلخ ــش م التعاي
ــان  ــاف وإحس ــة وإنص ــانية وعدال بإنس
أفــكاره  صحــة  عــن  النظــر  بغــض 

وخطئهــا.
ــه  ــه إحياءات ــى ل ــذا املعن ــامح هب والتس
ــة،  ــة اجلميل ــه اللغوي ــة، ودالالت اإلجيابي
ــا  ــي؛ فعندم ــا الدين ــه تراثن ــز ل ــا يرم وم

نتحــدث عــن التســامح إنــا نتحــدث 
للمســلمن  املرشوعــة  احلقــوق  عــن 
عــى اختــالف مذاهبهــم وطوائفهــم، 
هــا  وحقــوق غــر املســلمن التــي أَقرَّ
اإلســالم ودعــا لاللتــزام هبــا يف بــالد 

املســلمن.
فيــا  أيًضــا-  يعنــي  والتســامح 
يعنيــه- التعامــل اإلنســاين واألخالقــي 
أمــر  ســرة  يف  وبالتأمــل  الراقــي، 
املؤمنــن اإلمــام عــي بــن أيب طالــب 
)( األخالقيــة واإلنســانية مــا يشــكل 
ــالق واآلداب  ــزة يف األخ ــة متمي مدرس
أنموذًجــا   )( كان  فقــد  الرفيعــة، 
التــي  األخالقيــة  للشــخصية  مثاليًّــا 
تفصــح عــن معــاين التســامح ودالالتــه 
بــكل صــوره وأشــكاله وألوانــه، كــا 
كان يف تســاحمه مــع معارضيــه ومناوئيــه 
أكــر الــدروس العمليــة يف تأصيــل هنــج 
التســامح، وهــذا مــا سنشــر إليــه يف 
ــن  ــنثبت م ــر، وس ــث املخت ــذا البح ه
خــالل ســرته األخالقيــة واإلنســانية 
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متســكه بنهــج التســامح وروحــه حتى يف 
أحلــك الظــروف وأصعبهــا فضــاًل عــن 
الظــروف الطبيعيــة، حيــث كان الصفــح 
واللــن  والرفــق  والرمحــة  والعفــو 
والشــفقة هــي عنــوان ســرته األخالقيــة 
واإلنســانية حتــى مــع خصومــه وأعدائه 

ــاس. ــة الن ــن عام ــاًل ع فض
إىل  اليــوم  املجتمــع  أحــوج  ومــا 
املؤمنــن  بأمــر  والتــأيس  االقتــداء 
الــدروس  واســتخالص   ،)(
ــة مــن أجــل  والعــر مــن ســرته العملي
ترســيخ ثقافــة التســامح بــن املكونــات 
ــش  ــوم التعاي ــز مفه ــة، وتعزي االجتاعي
بعيــًدا عــن خطــاب الكراهيــة واإلقصاء 
والعــداوة، وإحــالل املحبــة واألخــوة 
ــك. ــن ذل ــداًل ع ــف ب ــارب والتآل والتق
املبحث الثاين: ناذج من التسامح عند 

)( اإلمام عي
املطلب الول: التسامح الديني

املقصــود بــه اإلشــارة إىل مــا حيتــوي 
عليــه ديــن مــا مــن قواعــد تســمح بحرية 

األديــان األخــرى، ومــا يتحــى بــه أتبــاع 
الســتيعاب  قابليــة  مــن  الديــن  هــذا 

ــد املخالفــة. ــاع العقائ أتب
والتســامح الدينــي عنــد املســلمن 
يعنــي تفهــم مــا لــدى غــر املســلمن 
كافــة  وضــان  وآراء،  معتقــدات  مــن 
ــم  ــل معه ــة، والتعام ــم املرشوع حقوقه
والتواصــل  ولــن،  ورفــق  بســاحة 
ــم. ــان إليه ــم واإلحس ــر هب ــم، وال معه

وللتسامح الديني مستويان إثنان:
الول: مســتوى نظــري: ويقصــد بــه 

القواعــد واألســس واملبــادئ.
أي  عمــي:  مســتوى  الثــاين: 
املنعكســة  والســلوكيات  التطبيقــات 

القواعــد. تلــك  عــن 
ــر  ــلمن وغ ــون- مس ــرى الباحث وي
الديــن  هــو  اإلســالم  أن  مســلمن- 
املنــزل  كتابــه  حيتــوي  الــذي  الوحيــد 
)القــرآن الكريــم( عــى قواعــد مســجلة 
تنظــم تعامــل أتباعــه مــع أتبــاع األديــان 

األخــرى)22(.
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وقــد جــاء اإلســالم بنظــرات حــول 
الكــون واحليــاة واإلنســان، ويمكننــا أن 
نســتخلص مــن هــذه النظــرات أن مبــدأ 
االختــالف بــن النــاس هــو أحــد ســنن 
بمشــيئته  واقــع  وهــو  الكــون،  يف  اهلل 
ــم،  ــرآن الكري ــه الق ــد أثبت ــبحانه، وق س
ــدأ  ــذا بمب ــالف ه ــدأ االخت ــط مب ويرتب
احلــق يف االختيــار الــذي أقــره اإلســالم 
وأثبتــه القــرآن الكريــم أيًضــا بعــد أن 

ــه. ــان علي ــر اهلل اإلنس فط
وتتجــى إجيابيــة اإلقــرار باالختــالف 
يف دعــوة القــرآن املســلمن أن يعدلــوا 
ِرَمنَُّكــْم  َيْ َوالَ  يعادوهنــم  مــن  مــع 
اْعِدُلــوْا  َتْعِدُلــوْا  َأالَّ  َعــَى  َقــْوٍم  َشــنَآُن 
وكذلــك   .)32(لِلتَّْقــَوى َأْقــَرُب  ُهــَو 
اآلخــر  مــع  التعامــل  إىل  الدعــوة  يف 
الَ  والعــدل  الــِر  بمقتــى  الدينــي 
ُيَقاتُِلوُكــْم  مَلْ  الَِّذيــَن  َعــِن  اهلل  َينَْهاُكــُم 
ــن ِدَياِرُكــْم َأن  يــِن َومَلْ ُيِْرُجوُكــم مِّ يِف الدِّ
ــبُّ  ــْم إِنَّ اهلل حُيِ ــُطوا إَِلْيِه ــْم َوُتْقِس وُه َتَرُّ

.)24(اْلـــُمْقِسطَِن

وهكــذا ُيعطــي اإلســالم التعامــل 
اإلجيــايب مــع عقائــد اآلخــر ومذاهبــه 
ــا يســتند  ــكاره بعــًدا عقديًّ املغايــرة وأف
ــد  ــه والتكليــف اإلهليــن، وق إىل التوجي
القــرآن  أن  الباحثــن  بعــض  الحــظ 
أثبــت كل نقــد ُوجــه إىل اإلســالم وقــت 
نــزول الرســالة، حتــى وصفــه بعضهــم 
بأنــه: »خّلــد الفكــر املضــاد بــن دفتيــه« 
وهنــاك عــدد مــن اآليــات نزلــت يف 
ســياق تبــادل احلجــج بــن النبــي )�( 
اجلديــد.  الديــن  شــأن  يف  واملرشكــن 
اإلجيــايب  التعامــل  هــذا  فتــح  وقــد 
يف  والتقويــم  النقــد  لتبــادل  البــاب 
ســياق عمليــة اإلقنــاع والتبشــر برســالة 
اإلســالم فضــاًل عــن تثبيــت العقيــدة يف 

النفــوس)25(.
ُتلغــى  ال  اإلســالم  ظــل  ويف 
ــود  ــر وج ــرى، وال حيظ ــات األخ الديان
بــل خياطبهــم  املبــادئ وامللــل،  ســائر 
بوجودهــم،  معرًفــا  احلكيــم  القــرآن 
وتــارًكا هلــم حريــة اختيارهــم، يقول اهلل 
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ــِن)26(؛  ــْم َوِلَ ِدي ــْم ِدينُُك ــاىل: َلُك تع
وقــد نّظــم اإلســالم ترشيعــات ووضــع 
ــان األخــرى  ــاع األدي ــة أتب قوانــن حلاي
الدولــة  إطــار  يف  معهــم  والتعامــل 

اإلســالمية.
وهــذا مــا حصــل يف تاريــخ اإلســالم 
 )( بالفعــل، ففــي عهــد أمر املؤمنــن
ــق  ــا ح ــا فيه ــاس ب ــات الن ــرم حري اح
الــذي  الوقــت  ويف  والديــن،  املعتقــد 
كان اإلمــام )( يف أقــى درجــات 
متتــد  واســعة  بــالده  وحــدود  القــوة، 
ــاالحتاد  ــمى بـ ــا كان ُيس ــط م ــن أواس م
الســوفيايت ســابًقا إىل غــرب أفريقيــا مل 
جيــر أو يقهــر أحــًدا عــى تــرك عقيدتــه 
العكــس  بــل  اإلســالم،  واعتنــاق 
صحيــح؛ فقــد ورد يف روايــات عديــدة 
عــن األئمــة األطهــار )( حــول حريــة 
احلســن  أيب  فعــن  الدينيــة:  األقليــات 
الرضــا )( أنــه قــال »َأْلِزُموُهــْم بِــَا 

َأْلَزُمــوا بِــِه َأْنُفَســُهم«)27(.
عــى  اإللــزام(  )قاعــدة  وتــدل 

التســامح يف اإلســالم ممــا يعنــي إعطــاء 
ــي  ــر الدين ــل واآلخ ــي، ب ــر املذهب اآلخ
ويــراه  يعتقــد،  بــا  االلتــزام  يف  احلــق 

دينــه. أو  ملذهبــه  طبًقــا  صحيًحــا 
وهــذه القاعــدة الفقهيــة التــي يعمــل 
هبــا الفقهــاء تــدل عــى إنســانية اإلســالم 
وتأصيــل روح التســامح جتــاه اآلخــر 
القاعــدة  فهــذه  والدينــي؛  املذهبــي 
الفقهيــة تؤســس للحريــة الدينيــة ألتباع 
بــل  املختلفــة،  اإلســالمية  املذاهــب 
ــم  ــح هل ــرى، وتتي ــان األخ ــاع األدي وأتب
العمــل وفــق عقائدهــم وأحكامهــم، 
ويف هــذا إقــرار بقبــول التعايــش مــع 

اآلخــر املغايــر للــذات.
بوجــود  اإلســالم  يقبــل  وحينــا 
ضمــن  واالجتاهــات  األديــان  ســائر 
جمتمعــه ويف ظــل دولتــه، فإنــه يمنحهــم 
شــعائر  ممارســة  يف  الكاملــة  احلريــة 
أدياهنــم والقيــام بطقــوس عباداهتــم، 
ــن دون  ــا م ــا وأحكامه ــذ تعاليمه وتنفي
ــه  ــعائره وأحكام ــم ش ــرض عليه أن يف
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أدياهنــم. يتدخــل يف شــؤون  أو 
 )( اهلل  رســول  تعهــد  وقــد 
حريتهــم  بضــان  نجــران  لنصــارى 
الدينيــة يف عباداهتــم وشــعائرهم كــا 
جــاء يف نــص معاهدتــه هلــم يف كتابــه 
أســقف  علقمــة  بــن  احلــارث  أليب 

نصــه: وهــذا  نجــران 
مــن  الرحيــم:  الرمحــن  اهلل  »بســم 
ــارث  ــقف أيب احل ــي إىل الس ــد النب حمم
وأســاقفة نجــران وكهنتهــم ومــن تبعهم 
ورهباهنــم: إن هلــم مــا تــت أيديــم مــن 
قليــل وكثــري مــن بَِيعهــم وصلواتــم 
ورســوله..  اهلل  وجــوار  ورهبانيتهــم 
وال  أســقفيته،  مــن  أســقف  يغــرّي  ال 
ــن  ــن م ــه، وال كاه ــن رهبانيت ــب م راه
ــه، وال يغــري حــق مــن حقوقهــم،  كهانت
وال ســلطاهنم، وال يشء ممــا كانــوا عليــه 
ــًدا[  ــوله أب ــوار اهلل ورس ــك ج ــى ذل ]ع
مــا نصحــوا واصطلحــوا فيــا عليهــم 
ظاملــن«)28(.  وال  بظلــم  مثقلــن  غــري 
ــام عــي  ــاب بخــط اإلم وكان هــذا الكت

يف  اليعقــويب  املــؤرخ  قــال  كــا   )(
تارخيــه)29(.

 )( ــي ــن النب ــذه الرســالة م إن ه
ــة  ــى حري ــص ع ــران تن ــارى نج إىل نص
)اآلخــر  حقــوق  وضــان  العقيــدة 
ــرك  ــى ت ــم ع ــدم إكراهه ــي(، وع الدين
اإلنســان  حــق  مــن  إن  إذ  عقيدهتــم؛ 
أن خيتــار العقيــدة التــي يرغــب فيهــا، 
أو جــر، ولكنــه  إكــراه  أي  مــن دون 
إذا اختــار اإلســالم بإرادتــه مل جيــز لــه 
ــي  ــام ع ــار اإلم ــد س ــه، وق ــد عن أن يرت
)( أيــام خالفتــه عــى هــذا النهــج 

.)( اهلل  رســول  رســمه  الــذي 
الدولــة  ظــل  يف  التعامــل  وجيــب 
والعفــو  الرمحــة  بمنطــق  اإلســالمية 
والتســامح مــع مجيــع النــاس، ســواء 
مســلمن،  غــر  أم  مســلمن  كانــوا 
إىل   )( عــيٌّ  اإلمــاُم  أشــار  وقــد 
ــا َواّلُه  ــَرِ مَلّ ــك األش ــِه ملال ــك يف ِكتابِ ذل
مَحــَة  ِمــَر بقولــه: »وأشــِعْر َقلَبــَك الرَّ
ــم،  ــَف ِبِ ــم، واللُّط ــة هَلُ ــِة، وامَلَحبَّ ِعيَّ لِلرَّ
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وال َتكوَنــنَّ عَليِهــم َســُبًعا ضاِرًيــا َتغَتنـِـُم 
ــَك يف  ــا أٌخ َل ُــم ِصنفــاِن: إّم أكَلُهــم؛ فإهنَّ
ــُرُط  ــِق، َيف ــَك يف اخَلل ــِن، أو َنظــرٌي َل ي الدِّ
الِعَلــُل،  ــُم  هَلُ َلــُل، وَتعــِرُض  الزَّ ِمنُهــُم 
وُيؤتــى عــى أيديِــم يف الَعمــِد واخَلطــأِ، 
ــَل  ــَك ِمث ــِوَك وَصفِح ــن َعف ــم ِم فأعطِِه
اهلل  ُيعطَِيــَك  أن  وَتــرض  ُتِــبُّ  اّلــذي 
ــَك َفوَقُهــم،  ِمــن َعفــِوِه وَصفِحــِه، فإنَّ
ــوَق  ــَك، واهلل َف ــَك َفوَق ــِر عَلي َوواِل الم

َواّلَك!«)30(. َمــن 
ويوضــح الشــيخ حممــد جــواد مغنيــة 
 )( املؤمنــن  ألمــر  النــص  هــذا 
بقولــه: حمبــة احلاكــم لرعيتــه رضورة 
متاًمــا كالعــدل، وأي حاكــم يلــزم نفســه 
مــن  جيعــل  فإّنــه  والعــدل،  باملحبــة 
ــو  ــاء حتــى ول ــه وأحب ــاء ل ــه أصدق رعيت
ــتقيم  ــذا تس ــم، وهب ــر دينه ــى غ كان ع
لــه األمــور، ويعــم األمــن واهلــدوء بــال 
جيــوش وجنــود، ألن كل واحــد مــن 
رعيــة الســائس العــادل هــو قــوة لــه 
وعــدة، وجنــدي حيافــظ ويدافــع. وقــد 

أثنــى ســبحانه عــى نبيــه الكريــم بقولــه: 
َعِزيــٌز َعَلْيــه مــا َعنِتُّــْم َحِريــٌص َعَلْيُكــْم 
وأي   .)31(َرِحيــٌم َرُؤٌف  بِامْلُْؤِمنِــَن 
حاكــم ال ينفــذ لــه أمــر إال بالقــوة فهــو 

ــرة. ــا وآخ ــن دني ــن اخلارسي م
يف  َلــَك  أٌخ  إّمــا  ِصنفــاِن:  ُــم  )فإهنَّ
يــِن، أو َنظــٌر َلــَك يف اخلَلــِق(... عــى  الدِّ
اإلنســان أن ال يعتــدي ويســئ إىل أخيــه 
اإلنســان بــيء، وأن ينصفــه من نفســه، 
ويكــون عوًنــا لــه عــى ظاملــه ســواء أكان 

ــن الشــيطان)32(. ــه أم عــى دي عــى دين
ــل  ــوق أه ــظ حق ــد حف ــالم ق فاإلس
ــرى،  ــان األخ ــاب األدي ــة، وأصح الذم
واإلحســان  والقســط  بالعــدل  وأمــر 
والرمحــة مــع مجيــع الرعيــة وإن اختلفــوا 
يف الديــن.. هــذا عــى املســتوى النظري.
وأمــا عــى املســتوى التطبيقــي: فقــد 
اإلســالم  يف  الدينــي  التســامح  بلــغ 
إمــام  خياصــم  أن  للذمــي  يســمح  أن 
املســلمن ويطالبــه بالّبينــة لدعــواه، كــا 
اتفــق ذلــك يف قصــة درع أمــر املؤمنــن 
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خالفتــه  عــر  يف  وخماصمتــه   )(
اليهــود عنــد رشيــح  مــع رجــل مــن 

القــايض)33(.
تؤكــد  أخــرى  واقعــة  إىل  ونشــر 
 )( املؤمنــن  أمــر  ضــان  عــى 
حلقــوق غــر املســلمن ممــن يعيشــون يف 
املجتمــع املســلم وحتــت ظــالل الدولــة 
اإلســالمية، حيــث تســجل لنــا كتــب 
ــل، إذ روى  ــف النبي ــذا املوق ــخ ه التاري
الشــيخ الطــويس يف التهذيــب بســنده 
عــن حممــد بــن أيب محــزة: عــن رجــل 
ــّر  ــال: م ــن )( ق ــر املؤمن ــه أم ــغ ب بل
شــيخ مكفــوف كبــر يســأل، فقــال أمــر 
املؤمنــن )(: مــا هــذا؟ فقالــوا: يــا 
أمــر  فقــال  نــراين.  املؤمنــن  أمــر 
املؤمنــن )(: »اْســَتْعَمْلُتُموُه َحتَّــى إَِذا 
َكــِرَ َوَعَجــَز َمنَْعُتُمــوُه، َأْنِفُقــوا َعَلْيــِه ِمــْن 

َبْيــِت امْلَــاِل«)34(.
وقــد أفتــى بعــض الفقهــاء كالشــيخ 
احلــر: بــأن ضــان الدولــة ال خيتــص 
يف  يعيــش  الــذي  فالذمــي  باملســلم، 

كــر  إذا  اإلســالمية  الدولــة  كنــف 
وعجــز عــن الكســب، كانــت نفقتــه مــن 
بيــت املــال)35(. واســتفادوا يف اســتنباط 
فتاواهــم مــن هــذه احلادثــة وغرهــا.

تعامــل  حســن  عــى  يــدل  وهــذا 
اإلســالم مــع اإلنســان بصــورة عامــة 
حتــى مــع غــر املســلم الــذي يعيــش 
يف كنــف الدولــة اإلســالمية، ويرعــى 
ــى  ــد ع ــا يؤك ــو م ــة، وه ــم كامل حقوقه

الدينــي. التســامح 
املطلب الثاين: التسامح االجتاعي

التســامح  نعــرف  أن  نســتطيع 
االجتاعــي بأنــه: القــدرة عــى التعايــش 
مــع املكونــات االجتاعيــة األخــرى، 
ــش  ــدم هتمي ــر، وع ــرأي اآلخ ــل ال وتقب
املجتمــع،  مكونــات  مــن  مكــون  أي 
والرشائــح  املكونــات  كل  وإعطــاء 
االجتاعيــة احلــق يف التعبــر عــن نفســها 
وخصوصياهتــا  وهويتهــا  وآرائهــا 

وثقافتهــا.
كــا يعنــي أيًضــا التعامــل األخالقــي 
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الرشائــح  خمتلــف  مــع  الراقــي 
ــهولة يف  ــة، والس ــات االجتاعي واملكون
املعــارشة واالتصــال، ولــن املعاملــة يف 

والســلوك. والفعــل  القــول 
ــى  ــذا املعن ــي هب ــامح االجتاع والتس
املجتمعــات  بنــاء  أساســيات  مــن 
ــن  ــًدا ع ــة بعي ــة وحضاري ــورة علمي بص
ــاء  ــش أو اإللغ ــاء أو التهمي ــة اإلقص لغ
ــة  ــراز الطاقــات الكامن ــا يســاهم يف إب ب
والقــدرات الكبــرة التــي يتمتــع هبــا 
خمتلــف املكونــات ألي جمتمــع إنســاين.
و»التســامح كحقيقــة اجتاعيــة، ال 
تطويــر  دون  مــن  تتجســد  أن  يمكــن 
كل  حتتضــن  التــي  املجتمعيــة  الثقافــة 
معــامل هــذه القيمــة وحقائقهــا. ومــن 
ــة األوىل،  ــؤولية االجتاعي ــإن املس ــم ف ث
ــة  ــة احلري ــر ثقاف هــي العمــل عــى تطوي
والتواصــل وحقــوق اإلنســان، ونبــذ 
العنــف واإلقصــاء واملفاصلة الشــعورية 
فلكــي  الواحــد.  املجتمــع  أبنــاء  بــن 
وتســود  االجتاعــي  التســامح  يبنــى 

وحســن  واأللفــة  املحبــة  عالقــات 
الظــن صفــوف املجتمــع، نحــن بحاجــة 
الثقافــة واملعرفــة  مــن شــأن  نعــي  أن 
اجلميــع  اســتيعاب  عــى  القــادرة 
االجتاعيــة  واختالفاهتــم  بتنوعاهتــم 

والفكريــة«)36(.
وممــا يــؤدي إىل نــرش ثقافــة التســامح 
املجتمــع  يف  النــاس  بــن  واملحبــة 
والصفــح،  العفــو  ثقافــة  إشــاعة 
وجتنــب حــاالت التعصــب واالحتقــان 
والتشــنج املذهبــي والدينــي والســيايس 
اإلمــام  أشــار  وقــد  واالجتاعــي؛ 
عــي )( إىل قيمــة العفــو وأمهيتــه- 
ــيئاِن  ــه: »َش ــة إىل العــدل- بقول باإلضاف
ــدُل«)37(. ــُو والَع ــا: الَعف ــوَزُن َثواُبُ ال ُي
فــرًدا،  بوصفــه  اإلنســان  عــى  إن 
وعــى املجتمــع كجاعــات وتيــارات 
والســعي  العمــل  خمتلفــة  ومكونــات 
والصفــح،  العفــو  فضيلــة  الكتســاب 
وجتنــب روح االنتقــام والثــأر، حتــى 
التســامح  روح  عــى  جمتمعنــا  نبنــي 
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والســالم،  والســلم  والتعايــش 
املســببة  العوامــل  عــن  واالبتعــاد 
والكراهيــة.  والضغائــن  لأحقــاد 

أمــا مــن ال يعفــو عــن اآلخريــن، 
ويعيــش حالــة الالتســامح؛ فهــو مــن 
 )( النــاس بنظــر اإلمــام عــي أرش 
حيــث يقــول: »رَشُّ النّــاِس َمــن ال َيعفــو 

لَّــِة، وال َيســرُتُ الَعــوَرَة!«)38(. َعــِن الزَّ
ويف نــص آخــر يدعــو اإلمــام عــي 
)( إىل العفــو عنــد املقــدرة بقولــه: 
َفاجَعــِل  َك  َعــُدوِّ َعــى  َقــَدرَت  »إذا 
ــِه«)39(.  ــدَرِة َعَلي ــكًرا لِلُق ــُه ُش ــَو َعن الَعف
ومــا أحــوج املجتمــع اليــوم- كــا يف 
كل عــر- إىل العفــو والصفــح عــن 
واملخطئــن؛  واملخالفــن  املعارضــن 
الدولــة،  بنــاء  يف  ُيســهم  ذلــك  ألن 

واســتمرارها. اســتقرارها  وتثبيــت 
 )( عــي  اإلمــام  يكتــِف  ومل 
ــل كان  بالدعــوة إىل العفــو والصفــح؛ ب
يعمــل بذلــك، ومــن شــواهد تســاحمه 
وعفــوه أنــه مل يكــن يعاقــب أحــًدا عــى 

ســبه أو اإلســاءة إليــه؛ بــل كان يعفــو 
َرُجــٌل  جــاء  فقــد:  ويصفــح،  عنهــم 
بِِرجــاٍل إىل َعــِيٍّ )( فقــاَل: إيّن َرأيــُت 
وأَخــذُت  وا  َفَفــرُّ ُدوَنــَك  َيَتَوعَّ هــؤالِء 
هــذا، قــاَل: »أَفأقُتــُل َمــن مل َيقُتْلنــي؟!«، 
أو  »ُســبَُّه  قــاَل:  َســبََّك،  ــُه  إنَّ قــاَل: 

.)40 َدْع«)
عليًّــا  أّن  البالغــة:  هنــج  يف  وروي 
ت  ــرَّ ــِه فَم ــا يف أصحابِ )( كاَن جالًِس
الَقــوُم  فَرَمَقهــا  مَجيَلــٌة،  امــرأٌة  هبِــُم 
هــذِه  أبصــاَر  »إنَّ  فقــال:  بأبصاِرِهــم، 
الُفحــوِل َطواِمــُح)41(، وإّن ذلــَك َســبُب 
َهباِبــا)42(، فــإذا َنَظــَر أَحُدُكــم إىَل امــرأٍة 
أهَلــُه،  )فْلَيلِمــْس(  فْلُيالِمــْس  ُتعِجُبــُه 

فإّنــا ِهــَي امــرأٌة كامرأتــِه«.
ــُه  ــوارِج: »قاَتَل ــن اخلَ ــٌل ِم ــاَل رُج فق
اهلل كافِــًرا مــا أفَقَهــُه!« فَوَثــَب الَقــوُم 
ــا ُهــو  لَِيقُتلــوُه، فقــاَل )(: »ُرَويــًدا إّن
ــٍب«)43(. ــن َذن ــٌو ع ــبٍّ أو َعف ــبٌّ بَس َس

واألخالقيــات  القيــم  هــذه  ومثــل 
العفــو  بفضيلــة  كالتحــي  النبيلــة 
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والصفــح والرمحــة تعــزز روح التســامح 
مــن  فــرد  كل  وتعطــي  االجتاعــي، 
ــة، وحتــرم  ــه كامل ــراد املجتمــع حقوق أف
ــك  ــاص تل ــكال انتق ــن أش ــكل م أي ش
ــا. ــدي عليه ــلبها أو التع ــوق أو س احلق
املجتمعــات  إىل  نظرنــا  مــا  وإذا 
املجتمــع  أن  اليــوم وجدنــا  اإلنســانية 
خالفاتــه  يديــر  كيــف  يعــرف  الــذي 
للجميــع  ويســمح  وحنكــة،  بحكمــة 
بالتعبــر عــن نفســه ووجــوده تتعــزز فيه 
قيــم التســامح االجتاعــي، وتتقلــص 
والتطــرف  التعصــب  أمــراض  فيــه 

والتشــدد.
ــع  ــل م ــي تتعام ــات الت ــا املجتمع أم
مكوناهتــا املختلفــة باإلقصــاء واإللغــاء 
والتهميــش، وتشــعر بالُغبــن والظلــم 
التعصــب  حــاالت  مــن  تعــاين  فإهنــا 

واالنغــالق. والتطــرف 
إن أوىل خطــوات تعزيــز التســامح 
اآلراء  قبــول  يتطلــب  االجتاعــي 
خمتلــف  مــن  واالســتفادة  املتعــددة، 

االجتاعيــة،  واملكونــات  الرشائــح 
الطبيعيــة  االختالفــات  وتنظيــم 
التســامح  روح  ويعــزز  يثــري  بــا 

. عــي جتا ال ا
املطلب الثالث: التسامح الفكري

خمتلفــن  البــرش  تعــاىل  اهلل  خلــق 
وإدراكهــم  عقوهلــم  يف  ومتفاوتــن 
شــخصيته  إنســان  فلــكل  لأشــياء، 
املســتقلة، وتفكــره اخلــاص بــه، ونظرته 
لأمــور، فكــا ينفــرد كل واحــد منــا 
ــرة  ــه، ون ــورة وجه ــه، وص ــة بنان ببصم
صوتــه؛ كذلــك ينفــرد بلــون تفكــره 
ومزاجــه،  وذوقــه  وميولــه  وتفّكــره 
األشــخاص  إىل  اخلاصــة  ونظرتــه 

املختلفــة. والقضايــا  واألشــياء 
فــإن  األمــر،  هــذا  مــن  وانطالًقــا 
الفكريــة  القضايــا  يف  االختــالف 
والعلميــة أمــر طبيعــي، وذلــك ملــا فطــر 
عقوهلــم  يف  تبايــن  مــن  النــاس  عليــه 
اهلل  يقــول  ومداركهــم،  وأفهامهــم 
ــَك  ــَة َربِّ تعــاىل: َأُهــْم َيْقِســُموَن َرمْحَ
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َيــاِة  ِعيَشــَتُهْم يِف احْلَ َنْحــُن َقَســْمنَا َبْينَُهــم مَّ
َبْعــٍض  َفــْوَق  َبْعَضُهــْم  َوَرَفْعنَــا  ْنَيــا  الدُّ
ا  َدَرَجــاٍت لَِيتَِّخــَذ َبْعُضُهــم َبْعًضا ُســْخِريًّ
 ،)44(َمُعــوَن َّــا َيْ ــَك َخــرْيٌ ممِّ ــُت َربِّ َوَرمْحَ
ويقــول اإلمــام عــي )(: »إنَّ هــذِه 
الُقلــوَب أوِعَيــٌة، فَخرُيهــا أوعاهــا«)45(؛ 
ممــا يعنــي أن العقــول ليســت بدرجــة 
مســتوى  يتبايــن  ثــم  ومــن  واحــدة، 
اإلدراك والفهــم والوعــي عنــد النــاس، 
مما يســبب اختالفهــم يف املواقــع واآلراء 

واالجتهــادات.
ومــن الطبيعــي بعــد ذلــك أن تتبايــن 
ــة يف  ــة املطروح ــة والثقافي اآلراء الفكري
املجتمــع، وتتعــدد النظريــات الفكريــة، 
وختتلــف االجتهــادات حــول خمتلــف 
أن  املهــم  لكــن  والقضايــا،  املســائل 
وأن  علميــة،  بصــورة  ذلــك  يكــون 
فكــري  بتســامح  االختــالف  يطعــم 
بعيــًدا عــن لغــة اإلقصــاء أو اإللغــاء 
تطويــر  يف  يســاهم  ممــا  التهميــش،  أو 
أفكارنــا ومراجعتهــا وفحصهــا والتأكــد 

مــن صوابيتهــا.
أمــا إذا ســاد املجتمع تعصــب فكري 
ــرأي واحــد، أو وجهــة نظــر واحــدة،  ل
أو نظريــة واحــدة فهــذا يؤدي إىل شــيوع 
التشــدد  الفكــري، وتوليــد  التعصــب 
والتطــرف، وهــو مــا يوصــل يف هنايــة 
األمــر إىل الغلــو الفكــري، فــال يــرى 
رأًيــا إال رأيــه، وال فكــرة إال فكرتــه، 

وال اجتهــاًدا إال اجتهــاده!.
وحريــة الــرأي والتعبــر عنــه هــو 
حــق طبيعــي لــكل إنســان، فلــه حــق 
التكلــم بــا يشــاء، وحــق املحاججــة 
باحلــق، وحــق النقــد لــكل مــا هــو غــر 

صحيــح عقــاًل ورشًعــا.
األولــون  املســلمون  مــارس  وقــد 
آرائهــم  عــن  التعبــر  يف  حقهــم 
وأفكارهــم وتصوراهتــم جتــاه خمتلــف 
بإيعــاز مــن  املهمــة، وذلــك  القضايــا 
كــي  ألصحابــه   )( اهلل  رســول 

الــرأي. إبــداء  يف  بحقهــم  يتمتعــوا 
 )( عــي  اإلمــام  عــّود  وقــد 
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..........................................................................)( الت�سامح عند الإمام علي
ــرأي(،  ــداء ال ــه كذلــك عــى )إب أصحاب
اآلراء  جتــاه  بالتســامح  يكتــِف  ومل 
املخالفــة لــه، بــل كان يشــجع أصحابــه 
عــى إبــداء آرائهــم، معتــًرا إياهــا جــزًءا 
ــوم،  ــم واملحك ــن احلاك ــة ب ــن العالق م
جتــاه  الرعيــة  واجبــات  مــن  وواجًبــا 

الراعــي.
ــن )(: »ال  ــر املؤمن ــال أم ــد ق فق
، أو َمشــوَرٍة  ــوا َعــن َمقاَلــٍة بَِحــقٍّ َتُكفُّ
ــوِق أن  ــِي بَِف ــإيّن َلســُت يف َنف ــدٍل؛ ف بَِع
ــي، إاّل  ــن فِع ــَك ِم ــُن ذل ــَئ، وال آَم اخطِ
ــُك  ــن َنفــِي مــا ُهــو أمَل ــَي اهلل ِم أن َيكِف

ــي«)46(. ــِه ِمنّ ب
يِبَ  َتُظنّــوا  »َوالَ   :)( ويقــول 
اْســتِْثَقااًل يِف َحــّق ِقيــَل ِل، َوالَ اْلِتــَاَس 
ــقَّ  ــُه َمــِن اْســَتْثَقَل احْلَ إِْعَظــام لِنَْفــِي، َفإِنَّ
َأْن ُيَقــاَل َلــُه َأْو اْلَعــْدَل َأْن ُيْعــَرَض َعَلْيــِه، 

َكاَن اْلَعَمــُل ِبِــَا َأْثَقــَل َعَلْيــِه«)47(.
إمــام   )( عليًّــا  اإلمــام  وألن 
النــاس طاعتــه،  معصــوم جيــب عــى 
ــداء رأهيــم  ــن إب ــع م ــذا ال يمن ولكــن ه

أنــه قــال:   )( لــه، فقــد روي عنــه
لِعبــِد اهلل بــِن عّبــاِس وقــد أشــاَر عَليــِه يف 
 ، يَشٍء مل ُيوافـِـْق َرأَيــُه: »لَك أن ُتِشــرَي َعَيَّ

َفأطِعنــي«)48(. َعَصيُتــَك  فــإن  وأرى، 
ــرأي(  ــن ال ــر ع ــإن )التعب ــذا ف وهك
حــق أســايس للرعيــة يف أمورهــم، وربا 
احلاكــم،  جتــاه  عليهــم  واجًبــا  يكــون 
»وأعَظــُم   :)( عــيٌّ  اإلمــاُم  يقــول 
مــا اْفــرَتَض ]اهلل[ ســبحاَنُه ِمــن تلــَك 
ِعيَّــِة،  الرَّ عــى  الــوال  حــقُّ  احُلقــوِق: 

ِعيَّــِة عــى الــوال«)49(. وحــقُّ الرَّ
ــه يف عهــد اإلمــام  وهــذا يشــر إىل أن
شــديد  إرصار  هنــاك  كان   )( عــي 
ــرأي(  ــق ال ــة )ح ــل ممارس ــن أج ــه م من
ــا؛ ألن تقــدم أي جمتمــع ال يمكــن  عملًي
بحيــث  حــر،  منــاخ  يف  إال  يتــم  أن 
ــرؤى  ــه األفــكار الصاحلــة، وال تنمــو في

املنتجــة، واألعــال احلضاريــة.
الــرأي،  إبــداء  ممارســة  دون  ومــن 
مقومــات  كل  املجتمــع  يف  تنعــدم 
التقــدم واحلضــارة، ولــذا فــإن مــن أبــرز 
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اليــوم هــو  املســلمن  أســباب ختلــف 
انعــدام احلريــة وحماربــة الــرأي اآلخــر، 
يف حــن أننــا نجــد املجتمــع اإلســالمي 
األول تقــدم برعــة مذهلــة، وذلــك 
ــرأي  ــق ال ــلمن حل ــة املس ــة ملارس نتيج

والتعبــر عنــه بحريــة تامــة.
الــرأي  اإلســالم حــق  كفــل  وقــد 
لــكل إنســان بوصفــه حًقــا مــن حقوقــه 
األســاس،  هــذا  وعــى  األساســية، 
يســتمد رشعيتــه  اآلخــر  الــرأي  فــإن 
ــه وفكــره  ــر عــن رأي ــه يف التعب مــن حق

احليــاة. يف  وفلســفته 
ويف نصــوص عديــدة عــن اإلمــام 
أصالــة  عــى  فيهــا  يؤكــد   )( عــي 
ا، فقــد  احلريــة، وأن اإلنســان يولــد حــرًّ
جــاء عــن حمّمــد بــن جعفــٍر العقبــي 

ــال: ق
 ...  )( املؤمنــَن  أمــرُي  »َخطــَب 
ــا النّــاُس، إّن آَدَم )( مَل  ثــّم قــاَل: أيُّ
ُهــم  َيلِــْد َعبــًدا وال أَمــًة وإّن النّــاَس ُكلَّ
أحــراٌر«)50(. وعنــه )( قــال: »ال َتُكْن 

ا«)51(.  َعبــَد َغــرِيَك وَقــد َجعَلــَك اهلل ُحــرًّ
نََّك الّطَمــُع  قَّ وعنــه )( قــال: »ال َيْســرَتِ

ا«)52(. ــرًّ ــَك اهلل ُح ــد َجعَل وَق
هــذه النصــوص وغرهــا تؤكــد عــى 
حقيقــة أن األصــل يف اإلنســان احلريــة، 
ويف  عقيدتــه  يف  حــر  إنســان  فــكل 
فكــره ويف عملــه ويف قناعاتــه بــرشط 
ــوق  ــاوز حق ــدم جت ــو ع ــط ه ــد فق واح
اآلخريــن، ألن هــذا أمــر منــاف للحريــة 

ــها. نفس
 )( عــي  اإلمــام  ســبق  وقــد 
بمئــات الســنن مــا نّصــت عليــه املواثيق 
واإلقليميــة  الدوليــة  واالتفاقــات 
اخلاصــة بحقــوق اإلنســان وحقــه يف 
حريــة الــرأي والتعبــر؛ حيــث أن أقــدم 
ــان يف  ــق اإلنس ــن ح ــالن دويل تضم إع
ــالن  ــو إع ــره ه ــه وفك ــن آرائ ــر ع التعب
حقــوق اإلنســان واملواطــن الفرنــي 
الــذي صــدر يف 26 أغســطس 1789م 
ــون  ــذي يتك ــية، ال ــة التأسيس يف اجلمعي
مــن 17 مــادة: أن حريــة التعبــر »تقــوم 
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..........................................................................)( الت�سامح عند الإمام علي
عــى حــق ممارســة كل عمــل ال يــر 
باآلخريــن« و»ال جيــوز إزعــاج أحــد 
منهــا«  الدينيــة  حتــى  آرائــه  بســبب 
معتــًرا حريــة الفكــر والــرأي مــن أثمــن 
بالتأكيــد  وذلــك  لإلنســان،  احلقــوق 
أن  يف  احلــق  مواطــن  لــكل  أن  عــى 
يكتــب ويتكلــم ويطبــع بحريــة، عــى أن 
ــتعال  ــاءة اس ــن إس ــؤواًل ع ــون مس يك
يف  املحــددة  األحــوال  يف  احلــق  هــذا 

القانــون)53(.
نســتطيع  ســبق،  مــا  كل  مــن 
االســتنتاج بــأن حــق الــرأي والتعبــر 
ــان- أي  ــول لإلنس ــق مكف ــو ح ــه ه عن
يف  وكذلــك  اإلســالم،  يف  إنســان- 
ــا أساســيًّا  القانــون الــدويل، باعتبــاره حقًّ

اإلنســان. حقــوق  مــن 
احلريــة  للجميــع  يتــاح  وعندمــا 
والثقافيــة  الفكريــة  آرائهــم  إبــداء  يف 
فــإن ذلــك يعــزز مــن روح التســامح 
مــن  ويقلــص  املجتمــع،  يف  الفكــري 
والتعصــب  الالتســامح  مســاحة 

املقيــت. الفكــري 
يف  الفكــري  التســامح  شــيوع  إن 
ــة  ــا بحاج ــلمة وغره ــات املس املجتمع
إىل الســاح بحريــة التعبــر عــن اآلراء 
املتضاربــة،  والنظريــات  املختلفــة، 
نبحــث  ثــم  املختلفــة،  واالجتهــادات 
ــجع  ــذا نش ــة، وهب ــن اآلراء الصحيح ع
عــى تنميــة روح التســامح الفكــري.
إمــا  األفــكار  مــع  تعاملنــا  إذا  أمــا 
ــب،  ــالب أو موج ــض، س ــود أو أبي أس
للوســط؛  مــكان  وال  ضدنــا  أو  معنــا 
التشــدد  شــيوع  إىل  يــؤدي  فهــذا 

الدينــي. والتطــرف  الفكــري، 
ــرأي  ــض ال ــذات، ورف ــاخ ال إن انتف
للنصيحــة،  الســاع  وعــدم  اآلخــر، 
ــل  ــا دالئ ــة كله ــرام اآلراء املخالف واح

عــى رفــض التســامح الفكــري.
إســالمية  كمجتمعــات  علينــا  إن 
واملذاهــب  األديــان  فيهــا  تتنــوع 
والتيــارات والتوجهــات واملرجعيــات 
مــن  نتعلــم  أن  الفكريــة  واملــدارس 
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الســاح  أمهيــة   )( املؤمنــن  أمــر 
لــآراء املختلفــة بالتعبــر عــن نفســها 
الــرأي  عــن  واالبتعــاد  ووجودهــا، 
حتــى  اآلخريــن  وإقصــاء  الواحــد، 
التســامح  روح  جمتمعنــا  يف  ُنشــيع 

املنشــود. الفكــري 
املطلب الرابع: التسامح السيايس

املقصــود بالتســامح الســيايس هــو 
لتقبــل  والعمــي  النفــي  االســتعداد 
مجاعــات وتيــارات أو أفــكار يعارضهــا 
املــرء، واإلقــرار هلــم بحقهــم يف ممارســة 
حقوقهــم السياســية واملدنيــة كافــة التــي 

ــون)54(. ــم القان ــا هل كفله
ــكل  ــون ل ــأن يك ــرون: ب ــه آخ ف وعرَّ
إنســان ذي أهليــة احلــق يف االشــراك 
يف توجيــه سياســة الدولــة يف الداخــل 
واخلــارج، ويف إدارهتــا ومراقبــة الســلطة 
التنفيذيــة، وقــد حــرص القــرآن الكريــم 
عــى منــح النــاس هــذا املقــدار الواســع 
ــم  ــث يرســم دعائ ــة حي ــذه احلري مــن ه
احلكــم عــى أســاس الشــورى واحلريــة 

السياســية واشــراك العقــالء وأصحاب 
ــاص، كل يف  ــرة واالختص ــرأي واخل ال

جمــال ختصصــه.
ــون  ــا أن تك ــيايس هن ــامح الس والتس
الســلطات،  مصــدر  نفســها  األمــة 
وأن يكــون لأفــراد احلــق يف اختيــار 
ــبته  ــه، وحماس ــق يف مراقبت ــم، واحل احلاك

عــى أعالــه)55(.
ــيايس  ــامح الس ــق التس ــى يتحق وحت
ــة،  ــدل، واحلري ــى الع ــوم ع ــب أن يق جي
واحلــوار،  واالنفتــاح،  والشــورى، 
وحــق  الســيايس،  اآلخــر  وتقبــل 
املعارضــة، وحــق النقــد، وحــق اجلهــر 

الســيايس. بالــرأي 
ســواء  الســيايس  والتســامح 
بــن  أو  واملحكومــن،  احلاكــم  بــن 
ــن  ــة، أو ب ــية املختلف ــات السياس اجلاع
إزالــة  عــى  يســاعد  املختلفــة  الــدول 
التوتــرات وحالــة النزاعــات السياســية، 
ويضمــن األمــن والســالم واالســتقرار 

والســيايس. االجتاعــي 
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..........................................................................)( الت�سامح عند الإمام علي
وقــد رضب اإلمــام عــي )( يف 
التســامح  املبــارك أروع صــور  عهــده 
معارضيــه  مــع  وتعامــل  الســيايس، 
وخمالفيــه تعاماًل إنســانًيا رفيع املســتوى، 
وأعطاهــم حقوقهــم السياســية واملدنيــة 
كاملــة، بالرغــم مــن أن مناوئيــه كّفــروه 
ــع  ــه، وم ــى حكم ــاس ع ــوا الن وحرض
ذلــك مل يســجنهم، ومل يمنــع حقوقهــم، 
ومل يقاتلهــم إال عندمــا بــدأوا القتــال، 
ــارك،  ــت املع ــا انته ــم بعدم ــى عنه وعف
بــل وضمــن هلــم حريــة الــرأي والفكــر 

ــك. ــن ذل ــر ع والتعب
لقــد حــدد اإلمــام عــي )( حقــوق 
وجليــة  واضحــة  بصــورة  املعارضــة 
ــُه ]أمــَر املؤمنــَن  للنــاس، فقــد روي: أنَّ
رُجــٌل  فقــاَم  بالكوفــِة،  َخَطــَب   ]
ِمــن اخلــوارِج فقــاَل: ال ُحْكــَم إاّل هلل! 
َفَســكَت عــيٌّ ، ُثــّم قــاَم آخــُر وآخــُر، 

ــاَل: ــه ق ــروا علي ــّا أْكَث فل
ــم  ــٌل، َلُك ــا باط ــراُد ب ــقٍّ ُي ــُة ح »كلم
َنْمنَُعُكــم  ال  ِخصــاٍل:  ثــالُث  عنَدنــا 

وال  فيهــا،  ــوا  ُتَصلُّ أْن  اهلل  مســاِجَد 
أْيديُكــم  كانــْت  مــا  الَفــْيَء  َنْمنَُعُكــم 
ــى  ــرٍب حّت ــم بح ــا، وال َنْبَدأُك ــع أْيدين َم

بــه«)56(. َتْبَدأونــا 
ويف روايــة أخــرى عــن كثــر بــن نمــر 
ــا يف اجلمعــة وعــي بــن أيب  ــا أن قــال: بين
طالــب )( عــى املنــر، إذ قــام رجــل 
وقــال: ال حكــم إال هلل ثــم قــام آخــر 
ــن  ــوا م ــم قام ــم إال هلل، ث ــال: ال حك فق
ــار  ــون اهلل. فأش ــجد حيكم ــي املس نواح
ــم  ــم ال حك ــوا، نع ــده: اجلس ــم بي عليه
إال هلل، كلمــة حــق ُيبتغــى هبــا باطــل، 
حكــم اهلل ينتظــر فيكــم، أال إن لكــم 
ــا:  ــم معن ــا كنت ــالل م ــالث خ ــدي ث عن
لــن نمنعكــم مســاجد اهلل أن يذكــر فيهــا 
مــا كانــت  فيًئــا  اســمه، وال نمنعكــم 
أيديكــم مــع أيدينــا، وال نقاتلكــم حتــى 

ــه)57(. ــذ يف خطبت ــم أخ ــا. ث تقاتلون
عــي  اإلمــام  أوضــح  فقــد  وهبــذا 
األمــور  يف  املعارضــة  حقــوق   )(

التاليــة:
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إىل  والــردد  العبــادة  حــق   .1
. جد ملســا ا

ضــد  )التأمــن  الفــيء  حــق   .2
. ) ع جلــو ا

مــن  )التأمــن  النقــد  حــق   .3
. ) ف خلــو ا

 )( إن أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي
عندمــا ابتــي بمــن عارضــه ســواء كانــوا 
مل  وفرًقــا،  كانــوا مجاعــات  أم  أفــراًدا، 
يقــم بكــّم األفــواه، ومل يمنــع املعارضــن 
مــن التجمــع، وعقــد االجتاعــات، ومل 
بــأي  املعارضــة  عــى  اخلنــاق  يضّيــق 
بــل أعطاهــم  شــكل مــن األشــكال، 

ــة. ــة كاف ــم املرشوع حقوقه
لقــد بنــى اإلمــام عــي )( حكمــه 
ومل  واحلــوار،  الشــورى  أســاس  عــى 
ــى يف  ــن حت ــن األمري ــن هذي ــع ع يراج
أحلــك الظــروف وأصعــب األوقــات، 
الذيــن  مــن  كثــًرا  أن  مــن  بالرغــم 
عارضــوه كانــوا ينطلقــون مــن طمــع يف 
احلكــم، أو حقــد يف النفــس، أو حــب يف 

اإلثــرة، أو فــرار مــن عــدل، أو رغبــة يف 
الدنيــا، وليــس من خالف يف الــرأي، أو 
اختــالف يف الفكــر؛ ولكــن للمعارضــة 
ــر  ــض النظ ــا، بغ ــب صيانته ــا جي حقوًق
ــاذا  ــدون، وم ــا يري ــوا، وع ــن يكون عّم
تكــون منطلقاهتــم وأهدافهــم احلقيقيــة.
 )( وبذلــك أرســى اإلمــام عــي
حــق املعارضــة وإبــداء )الــرأي اآلخر(، 
والتعبــر عــن ذلــك الــرأي بــأي وســيلة 
مرشوعــة، فلــم يســجن أحــًدا ملخالفتــه 
مــن  أحــًدا  يمنــع  ومل  الــرأي،  يف  لــه 
العطــاء ألنــه ال يتفــق معــه يف موقــف 
أو يف رؤيــة، ومل يبطــش بأحــد خالفــه 
ــكل  ــمح ل ــل س ــد؛ ب ــر أو املعتق يف الفك

ــا. ــا وفكره ــن ذاهت ــر ع اآلراء أن تع
)احلريــث  أن  املؤرخــون:  وروى 
بــن راشــد الشــامي( كان عــدًوا لإلمــام 
)(، فجــاءه قائــاًل لــه: واهلل ال أطعــت 
فلــم  خلفــك!،  صليــت  وال  أمــرك، 
يغضــب لذلــك، ومل يبطــش بــه، ومل يأمر 
بــه بالســجن أو العقوبــة، وإنــا دعــاه إىل 
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..........................................................................)( الت�سامح عند الإمام علي
أن يناظــره حتــى يظهــر أهيــا عــى احلــق، 
ويبــن لــه وجــه احلــق لعلــه يتــوب، 
ــًدا،  ــك غ ــود إلي ــث: أع ــه احلري ــال ل فق
فقبــل منــه اإلمــام، فانــرف الرجــل 

إىل قومــه ومل يعــد!)58(.
ومل يكتــِف اإلمــام )( بالعــدل مــع 
اخلــوارج، ومنحهــم حقوقهــم كاملــة 
ــًرا  ــم خ ــل أوىص هب ــة، ب ــان املعارض إب
الشــهرة:  قولتــه  فقــال  وفاتــه،  بعــد 
ــدي؛  ــواِرَج َبع ــوا( اخَل ــوا )َتْقُتل »ال ُتقاتِل
فَليــس َمــن َطلــَب احلــقَّ فأْخَطــأُه، َكَمــن 

ــُه«)59(. ــَل فأْدَرَك ــَب الباطِ َطل
أّن  »ُمــراده  احلديــد:  أيب  ابــُن  قــال 
اخلــوارج َضّلــوا بُشــبهٍة دَخلــت عليهم، 
ــة  ــّق، وهلــم يف اجلمل ــون احل ــوا َيطُلب كان
يــن، وحُمامــاٌة عــن عقيــدٍة  مَتّســٌك بالدِّ
اعتقدوهــا، وإْن أخَطــأوا فيهــا. وأّمــا 
ــا  معاويــة فلــم يكــن يطلــب احلــّق، وإّن
كان ذا باطــل، ال حُيامــي عــن اعتقــاٍد قــد 
بنــاه عــى شــبهة، وأحواُلــه كانــت تــدّل 
عــى ذلــك، فإّنــه مل يكــن مــن أربــاب 

ــْز أن َينُر  يــن، وإذا كان كذلــك مل جَيُ الدِّ
املســلمون ســلطانه، وحتــاَرُب اخلــوارج 
ــم  ــالل، ألهّن ــل ض ــوا أه ــه و إن كان علي
أحســن حــااًل منــه، فإهّنــم كانــوا َينهــون 
عــن املنكــر، وَيــَرون اخلــروج عــى أئّمــة 

ــا«)60(. ــور واجًب اجل
اإلنســاين  التعامــل  هــذا  وأدى 
واألخالقــي الرصــن مــع املعارضــة إىل 
أن يــأيت املعارضــون ألخــذ حقوقهــم 
ــارشة  ــام )( مب ــن اإلم ــم م وأعطياهت
ــرون  ــل، وال ي ــوف أو وج ــن دون خ م
يف معارضتهــم مــا يتناقــض مــع ذلــك. 
فقــد روي أن عبــد اهلل بــن عمــر، وســعد 
بــن أيب وقــاص، واملغــرة بــن شــعبة، 
يطلبــون   )( اإلمــام  إىل  جــاءوا 
ــوا،  ــد اعتزل ــا ق ــوا مجيًع ــم، وكان عطاءه
فلــم يشــهدوا اجلمــل وال صفــن، وكان 
وشــأهنم  تركهــم  قــد   )( اإلمــام 
ولكــن  يبايعــوه،  ومل  اعتزلــوا  منــذ 
ــم)61(. ــم يف منازهل ــم كان يصله عطاءه
ــًدا  ــي )( أح ــام ع ــرج اإلم ومل خُي
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ــرأي أو الفكــر أو  ــه يف ال ممــن كان خيالف
املوقــف أو املذهــب من دائرة اإلســالم، 
بــل كان يتعامــل مــع معارضيــه عــى 

ــلمون. ــم مس أهن
يكــن  مل   )( عليًّــا  أن  روي  فقــد 
إىل  حربــه  أهــل  مــن  أحــًدا  ينســب 
كان  ولكــن  النفــاق،  إىل  وال  الــرشك 
ــا«)62(،  ــْوا َعَلْينَ ــا َبَغ ــْم إِْخَواُننَ يقــول: »ُه
ــل:  ــل اجلم ــن أه ــي )( ع ــئل ع وس
الــرشك  مــن  قــال:  هــم؟  أمرشكــون 
ــال: إن  ــم؟ ق ــون ه ــل: أمنافق ــّروا. قي ف
قليــاًل.  إال  اهلل  يذكــرون  ال  املنافقــن 
قيــل: فــا هــم؟ قــال: »إِْخَواُننَــا َبَغــْوا 

َعَلْيِهــْم«)63(. َنــا  َفنُرِصْ َعَلْينَــا 
ــام  ــن اإلم ــن ع ــام احلس وروى اإلم
أهــِل  َعــن  ُســِئَل  ــُه  أنَّ  :)( عــّي 
ــَن  ــاَل: ِم ــوا؟ ق النَّهــَرواِن أُمرِشكــَن كان
ِك َفــّروا، َفقيــَل: يــا أمــَر امُلؤِمنــَن،  الــرشِّ
ال  امُلنافِقــوَن  قــاَل:  كانــوا؟  ُمنافِقــَن 
ــا  ــُه: َف ــَل َل ــاًل، َفقي ــروَن اهلل إاّل َقلي َيذُك
ــا  َن ُهــم؟ قــاَل: »َقــوٌم َبَغــوا َعَلينــا، َفنَرَصَ

َعَليِهــم«)64(. اهلل 
وكان مــن صــور التســامح الســيايس 
عنــد اإلمــام عــي )( أنــه كان ينصــح 
للحــوار  تــارة، ويدعوهــم  معارضيــه 
يفتــح  وكان  أخــرى،  تــارة  واملناظــرة 
ــه، ويصــر عــى  ــه لســاع آراء خمالفي قلب
أذى معارضيــه، ومل يســتعمل القــوة إال 
ــه  ــن كان ل ــا م ــتعملها، أم ــن اس ــد م ض
رأي خمالــف، أو موقــف مغايــر، فلــم 
هــؤالء  ضــد   )( اإلمــام  يســتعمل 
ــى  ــّر ع ــل كان ي ــايب؛ ب ــراء عق أي إج
وينهــى  معارضيــه،  حقــوق  ضــان 

ــه. ــب خمالفي ــن س ــه ع أصحاب
 )( وقــد اســتعمل اإلمــام عــي
احلــوار مــع اخلــوارج كوســيلة مهمــة 
قناعاهتــم،  وتغيــر  معهــم،  للتعامــل 
»إن  إليهــم:  مشــًرا   )( قــال  فقــد 
تكلمــوا  وإن  تركناهــم،  ســكتوا 
حاججناهــم، وإن أفســدوا يف الرض 
ــلم  ــوا بالس ــإذا عارض ــم«)65(، ف قاتلناه
تكلمــوا  وإذا  ذلــك،  يف  ضــر  فــال 
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حاججناهــم بالــكالم وحــده، أمــا إذا 
بــدأوا اإلفســاد والقتــال، فشــأهنم شــأن 
ــد مــن ردعهــم  ــاس الب غرهــم مــن الن
ــة  ــن مواجه ــه ال يمك ــم، ألن ومواجهته

مــن يشــن احلــرب إال بقتاهلــم.
وكــم جــرى بــن اإلمــام )( وبــن 
اخلــوارج مــن نقــاش حــاد، لكــن اإلمــام 
)( مل يكــن يتخــذ ضدهــم موقًفــا غر 
أهنــم  معهــم؛ رغــم  املحــاور  موقــف 
وأعلنــوا  دمــه،  واســتباحوا  كفــروه، 
أنــه ضمــن هلــم  إال  لــه؛  معارضتهــم 
حقوقهــم كافــة، وأنصفهــم مــن نفســه، 
وتعامــل معهــم بإنســانية وتســامح عــّز 

ــا. نظره
يقــول أبــو األعــى املــودودي: »لقــد 
ــذاءات اخلــوارج يف عهــده  ــل عــي ب قاب
بصــدر رحــب، وحــدث أن قبــض عــى 
مخســة منهــم وُأحــروا إليــه وكانــوا 
يكيلــون لــه الســباب علنًــا حتــى أنــه 
أقســم أحدهــم أمــام النــاس ألقتلــن 
عليًّــا، ومــع ذلــك أطلــق رساحهــم، 

ــا  ــم ب ــه بــأن يــردوا عليه وقــال لرجال
يتخــذ  مل  لكنــه  القــول،  مــن  شــاءوا 

عمليًّــا«)66(. إجــراء  ضدهــم 
الكريــم  عبــد  الدكتــور  ويقــول 
بالصبغــة  يتعلــق  »وفيــا  عثــان: 
الــرأي  حريــة  كانــت  فقــد  السياســية 
والتفكــر مكفولــة إىل حــد بعيد. ونشــر 
إىل مثــال عــام نقتبســه مــن خالفــة عــي 
)(، ذلــك أنــه عندمــا انشــق عليــه 
ــة آالف،  ــوايل ثاني ــوا ح ــوارج وكان اخل
ــم،  ــاس ليناظره ــن عب ــم اب ــل إليه أرس
منهــم  الكثريــن  يقنــع  أن  فاســتطاع 
باحلجــة حتــى عــاد أربعــة آالف، أمــا 
 )( َمــن تبقــى فقــد أرســل إليهــم عــي
كتاًبــا يقــول فيــه: »كونــوا حيــث شــئتم، 
ــا،  ــا حراًم ــا وبينكــم أال تســفكوا دًم بينن
وال تقطعــوا ســبياًل، وال تظلمــوا أحــًدا، 
فــإن فعلتــم نــذر احلــرب معكــم، ال نبــدأ 

بقتــال مــا مل ُتدثــوا فســاًدا«)67(.
أمــا الكاتب املــري األســتاذ فهمي 
ــي  ــام ع ــة اإلم ــرى يف جترب ــدي: ف هوي
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ــة  ــة مليئ ــا: جترب ــوارج أهن ــع اخل )( م
بالــدروس التــي يتعــن علينــا أن ندقــق 
يف مالبســاهتا، لنســتوعب احلــدود التــي 
حيتملهــا الواقــع اإلســالمي ملبــارشة مــا 
نســميه يف زماننــا املعارضــة السياســية أو 

املســلحة.
ولعلنــا ال نبالــغ إذا قلنــا أن الفكــر 
كثــًرا  يبــن  اإلســالمي  الســيايس 
تلــك  مــن االجتهــادات عــى دروس 
التجربــة، األمــر الــذي يدعونــا إىل أن 
نحــاول اســرجاع تلــك الــدروس ومــا 

منهــا. املســلمن  فقهــاء  اســتخلصه 
فهنــا تيــار بــارز بــن فقهــاء املســلمن 
يضــم عــدًدا مــن أهــل الســلف واخللف 
اســتقر رأيــه عــى أن الواقــع اإلســالمي 
التــي  السياســية  املعارضــة  حيتمــل 
ــن  ــل م ــًدا يف الني ــب بعي ــن أن تذه يمك
القيــادات احلاكمــة، ســواء يف سياســاهتا 
كّفــروا  اخلــوارج  إياهنــا-  مــدى  أو 
املنابــر  فــوق   )( عــي  اإلمــام 
ــس  ــذي لي ــن ال ــأهنم- لك ــم وش وتركه

ــد هــؤالء املعارضــة املســلحة  ــًدا عن مقي
التــي هتــدد كيــان الدولــة اإلســالمية 
وتــرّوع ســكاهنا وجتــرح وحدهتــا)68(.
ــتنتاجه  ــتطيع اس ــا نس ــم م ــل أه ولع
مــع   )( عــي  اإلمــام  جتربــة  مــن 
معارضيــه أن للــرأي اآلخــر مكاًنــا يف 
الدولة اإلســالمية، وأن اإلســالم يكفل 
للمعارضــة  كافــة  املرشوعــة  احلقــوق 
املعارضــة  أمــا  الســلمية،  السياســية 
ــال  ــالمية ف ــة اإلس ــد الدول ــلحة ض املس
إذ ال رشعيــة يف حماربــة  هلــا؛  رشعيــة 

الرشعيــة.
إن لدينــا- نحــن املســلمن- رصيــًدا 
ــر  ــي كب ــيف تارخي ــًا بأرش ــا مدع فكريًّ
التســامح  عــى  بوضــوح  يــدل  ا  جــدًّ
ــاة،  ــاء واحلي ــه يف البق ــر، وحق ــع اآلخ م
واألمــن مــن األذى بمختلــف أشــكاله.
ــا  ــد بعًض ــا أن جت ــف حقًّ ــن املؤس وم
ويعمــل  ذاتــه،  يف  إال  احلــق  يــرى  ال 
بــكل إرصار عــى إلغــاء اآلخــر، ونــرش 
التعصــب والتطــرف والغلــو، كــا أن 
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ــن يقــرأون  ــًرا مــن الغربيــن- والذي كث
اإلســالم قــراءة ســطحية- ينظــرون إىل 
اإلســالم بوصفــه ال ُيقــر التعدديــة، وال 

ــر!. ــرأي اآلخ ــرف بال يع
وقيمــه  اإلســالم  تعاليــم  كل  إن 
حتــث عــى التســامح، واحــرام اآلخــر، 
وإعطــاء كل ذي حــق حقــه، انطالًقــا 
ــة، وحــق اإلنســان يف  ــة احلري مــن أصال
االختــالف. ومــن أكــر األدلــة عــى 
ــي  ــالمية األوىل الت ــة اإلس ــك التجرب ذل
ــان حكمــه،  قادهــا اإلمــام عــي )( إبَّ
وشــواهدها  وقائعهــا  تؤكــد  التــي 
يف  التســامح  ســعة  عــى  التارخييــة، 
اآلخــر،  بوجــود  والقبــول  اإلســالم، 

كاملــة. املعارضــة  حقــوق  وضــان 
املبحث الثالث: احلاجة إىل التسامح

والتعــدد  التنــوع  حقائــق  إن 
ــري  ــايف والفك ــي والثق ــي واملذهب الدين
كل  يف  موجــودة  واحلضــاري 
فيهــا  بــا  اإلنســانية،  املجتمعــات 
يفــرض  املســلمة، وهــذا  املجتمعــات 

مــن الناحيــة النظريــة والواقعيــة ترســيخ 
ثقافــة التســامح والتعايــش اإلجيــايب بــن 

االجتاعيــة. املكونــات  خمتلــف 
اإلجيــايب  التســامح  إىل  واحلاجــة 
رضورة دينيــة قبــل أن تكــون حاجــة 
واقعيــة، فاإلســالم يــريب أتباعــه عــى 
وواجــب  أخالقــي  كمبــدأ  التســامح 
دينــي جتــاه اآلخــر فضــاًل عــن الــذات.
بالعــدل  يأمــر  الــذي  واإلســالم 
ــارة  ــو إىل ع ــم ويدع ــن الظل ــى ع وينه
الســالم  أســس  وتدعيــم  األرض 
ــدأ  ــن مب ــا م ــايب انطالًق ــش اإلجي والتعاي
نفــس  مــن  ينحــدرون  البــرش  كل  أن 
ــا  َ َأيُّ َيــا  تعــاىل:  قــال  كــا  واحــدة 
َخَلَقُكــم  الَّــِذي  ُكــُم  َربَّ ُقــوْا  اتَّ النَّــاُس 
ْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخَلــَق ِمنَْهــا َزْوَجَهــا  ــن نَّ مِّ
ُقوْا  َوَبــثَّ ِمنُْهــَا ِرَجــااًل َكثـِـرًيا َونَِســاء َواتَّ
اهلل الَّــِذي َتَســاءُلوَن بـِـِه َوالَْرَحــاَم إِنَّ اهلل 

.)69(َرِقيًبــا َعَلْيُكــْم  َكاَن 
ويريــد اإلســالم أن يــريب أتباعــه عــى 
تقبــل التواصــل مــع األمــم والشــعوب 
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والثقافــات األخــرى كــا يف قولــه تعاىل: 
ــن َذَكــٍر  ــا َخَلْقنَاُكــم مِّ ــا النَّــاُس إِنَّ َ َيــا َأيُّ
َوَقَبائِــَل  ُشــُعوًبا  َوَجَعْلنَاُكــْم  َوُأنَثــى 
اإلنســاين  فالتعــارف   )70(لَِتَعاَرُفــوا
هــو الســبيل نحــو التآلــف والراحــم 

والتعــاون والتعايــش والتســامح.
إىل  بالدعــوة  يكتفــي اإلســالم  وال 
التعــارف اإلنســاين والتعايــش اإلجيايب، 
إىل  يدعــو  بــل  الفعــال،  والتســامح 
ــر  ــار غ ــع الكف ــى م ــط حت ــر والقس ال
اَل  تعــاىل:  قولــه  يف  كــا  احلربيــن 
ــْم يِف  ــَن مَلْ ُيَقاتُِلوُك ــِن الَِّذي ــُم اهلل َع َينَْهاُك
ــن ِدَياِرُكــْم َأن  يــِن َومَلْ ُيِْرُجوُكــم مِّ الدِّ
ــبُّ  ــْم إِنَّ اهلل حُيِ ــُطوا إَِلْيِه ــْم َوُتْقِس وُه َتَرُّ

.)71(امْلُْقِســطَِن
ــالف ال  ــى أن االخت ــد ع ــذا يؤك وه
ــن  ــا ع ــا أو حاجًب ــون عائًق ــب أن يك جي
التعــاون  أو  اآلخــر،  مــع  التواصــل 
ــع  ــكل جمتم ــة، ف ــات املتنوع ــع املكون م
إنســاين تتعــدد فيــه األعــراف واألديــان 
أن  جيــب  واألجنــاس  واملذاهــب 

للمجتمــع،  إثــراء  مصــدر  يكــون 
والتصــادم  للتقاطــع  مصــدًرا  وليــس 

والتحــارب.
ومتطــور  متقــدم  جمتمــع  وأي 
ــا البــد وأنــه قــد ســلك مســلك  حضاريًّ
التنــوع  مــن  اإلجيابيــة  االســتفادة 
عــن  وهــذا  واالختــالف،  والتعــدد 
املجتمعــات  بينــا  واحلكمــة،  العقــل 
ــن  ــاين م ــا تع ــا وحضاريًّ ــة علميًّ املتخلف
والتعصــب  الالتســامح  عقليــة  غلبــة 
االجتاعيــة  مكوناهتــا  بــن  والتشــنج 

. ملختلفــة ا
ــن  ــًرا م ــإن كث ــديد ف ــف الش ولأس
اليــوم  تعــاين  املســلمة  املجتمعــات 
واالحتقــان  الالتســامح  حالــة  مــن 
الدينــي واملذهبــي، وتقلــص مســاحات 
بســبب  التعــاون  وجمــاالت  التســامح 
والتطــرف  والتشــدد  التعصــب  غلبــة 
الدينــي والفكــري والثقــايف والســيايس 
واملكونــات  األطــراف  خمتلــف  عنــد 

االجتاعيــة.
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مجيًعــا  علينــا  يفــرض  مــا  وهــذا 
ــاه  ــالم ووصاي ــم اإلس ــودة إىل تعالي الع
عــى  احلاثــة  واآلداب  األخــالق  يف 
التســامح والتعايــش اإلجيــايب، واألخــذ 
هبــا، والعمــل بــا جــاء فيهــا، والتجمــل 
بقيــم التســامح والتآلــف واالنســجام 

والتعــاون. والتالقــي  والتواصــل 
 )( كــا أن يف ســرة رســول اهلل
كثــًرا   )( املؤمنــن  أمــر  وســرة 
والشــواهد  واألمثلــة  القصــص  مــن 
ــا  ــش، ك ــامح والتعاي ــى التس ــة ع الدال
وحكمهــم  وكلاهتــم  أقواهلــم  يف  أن 
)( مــا يغنــي ثقافــة التســامح، ولكــن 
نحتــاج إىل تطبيقهــا عمليًّــا يف واقعنــا 

العــام. االجتاعــي 
وال يمكــن أن يتحقــق التعايــش مــن 
يتحقــق  أن  تســامح، وال يمكــن  دون 
التســامح مــن دون االلتــزام باألخــالق 
أعطــى  التــي  اإلســالمية،  واآلداب 
املؤمنــن  وأمــر   )( اهلل  رســول 
ترســيخها  أجــل  مــن  حياهتــا   )(

الديــن  قيــم  وإحيــاء  املجتمــع،  يف 
الفاضلــة. واألخــالق 

واليــوم فــإن املجتمــع املســلم أحــوج 
مــا يكــون إىل التحــي بالقيــم األخالقيــة 
ــف اآلراء  ــع خمتل ــل م ــة، والتعام الرفيع
واملكونــات  والتيــارات  والتوجهــات 
التســامح  بأخالقيــات  االجتاعيــة 
والتعايــش، ومراعــاة آداب االختــالف.
أعيننــا  نصــب  وضعنــا  مــا  وإذا 
ــذا  ــإن ه ــه ف ــالم وآداب ــات اإلس أخالقي
يســاهم كثــًرا يف جتســر الفجــوة بــن 
املختلفــن، وتثبيــت دعائــم التســامح 
املذاهــب  أصحــاب  بــن  واالنفتــاح 
واجلاعــات  والطوائــف  واألديــان 
والتيــارات املختلفــة ممــا ينعكــس إجياًبــا 
يف بنــاء مســرة املجتمــع، واالرتقــاء بــه 
ــور  ــدم والتط ــد والتق ــالمل املج ــو س نح

املنشــود. احلضــاري 
إن علينــا أن نعكــس ثقافــة التســامح 
وتعاملنــا  وســرتنا  مســرتنا  يف 
وأخالقنــا وثقافتنــا حتــى نصــل ملرحلــة 
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التســامح اإلجيــايب الفعــال، ونبتعــد عــن 
ــاء،  ــاء واإللغ ــامح واإلقص ــة الالتس لغ
فــإن هــذا يؤثــر ســلًبا عــى بنــاء املجتمــع 
أن  يمكــن  فــال  وتطــوره،  وتقدمــه 
تســود  عندمــا  إال  جمتمــع  أي  يتطــور 
وتتجــذر  التســامح،  أخالقيــات  فيــه 
ــآداب  ــزام ب ــر، وااللت ــل اآلخ ــة تقب ثقاف

االختــالف.
ــر إىل  ــة أن ننظ ــل واحلكم ــن العق وم
تعدديــة اآلراء واألفــكار واالجتهــادات 
يف أي حقــل مــن حقــول املعرفــة والعلم 
عــى أنــه ثــروة علميــة وحضاريــة ال 
عــى  دليــل  فالتعدديــة  بثمــن،  تقــدر 
يف  ومتنوعــة  كبــرة  عقــول  وجــود 
التفكــر واملنهــج العلمــي، وقــادرة عــى 

العطــاء واإلنتــاج العلمــي واملعــريف.
وتنمــو ثقافــة التســامح والتعايــش 
والعلميــة  الفكريــة  التعدديــة  ظــل  يف 
ــة  ــواء احلري ــع أج ــود املجتم ــا يس عندم
الفكريــة التــي دعــا إليهــا اإلســالم، أمــا 
ــت الفكــري  ــا تســود أجــواء الكب عندم

فــإن  خمالــف  رأي  أي  جتــاه  والقمــع 
تكــون  واإلقصــاء  الالتســامح  ثقافــة 

هــي الســائدة.
وال يصــح بــأي حــال مــن األحــوال 
املغايــرة،  واألفــكار  اآلراء  مصــادرة 
واحلجــر عــى أي رأي خمالــف، بل جيب 
تشــجيع اإلنتــاج الفكــري، واإلبــداع 
العلمــي حتــى يتطــور املجتمــع ويتقــدم 

ــا. حضاريًّ
ثــم إنــه ال جيــوز أن يــؤدي التعــدد يف 
الــرأي أو الفكــر أو االعتقــاد أو املنهــج 
ــف  ــن التآل ــاس م ــن الن ــا ب ــاد م إىل إفس
واالنســجام،  واالحــرام  والتعــاون 
ــهور:  ــول املش ــه الق ــر إلي ــا يش ــذا م وه
»االختــالف يف الــرأي ال يفســد للــود 

قضيــة«)72(.
واقعنــا  فــإن  لأســف  ولكــن 
االجتاعــي املعــارص يف أكثــر البلــدان 
مســاحة  أصبــح  وغرهــا  اإلســالمية 
اآلخــر،  والــرأي  بالــرأي  القبــول 
اآلخــر،  املخالــف  جتــاه  والتســامح 
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تتقلــص  املختلــف  مــع  والتعايــش 
اجتاعيــة  عوامــل  بفعــل  مســاحتها 

ســائدة. وسياســية  وفكريــة 
ــدم  ــع وتق ــة املجتم ــل مصلح وألج
ــامح  ــاعة روح التس ــب إش ــان جي األوط
ــات  جتــاه اآلراء واالجتهــادات والنظري
فهــذا هــو ســبيل  املختلفــة؛  الفكريــة 

التقــدم والتطــور واالزدهــار.
االقتــداء  األمــة  عــى  وجيــب 
يف   )( املؤمنــن  بأمــر  والتــأيس 
التحــي بأخالقيــات التســامح، وإعطــاء 
والســاح  كافــة،  حقوقهــم  النــاس 
نفســها؛  عــن  بالتعبــر  اآلراء  لــكل 
والتســامح  احلريــة  وجــود  أدى  فقــد 
ــار  ــي )( إىل ازده ــام ع ــد اإلم يف عه
املكتبــات  وامتــالء  والثقافــة،  العلــوم 
اإلســالمية بالذخائــر املعرفيــة املختلفــة 
مــن شــتى العلــوم والفنــون يف الفلســفة 
واملنطــق، والتوحيــد واألصــول والفقــه 
والكيميــاء والفيزيــاء والطب واهلندســة 
ذلــك،  وغــر  والرياضيــات  والفلــك 

ــوات  ــة خط ــدم البرشي ــاهم يف تق ــا س مم
كبــرة عــى طريــق البنــاء احلضــاري، 
وقــد كان ذلــك التقــدم العلمــي أساًســا 
يف إقامــة النهضــة األوربيــة احلديثــة.

نتائج البحث
يف خامتــة هــذا البحــث عــن التســامح 
نســتخلص   )( عــي  اإلمــام  عنــد 

النتائــج اآلتيــة:
التحــي  إىل  يدعــو  اإلســالم  إن   .1
ــد  ــة التســامح ســواء عــى الصعي بفضيل
الفــردي أم عــى الصعيــد االجتاعــي أم 
ــامح  ــار أن التس ــة، باعتب ــاة العام يف احلي
فضيلــة وقيمــة مــن القيــم والفضائــل 
ــي  ــق والتح ــب التخل ــي جي ــرى الت الك

والتجمــل هبــا.
ــل  ــوال أه ــتعراض أق ــر اس ــت ع 2. ثب
اللغــة اإلحيــاء اإلجيــايب ملفــردة التســامح 
والتــي تشــر إىل اللــن والتســاهل يف 
التعامــل، واجلــود والكــرم والســخاء 
ذلــك  عــى  الباعــث  وأن  والعطــاء، 
وال  والتســامي،  والرفعــة  العــزة  هــو 
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أنــواع  مــن  نــوع  أي  التســامح  يعنــي 
الضعــف واالهنــزام والذلــة، أو التنــازل 
الدينيــة  والقناعــات  املعتقــدات  عــن 
ــى  ــن أع ــامح م ــل أن التس ــة؛ ب والفكري
القــوة والســمو واألخــالق. مراتــب 

3. إن القاعــدة الفقهيــة )قاعدة اإللزام( 
ــه  ــوا ب ــا ألزم ــم ب ــول )ألزموه ــي تق الت
أنفســهم( تعنــي إعطــاء اآلخــر الدينــي 
ويــراه  يعتقــده  بــا  االلتــزام  يف  احلــق 
ــه؛ وهــذه  ــه أو دين ــا ملذهب ــا طبًق صحيًح
ــة التــي يعمــل هبــا ُجــّل  القاعــدة الفقهي
عندهــم-  املشــهور  وهــو  الفقهــاء- 
ــل  تــدل عــى إنســانية اإلســالم، وتأصي
الدينــي؛  اآلخــر  جتــاه  التســامح  روح 
ــاع  ــة ألتب ــة الديني ــس للحري ــي تؤس وه
ــاع  ــة، وأتب ــالمية املختلف ــب اإلس املذاه
ــل  ــم العم ــح هل ــرى، وتتي ــان األخ األدي
ــم، ويف  ــم وأحكامه ــق عقائده ــى وف ع

ــم. ــش معه ــول التعاي ــرار بقب ــذا إق ه
التــي  األخالقيــة  املنظومــة  تؤكــد   .4
رشعهــا اإلســالم ورّغــب فيهــا وَحــثَّ 

عليهــا عــى االلتــزام بمنهــج التســامح، 
واالبتعــاد عــن التعصــب والتطــرف، 
أو  التجريــح  أو  اإلســاءة  وجتنــب 

لآخريــن. اإليــذاء  أو  التحقــر 
 )( 5. ثبــت أن ســرة اإلمــام عــي
ــروح  ــمت ب ــانية اتس ــة واإلنس األخالقي
التســامح، وكان كثــر الســاحة والعفــو 
والصفــح مــن موقــع القــوة والقــدرة 
حتــى عــن خصومــه ومعارضيــه، وهــذا 

ــامح. ــات التس ــح جتلي ــن أوض م
6. إن أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي بــن 
أّصــل لرشعيــة  قــد   )( أيب طالــب
املعارضــة يف الدولــة اإلســالمية، مــن 
مــن  معارضيــه  مــع  تعاملــه  خــالل 
اخلــوارج وغرهــم، والتكفــل بضــان 
حقوقهــم كاملــة، والســاح هلــم بالتعبر 
ــا  ــعائرهم، م ــة ش ــم، وممارس ــن آرائه ع
دامــوا يارســون أعاهلم بســلم وســالم.
7. اتضــح بشــكل جــي الــدور املهــم 
لإلمــام عــي )( يف ترســيخ خمتلــف 
أنــواع التســامح وأقســامه ســواء عــر 
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..........................................................................)( الت�سامح عند الإمام علي
كلاتــه وأقوالــه وحكمــه البليغــة، أم عــر 
واملعنويــة  األخالقيــة  العمليــة  ســرته 
واالجتاعيــة  والفكريــة  واإلنســانية 

والسياســية.
املجتمعــات  حاجــة  عــن  الكشــف   .8
يف  التســامح  روح  تعزيــز  إىل  املســلمة 
كالتســامح  وأنواعــه  أقســامه  خمتلــف 
األخالقــي،  والتســامح  الدينــي، 
والتســامح  االجتاعــي،  والتســامح 

الســيايس. والتســامح  الفكــري، 
التعايــش  إنــه ال يمكــن أن يتحقــق   .9
مــن دون تســامح، وال يمكــن أن يتحقــق 
التســامح مــن دون االلتــزام باألخــالق 
التــي  اإلســالمية،  والقيــم  واآلداب 

مــن  )( حياتــه  عــي  اإلمــام  أعطــى 
املجتمــع،  يف  مبادئهــا  ترســيخ  أجــل 
وإحيــاء قيــم الديــن احلنيــف ومبادئــه.
يكــون  أن  رضورة  عــى  التأكيــد   .10
االقتــداء والتــأيس بســرة اإلمــام عــي 
يف  ذلــك  النعــكاس  منطلًقــا   )(
املجتمــع، وحتويلــه إىل منهــج عمــي يف 
ــوج  ــلمة أح ــات املس ــامح، فاملجتمع التس
بالقيــم  التحــي  إىل  اليــوم  تكــون  مــا 
األخالقيــة، والتعامــل بتســامح عظيم مع 
ــارات  ــات والتي ــف اآلراء والتوجيه خمتل
والسياســية  االجتاعيــة  واملكونــات 
والثقافيــة والفكريــة، بعيــًدا عــن خطــاب 
ــة والعنــف والتعصــب املذمــوم. الكراهي
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)بتــرف(.  ،411 ص 
59. هنــج البالغــة: اخلطبــة 61. مســند اإلمــام عــي 
)(: الســيد حســن القبانجــي، ج 4، ص 324، ح 

.22  /4374
60. رشح هنج البالغة: ابن أيب احلديد، 5/ 78.

61. عــي إمــام املتقــن، عبــد الرمحــن الرشقــاوي، ج 

2، ص 142.
62. بحار األنوار، ج 32، ص 324، رقم 298.

63. مســتدرك الوســائل، املــرزا حســن النــوري 
أيب  ابــن  واملصنــف،   ،68 ص  ج11،  الطــريس، 

.369  -368 ص  ج21،  شــيبه، 
64. اجلعفرّيــات: ص 234، مســند زيــد: ص 410 
النهــروان«  أهــل  و  اجلمــل وصّفــن  »أهــل  وفيــه 

بدل»أهــل النهــروان«.
ــواد  ــد ج ــيخ حمم ــة: الش ــج البالغ ــالل هن 65. يف ظ

مغنيــة، ج 1، ص 252.
ــودودي،  ــى امل ــو األع ــالمية، أب ــة اإلس 66. احلكوم
الــدار الســعودية للنــرش والتوزيــع- جــدة- اململكــة 
العربيــة الســعودية، 1404هـــ- 1984م، ص 408.
ــالة-  ــة الرس ــالمية، مؤسس ــة اإلس ــامل الثقاف 67. مع

بــروت، ط 14، 1409هـــ- 1989-ص 66.
فهمــي  اإلســالم(،  واملعارضــة يف  )التعدديــة   .68
ــة  ــنة احلادي ــدد 354، الس ــريب، الع ــة الع ــدي جمل هوي

والثالثــون، مايــو 1988م، ص 32، .
69. سورة النساء، اآلية: 1.

70. سورة احلجرات، اآلية: 13.
71. سورة املمتحنة، اآلية: 8.

لطفــي  أمحــد  للدكتــور  القــول  هــذا  ينســب   .72
الســيد )ت 1963 م(، أول رئيــس جلامعــة القاهــرة.
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..........................................................................)( الت�سامح عند الإمام علي
قائمة املصادر واملراجع

* القرآن الكريم.
1- ابــن أيب مجهــور األحســائي، حممــد بــن عــي بــن 
إبراهيــم )ت 909 هـــ(،  بــن  بــن حســن  إبراهيــم 
عــوايل الــآيل العزيزيــة يف األحاديــث الدينيــة، دار 
 ،1 ط  لبنــان،  بــروت-  العــريب،  الــراث  إحيــاء 

2009م. 1430هـــ- 
2- ابــن أيب شــيبه، أبــو بكــر عبــد اهلل بــن حممــد 
قرطبــة،  دار  املصنــف،  هـــ(،   235 )ت  الكــويف 

2006م. 1427هـــ-  ط1،  لبنــان،  بــروت- 
3- ابــن عاشــور، حممــد الطاهــر )ت 1393 هـــ(، 
التاريــخ،  مؤسســة  والتنويــر،  التحريــر  تفســر 

2000م. 1420هـــ-  لبنــان،  بــروت- 
ــن  ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــر، أب ــن كث 4- اب
ــة  ــقي )ت 774 هـــ(، البداي ــوء الدمش ــن ض ــر ب كث
والنهايــة، دار إحيــاء الــراث العــريب، بــروت، ط1، 

1988م. 1408هـــ- 
711هـــ/  )ت  مكــرم  بــن  حممــد  منظــور:  ابــن   5
بــروت-  صــادر،  دار  العــرب،  لســان  1311م(، 

1990م. 1410هـــ-  ط1،  لبنــان، 
6. باناجــه، ســعيد حممــد أمحــد، دراســة مقارنــة حــول 
اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان ونصــوص امليثــاق 
ــة  ــة واالجتاعي ــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصادي ال
منهــا،  اإلســالمي  الترشيــع  وموقــف  والثقافيــة 
 - 1406هـــ  ط1ن  بــروت،  الرســالة-  مؤسســة 

1985م.
)ت  جابــر  بــن  حييــى  بــن  أمحــد  البــالذري،   -7

مؤسســة  األرشاف،  أنســاب  م(،   892 279هـــ/ 
ط1،  لبنــان،  بــروت-  للمطبوعــات،  األعلمــي 

1974م.  - 1394هـــ 
8. اجلابــري، حممــد عابــد، قضايــا يف الفكــر املعــارص، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، ط1، 

1997م.
9. اجلوهــري، إســاعيل بــن محــاد )ت 393 هـــ(، 
دار  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح: 
مــر، 1430هـــ- 2009م. القاهــرة-  احلديــث، 
وحــدة  صدقــي،  أمحــد  الدكتــور  الدجــاين،   .10
ــط،  ــامل مراب ــالمية يف ع ــة إس ــارة عربي ــوع وحض التن

1990م. ط1،  القاهــرة،  العــريب-  املســتقبل  دار 
ــادر  ــد الق ــن عب ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــرازي، حمم 11- ال
ــة،  ــة العري ــار الصحــاح، املكتب )ت 666 هـــ(، خمت

ــان، ط3، 1418هـــ- 1997م. ــروت- لبن ب
ميــزان  )معــارص(،  حممــد  شــهري،  الــري   -12
ــروت-  ــة، ب ــث الثقافي ــة دار احلدي ــة، مؤسس احلكم

1419هـــ. ط2،  لبنــان، 
13- زيــد الشــهيد اهلاشــمي العلــوي، زيــد بــن عــي 
بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب )ت 122هـــ(، 
مســند زيــد، منشــورات دار مكتبــة احليــاة، بــروت- 

لبنــان.
14. الســيوطي، جــالل الديــن عبــد الرمحــن بــن 
كــال الديــن أيب بكــر بــن حممــد ســابق الديــن خــر 
اجلامــع  هـــ(،   911 )ت  األســيوطي  اخلضــري 
1401هـــ-  ط1،  بــروت،  الفكــر،  دار  الصغــر، 

م.  1981
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15. الرشقــاوي، عبــد الرمحــن )ت 1987 م(، عــي 

إمــام املتقــن، )د. ط(، )د. ت(.
16. الرشيــف الــريض، أبــو احلســن حممــد بــن أيب 
أمحــد احلســن بــن موســى بــن حممــد بــن موســى بــن 
إبراهيــم ابــن اإلمــام موســى الكاظــم )ت 406هـــ(، 
بــن أيب طالــب، رشح  هنــج البالغــة لإلمــام عــي 
الشــيخ: حممــد عبــده، دار البالغــة، بــروت- لبنــان، 

ط4، 1409 هـــ- 1989م.
باقــر )ت 1980م(،  الســيد حممــد  17- الصــدر، 
اقتصادنــا: مؤسســة اإلعــالم اإلســالمي، قــم، ط2، 

1425 هـــ.
18- الطــريس، مــرزا حســن النــوري )ت 1320 
دار  املســائل،  ومســتنبط  الوســائل  مســتدرك  هـــ(، 
اهلدايــة، بروت- لبنــان، ط5، 1412هـــ- 1991م.
19- الطرحيــي، فخــر الديــن بــن حمّمــد عــي بــن 
أمحــد بــن عــي بــن أمحــد بــن طريــح )ت 1085 
هـــ(، معجــم جممــع البحريــن، مؤسســة األعلمــي 
1430هـــ-  ط1،  لبنــان،  بــروت-  للمطبوعــات، 

2009م.
20. طعمــة، د. رشــدي أمحــد طعمــة، ود. حممــد عبد 
ــة  ــوء الربي ــامح يف ض ــة التس ــيخ، ثقاف ــرؤوف الش ال
والديــن، دار الفكــر العــريب، القاهــرة- مــر، ط1، 

1428هـ- 2007م.
21- عثــان، عبــد الكريــم، معــامل الثقافة اإلســالمية، 
1409هـــ-  ط14،  بــروت،  الرســالة-  مؤسســة 

1989م.
يف  التســامح  عبــود،  محيــد  أمحــد  العلــواين،   -22

ط1،  لبنــان،  بــروت-  املعرفــة،  دار  اإلســالم، 
م.  2013 1434هـــ- 

بــن مرتــى )ت  23- الفيــض الكاشــاين، حممــد 
1091 هـــ(، كتــاب الــوايف، حتقيــق: الســيد عــي عبــد 
ــريب،  ــراث الع ــاء ال ــوم، دار إحي ــر العل ــن بح املحس

ــان، ط1، 1432هـــ- 2011م. ــروت- لبن ب
24- القبانجــي، الســيد حســن، مســند اإلمــام عــي 
)(، حتقيــق: الشــيخ طاهــر الســالمي، مؤسســة 
ط1،  لبنــان،  بــروت-  للمطبوعــات،  األعلمــي 

2000م. 1421هـــ- 
ــوب )ت 329 هـــ(،  ــن يعق ــد ب ــي، حمم 25- الكلين
الــكايف، ضبطــه وصححــه وعلَّــق عليه: الشــيخ حممد 
ــات،  ــارف للمطبوع ــن، دار التع ــمس الدي ــر ش جعف

بــروت- لبنــان، 1413هـــ- 1992م.
بــن  حممــد  بــن  حممــد  عــي  أبــو  الكــويف،   -26
األشــعث )املتــوىف يف القــرن الرابــع(، اجلعفريــات 
أو األشــعثيات: إلســاعيل بــن موســى بــن جعفــر... 
بــن أيب طالــب )(، حتقيــق: مصطفــى صبحــي، 
األعلمــي  مؤسســة  األعلمــي،  عــالء  تصحيــح: 
ــروت، ط1، 1434هـــ- 2013م. ــات، ب للمطبوع
ــن  ــي ب ــي املتق ــن ع ــالء الدي ــدي، ع ــي اهلن 27- املتق
ــنن  ــال يف س ــز الع ــن )ت 975 هـــ(، كن ــام الدي حس
األقــوال واألفعــال، مؤسســة الرســالة، بــروت- 

لبنــان، د. ط، 1409هـــ- 1989م.
28- املجلــي، حممــد باقــر بــن حممــد تقــي )1111 
 ،)( بحــار األنــوار، مؤسســة أهــل البيــت ،)هـــ

1989م. 1409هـــ-  ط4، 
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الوســيط،  املعجــم  الباحثــن،  مــن  جمموعــة   -29
جممــع اللغــة العربيــة، املكتبــة اإلســالمية، اســتانبول- 

تركيــا، )د. ط.(، )د. ت.(.
30- جمموعــة مــن الباحثــن، التســامح ليــس منــة أو 
هبــة، دار اهلــادي، بــروت- لبنــان، ط1، 1427هـــ- 

2006م.
31- مغنيــة، حممــد جــواد )ت 1979 م(، يف ظــالل 
العلــم  دار  جديــد،  لفهــم  حماولــة  البالغــة:  هنــج 

1973م. ط1،  لبنــان،  بــروت-  للماليــن، 
32- املؤلــف جمهــول، روح التســامح، دار التوحيــد، 

الكويــت، ط1، 1434هـ- 2013م.
م(،   1979 )ت  األعــى  أبــو  املــودودي،   -33
للنــرش  الســعودية  الــدار  اإلســالمية،  احلكومــة 
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  جــدة-  والتوزيــع- 

1984م. 1404هـــ- 
هـــ(،   1421 )ت  األمحــدي  عــي  امليانجــي،   -34

مكاتيــب الرســول، دار احلديــث، قــم، الطبعــة األوىل 
1419هـ.

ــايف،  ــالح الثق ــالم واإلص ــي، اإلس ــالد، زك 35- املي
دار أطيــاف، القطيــف- الســعودية، ط1، 1428هـ- 

2007م.
ــن شــعيب  ــد الرمحــن أمحــد ب ــو عب 36- النســائي، أب
)ت 303 هـــ(، ســنن النســائي، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، ط1، 1422هـــ- 2002م.
يف  واملعارضــة  التعدديــة  فهمــي،  هويــدي،   -37
ــن وزارة  ا ع ــهريًّ ــدر ش ــريب، تص ــة الع ــالم، جمل اإلس
الســنة   ،354 العــدد  الكويــت،  بدولــة  اإلعــالم 

1988م. مايــو-  والثالثــون،  احلاديــة 
ــر )ت  ــن جعف ــحاق ب ــن إس ــد ب ــويب، أمح 38- اليعق
اليعقــويب، علَّــق عليــه: خليــل  تاريــخ  292 هـــ(، 
لبنــان،  بــروت-  العلميــة،  الكتــب  املنصــور، دار 

2002م. هـــ-   1423 ط2، 
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السياسة االقتصادية
)( لإلمام علي بن أيب طالب

ودورها يف بن�اء اإلنسان
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ملخص البحث

تنعكــس السياســات االقتصاديــة للحكومــة يف أفكارهــا وســلوكياهتا عــى 
املجتمــع يف تشــكيالته كافــة، بــا تتخــذه مــن وســائل يف معاجلــة املشــكالت التــي 
تعصــف باملجتمــع، وعنــدا أصبــح أمــر املؤمنــن عــي )عليــه الســالم( حاكــًا 
ــس  ــا كان االن ــد م ــادي بع ــع االقتص ــة يف الوض ــدث انتقال ــالمية أح ــة اإلس للدول
ة، وملــّا تســنّم  يف العصــور التــي ســبقته يعانــون مــن مشــاكل اقتصاديــة وماليــة حــادَّ
ســدة احلكــم بــدأ بالتوزيــع العــادل بــن فئــات املجتمــع، وقــد انتهــج لذلــك مجلــة 
ــبل أصلــح هبــا اهليــكل االقتصــادي لأّمــة، وكان يف كلِّ ذلــك يعتمــد عــى  مــن السُّ
ــب  ــن جوان ــف ع ــى الكش ــث ع ــذا البح ــنعمل يف ه ــة. وس ــنة النبوي ــرآن والسُّ الق
العدالــة االجتاعيــة التــي تضمنتهــا سياســة اإلمــام عــي )عليــه الســالم(، ودورهــا 

ــن املســلمن. ــاء االســاس االقتصــادي ب يف بن
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Abstract

Imam Ali Ibn Abi-Talib Economic policy and it's Pole in Human Construct.

Any government economic policies are reflected in it's ideas and behaviors in 

solving social and economic problems of society. By the time Imam Ali (pbuh) 

becomes the successor the Islamic state was in an ideal economic situation 

thanks to the wealth has gained as a result of the past Islamic conquest, But at 

the sometime a lot of people were facing severe economic and financial prob-

lems therefore Imam Ali (pbuh) stops the Islamic conquest and begins equal 

and fair distribution of income earned from conquests. He has made this a 

priority procedure in his economic reform plan. Those efforts have made by 

Imam Ali (pbuh) during his short period reformed the economic structure. 

This policy was obviously based on holy Quran and the prophetic Sunnah. 

We're trying through that to declare the social justice that ensured by Imam 

Ali policy and it's role in Muslim construct in particular.
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املقدمة

فكرًيــا  اإلنســان  ذات  بنــاء  إنَّ 
ووجدانًيــا وبدنًيــا هــو الواجــب األكثــر 
وهــو  الوجــود،  هــذا  يف  اســتعجااًل 
رأس األمــر وحجــر الزاويــة يف التنميــِة 
الشــاملة، وإذا كان التأســيس للتنميــة 
التحــدي  فــإنَّ  حتدًيــا  ُيعــد  الشــاملة 
األكــر والســؤال املحــوري يف الســاحِة 
ــع اإلنســان عــى وفــق  هــو: كيــف نصن
نريــد؟  التــي  واملواصفــات  امللمــح 
عــى أســاس أنَّ هــذا األخــر وســيلة 
ومــا  واحــد،  آٍن  يف  وغايتهــا  التنميــة 
أكثــر األخطــاء وامُلنزلقــات واملخاطــر 
القضيــة  هــذِه  إغفــال  عــن  امُلرتبــة 
حياتنــا،  يف  واألســاس  اجلوهريــة 
ــة  ــالزم والعناي ــام ال ــْل االهت ــي مل َتنَ الت
إدارات  مــن  كثــٍر  لــدى  ة  امُلســتحقَّ
ــخ  ــرِّ التاري ــدول واحلكومــات عــى م ال
ـا  اإلنســاين ال اإلســالمي فحســب، ممَـّ
انتشــار كثــر مــن اخلالفــات  أدَّى إىل 
واملــآيس،  واحلــروب  والراعــات، 

وتراكــم املظــامل وشــيوع ذهنيَّــة اإلقصــاء 
ــر وازدراؤه  ــار اآلخ ــش واحتق والتهمي
أحياًنــا، ممــا جعــل الكثريــن يتجرعــون 
ــة. ــك املعيش ــون َضنَ الويــالت ويتنفس
لقــد َخَلــق اهلل اإلنســان يف أحســِن 
كثــٍر  عــى  لــه  وفضَّ مــه  وكرَّ تقويــم، 
ـن خلــق تفضيــاًل، وجعلــه خليفتــه  ممَـّ
يف أرضــِه، وجعــل مــن ســاللتِه األنبيــاء 
والُرُســل، وأعطــاه مــن العقــل والــروح 
ُيعــِط  مل  مــا  واملشــاعر  واألحاســيس 
ــس  ــروح والنف ــن، فال ــن العامل ــًدا م أح
ــا  ــدد، عطاي ــٌة وم ــب، هب ــل والقل والعق
م  ر بثمــن، تكــرَّ ونَِعــم جليلــة ال ُتقــدَّ
هبــا البــاري عــى اإلنســان، وهبــا ارتقــى 
ــِه بــن ســائر املخلوقــات،  ــَا بمكانت وَس
العظيــم  اخلالــق  ُقــدرة  جتلَّــت  لقــد 
ره فأحســن  حــن خلــق اإلنســان فصــوَّ
الِعلــم  طاقــة  فيــه  وأودع  صورتــه، 
واإلرادة واحلكمــة، قــال ) :)َيــا 
ــِم  ــَك اْلَكِري َك بَِربِّ ــرَّ ــا َغ ــاُن َم ــا اإِلنَس َ َأيُّ
ــَك * يِف  اَك َفَعَدَل ــِذي َخَلَقــَك َفَســوَّ * الَّ
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ــورة  ــَك )س َب ــاَء َركَّ ــا َش ــوَرٍة مَّ َأيِّ ُص
.)8-7-6 اآليــات:  االنفطــار، 

احليــاة  وصــالح  الكــون  فصــالح 
بــأن  وذلــك  اإلنســان،  بصــالح 
كلِّ  يف   )( اهلل  أمــر  عــى  يســتقيم 
شــؤون حياتــِه، قــال ) :)ُقــْل إِنَّ 
هللَِِّ  َومَمَــايِت  َوحَمَْيــاَي  َوُنُســكِي  َصــاليِت 
يــَك َلــُه َوبَِذلِــَك  َربِّ اْلَعامَلِــَن * الَ رَشِ
ُل امْلُْســلِِمَن )ســورة  ُأِمــْرُت َوَأَنــا َأوَّ
 .)163  -162 اآليتــان:  األنعــام، 
ولتحقيــق ذلــك ال بــدَّ مــن تربيــٍة إيانيــة 
إســالمية عميقــة راشــدة، فهــي الرهــان 
ــردِّ  ــه اآلمــال ل ــق علي ــذي ُتعلَّ األكــر ال
ــذا  ــاًل، وه ــم رًدا مجي ــلمن إىل دينه املس
 )( مــا ســلكه بالفعــل رســول اهلل
والرعيــل  األطهــار  بيتــِه  آل  مــع 
ــز  ــار، إذ ركَّ ــِه األخي ــن صحابت األول م
عــى ترســيخ العقيــدة، وتعميــق معــاين 
وســلوًكا،  وعاطفــًة  فكــًرا  التوحيــد 
وتطهــر  النفــس  تزكيــة  عــن  فضــاًل 
مــن   )( اهلل  عــه  رشَّ بــا  القلــب 

وقربــات. وطاعــاٍت  عبــاداٍت 
بيــان  إىل  الدراســة  هــذِه  وهتــدف 
إىل  اإلنســان  يدفــع  قــد  عامــٍل  أهــمِّ 
بنــاٍء صالــح  والعطــاء ألجــل  البــذل 
قويــم، عــن طريــق تســليط الضــوء عــى 
مثــاٍل واقعــي لتجربــٍة رائــدة عاشــت 
قامــت  اهلجــري،  األول  القــرن  يف 
بتشــييدِه شــخصية ُتعــد مثــاًل أعــى لدى 
ــا  ــع، ب ــامل أمج ــدى الع ــل ل ــلمن؛ ب املس
متثلــه مــن اســتيعاب عميــق للمنهــج 
اإلســالمي وجتســيده عــى أرض الواقــع 
ســواء أكان عــى الصعيــد الشــخي أم 
عــى صعيــد بنــاء الدولــة. ذلــك هــو 
 ،)( طالــب  أيب  بــن  عــي  اإلمــام 
وهنــا ينبغــي التأكيــد عــى أنَّ األمثلــة 
أو  عاشــت  جتــارٍب  مــن  املســتوردة 
تعيــش خــارج نطــاق العــامل اإلســالمي 
صعوبــًة  تواجــه  املســلمن  وتاريــخ 
ــة واضحــة للفــرد  ــرة يف إعطــاء رؤي كب
ومثاهلــا  األعــى،  مثلهــا  عــن  امُلســلم 
جتســيدِه  إىل  وتدعــو  حتتذيــه  الــذي 



228

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

ال�سيا�سة القت�سادية للإمام علي بن اأبي طالب )( ودورها يف بناء الإن�سان..........................
ــم ال  ــٌب عنه ــه غري ــلمن؛ ألنَّ ــن املس ب
يملكــون عنــه إالَّ رؤًى باهتــة ومتهافتة، 
واملاديــة  واالشــراكية  فالديمقراطيــة 
والشــيوعية ومــا إىل ذلــك مــن املذاهــب 
ــة  ــة واالجتاعي ــات االقتصادي واالجتاه
اإلنســان  مارســها  التــي  والسياســية 
ــدت يف  خــارج العــامل اإلســالمي وجتسَّ
أشــكاٍل خمتلفــة واختــذت صيًغــا متفاوتة 
بصــورٍة  املســلم  الفــرد  إىل  ُتوحــي  ال 
ــه جيــد  حمــددة واضحــة املعــامل؛ بــل إنَّ
أشــد احلكومــات تعســًفا ودكتاتوريــًة 
حتمــل كلمــة الديمقراطيــة جــزًءا مــن 
ــات  ــد احلكوم ــد أش ــة، وجي ــم الدول اس
ُتعــاين  االشــراكي  الفلــك  دوراًنــا يف 
ــل  ــد املث ــا، وجي ــدَّ هل ــزاٍت ال ح ــن متيي م
يتهــاوى  النــاس  مــن  ألمــٍة  األعــى 
ــاس  ــك الن ــِه أولئ ــر ب ــك ويكف ــد ذل بع
ــه  ــذي أهلَّ ــتالن( ال ــذا )س ــهم، فه أنفس
موتــِه  بعــد  ـة  اجلنَـّ مــن  ُيطــرد  شــعبه 
وذاك  املجــد،  أوســمة  منــه  وُتنتــزع 
ــرن  ــع ق ــن رب ــلِّ م ــول يف أق ــاو( يتح )م

الثوريــن إىل  ُمطَلــق يف مقاييــس  مــن 
رجــٍل جتــب مراجعتــه مــن جديــد!.

لذلــك، فإننــا ســنعمد يف دراســتنا 
أدقِّ  عــى  الضــوء  تســليط  إىل  هــذِه 
تفاصيــل السياســة االقتصاديــة واملاليــة 
أيب  بــن  عــي  اإلمــام  انتهجهــا  التــي 
طالــب )(، ســواء يف فــرة تســنمِه 
)35-40هـــ/656- احلكــم  ــة  دفَّ
طريــق  عــن  ذلــك،  قبــل  أم  661م( 
يقدمهــا  كان  التــي  والنصائــح  اآلراء 
ملــن ســبقه مــن احلــكام. هــذِه السياســة 
ــى  ــًة ع ــال مبني ــة احل ــت بطبيع ــي كان الت
ــرة  القــرآن الكريــم والُســنَّة النبويــة امُلطهَّ
مــن  يســتجد  كان  فيــا  واجتهــاده 
ــن  ــن ع موضوعــاٍت ومواقــف، حماول
ــة  ــة االجتاعي ــان العدال ــك بي ــق ذل طري
نتهــا سياســة اإلمــام ودورهــا  التــي ضمَّ
وجــه  عــى  امُلســلم  اإلنســان  بنــاء  يف 
اإلمــام  لنــا  تركــه  ومــا  اخلصــوص، 
ــد مــن  ــب )( العدي ــن أيب طال عــي ب
ل  الوصايــا والرســائل والكتــب ُتشــكِّ
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نــاذج فكريــة كاملــة يف كلِّ جمــاالت 
احليــاة، وهــي هتــدف إىل إصــالح الِعبــاد 
ــالد واســتقامة األمــر فيهــا، ولعــلَّ  والب
مــن الصعــب اإلحاطــة بــكلِّ مضامينهــا 
ــب،  ــرٌّ ال ينض ــٌن ث ــي مع ــا، فه ومعانيه
الواقعيــة  واحللــول  املعاجلــات  مــن 
والعمليــة لشــؤون املجتمــع االقتصاديــة 
والبيئيــة  والِعمرانيــة  واالجتاعيــة 
وغرهــا. فــكان ســلوك اإلمــام منســجًا 
ــن  ــٍز ب ــن دون متيي ــِه، م ــع أقوال ــا م متاًم
ــِه  ــن أصحاب ــن، وب املســلمن واملعاهدي
وغرهــم،  العــرب  وبــن  وُمبغضيــه، 
أقربائــِه وخصومــِه، كونــه كان  وبــن 
ــا أخــوٌة يف  مؤمنًــا أنَّ النــاس كلَّهــم إمَّ

الديــن أو سواســية يف اخلَْلــق.
إىل  الدراســة،  نــت  تضمَّ وقــد 
ــا  أمَّ مبحثــن:  املقدمــة،  هــذِه  جانــب 
ــوم  ــان مفه ــه بي ــا في ــد حاولن األول، فق
العدالــة االجتاعيــة يف اإلســالم، ثــمَّ 
ــة  ــة يف سياس ــك العدال ــح تل ــان مالم بي
ــن أيب طالــب )(، مــع  اإلمــام عــي ب

الركيــز عــى بعــض أهــمِّ جوانــب هــذِه 
موضوعــات  إىل  كالتطــرق  السياســة، 
االقتصاديــة(،  و)الرقابــة  )العمــل( 
الفكــر  اســتنباط  حماولــة  وأخــًرا، 
االقتصــادي لإلمــام امُلــودع بــن ثنايــا 

البالغــة. كتــاب هنــج 
ــز عملنــا عــى  ويف املبحــث الثــاين تركَّ
ــان  ــة اإلنس ــى حموري ــوء ع ــليط الض تس
يف السياســة االقتصاديــة ألمــر املؤمنــن 
بنــاء  يف  السياســة  هــذِه  ودور   ،)(
ــع  ــة، م ــورٍة عام ــاين بص ــع اإلنس امُلجتم
ــراءات  ــرز اإلج ــز ألب ــتعراٍض موج اس
ــه هبــا اإلمــام إّبــان  العمليــة التــي وجَّ

ــم. ة احلك ــدَّ ــنُّمِه س ــدة تس م
وأخــًرا، فــإنَّ منهجنــا الــذي اتبعنــاه 
ــكان  ــذِه، باإلم ــتنا ه ــن دراس يف مضام
أْن نحــدده باملنهــج الوصفــي- النظري، 
ســواٌء أكان بالنســبِة للموضــوع الرئيس 
ناهــا مــن موضوعــاٍت  هلــا، أم ملَِــا ضمَّ

ــة. ــة جانبي ــكالياٍت بحثي وإش
علينــا  يُمــنَّ  أن  نســأل   )( واهلل 
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ولــُه  بــِه.  ينفــع  وأْن  العمــل،  بقبــول 

وآخــًرا. أواًل  احلمــد 
املبحث الول:

مالمح العدالة االجتاعية
يف السياسة االقتصادية لإلمام عي بن 

)( أيب طالب
إنَّ احلديــث عــن العدالــة االجتاعيــة 
ــيٍّ  ــة لع ــة واالقتصادي ــة املالي يف السياس
ــن أيب طالــب )(، يقتــي التعــرف  ب
ــة  ــا الدول ت هب ــرَّ ــي م ــة الت ــى املرحل ع
اإلســالمية قبلــه، وحتديــًدا يف الشــطر 
ــان،  ــن عف ــان ب ــم عث ــن حك ــر م األخ
ــة  ــة األموي ــأنَّ الدول ــول ب ــا الق إذ يمكنن
القويــم  اإلســالم  هنــج  عــن  البعيــدة 
كانــت قائمــًة بالفعــل يف تلــك املرحلــة، 
ــم  ــا تراك ــة، وم ــام خاص ــي يف الش وأعن
لدهيــا مــن ثــرواٍت بســبب مــا متتَّعــت بــِه 
مــن امتيــازاٍت خاصــة عــى ســائر أفــراد 
ــة احلكــم، أســهم بشــكٍل  الرعيــة؛ لقراب
فاعــل يف متكينهــا يف األرض، وجعــل 
ــر  ــة أم ــام سياس ــًا أم ــا ضخ ــا عائًق منه

ــه  أنَّ إالَّ  اإلصالحيــة،   )( املؤمنــن 
ــد اإلمــام  ــك فقــد َعَم وبالرغــم مــن ذل
عثــاُن  كان  أمــالًكا  »انَتــَزَع  أن  إىل 
ــَم  ــلمن، وَقَس ــن املس ــًة م ــا مجاع أقَطَعه
ومَل  النــاس،  عــى  املــاِل  بيــِت  يف  مــا 

ــٍد«)1(. ــى أح ــًدا ع ــل أح ُيفضِّ
جــاء  الصعــب،  الظــرف  هــذا  يف 
اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )( لــرد 
التصــور اإلســالمي للحكــم إىل نفــوس 
ــواء..  ام ونفــوس النــاس عــى السَّ احلُــكَّ
ــرد األمــر إىل  ومل يكــن مــن اليســر أْن ي
ــأكل الشــعر  ــِه يف هــوادة. جــاء لي نصاب
تطحنــه امرأتــه بيدهيــا، وخيتــم هــو عــى 
ِجــراب الشــعر، ويقــول: »اَل ُأِحــبُّ َأْن 
َيْدُخــَل َبْطنـِـي إاِلَّ َمــا َأْعَلــُم«، وربــا بــاع 
ســيفه ليشــري بثمنــِه الكســاء والطعام، 
وكــره أن ينــزل القر األبيــض بالكوفة 
ــكنها  ــي يس ــاص الت ــه اخِلص ــًرا علي مؤث
ــا  ــر مم ــره كث ــذا وغ ــل ه ــراء، ومث الفق

ــِه كتــب الِســَر)2(. َحِفلــت ب
ــا حــن ألــزم نفســه  وال ريــَب أنَّ عليًَّ
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وأهلــه بحيــاة الشــظف هــذِه، مل يكــن 
جيهــل أنَّ الديــن ُيبيــح لــه فــوق مــا ألــزم 
ــه مــن بيــت  ــه، وأنَّ حظَّ ــِه نفســه وأهل ب
املــال يف ذلــك احلــن- بوصفــه فــرًدا من 
ــذ،  ــا يأخ ــاف م ــغ أضع ــلمن- يبل املس
للمؤمنــن  أمــًرا  بوصفــِه  راتبــه  وأنَّ 
يــؤدي خدمــًة عامــة، أكــر مــن هــذا لــو 
ــص  شــاء أن يأخــذ مثلــا ســبق وإن خصَّ
ــِه عــى  ــاب لبعــض والت عمــر بــن اخلطَّ

ــم. األقالي
مــا صنــع عــيٌّ بنفســِه مــا صنــع وهــو 
ــا كان يعلــم أنَّ  ــه... إنَّ جيهــل هــذا كلَّ
احلاكــم مظنَّــة وقــدوة... مظنَّــة التبجــح 
إذا كان حتــت ســلطانِه،  العــام  باملــال 
التحــرج  يف  والرعيــة  الــوالة  وقــدوة 
والتعفــف، كذلــك فــإنَّ حيــاة اإلمــام 
هــم  مــن  أو  النــاس  كأوســاط   )(
دوهنــم، مدعــاة لإلحســاس التــام بــا 
بــِه جتاههــم يف رفــع  ينبغــي أن يقــوم 
للرفاهيــة  حتقيًقــا  املعــايش  مســتواهم 
ــة. ــراد األمَّ ــن أف ــرٍد م ــكلِّ ف ــة ل الواجب

بنــاء  يف  رئيســًيا  عنــرًصا  العمــل   .1
اإلنســاين: امُلجتمــع 

بصــورٍة  اإلنســاين  املجتمــع  كان 
وجــه  عــى  واإلســالمي  عامــة 
اخلصــوص، الغايــة الرئيســة واهلــدف 
االقتصاديــة  السياســة  مــن  األكــر 
عــي  اإلمــام  انتهجهــا  التــي  واملاليــة 
يــه  تولِّ مــدة  يف   )( طالــب  أيب  بــن 
ــي  ــات الت ــة، جاعــاًل مــن الواجب اخلالف
حددهــا  التــي  وااللتزامــات  فرضهــا 
منحهــا  التــي  واملصالــح  واحلقــوق 
احليــاة  لتنظيــم  أساًســا  املقابــل  يف 
اإلســالمية،  الدولــة  يف  االجتاعيــة 
ــا  ــي طبقه ــع الت ــكام والرشائ ــذِه األح ه
ــا ُبنيــت واســُتنبطت ممَّــا جــاء  اإلمــام إنَّ
ــواٌء يف  ــم )(، س ــول الكري ــِه الرس ب
وصايــاه وأقوالــه أم ممــا أقــره وأشــار 
عليــه، لتكــون دولتــه امتــداًدا للسياســة 
 )( اهلل  لنــا  حهــا  وضَّ التــي  العامــة 

باتباعهــا. ــه  ووجَّ
وطبيعتــِه  للمجتمــع  بالنســبة  ــا  أمَّ
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وحتديــد مفهومــِه وُســُبل االرتقــاء بــِه 
ــكار  ــن أول األف ــد كان م ــِه، فق وتنظيم
التــي اهتــدى إليهــا اإلنســان، والتــي 
احليــاة  تطــور  دوًرا خطــًرا يف  َلِعَبــت 
)أو  املجتمــع  فكــرة  هــي  اإلنســانية، 
التجمــع(، هــذِه الفكــرة التــي دفعتــه 
ــاء  ــكاب األخط ــراًرا إىل ارت ــراًرا وتك م
بحــقِّ امُلجتمعــات اإلنســانية، يف حماولــٍة 
ذاتــه  الوقــت  ويف  عليهــا،  للســيطرة 
ــا ملزيــٍد مــن  كانــت فكــرة التجمــع دافًع
تطويــر  إىل  هتــدف  التــي  املحــاوالت 
عــى  وإرســائها  االجتاعيــة،  احليــاة 
ركائــز تضمــن هلــا اســتقرارها ونموهــا؛ 
العــر  يف  امُلجتمــع  فكــرة  لتتبلــور 
احلديــث لتصبــح ميداًنــا علمًيــا ممنهًجــا 
للســلوك  العلميــة  الدراســة  يعتمــد 
االجتاعــي لأفــراد، واألســاليب التــي 
ينتظــم هبــا امُلجتمــع باتبــاع خطــوات 
املنهــج العلمــي. وهــو توجــه أكاديمــي 
جديــد نســبًيا تطــور يف أوائــل القــرن 

امليــالدي)3(. التاســع عــرش 

وعــن نشــأة فكــرة امُلجتمــع وتطــور 
االهتــام هبــا، فنراهــا قــد متتَّعــت بأمهيــٍة 
بالغــة يف الفلســفة اليونانيــة القديمــة، 
فكانــت ضمــن أوىل اهتامــات ســقراط 
م.(  399ق.   -469(  Socrates

322ق.   -384(  Aristotle وأرســطو 
 -427(  Plato وأفالطــون  م.()4( 
الفكــرة  هــذِه  أنَّ  إالَّ  م.()5(،  423 ق. 
خرجــت عــن نطــاق الســيطرة آنــذاك 
تنفيــذ  مــن  الفالســفة  ــن  يتمكَّ فلــم 
ألنَّ  األرض؛  وجــه  عــى  أحالمهــم 
ُتعــاين  كانــت  باألصــل  طروحاهتــم 
مــن مشــكلٍة أساســية متثَّلــت بغيــاب 
ـا  ممَـّ العقالئيــة«،  املنطقيــة  »الضابطــة 
ــة  أدى إىل تفــكك امُلجتمعــات اإلغريقي
يولــون  العلــاء  ليبقــى  واليونانيــة. 
بعــد  امُلجتمــع  لفكــرة  بالغــة  أمهيــًة 
ــلتهم إىل  ــت سلس ــان، إىل أْن وصل اليون
339هـــ/   -260( الفــارايب  نــر  أيب 
)ت  ومســكويه  950م()6(   -874
421هـــ/ 1030م()7( وأخــوان الصفــا 
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وعبــد الرمحــن ابــن خلــدون )732- 
لكــن  1406م(.   -1332 هـــ/   808
حــدث أْن تشــعبَّت امُلرتكــزات فغابــت 
امليــدان  عــن  االجتاعيــة  التجربــة 
وبقيــت األفــكار االجتاعيــة تتحــرك 
إىل أْن ُأفــردت فكــرة امُلجتمــع نفســها 
ضمــن علــٍم خيتــص هبــا، وهــو علــم 

.Sociology االجتــاع)8( 
ــور  ــق التص ــى وف ــاين ع ــع اإلنس امُلجتم

اإلســالمي:
األزيل  بوجــودِه  الكريــم  القــرآن 
 Spacetime الزمــكاين)9(  وامتــدادِه 
ــًة  حيــدد هــذِه الفكــرة وجيعــل منهــا غاي
أساســية مــن غايــات الوجــود البــرشي 
ــا  َ َأيُّ َيــا   :)( قــال  عــى األرض، 
ــى  ــٍر َوُأنَث ــن َذَك ــم مِّ ــا َخَلْقنَاُك ــاُس إِنَّ النَّ
ا َوَقَبائـِـَل لَِتَعاَرُفــوا إِنَّ  َوَجَعْلنَاُكــْم ُشــُعوَبً
ــٌم  ــْم إِنَّ اهللََّ َعلِي ــَد اهللَِّ َأْتَقاُك ــْم ِعن َأْكَرَمُك
اآليــة:  احلُُجــرات،  )ســورة   َخبِــرٌي
13(. إذ اشــرط القــرآن الكريــم بفكــرة 
وجــود  رضورة  املجتمــع  أو  اجلاعــة 

الضابطــة العقالئيــة الســلوكية)10( التــي 
مرتكزهــا األســاس التقــوى والعمــل 
يتحــدد  عاملــن  بوصفهــا  الصالــح، 
عــى أساســها طبيعــة املجتمــع وأهدافــِه 
وغاياتــِه العامــة التــي يســعى لتحقيقهــا 
أو تنفيذهــا مــن خــالل امُلجتمــع، وقــد 
اقتــرت هــذِه الفكــرة عــى اجلانــب 
إىل  امُلجتمعــات  ترتــِق  ومل  النظــري 
املرحلــة املقــررة مــن لــدن اإلرادة اإلهلية 
بدولــة  متثَّــال  مرشوعــن،  ضمــن  إالَّ 
ــد )(، ودولــة  الرســول األكــرم حُممَّ
 ،)( طالــب  أيب  بــن  عــي  اإلمــام 
ــًا لتطبيق  وكانــت الدولتــان برناجمـًـا ُمنظَّ
ــانية  ــاة اإلنس ــالمية للحي ــة اإلس الصيغ
ــان  ــاء اإلنس ــبيل بن ــع يف س ــى امُلجتم ع
 )( ــر الرســول املتكامــل، فقــد فكَّ
 )( ومــن بعــدِه كذلــك أمــر املؤمنــن
حكاهــا  التــي  امُلجتمعــات  واقــع  يف 
ــم  وبحثــا عــن أفضــل الطــرق التــي ُتنظِّ
ــِه إىل ذروة الرفاهيــة  امُلجتمــع وترتفــع ب

والتمــدن والقــوة واألمــن.
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إذ ُيعــد العمــل العنــر األســايس 
ــال يف عمليــة اإلنتــاج، فباجلهــد  والفعَّ
بدنًيــا  أم  ذهنًيــا  أكان  ســواٌء  البــرشي 
ــن اإلنســان مــن الســيطرة عــى  يتمكَّ
أجــزاٍء مــن الطبيعــة ِعــَر مراحــل تطورِه 
ثــمَّ  ومــن  واالقتصــادي،  االجتاعــي 
التمكــن مــن ســدِّ حاجاتــِه الرورية يف 
املقــام األول، وكان العمــل كذلــك هــو 
الِســَمة البــارزة هلــذِه املســرة وتطورهــا، 
واألســاس الــذي تقــوم عليــه مهمــة 
ــاة  ــا حي ــب هب ــي تطي ــارة األرض الت ِع
وحريتــه  وعيــه  ــق  فيحقِّ اإلنســان 
ــانية  ــه اإلنس ــق ذات ــل وحيقِّ ــه؛ ب وحاجات

واحلضاريــة.
العمل عى وفق التصور اإلسالمي:

وألمهيــة العمــل يف املســرة البرشيــة، 
العليــا  القيمــة  الكريــم  القــرآن  ــد  أكَّ
للعمــل ودوره يف النشــاط االقتصــادي، 
االقتصــادي  باملفهــوم  فالعمــل 
القــرآن  ــده  يؤكِّ الــذي  اإلســالمي 
ــذي  ــح( ال ــل الصال ــو )العم ــم ه الكري

ــو  ــذي ه ــًا، وال ــان دائ ــن اإلي ــأيت قري ي
أنَّ  ذلــك  امُلنتــج(،  )العمــل  بجوهــره 
ــرورة  ــن بال ــح يتضم ــٍل صال كلَّ عم
كلَّ  ليــس  ــه  أنَّ إالَّ  منتًجــا،  عمــاًل 
عمــٍل منتــج باملفهــوم الوضعــي هــو 
ــا ينفــرد  ــح، وهن بالــرورة عمــٌل صال
مفهومــِه  يف  اإلســالمي  االقتصــاد 
للعمــل املنتــج، وذلــك نابــع مــن طبيعــة 
ــِه  ــس بوصف ــل- لي ــن العم ــاط ب االرتب
ــِه  ــا بوصف ــط، وإنَّ ــا فق ــاًطا اقتصادًي نش
األرض  ِعــارة  وبــن  أيًضــا-  عبادًيــا 
التــي ليســت هــي إنجــاًزا دنيوًيــا جمــرًدا، 
بُبعــد ُأخــروي  ــا إنجــاًزا مرتبًطــا  وإنَّ

كذلــك)11(.
الفكــر  أنَّ  نجــد  تقــدم،  ومّمــا 
ِعبادًيــا  فكــًرا  يكــن  مل  اإلســالمي 
النواحــي  عــن  بمعــزٍل  متحجــًرا 
ــة  ــان، فاحلقيق ــاة اإلنس ــرى يف حي األخ
ُتشــر إىل »أنَّ اإلســالم ثــورٌة ال تنفصــل 
ــل  ــدة وال ينفص ــن العقي ــاة ع ــا احلي منه
فيهــا الوجــه االجتاعــي عــن املحتــوى 
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لتــرز أمامنــا كثــر  الروحــي...«)12(، 
مــن اإلشــارات القرآنيــة التــي تدفــع 
باملســلم وُتشــجعه عــى احليــاة املتحركــة 
 :)( كقولــِه  العمــل،  طريــق  عــن 
َعَمَلُكــْم  اهلل  ى  َفَســرَيَ اْعَمُلــوا  َوُقــِل 
ــة،  ــورة التوب ــوَن )س ــوُلُه َوامْلُْؤِمنُ َوَرُس
َولِــُكلٍّ   :)( وقولــه  آيــة: 105(، 
ــٍل  ــَك بَِغافِ ــا َربُّ ــوا َوَم ــا َعِمُل َّ ــاٌت ممِّ َدَرَج
ــة:  ــام، آي ــورة األنع ــوَن )س ــاَّ َيْعَمُل َع
132(. ومــن جهــٍة أخــرى مل يقتــر 
ــتورِه  ــع، ودس ــِه الرفي ــالم يف نظام اإلس
اخلالــد عــى املــادة وإمهــال الــروح، بــل؛ 
نظــر إليها نظــرًة واحــدة مهيًئا لإلنســان 
إليهــا ال  يف ترشيعــِه طريًقــا موصــاًل 
فــال  اآلخــر،  دون  بأحدمهــا  خيتــص 
ــرك  ــب وي ــلم أن يرهَّ ــن املس ــح م يص
ــه أْن  ــا، وكذلــك ال يصــح من ــع الدني ُمَت
ــأيِّ  ُيقبــل عــى املــادة وهييــم يف طلبهــا ب
ــث  ــر احلدي ــك ُيش ــٍق كان، وإىل ذل طري
الرشيــف: »َليــس بخريكــم َمــن َتــَرك 
ــى  ُدنيــاه آلخرتــِه، وال آخرتــُه لدنيــاه حتَّ

ــالٌغ  ــا ب ــإنَّ الدني ــا، ف ُيصيــب منهــا جيًع
إىل اآلخــرة«)13(. عــى هــذا التــوازن بنى 
ت  اإلســالم حضارتــُه اخلالــدة التــي شــقَّ
أعــاق  إىل  وَنَفــدت  التأريــخ  أجــواء 
القلــوب وأنقــذت اإلنســان مــن رضاوة 

املــادة ومخــول الرهبانيــة)14(.
أمهية العمل يف السياسة االقتصادية 

:)( لمري املؤمنن
بيــان  العنــوان  هــذا  يف  ســنحاول 
ــة  ــة االقتصادي ــل يف السياس ــة العم أمهي
أيب  بــن  عــي  اإلمــام  انتهجهــا  التــي 
طالــب )( بوصفــه يمثــل عنــده أحــد 
أبــرز حقــوق اإلنســان، والســيَّا مــع 
ــن  ــالمية)15( م ــة اإلس ــه الرشيع ــا أولت م
خصوصيــٍة اســتمد منهــا اإلمــام رؤيتــه 
للعمــل ومنهجــه يف توســيع وتعميــق 

ل. حقــوق العــاَّ
ُيِكــنُّ أمــر املؤمنــن )( للعمــل 
ــا، ذلــك  ــا عميًق ــح احراًم ــج الصال امُلنت
االحــرام الــذي انعكــس عــى أوجــٍه 
ِة، فهــو الــذي يقــول مبينــا الُبعــد  عــدَّ
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يِحــبُّ  اللــه  »إنَّ  للعمــل:  اإلهلــي 
اْلُمْحَتــِرَف اْلميــَن«)16(. ُمشــًرا كذلــك 
رات  إىل الُبعــد االقتصــادي يف تنميِة ُمقدَّ
ــل،  ــق العم ــن طري ــع ع ــرد وامُلجتم الف
زَق  ويقــول )( أيًضــا: »ُاطُلُبــوا الــرِّ
ليــرز  لِطالِـــبِِه«)17(،  َمضمــوٌن  فإّنــُه 
بالتــايل الُبعــد الفــردي للعمــل الــذي 
اإلنســانية،  الــذات  تنميــة  يف  ُيســهم 
ــُة ُكلِّ امــِرٍئ مــا  ــِه )(: »قيَم ــا بقول أمَّ
ــه يدفــع اإلنســان لالهتــام  ُيحِســنُُه«، فإنَّ
بعملــِه والتفــوق يف إتقانــِه، كونــه يقــرر 
ــت  ــرء ليس ــة امل ــا أنَّ قيم ــة مفاده حقيق
بنــوع عملــِه؛ بــل بدرجــة إتقانــِه لذلــك 

العمــل.
االجتاعــي  الُبعــد  كان  كذلــك 
الــذي  اإلمــام  عنــد  حــارًضا  للعمــل 
ــٍة  ــِه قيم ــأنِه بوصف ــن ش ــع م ــعى للرف س
اجتاعيــٍة ُعليــا، فمــن عوامــل االفتخــار 
ُيســتحى  ال  »صناعــٌة  كانــت  عنــده 
منهــا«)18(. جُميًبــا حينــا ُســِئَل )( عــن 
ِة  ــا: »ُأْخــُت النُُّبــوَّ الَصنَْعــة، بقولــِه إهنَّ

املعيــار  رافًضــا  اْلُمــُروَءِة«،  َوِعْصَمــُة 
ــاًل  ــذي يتخــذه بعضهــم حائ األرُسي ال
ــِه  ــَأ بِ ــْن َأْبَط : »َم ــًدا أنَّ ــل مؤكِّ دون العم
ــا  ــُبُه«. ممتدًح ــِه َحَس ــِرْع بِ ــْم ُيْس ــُه َل َعَمُل
ــه  ــًرا إياهــم مــا كان علي العاملــن ومذكِّ
األنبيــاء الكــرام مــن مثــٍل أعــى حُيتــذى 
بــِه يف املجتمــع لتفانيهــم وحرصهــم عى 
االجتهــاد يف العمــل، كقولــِه يف نبــيِّ اهلل 
َيعَمــُل  »كاَن  ــه:  إنَّ مثــاًل،   )( داود 
لُيبــادر  بَِيــِدِه«)19(.  الخــوِص  َســفائَِف 
)( باالنخــراط يف العمــل الزراعــي 
ــو  ــا كان يدع ــًدا م ــاء جُمسِّ ــال البن ويف جم
إليــه مــن رضورة العمــل واحرامــه لــه، 
بيــٍد والئحــَة حقــوق  حامــاًل معولــه 

ــرى. ــِد األخ ل بالي ــاَّ الع
وإذ ُتقــدم الدولــة اإلســالمية للفــرد 
املســلم مثــااًل واضًحــا لديــه وضــوح 
ــع  ــا م ــِه مندجمً ــن نفس ــا م ــمس قريًب الش
ُمســَتمًدا  أعمــق مشــاعرِه وعواطفــِه، 
وأنقاهــا  تارخيــِه  مراحــل  أرشف  مــن 
وأعظمهــا تألًقــا وإشــعاًعا، وأي مســلم 
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ال يملــك صــورًة واضحــة عــن احلكــم 
ــم  ــول الكري ــر الرس ــالمي يف ع اإلس
بــن  عــي  اإلمــام  خالفــة  ويف   )(
املــّدة  معظــم  ويف   )( طالــب  أيب 
هتــزه  ال  مســلم  وأي  بينهــا،  امُلمتــدة 
أجمــاد تلــك الصــورة وروعتهــا، وأي 
ــزاز إذا  ــو واالعت ــعر بالزه ــلم ال يش مس
ــه ُيعيــد إىل الدنيــا  مــا أحــسَّ بُعمــق أنَّ
ــٍد وعــي، وأيــام  مــن جديــد أيــام حُممَّ
ــد امليامــن الذيــن ملــؤوا  أصحــاب حُممَّ

ــوًرا. ــداًل ون ــا ع الدني
ــع  ــن وض ــن )( ح ــر املؤمن وأم
هــذا املبــدأ للتغلــب عــى العوائــق التــي 
ــبِة  ــل بالنس ــاء بالعم ــدَّ االرتق ــف ض تق
املهــم جــًدا عليــِه  مــن  لأفــراد، كان 
ــة اإلســالمية مســؤولة بــأْن  بيــان أنَّ األُمَّ
تأمــر باملعــروف وتنهــى عــن امُلنكــر، أي 
بــأْن حتــول عقيدهتــا إىل عمليــة بنــاء. 
فاإليــان ليــس هــو العقيــدة امُلحنَّطــة يف 
القلــب؛ بــل الُشــعلة التــي تتَّقــد وتشــع 

ــن)20(. ــى اآلخري ــا ع بضوئه

وقــد جتــىَّ ســعي عــي بــن أيب طالــب 
)( لتحقيــق هــذا املســعى عــن طريــق 
ــر  ــى مظاه ــاء ع ــا القض ــن: أوهل اجتاه
ل يف املجتمــع  ســلبيات العمــل والعــاَّ
 :)( اإلســالمي، ومــن ذلــك قولــه
الُعّمــاِل«)21(.  َعْجــُز  الْعمــاِل  »آَفــُة 
وثانيهــا التأكيــد عــى القَيــم التــي تصنــع 
ــة امُلنتجــة والفــرد امُلنتــج الفاعــل يف  األُمَّ
جمتمعــِه، مــؤرًشا عــى أمهيــة كلٍّ مــن 
ــِه:  ــة واإلخــالص يف العمــل، بقول الدقَّ
بِاإلْخــالِص  َعِمْلُتــْم..  إذا  »أْخلُِصــوا 
بِاإلْخــالِص  وإنَّ  الُعــّاُل..  َيَتفاَضــُل 
ــت،  ــرام الوق ــاُل«)22(، واح ــُع الْع ُترَف
داعًيــا إىل اســتثاره بأمثــل صــورة حينــا 
إِلــى  َيــْوٍم  َعَمــَل  ــْر  ُتَؤخِّ »ال  يقــول: 
َعَمــَل«)23(.  َيــْوٍم  لِــُكلِّ  َوَأْمــِض  غــٍد، 
ًدا كذلــك عــى أمهيــِة قيــادة الِعلــم  ُمشــدِّ
ــْدِرْك  ــِم ُت للَعَمــل، بقولــِه: »اِْعَمــْل بِالِعْل
ُغنًْمــا«)24(، وأنَّ »أَشــدُّ النّــاِس َنَدًمــا ِعنَْد 
الَمــْوِت الُعَلمــاُء َغْيــُر العاِملِيــَن«)25(. 
كذلــك تنبيهــه عــى أمهيــة أن تكــون 
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األعــال امُلــراد القيــام هبــا مبنيــًة عــى 
دراســٍة ووعــي وختطيــط، بقولــِه: »إذا 
ــِة  ِويَّ الرَّ َبْعــَد  َفأْمِضــِه  أْمــًرا  أْمَضْيــَت 
َوُمراَجَعــِة الَمْشــَوَرِة«)26(. لتــأيت كذلــك 
خاصيتــا التخصــص يف العمــل ودوامــِه 
يضعهــا  التــي  األولويــات  مــن  فيــه 
اإلمــام نصب أعــن املســلمن، ليذكرها 
بقولــِه: »َمــْن َأْوَمــَأ إَِلــى ُمَتَفــاِوٍت َخَذَلْتــُه 
اْلِحَيــُل«)27(، وقولــه: »َقلِيــٌل َتــُدوُم َعَلْيــِه 
ِمنْــُه«)28(.  َمْمُلــوٍل  َكثِيــٍر  ِمــْن  َأْرَجــى 
التحــيِّ  الواجــب  للصفــات  كان  كــا 
األعــال  ِغــَار  أراد خــوض  ملَِــن  هبــا 
ــا  واملتاجــرة واملنافســة نصيــٌب يف وصاي
حــاول  الــذي   ،)( املؤمنــن  أمــر 
والشــجاعة  ابــة  الوثَّ الــروح  تعزيــز 
اْلَْهــواِل  »بُِرُكــوِب  بقولــِه:  العمليــة 
فقــد  وأخــًرا  اْلَْمــواُل«)29(.  ُتْكَســُب 
كان حلكــم الــرَشع والعمــل بأخــالق 
ــز واســع مــن اهتــام  الديــن احلنيــف حيِّ
ــوع قيــد  ــن )( يف املوض أمــر املؤمن
دخلتــم  »إذا  القائــل:  فهــو  الدراســة، 

الســواق حلاجــٍة، فقولــوا: أشــهد أنَّ 
لــه،  رشيــك  ال  وحــدُه  اهلل  إالَّ  إلــه  ال 
ــمَّ إينِّ  ــولُه. الله ــدُه ورس ــًدا عب وأنَّ حُممَّ
ــٍة خــاسة ويمــٍن  ــك مــن صفق أعــوذ ب
دقيقــة  موازنــة  ُمــرًزا  فاجــرة«)30(، 
بالربــح  االقتصاديــة  املتطلبــات  بــن 
املصداقيــة  عــى  واحلفــاظ  جهــة  مــن 
واألخــالق اإلســالمية مــن جهــٍة ثانيــة، 
الرئيســة  املبــادئ  مــن  واحــًدا  فــكان 
ــة، فــكان  التــي ســعى إىل حتقيقهــا يف األمَّ
َجَر  يقــول يف املبــدأ ذاتــِه كذلــك: »َمــِن اتَّ
ــاًل  ــا«، جاع ب ــي الرِّ ــَم فِ ــٍه اْرَتَط ــِر فِْق بَِغْي
النبيلــة  اإلســالمية  األخــالق  مــن 
الِســَمة الغالبــة والقاعــدة الناجعــة يف 
تنظيــم السياســة االقتصاديــة حتــت ظــلِّ 

.)( حكومتــِه 
ــي  ــام ع ــا اإلم ــِه دع ــياق ذات ويف الس
بــن أيب طالــب )( إىل هتيئــِة األحــوال 
امُلســاعدة عــى إنشــاء فــرص العمــل 
فعــى  األمــة،  طاقــات  واحتضــان 
الدولــة اإلســالمية »تنميــة كلِّ الطاقات 



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

239

............................................... د. حيدر قا�سم َمَطر التميمي/ بالل كاظم حيدر اجَلَوادي

وتوظيفهــا  اإلنســان  لــدى  ة  اخلــرِّ
ــكلِّ  ــتئصاهلا ل ــان... واس ــة اإلنس خلدم
تســود  التــي  االســتغالل  عالقــات 
جُمتمعــات اجلاهليــة، وبتحريــر اإلنســان 
اســتغالل أخيــه اإلنســان يف كلِّ  مــن 
جمــاالت احليــاة السياســية واالقتصاديــة 
طاقتــن  للُمجتمــع  موفــرًة  والفكريــة 
للبنــاء: إحدامها طاقة اإلنســان امُلســَتَغل 
الــذي تــمَّ حتريــره؛ ألنَّ طاقتــُه كانــت 
الشــخصية  املصالــح  حلســاب  هُتــدر 
لآخريــن ووقــوًدا لعمليــة التكاثــر يف 
األمــوال وزينــة احليــاة الدنيــا بينــا هــي 
بعــد التحريــر طاقــٌة بنَّــاءة خلــر اجلاعــة 
امُلســَتِغل  طاقــة  واألخــرى  البرشيــة، 
د إمكاناتــه يف تشــديد  ُيبــدِّ الــذي كان 
ــا تعــود هــذِه  ــِه عــى ُمســتَغلِّيه بين قبضت
ــا  ــر إىل وضعه ــد التحري ــات بع اإلمكان
الطبيعــي وتتحــول إىل إمكانــات بنــاٍء 

وَعَمــل«)31(.
2. الرقابــة االقتصاديــة يف سياســة اإلمام 

:)( عــي بن أيب طالــب

وأثرهــا  البالغــة  أمهيتهــا  للرقابــة 
املــوارد  عــى  امُلحافظــِة  يف  الفاعــل 
االقتصاديــة للــدول، وكذلــك امُلحافظــة 
التعــدي  مــن  األفــراد  حقــوق  عــى 
الــة  ــا ُتعــد وســيلًة فعَّ وامُلصــادرة، كــا أهنَّ
القومــي عــى  الناتــج  لضــان توزيــع 
فئــات الشــعب بصــورٍة عادلــة، والرقابة 
ــن  ــت م ــي التثب ــا تعن ــدى صوره يف إح
ــدول  ــعى ال ــي تس ــداف الت ــق األه حتقي
السياســات  طريــق  عــن  لتحقيقهــا 
واالجتاعيــة..  واملاليــة  االقتصاديــة 

رســمتها. التــي 
 )( العظيــم  ع  امُلــرشِّ أوىل  وقــد 
فــوردت  واضًحــا؛  اهتاًمــا  الرقابــة 
ة مــن  كلمــة )الرقيــب( يف مواضــع عــدَّ
 :)( قولــِه  نحــو  الكريــم،  القــرآن 
 ِقيًبــا رَّ ٍء  يَشْ ُكلِّ  َعــَى  اهلل  َوَكاَن 
ــك  ــة: 52(، وذل ــزاب، آي )ســورة األح
ــى  ــاظ ع ــا يف احلف ــى أمهيته ــة ع للدالل
األفــراد،  حقــوق  وصيانــة  املجتمــع 
القــرآن  يف  الرقابــة  مرشوعيــة  فثبتــت 
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وضعــت  ة،  عــدَّ آيــاٍت  يف  الكريــم 
ــة يف  ــة واملالي ــة االقتصادي ــس الرقاب ُأس
َوالَ   :)( قولــه  منهــا  اإلســالم، 
ــَفَهاء َأْمَواَلُكــُم الَّتِــي َجَعــَل  ُتْؤُتــوْا السُّ
ــة:  ــاء، آي ــورة النس ــا )س ــْم ِقَياًم اهللُّ َلُك
لِنَبِــيٍّ  َكاَن  َوَمــا   :)( وقولــه   ،)5
ــْوَم  ــَا َغــلَّ َي ــْأِت بِ ــْل َي َأن َيُغــلَّ َوَمــن َيْغُل
ــا َكَســَبْت  ــَوفَّ ُكلُّ َنْفــٍس مَّ ــمَّ ُت ــِة ُث اْلِقَياَم
َوُهــْم الَ ُيْظَلُمــوَن )ســورة آل ِعمــران، 

.)32()161 آيــة: 
ــم  ــول الكري ــد كان للرس ــك فق كذل
ــة  ــق الرقاب ــر يف تطبي ــر الكب )( األث
اإلداريــة واالقتصاديــة واملالية يف الدولة 
ًدا عــى أثــر الرقيب يف  اإلســالمية، ُمشــدِّ
ذلــك؛ ملَِــا لــه مــن أمهيــٍة يف حفــظ الدولة 
ــوق  ــى احلق ــة ع ــاد، وامُلحافظ ــن الفس م
واملمتلــكات العامــة، وكذلــك احلفــاظ 
ــزالق يف  ــن االن ــلمن م ل املس ــاَّ ــى ع ع
املحظــور، فــكان )( عندمــا يبعــث 
مــن  املســلمن يف مهمــٍة  مــن  واحــًدا 
مهــام الدولــة يوصيــه يف بعــض الوصايا 

التــي جُتنبــه اخليانــة، وثلــم األمانــة، فقــد 
قولــه:   )( اهلل  رســول  عــن  ورد 
ــُه  »َمــْن َبَعْثنَــاُه َعــَى َعَمــٍل َفَغــلَّ َشــْيًئا، َفإِنَّ
ِمُلــُه َعــَى ُعنُِقــِه،  َيــْأيِت بــِه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة حَيْ
ُقــوا اهلل َأْن َيــْأيِتَ َأَحُدُكــْم َيــْوَم اْلِقَياَمــِة  َفاتَّ
ــا  ــَرٌة هَلَ ــاٌء، َأْو َبَق ــُه ُرَغ ــرٌي َل ــِه َبِع ــَى ُعنُِق َع
ُخــَواٌر، َأْو َشــاٌة َتثُغــو«، وقــال أيًضــا: 

ــوٌل«)33(. ِل ُغُل ــاَّ ــا اْلُع »َهَداَي
أنَّ  صحيحــِه:  يف  ُمســلم  أورد  كــا 
ُصــَرِة  عــى  َمــرَّ   )( اهلل  رســول 
َفنَاَلــت  فِيَهــا،  َيــَدُه  فأدَخــَل  َطَعــاٍم، 
َيــا  َهــذا  »َمــا  َفَقــال:  َبَلــاًل،  أَصابُِعــُه 
ــَاُء  َصاِحــَب الطََّعــاِم؟ قــال: أَصاَبتــُه السَّ
ــُه َفــوَق  َيــا َرُســوَل اهللِ، َقــال: َأَفــال َجَعلَت
الطََّعــاِم َكــْي َيــَراُه النَّــاُس؟ َمــْن َغــشَّ 

ِمنِّــي«)34(. َفَليــَس 
تطــور  األســاس،  هــذا  وعــى 
العــريب  الــراث  أدبيــات  يف  لدينــا 
السياســة  هــذِه  عــى  يــدل  مصطلًحــا 
نظــام  هــو  اإلســالمية،  االقتصاديــة 
ــرد  ــي انف ــم الت ــن النُُظ ــو م ــبة، وه احِلس
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هبــا الديــن اإلســالمي، ذلــك النظــام 
القــرآن  دعــوة  مــن  ينطلــق  الــذي 
الكريــم إىل وجــوب األمــر باملعــروف 
ــدأت  ــي ب ــر)35(، والت ــن امُلنك ــي ع والنه
طوًعــا بدافــع اإليــان واحلــرص عــى 
إىل  تطــورت  ثــمَّ  العامــة،  املصلحــة 
ــددت  ــد تع ــة، وق ــٍة إداري ــٍة تنظيمي صيغ
ــة  ــبة، فغالبي ــة للِحس ــات الفقهي التعريف
الفقهــاء كانــوا يركــزون عــى جانــب 
أنَّ  فطاملــا  واالختصــاص،  الوظيفــة 
الظاهــرة  بامُلنكــرات  ــق  تتعلَّ احِلســبة 
فقــد انصــبَّ تعريفهــم عــى هــذا الَقــَدر 
ــه  ــاوردي الفقي ــلَّ امل ــه، ولع ــق علي امُلتَّف
ــن حــاول صياغــة  الشــافعي كان أول َم
ــال:  ــبة، فق ــي للِحس ــف اصطالح تعري
ــا أمــٌر باملعــروف إذا ظهــر تركــه،  »إهنَّ
ــه«)36(،  ــر فعل ــر إذا ظه ــن امُلنك ــٌي ع وهن
وتداولــه  التعريــف  انتــرش  وقــد 
واحلديــث)37(.  القديــم  يف  الكاتبــون 
وهــذا التعريــف الشــائع، جامــٌع غــر 
ــه ينطــوي عــى  ــع، فهــو جامــع؛ ألنَّ مان

جُممــل مــا يقــوم بــِه امُلحتســب، وهــو 
ــه ال يميــز احِلســبة عــن  غــر مانــع ألنَّ
باملعــروف  األمــر  أعــال  مــن  غرهــا 
والنهــي عــن امُلنكــر، وبالتــايل يمكــن 
ــا ُيعــرِّ عــن  هــا- أي احِلســبة- نظاًم عدَّ
فاعليــة امُلجتمــع يف األمــر باملعــروف إذا 
ظهــر تركــه والنهــي عــن امُلنكــر إذا ظهــر 
للــرَشع اإلســالمي)38(. تطبيًقــا  فعلــه 

الرقابة املالية يف اإلسالم:
أنَّ اإلســالم هــو  تقــدم  ـا  ممَـّ يتبــنَّ 
واألخــالق  التطبيقيــة  للحيــاة  نظــام 
ــإنَّ  ــايل ف ــى، وبالت ــة امُلث ــم الروحي والِقَي
االقتصــاد اإلســالمي اقتصــاد إنســاين 
بــكلِّ  الطيبــة  احليــاة  حتقيــق  غايتــه 
ــة  ــة واملعنوي مقوماهتــا وعنارصهــا املادي
النظــام  مــن  جعــل  ومــا  لإلنســان، 
ــااًل  ــًا وفعَّ ــا حُمك ــالمي نظاًم ــايل اإلس امل
هــي آليــة الرقابــة الســابقة والالحقــة 
مُتــارس  التــي  واخلارجيــة،  الداخليــة 
أشــخاص  أو  أجهــزة  طــرف  مــن 
واإليــان  والصــدق  بالثقــة  يتميــزون 
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ــا ضــدَّ  ل ســًدا منيًع ــا شــكَّ واجلــدارة، ممَّ
ــد  ــت قواع ــام، وثبَّ ــال الع ــب بامل التالع
ــاد  ــر الفس ــة كلِّ مظاه ــة ومكافح الوقاي
هــي  الدولــة  لتصبــح  والتالعــب، 
الســاهرة عــى مصالــح املواطنــن ملبيــًة 
ودون  متســاوية  بطريقــٍة  حاجياهتــم 
ــة  ــة االجتاعي ــرس العدال ــا يك ــز، ب متيي

االقتصاديــة. والرفاهيــة 
وقــد كان للرقابــة االقتصاديــة مكاهنا 
 ،)( الالئــق يف فكــر أمــر املؤمنــن
ــعاًرا  ــِه، استش ــن أوىل أولويات ــت م فكان
األعــال،  إنجــاز  يف  ألمهيتهــا  منــه 
ــِة  ــة الرعيَّ ــادة ثق ــة، وإع ــق العدال وحتقي
بالراعــي بعــد أْن أصاهبــا التشــويه، لــذا 
ــب  ــا هُنِ ــرداد م ٍة الس ــدَّ ــري بش ــراه ين ن
مــن أمــوال املســلمن، ومــا ُأِضيــع مــن 
يف  املشــهورة  قولتــه  فقــال  حقوقهــم، 
ــْو  املــال املأخــوذ يف غــر حقــِه: »َوَوَاهللِ َل
ــَك  ــاُء، َوُملِ ــِه َالنَِّس َج ب ــُزوِّ ــْد ُت ــُه َق َوَجْدُت
َمــاُء َلَرَدْدُتــُه، َفــإِنَّ يِف َالَعــدِل َســَعًة،  بــِه َاإْلِ
ــِه َالَعــدُل َفاَلــوُر َعَليــِه  َوَمــْن َضــاَق َعَلْي

َأضَيــُق«)39(.
حظيــت الرقابــة عنــد اإلمــام عــي 
بــن أيب طالــب )( بفلســفٍة خاصــة 
ســاٍم،  وهــدٍف  رفيــع،  طــراٍز  مــن 
اإلنســانية  لأهــداف  ثاقبــة  ورؤيــٍة 
مــن  حتقيقهــا  امُلــراد  واالقتصاديــة 
اســتندت  فقــد  لــذا  املراقبــة،  عمليــة 
الرقابــة يف فلســفتِه إىل روح اإلســالم 
التــي ُتعنــى بشــكٍل أســايس بإنســانية 
وحفــظ  كرامتــِه،  وصيانــة  اإلنســان، 
مــن اإلرساف  دينــِه، ومحايــة حقوقــِه 
والتضييــع. ُمســتندًة كذلــك إىل ذلــك 
الِقَيــم  الكبــر مــن  اإلرث احلضــاري 
األخالقيــة التــي بثَّهــا البشــر امُلصطفــى 
)( يف نفــوس املســلمن مــن مــكارم 
الــذي  احِلصــن  ذلــك  األخــالق، 
املســلم  الفــرد  اإلســالم  بــِه  ــن  َحصَّ
ــة كالرشــوة،  ــراض االجتاعي ضــدَّ األَم
والرقــة، واخِلــداع، وأكل الُســحت.
الرقابــة يف هنــج  تكــن  مل  وبالتــايل، 
أمــر املؤمنــن وفلســفتِه رقابــًة بشــعًة 
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صارخــة، أو ســيًفا ُمســلًَّطا عــى رقــاب 
العاملــن؛ بــل كانــت رقابــة وجههــا 
التقــوى  اخلشــوع هلل )(، ولباســها 
الرفــق  وأســلوهبا  امُلنكــرات،  وتــرك 
بالعاملــن واملوظَّفــن، ومحايتهــم مــن 
أْن يقعــوا يف رِشاك الفســاد واالنحراف. 
وهــذا مــا نلمســه يف النَّهج الــذي انتهجه 
اإلمــام عــن طريــق عهــدِه ملالــك األشــر 
النُخعــي )( )ت 38هـــ/ 658م( يف 
ل والــوالة، فهــو يوجــه  مراقبــة العــاَّ
بــرورة وجــود رقابــة حانيــة دافئــة، 
ــزء  ــم ج ــن بأهنَّ ل واملوظَّف ــاَّ ــعر الع ُتش
أصيــل مــن نســيج الدولــة واملجتمــع ال 
يمكــن جتاهلــه وتضييعــه، واهلــدف مــن 
ــا هــو صيانتهــم ومحايتهــم  الرقابــة إنَّ
قبــل كلِّ يشء مــن الوقــوع يف اخلطــأ، ال 

ــوال. ــة األم محاي
يف  الرقابــة  أنَّ  نعلــم  أْن  وعلينــا 
طالــب  أيب  بــن  عــي  اإلمــام  فلســفة 
أو  طائشــة،  رقابــًة  تكــن  مل   )(
ة، أو رقابــة جتريــم أو تنكيــل؛  ُمســتفزَّ

بــل كانــت رقابــة حتصــن ووقايــة ضــدَّ 
إىل  تــؤدي  التــي  االجتاعيــة  اآلفــات 
وامُلجتمــع،  األفــراد  حقــوق  ضيــاع 
ومــن ثــمَّ تــؤدي إىل ضعــف الروابــط 
ــة الواحــدة،  االجتاعيــة بــن أفــراد األمَّ
بعــد ضعــف الــوازع الدينــي الــذي ُيعــد 
لالنحــراف  الرئيســة  األســباب  مــن 
ــذي  ــح ال ــارها الصحي ــن مس ــة ع باألم

.)( العظيــم  ع  امُلــرشِّ هلــا  أراده 
ــه عــن  ــس ذلــك كلَّ نســتطيع أْن نتلمَّ
إلينــا  التــي وردت  النصــوص  طريــق 
ــن )( وهــو يــويص  عــن أمــر املؤمن
تعاهــد  بــرورة  مــر  عــى  عاملــه 
شــؤوهنم،  ــد  وتفقُّ باملراقبــة،  لــه  عاَّ
والســؤال عــن أحواهلــم؛ ليتَّضــح لنــا 
كــم كان هــدف الرقابــة نبيــاًل، وكــم 
كانــت غايتهــا ســامية جليلــة، هدفهــا 
موصًيــا  والنــاس.  الديــن  حفــظ 
ــْد  َتَفقَّ »ُثــمَّ  بقولــِه:  النُخعــي  عاملــه 
ــْن  ــَداِن ِم ــُد اْلَوالِ ــا َيَتَفقَّ ــْم َم ــْن ُأُموِرِه ِم
ــَك يَشْ ٌء  ــنَّ يِف َنْفِس ــا، َواَل َيَتَفاَقَم َوَلِدِهَم
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ــْم  ِقــَرنَّ ُلْطًفــا َتَعاَهْدَتُ ْيَتُهــْم بـِـِه، َواَل َتْ َقوَّ
ــْذِل  ــْم إىَِل َب ــٌة هَلُ ــُه َداِعَي ، َفإِنَّ ــلَّ ــِه َوإِْن َق بِ
النَِّصيَحــِة َلــَك، َوُحْســِن الظَّــنِّ بِــَك، 
ــَكااًل  ــِف ُأُموِرِهــُم اتِّ ــَد َلطِي ــَدْع َتَفقُّ َواَل َت
َعــَى َجِســيِمَها، َفــإِنَّ لِْلَيِســرِي ِمــْن ُلْطِفــَك 
َمْوِضًعــا َينَْتِفُعــوَن بـِـِه، َولِْلَجِســيِم َمْوِقًعــا 

َعنْــُه«)40(. َيْســَتْغنُوَن  اَل 
ومــن هــذا امُلنطلــق وكــي ال ُيبَخــَس 
يتســاوى  وال  أشــياؤهم،  النــاُس 
الِقَيــم  فتتهــرأ  وامُلــيء،  امُلحســن 
وتتــآكل امُلُثــل، وُيصــاب النــاس باخليبــِة 
الدولــة، دعــا اإلمــام إىل  مــن عدالــة 
إثابــة امُلحســن، وإشــعاره بقيمــة عملــِه، 
ومعاقبــة امُلــيء، وتنبيهــه عــى دنــاءة ما 
ــة  ــه ليــس بقصــد اإلثاب فعلــه، وهــذا كلَّ
لإلثابــة  ــا  وإنَّ فحســب،  والعقــاب 
أهــداٌف ومعــاٍن ســاميٌة، وكــذا العقوبــة 
ــا  ــدر م ــل بق ــة تنكي ــت عقوب ــي ليس فه
 )( هــي عقوبــة تأديــب، لــذا نــراه
قــد أوىص عاملــه عــى مــر بقولــه: 
ــَدَك  ــِيُء ِعن ــُن وامُل ــنَّ امُلحِس »َوالَ َيُكوَن

بِمنِزَلــٍة َســواٍء، َفــإِنَّ يف َذلِــَك َتزهيــًدا 
لَهــِل اإلحســاِن يِف اإلحســاِن، َوَتدِريًبــا 
لَهــِل اإِلســاَءِة َعــى اإِلســاَءِة، وَأْلــِزْم 
ُكالًّ ِمنْهــم َمــا َأْلــَزَم َنْفَســُه«)41(. هــذِه 
الكلــات التــي حتمــل بــن طياهتــا فكــًرا 
ــة مــن  ــا، وفلســفًة اجتاعي ــا راقًي أخالقًي
طــراٍز رفيــع، هدفهــا االرتقــاء بامُلجتمــع 
ــك  ــال والرفعة،وكذل ــاِت الك إىل درج
هــي مــن جانــب آخر هتــدف إىل ترســيخ 
العدالــة  األمــن االجتاعــي، وحتقيــق 
لــدور كلِّ  امُلجتمــع وفًقــا  أفــراد  بــن 
ــن  ــأة امُلحس ــه، فمكاف ــة عمل ــرد وقيم ف
عــى إحســانِه، ومعاقبــة امُلــيء عــى 
ــق العديــد مــن األهــداف  إســاءتِه حُتقِّ
ــليم  ــع س ــاء جمتم ــة لبن ــة املهم االجتاعي

ــن. آم
ــذي ُيعــد  ــة ال ــوع مــن الرقاب هــذا الن
ــالمي،  ــاد اإلس ــدًة يف االقتص ــًة فري مزيَّ
النُُظــم  معظــم  يف  مثيــاًل  هلــا  نجــد  ال 
ُتنكــر  التــي  الوضعيــة  االقتصاديــة 
النشــاط  توجيــه  يف  الدينــي  الــوازع 
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ــذا  ــة ه ــن حاج ــم م ــادي بالرغ االقتص
األُســس  ألنَّ  الــوازع؛  هلــذا  النشــاط 
يف  ــد  ُتولِّ واألخالقيــة  االعتقاديــة 
وأخالقيــة  إنســانية،  دوافــع  النفــس 
منســجمًة  االقتصاديــة  احليــاة  جتعــل 
ــد  ــة، وُتولِّ ــة والروحي ــاة األخالقي واحلي
جتــاه  باملســؤولية  شــعوًرا  النفــس  يف 
باالرتيــاح  املــرُء  فيشــعر   ،)( اهلل 
إْن أدى األمانــة، وَعِمــل لنفــع البــرش 
 ، وخرهــم، كــا يشــعر باإلثــم إذا غــشَّ
أو ظلــم واســتباح النــاس حقوقهــم)42(.
كــا أنَّ هنــاك نــوع آخــر مــن الرقابــة 
 )( املؤمنــن  أمــر  دعمهــا  التــي 
الرقابــة  هــي  تلــك  عليهــا،  وحــثَّ 
»رقابــة  ــا:  بأهنَّ ف  ُتعــرَّ التــي  الذاتيــة، 
ــا وُمستشــعًرا  اإلنســان عــى نفســِه مؤمنً
رقابــة اهلل )(، وأنَّ مــا يقولــه ومــا 
ــو  ــذا فه ــه؛ ل ــه أو علي ٌل ل ــجَّ ــه مس يعمل
ُيراجــع أقوالــه وأعالــه، وَيزهُنــا بميــزان 
الــرَشع اإلســالمي«)43(، كذلــك هــي 
»الرقابــة التــي تنبــع مــن داخــل النفــس 

ــعًيا  ــب اهلل، وس ــية غض ــانية؛ خش اإلنس
راحــة  عــى  والعمــل  مرضاتــِه،  إىل 
ويف  الضمــر،  رقابــة  وهــي  النفــس، 
ــْن  ــَح َم ــْد َأْفَل هــذا يقــول اهلل ) :)َق
 ــاَها َمــْن َدسَّ َوَقــْد َخــاَب  اَهــا *  َزكَّ
)ســورة الشــمس، اآليتــان: 10-9(، 
ــى  ــيطًرا ع ــلم مس ــر املس ــإذا كان ضم ف
أعالــِه وأقوالــِه وفكــرِه، فــإنَّ الرقابــة 
ورقابــة  امُلجتمــع،  ورقابــة  اإلداريــة، 
القضــاء تتقلَّــص إىل أدنــى حــد«)44(.

الذاتيــة  الرقابــة  فــإنَّ  وبالتــايل، 
ه  رِسِّ يف  لنفســِه  اإلنســان  رقابــُة  هــي 
وَعالنيتــه، حَيــدوه يف ذلــك خَمافــة اهلل 
)( يف أعالــِه، وهــو الــذي ال َيعــُزب 
ــا  ــرَّ وم ــم ال ــل يعل عــن علمــِه يشء؛ ب
إذا  الصــدور، وأنَّ اإلنســان  خفــي يف 
ــه ُيراقبــه  مــا آمــن بقــدرة اهلل عليــه، وبأنَّ
يف أعالــِه وحُياســبه عليهــا، هانــت عليــه 
ــة،  ــواع الرقاب ــُع أن ــه مجي ــرت أمام وَصُغ
باآليــات  يزخــر  الكريــم  والقــرآن 
 )( اهلل  إحاطــة  عــى  ــد  ُتؤكِّ التــي 
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ــِه  بــكلِّ أعــال وأفعــال املخلــوق؛ كقول
َرِقيًبــا﴾  َعَلْيُكــْم  َكاَن  اهلل  ﴿إِنَّ   :)(
)ســورة النســاء، آيــة: 1(، ﴿َوَكاَن اهلل 
ــاء،  ــورة النس ــا﴾ )س يَطً ــوَن حُمِ ــَا َيْعَمُل بِ
َتْعَمُلــوَن  بِــَا  ﴿َواهلل  آيــة:108(، 
آيــة:  عمــران،  آل  )ســورة  َبِصــرٌي﴾ 
ا  ٍة َخــرْيًَ 156(، ﴿َفَمــْن َيْعَمــْل ِمثَقــاَل ذرَّ
ــَرُه  ا َي ٍة رَشًَّ ــَرُه * َوَمــْن َيْعَمــْل ِمثَقــاَل ذرَّ َي
اآليتــان:8-7(،  الزلزلــة،  )ســورة   ﴾
َبِصــرَيٌة﴾  َنْفِســِه  َعــَى  اإِلنَســاُن  ﴿َبــِل 

آيــة:14(. القيامــة،  )ســورة 
ــَة  ثمَّ فــإنَّ  تقــدم،  مــا  عــى  وبنــاًء 
ــالمي،  ــاد اإلس ــًزا يف االقتص ــاًل ممي عام
يف  الدينــي  بالــوازع  اعتــداده  وهــو 
توجيــه النشــاط االقتصــادي باستشــعار 
كلِّ  يف  عليــه   )( اهلل  رقابــة  املســلم 
تــرٍف مــن ترفاتــِه، ومســؤوليته عنه 
ــاد  ــرص االقتص ــمَّ حي ــن ث ــام اهلل، وِم أم
اإلســالمي عــى تغذيــة هــذا الضمــر 
الدينــي، وتعميقــه بحيــث يلتــزم املســلم 
بتعاليــم اإلســالم االقتصاديــة التزاًمــا 

العقيــدة واإليــان، أي  تلقائًيــا مبعثــه 
واختيــار،  بطواعيــٍة  رغبتــه  بمــلء 
ــة  ــلطان الدول ــٍة إىل س ــر حاج ــن غ وم

إلنفــاذِه)45(.
املؤمنــن )( يف  أمــر  ليــأيت دور 
التأكيــد عــى الرقابــة الذاتيــة بتحفيــز 
اهلل  خمافــة  عــى  والركيــز  الضمــر، 
مرضاتــِه،  لنيــل  والســعي   ،)(
مشــًرا إىل أمهيــة الثنــاء واملديــح وحســن 
ــاف  ــدل واإلنص ــا الع ــا فش ــر إذا م الذك
ــرز  ــذي ي ــدور ال ــذا ال ــة، ه ــن الرعي ب
إىل  اإلمــام  عهــد  طريــق  عــن  جلًيــا 
)( ــر ــك األش ــر مال ــى م ــه ع والي
)46(، الــذي ســُيدرج ضمــن املوضــوع 

ألمــر  االقتصــادي  بالفكــر  اخلــاص 
املؤمنــن يف كتــاب هنــج البالغــة.

3. معامل املنهج االقتصادي لمري 
)( املؤمنن

يف هنج البالغة:
يظهــر مــن قراءاتنــا العديــدة التــي 
والتــي  طِــوال  ســنواٍت  اســتمرت 
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ــا اســتيعاب أطروحــة هنــج  ــا فيه حاولن
الِســفر  هــذا  ــن  يتضمَّ ومــا  البالغــة 
نــا  لعلَّ وأفــكار،  رؤًى  مــن  اخلالــد 
خطوتنــا  نخطــو  أْن  اآلن  نســتطيع 
الفكــر  اســتنباط  عمليــة  مــن  األوىل 
الــواردة  النصــوص  مــن  االقتصــادي 
يف هــذا الكتــاب اجلامــع لقســم كبــر 
أمــر  وِحكــم  ورســائل  ُخَطــب  مــن 
ــإنَّ  ــة ف ــٍة ثاني ــن جه ــن )(، وم املؤمن
احلديــث عــن ُأســس وقواعــد املنهــج 
ــه  ــة ومميزات ــج البالغ ــادي يف هن االقتص
ــوم  ــه يمكــن توصيفهــا بعــامل الي وصفات
ومــا  للدولــة  االقتصاديــة  بالسياســة 
حتويــه مــن سياســٍة ماليــة ونقديــة، ومــا 
ــة  ــِه مــن رســم اخلطــط التفصيلي ــاز ب متت
عــة،  لتطبيــق القوانــن االقتصاديــة امُلرشَّ
األمــر الــذي يســتدعي حتديــد الكلــات 
ــم  ــج القوي ــي وردت يف النه ــة الت امُلضيئ
ملــوىل املتَّقــن )(، التــي ُتعــد بحــقٍّ 
التــي  االقتصاديــة  املبــادئ  أهــمِّ  مــن 
وكذلــك  الطريــق  خارطــة  ترســم 

أزماهتــا  مــن  البرشيــة  النتشــال 
ــة  ل منظوم ــكِّ ــة، ُتش ــة واملالي االقتصادي
مجيــع  متضمنــًة  متكاملــة،  اقتصاديــة 
علــم  عليهــا  يســتند  التــي  املبــادئ 
ــل  اإلدارة واالقتصــاد وامُلحاســبة ومتوي
والسياســات  االســتثارية  العمليــات 

االقتصاديــة.
هنــج البالغــة هــو يف الواقــع جمموعــة 
املؤمنــن  أمــر  كلــات  مــن  خمتــارة 
تشــتمل   ،)( طالــب  أيب  بــن  عــي 
والكلــات  ســائل  والرَّ اخلُطــب  عــى 
الِقصــار، وقــد قاهلــا اإلمام يف مناســباٍت 
خمتلفــة ويف أوقــاٍت متباينــة، وملَّــا كانــت 
تنفصــل  خطَبــه ورســائَله وكلاتــِه ال 
عــن منهجــِه يف تغيــر أوضــاع األمــة 
ــودة  ــعادة املنش ــق الس ــالمية وحتقي اإلس
النصــوص  هــذِه  جــاءت  فقــد  هلــا، 
ــار  ــي مس ــية حتك ــق سياس ــورة وثائ بص
ــا،  ــاليب إدارهت ــالمية وأس ــة اإلس الدول
والفنــون  مشــاكلها،  حــلِّ  وُطــرق 
السياســية امُلتَّبعــة فيهــا. واإلمــام إذ كان 
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ــة  ــا الدول ــة وقضاي ــج مشــاكل األمَّ يعال
ــد،  ــري يف آٍن واح ــي ونظ ــٍف عم بموق
ــاس  ــار الن ــه أنظ ــة كان يوجِّ ــن زاوي فم
املشــكلة  إىل  املعنيــن  وكلَّ  والــوالة 
ذاهتــا، ومــن زاويــٍة أخــرى كان ُيبــنِّ 
الُطــرق ويضــع احللــول املناســبة هلــا.

منفصــل  غــر  االقتصــاد  كان  وملَّــا 
عــن حيــاة النــاس، فــكان مــن الطبيعــي 
ــاٍت  ــة موضوع ــج البالغ ــن هن أْن يتضمَّ
شــؤون  بمختلــف  ــق  تتعلَّ اقتصاديــة 
الدولــة واحليــاة، وبنظــرٍة واحــدة إىل 
وكلاتــِه  ورســائلِه  اإلمــام  ُخطــب 
ســناُلحظ أننــا أمــام حشــٍد كبــر مــن 
أفــكاًرا  ــن  تتضمَّ التــي  النصــوص 
إىل عمليــة  بحاجــة  وهــي  اقتصاديــة، 
يف  وضعهــا  ثــمَّ  واســتخراج  تعديــٍن 
َنَســٍق ُمنتظــم لتصبــح بصــورٍة نظريــٍة 

متكاملــة.
للمصــادر  العــودة  طريــق  عــن 
 )( علًيــا  اإلمــام  نجــد  التارخييــة، 
منهــا  انطلــق  التــي  القاعــدة  يلتــزم 

ــا  ــاع األرض وإبقائه ــأن إقط ــر، بش عم
ــة)47(، وهــي سياســة أثــارت  ُملــًكا لأمَّ
ــض  ــا وبع ــبق قريًش ــة األس ــى اخلليف ع
األمصــار  قــادة  أثــارت  صحابتهــا، 
بــن  عثــان  منــح  اســتفزهم  الذيــن 
ــِه، وهــو  ــع هلــؤالء وألقربائ ــان قطائ عفَّ
ــادة  ــز الق ــد حواف ــه كان أح ــدو أنَّ ــا يب م
ــك كان  ــة)48(. ولذل ــى اخلليف ــورِة ع للث
اســرداد هذِه»القطائــع«)49(، جــزًءا مــن 
احلركــة اإلصالحيــة التــي اســتهدفت 
مــن جانــب اإلمــام جُممــل هنــج اخلليفــة 
السياســية  الُصُعــد  عــى  الســابق، 

ــة. كافَّ واالقتصاديــة  واإلداريــة 
املجــال،  هــذا  يف  الفــرادة  أنَّ  عــى 
عــى  بنــاًء  العطــاء،  مبــدأ  يف  تتمثــل 
قاعــدة امُلســاواة بــن املســلمن، فقــد 
ــم مــا  روى املســعودي أنَّ اإلمــام »قسَّ
ــل  ــاس ومل ُيفض ــى الن ــال ع ــت امل يف بي
ــك،  ــا بذل ــد«)50(، ناقًض ــى أح ــًدا ع أح
ــا  ليــس الطريقــة الفئويــة لســلفِه، وإنَّ
ــذي كان  ــاب ال ــن اخلطَّ ــر ب ــة عم طريق
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............................................... د. حيدر قا�سم َمَطر التميمي/ بالل كاظم حيدر اجَلَوادي

لــه اجتهــاد خــاص يف هــذِه املســألة. 
ــة يف  ــن العدال ــر املؤمن ــى أم ــد توخَّ فق
العطــاء، بتنظيمــِه عــى قاعــدة األســبقية 
ــى ال يكــون كمــن يطلــب  والبــالء وحتَّ
النــر باجلَــْور عــى حــدِّ تعبــرِه)51(. 
»إِنَّ  الســياق:  هــذا  يف  ُيضيــف  ثــمَّ 
َتْبِذيــٌر  ــِه  َحقِّ َغْيــِر  فِــي  اْلَمــاِل  إِْعَطــاَء 
يِف  َماَلــُه  اْمــُرٌؤ  َيَضــِع  َومَلْ  َوإِْســَراٌف... 
إاِلَّ  َأْهلِــِه،  َغــرْيِ  ِعنْــَد  َواَل  ــِه  َحقِّ َغــرْيِ 

ُشــْكَرُهْم...«)52(. اهللَُّ  َحَرَمــُه 
وبنــاًء عــى هــذِه القاعــدة، كانــت 
ــط  ــذي يرتب ــراج ال ــام إىل اخل ــرة اإلم نظ
عضوًيــا بالعطــاء، خصوًصــا بعد توقف 
الغنائــم إثــر ركود جبهــات الفتــوح)53(، 
ــس لعالقــٍة إجيابيــة مــع  وهــي نظــرة تؤسِّ
شــعوب البــالد املفتوحــة، بــا ُيســهم يف 
ــذا  ــة، ول ــز انتائهــا لأمَّ ِعمراهنــا وتعزي
يــرى رضورة إصــالح أمــر اخلــراج، بــا 
ى اجلبايــة، إىل املســألة االقتصاديــة  يتعــدَّ
ل اخلــراج املصــدر  تهــا، حيــث ُيشــكِّ برمَّ
الوقــت)54(،  ذلــك  يف  هلــا  األســايس 

وهــذا مــا يمكــن قراءتــه بوضــوح يف 
قائــاًل:  يوصيــه  إذ  لأشــر،  عهــدِه 
ــُه،  ــُح َأهَل ــَا ُيصلِ ــد َأمــَر اخَلــَراِج بِ »َوتَفقَّ
َفــإِنَّ يِف صاَلِحــِه َوصاَلِحِهــم َصاَلًحــا 
ــَواُهم  ــن ِس ــاَلَح ملَِ ــَواُهم، َوالَ َص ــن ِس ملَِ
ِعَيــاٌل  ُهــم  ُكلَّ النَّــاَس  لنَّ  ِبِــم؛  إاِلَّ 
َنَظــُرَك  َولَيُكــن  َوَأهلِــِه.  اخَلــَراِج  َعــَى 
يِف ِعــَاَرِة الرِض َأبَلــَغ ِمــن َنَظــِرَك يِف 
اْســتِجاَلِب اخَلــَراِج؛ لنَّ ذلـِـَك الَ ُيــدَرُك 
ــرِي  ــَب اخَلــَراَج بَِغ ــَاَرِة؛ َوَمــن َطَل إاِلَّ َبالِع
ــاَد،  ــَك الِعَب ــاَلَد، َوَأهَل ــَاَرٍة َأخــَرَب البِ ِع

َومَل َيســَتِقم َأمــُرُه إاِلَّ َقلِيــاًل«)55(.
اإلمــام  يســترشف  الــكالم  وهبــذا 
عــي بــن أيب طالــب )( املصــر الــذي 
عــن  األمويــن،  دولــة  إليــه  ســارت 
القصــرة إىل اخلــراج،  طريــق نظرهتــا 
باالســتغالل،  لدهيــا  مقرًنــا  كان  إذ 
شــعوب  عليهــا  ــب  ألَّ الــذي  ذلــك 
مــا  ذلــك  وكان  املفتوحــة،  البلــدان 
ــراق)56( إىل  ــى الع ــا ع ــد والهت ــع أح دف
ــاًل ذلك  فصــل اخلــراج عــن مهمتــِه، ُمعلِّ
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حســب الروايــة التارخييــة: »إنَّ العــراق 
اليــوم رجــل  وأنــا  ــاج،  أخرهبــا احلجَّ
أهــل العــراق، ومتــى قدمتهــا وأخــذت 
بتهــم عــى ذلــك،  النــاس باخلــراج وعذَّ
ــاج... ومتــى مل آِت  رصُت مثــل احلجَّ
ــاج أتــى  ســليان)57( بمثــل مــا كان احلجَّ

ـي«)58(. بــِه مل يقبــل منِـّ
ُمعاملة أهل اخلراج بامُلساواة:

أمــر  حــرص  لذلــك،  وِخالًفــا 
ــعور  ــس الش ــى تكري ــن )( ع املؤمن
الشــعوب،  هــذِه  لــدى  بامُلســاواة 
اخلــراج،  أهــل  اســتغالل  مــن  ًرا  حمــذِّ
باللــن  يؤخــذوا  أْن  بالتــايل  وموصًيــا 
ــه إىل  ــلَّ كتاب ة)59(، ولع ــودَّ ــوار وامل واحل
يف  أنموذًجــا  ل  ُيشــكِّ اخلــراج،  ل  عــاَّ
هــذا املجــال، حمــدًدا وظيفــة اخلــراج 
عليــه  العامــل  وصفــات  وطبيعتهــا 
ــوا  ــا: »َفَأنِصُف ــاء فيه ــد ج ــالته. وق ورس
وا  َواصــِرُ َأْنُفِســُكم،  ِمــن  النَّــاس 
ِعيَّــِة،  الرَّ اُن  ُخــزَّ ُكــم  َفإِنَّ َوائِِجِهــم،  حِلَ
ــِة،  الئِمَّ َوُســَفَراُء  ــِة،  الُمَّ َوُوَكاَلُء 

َوالَ َتِســُموا َأَحــًدا َعــن َحاَجتِــِه، َوالَ 
ــاِس  َتبُِســوُه َعــن َطلَِبتِــِه، َوالَ َتبِيُعــنَّ لِلنَّ
يِف اخَلــَراِج كِســَوَة ِشــَتاء َوالَ َصيــف، َوالَ 
ــًة َيْعَتِمُلــوَن َعَليَهــا، َوالَ َعبــًدا، َوالَ  َدابَّ
َترِضُبــنَّ َأَحــًدا َســوًطا ملَِــَكاِن ِدرَهــم، َوالَ 
ــنَّ َمــاَل َأَحــد ِمــَن النَّــاِس، ُمَصــلٍّ َوالَ  مَتَسُّ
ــُدوا فَرًســا َأْو ِســاَلًحا  ُمَعاَهــد، إاِلَّ َأن َتِ

ُيعــَدى بــِه َعــَى َأهــِل اإلســاَلِم«)60(.
ــة وصيــة أخــرى ال حتيــد عــن  وثمَّ
هــذا املعنــى، كان )( يوجههــا ملَِــن 
ــاء  ــد ج ــات، وق ــى الصدق ــتعمله ع يس
فيهــا: »انَطلِــق َعــَى َتقــَوى اهللِ َوحــَدُه 
ُعــنَّ ُمســلًِا َوالَ  يــَك َلــُه، َوالَ ُتَروِّ الَ رَشِ
َتأُخــَذنَّ  َوالَ  َكاِرًهــا،  َعَليــِه  َتَتــاَزنَّ 
ِمنــُه َأكثــَر ِمــن َحــقِّ اهللِ يِف َمالِــِه«)61(. 
ولعــلَّ مــن مصاديــق سياســة اإلمــام 
هــذِه، القائمــة عــى الرفــق واللــن يف 
اســتحصال اخلــراج واحلقــوق الرشعية، 
ــة  ــد الغاب ــاب ُأس ــب كت ــا أورده صاح م
ــال:  ــه ق ــر، أنَّ ــن ُعم ــك ب ــد املل ــن عب ع
قــال:  ثقيــف،  مــن  رجــل  »حدثنــي 
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اســتعملني عــي بــن أيب طالــب عــى 
مــدرج ســابور)62(، فقــال: ال ترضبــنَّ 
وال  درهــم،  جبايــِة  يف  ســوًطا  رجــاًل 
ــتاًء وال  ــوة ش ــا وال كس ــم رزًق ــنَّ هل تتَّبع
ــا، وال  ــون عليه ــة يعتمل ــا، وال دابَّ صيًف
ُتقيمــنَّ رجــاًل قائــًا يف طلــِب درهــم. 
قلــت: يــا أمــري املؤمنــن، إذن أرجــع 
إليــك كــا ذهبــت مــن عنــدك. قــال: 
أْن  ُأمرنــا  ــا  إنَّ وحيــك!  رجعــت  وإْن 

نأخــذ منهــم العفــو«)63(.
أنَّ  املجــال،  هــذا  يف  يلفــت  ـا  وممَـّ
ــة  ــل وظيف ــد إىل فص ــن َعَم ــر املؤمن أم
املــال)64(،  بيــت  كذلــك  اخلــراج، 
ــى ال تكــون  ضبًطــا ملاليــة الدولــة، وحتَّ
يــِد  يف  بكاملهــا  حمصــورًة  الســلطات 
الــوايل الــذي قــد يلجــأ إىل اســتغالل 
ــويب  ــد روى اليعق ــع، ولق ــوذِه الواس نف
كعــب  بــن  قرظــة  إىل  كتــب  علًيــا  أنَّ 
األنصــاري)65(، يأمــره بشــقِّ هنــٍر كان 
ــة، خامتًــا  ــا يف أرٍض ألهــل الذمَّ ــد عف ق
رســالته بالقــول: »َفَلَعمــري َلَن َيعُمروا 

أَحــبُّ إَلينــا ِمــن أن َيخُرجــوا«)66(.
الزراعــة يف  يــأيت تشــجيع  وهكــذا 
اخلــراج  ويقــرن  االســتقرار،  خدمــة 
ــا  ــارة األرض وإصالحهــا، كــا رأين بِع
ــة،  ــج البالغ ــن هن ــالف م ــص الس يف الن
وجدهــا  وإْن  السياســة،  هــذِه  ولعــلَّ 
املتــرر  الســيَّا  شــديدة،  بعضهــم 
أمــام  بعمــق  حفــرت  امُلســاواة،  مــن 
يف  الرعــة  بتلــك  لينتــرش  اإلســالم، 
البــالد املفتوحــة، عــى أنَّ أمــر املؤمنــن 
توزيــع  رفــض  أســالفِه،  شــأن   )(
األرض يف الســواد الــذي أخــذ يتحــول 
األمصــار،  لقــادة  حيــوي  مطلــب  إىل 
مــن  حلكومــة  قلــق  مصــدر  ل  وُيشــكِّ
ــق مــن  ــه )( ينطل ســبقه. وكان موقف
األســباب نفســها التــي دفعــت عمــر بــن 
ــراق  ــل يف الع ــر القبائ ــاب إىل حتذي اخلطَّ
مــن هــذا األمــر، قائــاًل: »وأخــاف إْن 
تفاســدوا  أْن  الســواد-  أي  ــمته-  قسَّ
بينكــم يف امليــاه«)67(. وهــو مــا حيمــل 
معنــاه ذلــك الــذي جــاء يف قــول اإلمــام 
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إزاء هــذِه املســألة: »َلــْواَل َأْن َيْضــِرَب 
ــَواَد  َبْعُضُكــْم ُوُجــوَه َبْعٍض َلَقَســْمت السَّ
َبْينَُكــْم«، فقــد اكتفــى بإجــراء الفــيء 
التــي  األرض)68(  مــن  القبائــل  عــى 
ــى  ــم ع ــي القائ ــا الزراع ــب نظامه يتطلَّ
الــري، رشوًطــا وعالقــاٍت اجتاعيــة، 
القبائــل.  لــدى هــذِه  ليســت متوفــرة 
ــة  ــت نقم ــألة راكم ــذِه املس ــدو أنَّ ه ويب
واحتجاجــات عــى الســلطة السياســية، 
ــه أســهم فيــا بعــد يف  ممــا ُيفــرض أنَّ
متــرد قبائــل اخلــوارج، بدافــع االســتئثار 
بــاألرايض التــي ُفتحــت بســيوفهم عــى 

حــدِّ تعبرهــم)69(.
 )( وكذلــك لفــت أمــر املؤمنــن
ــاع  ــة دور الُصنَّ يف هنــج البالغــة إىل أمهي
االقتصاديــة،  احليــاة  يف  والُتجــار 
ـه ال يغفــل  فــأوىص هبــم خــًرا، ولكنَـّ
ــون  ــي أْن يك ــذي ينبغ ــلوكهم ال ــن س ع
ــى ال يشــتطوا  ل، حتَّ حتــت مراقبــة العــاَّ
ــوي  ــا ينط ــو م ــع، وه ــع واجلش يف الطم
عليــه خصوًصــا أحــد كتبــِه إىل األشــر: 

»َواعَلــم َمــَع ذلِــَك أنَّ يف كثــرٍي ِمنُهــم 
ا َقبِيًحــا؛ واحتِكاًرا  ِضيًقــا َفاِحًشــا وُشــحًَّ
ــًا يف البِياَعــاِت، وِذلــَك  للمنَافِــِع وَتكُّ
َعــَى  َوَعيــٌب  ــِة  للعامَّ ٍة  َمــرضَّ َبــاُب 

الــُوالَِة«)70(.
فمــن مســؤولية العامــل أن ُيراعــي 
َمــن  أو  الفقــرة،  الفئــات  أوضــاع 
وأهــل  باملســاكن  اإلمــام  يهم  ُيســمِّ
وأْن  هلــم،  حيلــة  ال  الذيــن  منــى  الزَّ
ــكار،  ــتغالل واالحت ــن االس ــم م حيميه
لضبــط  التدخــل  يوجــب  مــا  وهــو 
ــة املوازيــن واملكاييــل،  األســعار ومراقب
بالفريقــن  إجحــاٌف  يكــون  ال  حتَّــى 
)البائــع وامُلبتــاع(، فضــاًل عــن اســتعال 
ــار:  القمــع نحــو املخالفــن مــن التجَّ
ــاُه  ــَك إيَّ ــَد هَنيِ ــَرًة َبع ــاَرَف ُحك ــن َق »َفَم
ل بــِه، وَعاِقب يِف َغــرِي إَساٍف«)71(. َفنَــكِّ
ُنبينــه  أْن  نــود  مــا  فــإنَّ  وأخــًرا، 
يف هــذا املقــام، أنَّ الوقــوف عــى كلِّ 
عنهــا  والبحــث  االقتصــاد  مفــردات 
البالغــة،  هنــج  كلــات  يف  ومقابلتهــا 
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هلــو أمــٌر ال تتَّســع هــذِه الدراســة لــه، 
وكــذا فــإنَّ اســتخالص منهــج متكامــل 
مــن مضامــن النهــج املبــارك حيتــاج إىل 
وقفــاٍت وتأمــل ودراســٍة ُمســتفيضة، 
ــه. ــه ال ُيــرك جلَّ ولكــن مــا ال ُيــدرك كلَّ
مــع  بالتــوازي  اجتاعــي  إصــالٌح 

االقتصــادي: اإلصــالح 
ــُم  ــن )(: »َوأي ــر املؤمن ــول أم يق
اهللِ، َمــا َكاَن َقــْوٌم َقــطُّ يِف َغــضِّ نِعَمــٍة 
بُِذُنــوٍب  إاِلَّ  َعنُهــم  َفــَزاَل  َعيــٍش  ِمــن 
ٍم  بَِظــالَّ َليــَس  اهلل  ِلَنَّ  ُحوَهــا،  اجرَتَ
لِلَعبِيــِد، َوَلــو َأنَّ النَّــاَس ِحــَن َتنــِزُل ِبـِـُم 
النَِّقــُم، َوَتــُزوُل َعنُهــُم النَِّعــُم، َفِزُعــوا إىَِل 
ِــم بِِصــدٍق ِمــن نِيَّاِتِــم، َوَوَلــٍه ِمــن  َربِّ
ُقُلوِبـِـم، َلــَردَّ َعَليِهــم ُكلَّ َشــاِرٍد َوَأصَلَح 
ــم ُكلَّ َفاِســٍد«. فالتــدرج والرتيــب يف  هَلُ
تطبيــق املنهــج االقتصــادي عنــد اإلمــام 
يعتمــد   )( طالــب  أيب  بــن  عــي 
االجتاعيــة  احليــاة  نمــط  تغيــر  عــى 
للمســلمن،  واألخالقيــة  والثقافيــة 
مــات  وهــذا يســتدعي التخــيِّ عــن امُلحرَّ

واجتناهبــا، والتحــيِّ بمــكارم األخــالق 
احلالــة  عــى  ليحصــل  هبــا،  والتزيــن 
اإليانيــة التــي يســتطيع املــرء فيهــا ربانًيــا 
، هتــون عنــده  بالتجــيِّ ى  ُيســمَّ مــا  أو 
ــده  ــاوي عن ــى ال تس ــا حتَّ اهت ــا ولذَّ الدني
ولــذا   ،)( اهلل  رضــا  مقابــل  يشء 
فالسياســة املاليــة والنقديــة عنــده تســتند 
إىل مبــادئ ســامية ُتســاوق يف معناهــا 
بالفوائــد  ى  ُيســمَّ مــا  أو  الربــا  تــرك 
املرفيــة، ويدفــع الــزكاة بدافــع الرضــا 
ــة العبــادة، وهكــذا يف كلِّ الفرائــض  ونيَّ

املاليــة والعباديــة)72(.
ـا تقــدم، أنَّ هنــج البالغــة  يتبــنَّ ممَـّ
بــا انطــوى عليــه مــن خالصــٍة لتجربــة 
 )( أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
لــروح  الدقيقــة  وامُلواكبــة  وُمعاناتــِه، 
ريــادًة  يمثــل  اجلذريــة،  التحــوالت 
عــى املســتوى الفكــري التنظــري يف 
فقــد كان ســبَّاًقا إىل طــرح  اإلســالم. 
قــد  تكــن  مل  وإشــكاليات  مســائل 
مســتوى  عــى  مضامينهــا  اختمــرت 
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عليــه  كان  الــذي  العــريب،  العقــل 
االنتظــار طويــاًل قبــل اخلــوض فيهــا 
عــى  ليــس  ولكــن  وُعمــق،  بجديــٍة 
املــدى ذاتــِه مــن الرؤيــة واالســترشاف، 
فضــاًل عــن اجلذريــة التــي خفتــت كثــًرا 

التاليــة. القــرون  يف 
غربــة  رس  ذلــك  يف  يكــون  وقــد 
اإلمــام يف عــرِه الــذي رفــض هــذا 
النمــط مــن التأصيــل. وقــد يكــون هــو 
ذاتــه أيًضــا، ســبب تأخــر ظهــور الدولــة 
ا  بمعناهــا الكامــل يف اإلســالم، حتَّى أهنَّ
مل تظهــر عــى هــذِه الصــورة امُلطلقــة فيــا 
بعــد، إذا توقفنــا عنــد النــاذج املضطربــة 

ــين)73(. ــن والعباس ــدى األموي ل
املبحث الثاين:

حمورية اإلنسان يف سياسة أمري املؤمنن 
)( االقتصادية

1. التنميــة االقتصاديــة عنــد اإلمــام عــي 
بــن أيب طالــب:

التنمية يف الفكر اإلسالمي:
اإلســالمي  الفكــر  أمهيــة  تكمــن 

يف كونــِه املنهــج القــادر عــى اإلفــادة 
ــا إىل  ــان وحتويله ــات اإلنس ــن أخالقي م
متضمنــات لعمليــة التنميــة الشــاملة، 
»فنحــن حينــا نأخــذ بالنظام اإلســالمي 
ســوف نســتفيد مــن هــذِه األخالقيــة 
ونســتطيع أْن ُنعبأهــا يف املعركــة ضــدَّ 

التخلُّــف«)74(.
بســيط  عمــي  ديــٌن  اإلســالم 
وســهل الفهــم والتســويغ، وهــو يقــوم 
هــي:  ثــالث،  أساســية  مبــادئ  عــى 
 ))( اهلل  )عــن  واخلالفــة  التوحيــد 
ــار  ــي اإلط ــادئ ه ــذِه املب ــة. وه والعدال
للنظــرة اإلســالمية العامــة إىل احليــاة، 
ــة  ــد الرشيع ــع مقاص ــي منب ــك ه وكذل

.)75 وإســراتيجيتها)
وبالتــايل، يقــوم التصــور اإلســالمي 
للتنميــة عــى أســاس أنَّ اهلل )( قــد 
اإلنســان  واســتخلف  الكــون  خلــق 
ــق  ــى وف ــا، ع ــوم بِعَارهت يف األرض ليق
 )( ــِه، وقــد خلــق منهــج اهلل ورشيعت
اإلنســان متميــًزا عــن ســائر املخلوقــات 
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ليكــون قــادًرا عــى أداء هــذِه املهمــة، 
نــه مــن  وهيــأ بفضلــِه وكرمــِه كلَّ مــا يمكِّ
ــه عــى ضــوء قيــام اإلنســان  أدائهــا، وأنَّ
هبــذِه املهمــة يتقــرر مصــره ويتحــدد 

ــرة)76(. ــا واآلخ ــتقبله يف الدني مس
ــد  ــتخالف يف أح ــوم االس ــرِّ مفه ُيع
منظومــٍة  عــن  التحليليــة  مســتوياتِه 
مفاهيميــة كاملــة، حُتــدد أبعــاد اســتعار 
حتقيًقــا   ،)( اهلل  بمنهــج  األرض 
وقــد  لعبادتــِه)77(.  وســعًيا  خلالفتــِه، 
مــن  أكثــر  الكريــم يف  القــرآن  ورد يف 
ــة اهلل يف  ــو خليف ــان ه ــع أنَّ اإلنس موض
األرض، وكذلــك ورد لفــظ )اخلالفــة( 
ة منهــا مــا قصــد التتابــع  بمعــاٍن عــدَّ
الزمنــي أو الوراثــة أو اإلحــالل حمــلَّ 
والنيابــة،  الوكالــة  أو  آخريــن،  قــوٍم 
 )( ــر اهلل ــذ أوام ــي تنفي ــة: ه واخلالف
ثــمَّ  ومــن  املجــاالت)78(،  شــتَّى  يف 
يف  اهلل  خليفــة  ــه  بأنَّ اإلنســان  اشــتهر 
عــالوًة  االســتخالف  وهــذا  األرض، 
النــوع  اســتخالف  يشــمل  ــه  أنَّ عــى 

ــمل  ــه يش ــات، فإنَّ ــى الكائن ــرشي ع الب
كذلــك اســتخالف بعــض األفــراد عــى 
بعــض، واســتخالف بعــض األُمــم عــى 
ــِة  بعــض، كذلــك ُأطلــق اللفــظ عــى أمَّ
ــد )( بــأنَّ اهلل ســيجعلهم خلفاء  حُممَّ
األرض هبــم ُتصَلــح البــالد، وخيضــع 
بعــد  مــن  وليبدلنَّهــم  العبــاد،  هلــم 

أمنًــا)79(. خوفهــم 
ــَك  َربُّ َقــاَل  ﴿َوإِذ   :)( اهلل  قــال 
الَْرِض  يِف  َجاِعــٌل  إيِنِّ  لِْلَماَلئَِكــِة 
َعــُل فِيَهــا َمــن ُيْفِســُد  َخلِيَفــًة َقاُلــوا َأَتْ
َمــاَء َوَنْحــُن ُنَســبُِّح  فِيَهــا َوَيْســِفُك الدِّ
ــُم  ــاَل إيِنِّ َأْعَل ــَك َق ُس َل ــدِّ ــِدَك َوُنَق بَِحْم
ــة:  ــرة، آي ــورة البق ــوَن﴾ )س ــا الَ َتْعَلُم َم
30(. وملَّــا كانــت اجلاعــة البرشيــة هــي 
ــي إذن  ــة، فه ــذِه اخلالف ــت ه ــي ُمنح الت
أمــر  وتدبــر  الكــون  برعايــة  امُلكلَّفــة 
اإلنســان، والســر بالبرشيــة يف الطريــق 
التــي  ــاين-  الربَّ للخالفــة  املرســوم 
متثلــت بأهبــى صورهــا يف دولــة أمــر 
املؤمنــن )( حمــط البحــث- وهــذا 
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يعطــي مفهــوم اإلســالم األســايس عــن 
أنــاب   )( اهلل  أنَّ  وهــو:  اخلالفــة، 
وقيــادة  احلكــم،  يف  البرشيــة  اجلاعــة 
وطبيعًيــا،  اجتاعًيــا  وإعــارِه  الكــون 
وعــى هــذا األســاس تقــوم نظريــة حكم 
ممارســة  ورشعيــة  ألنفســهم  النــاس 
اجلاعــة البرشيــة حكــم نفســها بوصفهــا 

خليفــًة عــن اهلل)80(.
وبنــاًء عــى تقــدم، فــإنَّ االســتخالف 
السياســية  احلركــة  يؤطِّــر  مفهــوم 
للفــرد  واالجتاعيــة  واالقتصاديــة 
احلــدود  ويضــع  ــة،  واألُمَّ وامُلجتمــع 
مــن  غــرِه  وبــن  بينــه  الفاصلــة 
منهــج  تقــوم عــى  ــا  امُلارســات؛ ألهنَّ
واضــح وضوابــط حمددة طبًقــا ملا جاءت 
ــنَّة  ــم والُس ــِه الرشيعــة، فالقــرآن الكري ب
االســتخالف؛  دســتور  مهــا  الرشيفــة 
ألنَّ الغايــات يف جمتمــع االســتخالف 
ــا  ــمول، بوصفه ــال والش ــف بالك تتص
هــو   ،)( اهلل  عــن  غايــاٍت صــادرة 
الــذي حيددهــا، وليــس العقــل البــرشي 

املتلبــس بالزمــان واملــكان، ويف حــن 
ــد  ــة امُلعــارصة عن ــات التنمي تقــف نظري
الوفــر  االســتهالك  جمتمــع  حتقيــق 
الغايــة  بوصفهــا  الرفاهيــة  دولــة  أو 
ــق  ــالم حتقي ــدُّ اإلس ــة، يع ــة التنمي لعملي
ــًرا  ــًة أو أث ــًدا أو نتيج ــة عائ ــاة الطيب احلي
ــده يف  ــاملة هلل وح ــادة الش ــق العب لتحقي
ــول  ــعًيا للوص ــاة، س ــي احلي ــع نواح مجي
ــاة  ــي مراع ــة ه ــاة الطيب ــة، واحلي إىل اجلنَّ
ــة  ــاج وعدال ــرة اإلنت ــع وف ــوى اهلل م تق
التوزيــع، أي حتقيــق متــام الكفايــة لــكلِّ 
فــرد مــع ســيادة األمــن يف امُلجتمــع)81(.
الرشعــي  التريــر  إىل  وإضافــًة 
ــي  ــر العق ــرز التري ــة ي ــرورة الدول ل
احلضــاري  الــدور  عــى  يقــوم  الــذي 
املنهــج  ــا؛  ألهنَّ الدولــة  تلعبــه  الــذي 
ــات  ــر طاق ــه تفج ــذي يمكن ــد ال الوحي
اإلنســان يف العــامل اإلســالمي واالرتفاع 
الطبيعــي عــى صعيــد  بــِه إىل مركــزه 
احلضــارة اإلنســانية، وإنقــاذه ممَّــا ُيعانيــه 
مــن ألــوان التشــتت والتبعيــة والضيــاع. 
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ى  تصــدَّ التــي  اإلســالمية  والدولــة 
لزعامتهــا أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب 
اهلل  قبلــِه رســول  ومــن   )( طالــب 
املثاليــة  مســتوى  إىل  فارتقــت   )(
ع  امُلــرشِّ وأحــكام  تعاليــم  تطبيــق  يف 
ــرة  ــا للمس ــع اهلل هدًف ــا تض ــم إنَّ العظي
اهلل  صفــات  وتطــرح  اإلنســانية، 
ــدل  ــدف، فالع ــذا اهل ــامِل هل ــه َمَع وأخالق
والرمحــة  والقــوة  والقــدرة  والِعلــم 
ل بمجموعهــا هــدف  واجلــود.. ُتشــكِّ
ــا  ــة وهن ــة الصاحل ــرة للجاع ــذِه املس ه
مكمــن القــوة يف الدولــة اإلســالمية؛ 
ألنَّ هــذا الركيــب العقائــدي املميــز هو 
الــذي يمــد احلركــة احلضاريــة لإلنســان 
الركيــب  لكــن  ينفــذ؛  ال  بوقــوٍد 
العقائــدي الــذي متلكــه الدولــة ممثــاًل 
يف تعاليــم القــرآن الكريــم واإلســالم 
ــِه،  ــة ألخالقيت ــامل العام ــدد املع ــي حُت الت
ال يكفــي إلقامــة احلــق والعــدل وحتمــل 
مشــاقَّ البنــاء الصالــح؛ بــل هــو بحاجــة 
باملســؤولية  الشــعور  مــن  دوافــع  إىل 

وجتــاوز  بالواجــب،  واإلحســاس 
اإلنشــداد إىل الدنيــا وزينتهــا والتعلُّــق 
باحليــاة عــى األرض؛ »ألنَّ ذلــك جيمــد 
اإلنســان يف كثــٍر مــن األحيــان ويوقــف 
مســامهته يف عمليــة البناء الصالــح«)82(.
االقتصاديــة  التنميــة  تعبــر  يــرد  مل 
يف  نجــد  فلــم  والُســنَّة،  الكتــاب  يف 
تناولــِه  كثــرة  عــى  الكريــم  القــرآن 
للســلوك االقتصــادي، وإحاطتــه بــِه، 
ــون  ــى رضورة أن يك ــب ع ــِه الدائ وحثِّ
ــال  ــواء يف جم ــيًدا، س ــلوك رش ــذا الس ه
اإلنفــاق أو يف جمــال الكســب واإلنتــاج، 
أو غرمهــا مــن املجــاالت االقتصاديــة، 
اســتعااًل  الكريــم  القــرآن  يف  نجــد  مل 
يف  )التنميــة(  أو  )النمــو(  مُلصطلــح 
ــا  ــا وجدن معــرض احلــثِّ واألمــر، لكنن
العديــد مــن امُلصطلحــات التــي منهــا 
اهلل،  فضــل  مــن  واالبتغــاء  اإلعــار، 
والســعي يف األرض، وعــدم إفســادها 
الطبيــة. وهــذِه هــي  احليــاة  ونشــدان 
الرخــاء  ُتنتــج  التــي  التنميــة  وســائل 
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وأقــرب  مظاهرهــا.  بــكلِّ  والتنميــة 
للعمليــة  القرآنيــة  امُلصطلحــات 
التمكــن، واإلحيــاء،  التنمويــة هــي: 
والِعــارة. وقــد ورد األخــر، يف قولــِه 
الَْرِض  ــَن  مِّ َأنَشــَأُكم  ﴿ُهــَو   :)(
هــود،  )ســورة  فِيَهــا﴾  َواْســَتْعَمَرُكْم 
آيــة: 61(. أي أذن لكــم يف ِعارهتــا، 
واســتخراج قوتكــم منهــا، وجعلكــم 
ــر عليــه أي أغنــاه. وقولــه  رهــا، وعمَّ ُعاَّ
)(: ﴿َواْســَتْعَمَرُكْم﴾ أي أســكنكم 
فيهــا، أهلمكــم ِعارهتــا مــن احلَــرث، 
والَغــرس، وحفــر األهنــار، وغرهــا. 
إنَّ  لِعارهتــا)83(. وحيــث  أي خلقكــم 
هــو  ﴿َواْســَتْعَمَرُكْم﴾   :)( قولــه 
ــمَّ  طلــب ُمطلــق مــن اهلل )(، ومــن ث

الوجــوب)84(. يكــون عــى ســبيل 
2. اإلجــراءات العمليــة لسياســة اإلمــام 

عــي االقتصاديــة:
ــا  ــذي دع ــي ال ــب العم ــد اجلان جتسَّ
 )( ــب ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــه اإلم إلي
الواقــع  لتطويــر  العمليــة  سياســتِه  يف 

اإلســالمية،  البــالد  يف  االقتصــادي 
بمجموعــٍة مــن اخلطــوات واإلجراءات 
ــع  ــوض بواق ــبياًل للنه ــا س ــي اختذه الت
ــة  هــذا املرفــق املهــم واحليــوي يف الدول
امُلجتمــع  بنــاء  ويف  عامــة،  بصــورٍة 
واإلنســان بصــورٍة خاصــة. وإذ نتنــاول 
جممــوع  مــن  أنموذجــن  يــي  فيــا 
يف  اإلمــام  وإجــراءات)85(  خطــوات 

هــذا املجــال:
امُلساواة يف العطاء:

ــرز اخلطــوات  ــدًة مــن أب ولعــلَّ واح
هــذا  يف  عليهــا  أقــدم  التــي  اجلريئــة 
بــن  العطــاء  يف  مســاواته  املجــال، 
مبــدأ  أْن شــاع  بعــد  ــة،  املســلمن كافَّ
التمييــز والتفريــق يف املــّدة التــي ســبقته 
مــن بعــد وفــاة رســول اهلل )(. فهــو 
ــنَّ  ــاس... أال ال يقول ــا الن ــل: »أيَّ القائ
رجــاٌل منكــم غــًدا، قــد غمرتــم الدنيــا 
الهنــار  ــروا  وفجَّ العقــار  فامتلكــوا 
الوصائــف  واختــذوا  اخليــل  وركبــوا 
كانــوا  مــا  منعتهــم  مــا  إذا  قــة،  امُلرقَّ
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يوضــون فيــه، وأصتــم إىل حقوقهــم 
أيب  ابــن  »حرمنــا  يعلمــون:  التــي 
ــن  ــل م ــا رج ــا«، أال وأي ــب حقوقن طال
أصحــاب  مــن  والنصــار  املهاجريــن 
رســول اهلل يــرى أنَّ الفضــل لــه عــى 
ســواه بصحبتــِه، فــإنَّ الفضــل غــًدا عنــد 
ــا  ــى اهلل، أال وأي ــره ع ــه وأج اهلل، وثواب
ق  رجــٍل اســتجاب هلل ولرســولِه، فصــدَّ
تنــا ودخــل ديننــا واســتقبل قبلتنــا،  ِملَّ
اإلســالم  حقــوق  اســتوجب  فقــد 
ــال  ــال م ــاد اهلل وامل ــم عب ــدودِه، فأنت وح
اهلل، ُيقســم بينكــم بالســوية، وال فضــل 
ــد  ــن عن ــد، وللمتق ــى أح ــٍد ع ــه لح في
النهــج  هــذا  الــزاء«)86(،  أحســن  اهلل 
الــذي اســتمده مــن ُســنَّة النبــي األكــرم 
ــابقية  ــوى والس ــًدا أنَّ التق )(، مؤكِّ
يف الديــن والبــالء يف اجلهــاد والُصحبــة 
ــان  ــرب اإلنس ــة ُتق ــور ذاتي ــول أم للرس
يــوم  ميزانــه  وُتثقــل   )( اهلل  إىل 
متنــح  ال  املقابــل  يف  ولكنهــا  القيامــة، 
أصحاهبــا أحقيــًة لزيــادِة ثرواهتــم وال 

ــرى)87(.  ــٍة أخ ــزاٍت دنيوي ــِة ممي ــه أيَّ متنح
خمالًفــا السياســة التــي انتهجهــا عمــر 
ــذي جعــل الفضــل يف  ــاب، ال ــن اخلطَّ ب
العطــاء عــى الُقربــى مــن رســول اهلل 
والســابقة يف اإلســالم، إذ كان يقــول: 
ــن قاتــل رســول اهلل كمــن  »ال أجعــل َم
قاتــل معــه«)88(، إالَّ أنَّ علًيــا )( يف 
املقابــل اختــار مبــدأ امُلســاواة يف العطــاء، 
ــة كــا نــصَّ  ــه يف حتقيــق العدال منهًجــا ل

عليــه يف خطبتــِه التــي ذكرناهــا.
هــذا املبــدأ الــذي يتَّفــق مــع روح 
امُلســاواة ويكفــل للُمجتمــع التــوازن، 
ــدر  ــم إالَّ بق ــروات تتضخ ــدع الث ــال ي ف
بفضــل  ال  وحدمهــا  والعمــل  اجلهــد 
لآخريــن  ُتتــاح  ال  فرصــة  إتاحــة 
فيــه  املــال للعمــل  بوجــود وفــر مــن 
أكــر ممَّــا لــدى اآلخريــن، وقــد عوتــب 
أمــر املؤمنــن )( عــى سياســتِه هــذِه 
مــن لــدن مــن كانــوا مســتفيدين مــن 
ذلــك العطــاء قبلــه، لكنــه ردَّ عليهــم 
النَّــرَص  َأطُلــَب  َأن  »َأَتأُمــُروينِّ  بقولــِه: 
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اَل  َواهللِ  َعَليــِه،  ُولِّيــُت  فِيَمــن  بِاَلــوِر 
َأمَّ  َوَمــا  َســِمرٌي،  َســَمَر  َمــا  بــِه  َأُطــوُر 
ــاُل ِل  ــو َكاَن امَل ــًا. َل ــَاِء َنج ــٌم يِف السَّ َنج
ــَا امَلــاُل َمــاُل  يُت َبينَُهــم َفَكيــَف َوإِنَّ َلَســوَّ
ــِه  ــرِي َحقِّ ــاِل يِف َغ ــاَء امَل اهللِ. َأاَل َوإِنَّ إِعَط
َتبِذيــٌر َوإَِساٌف، َوُهــَو َيرَفــُع َصاِحَبــُه يِف 
ــُه يِف  ــَرِة، َوُيكِرُم ــُه يِف اآلِخ ــا َوَيَضُع نَي الدُّ
ــُه ِعنــَد اهللِ، َومَل َيَضــِع امــُرٌؤ  ــاِس َوُيِينُ النَّ
ــِه  ــرِي َأهلِ ــَد َغ ــِه َواَل ِعن ــرِي َحقِّ ــُه يِف َغ َماَل
لَِغــرِيِه  َوَكاَن  ُشــكَرُهم،  اهللُ  َحَرَمــُه  إاِلَّ 
َيوًمــا  النَّعــُل  بــِه  َزلَّــت  َفــإِن  ُهــم؛  ُودُّ
َخلِيــٍل،  َفــرَشُّ  َمُعوَنتِِهــم  إىَِل  َفاحَتــاَج 

َخِديــٍن«)89(. َوَألَُم 
وإذ شــغلت فكــرة امُلســاواة والعدالة 
حيــًزا مهــًا من اجلهــد الفكــري والعمي 
الــذي قــام بــِه اإلنســان عــى امتــداد 
يكــن  مل  احليــاة)90(،  هــذِه  يف  مســرتِه 
اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )( بعيــًدا 
عــن هــذا املســعى اإلنســاين يف ســبيل 
حتقيــق وإرســاء حــق امُلســاواة العادلــة، 
ــاواِة  ــع امُلس ــل م ــذي كان يتعام ــو ال وه

حــق  الول  منطلقــن:  مــن  والعدالــة 
امُلســاواة اإلنســانية للجميــع، أو مــا عــرَّ 
ــي  ــوة«، وه ــِه أس ــاس في ــا الن ــه »في عن
ة، إالَّ أنَّ أمههــا حــق  عــى وجــوٍه عــدَّ
امُلنضبطــة  احليــاة والكرامــة، واحلريــة 
ــة..  ــرام املِلكي ــادل واح ــايض الع والتق
املنطلــق  ــا  أمَّ احلقــوق.  مــن  وغرهــا 
ــة، أي وضــع الــيء  ــاين فهــو العدال الث
ــُه، ُيفــرِّ اإلمــام الَعــدل وســموِه يف  لَّ حَمِ
احليــاة عندمــا ُســئل أهيــا أفضــل اجلــود 
ــدل  ــام: »الع ــاب اإلم ــدل؟، فأج أم الع
والــود  مواضعهــا،  المــور  يضــع 

ُيرجهــا إىل جهتهــا«.
ــى  ــالمي مرت ــر اإلس ــق املفكِّ وُيعلِّ
عــى  )1919-1979م(  ــري  امُلطهَّ
هــذا اجلــزء مــن رؤيــة اإلمــام، فيقــول: 
ُتالحــظ  أْن  العدالــة  معنــى  »إنَّ 
ــى  ــة، فُيعط ــة والطبيعي ــوق الواقعي احلق
لــكلِّ شــخص مــا يســتحقه بحســب 
اســتعدادِه وعملــِه، وحينئــٍذ جيــد كلَّ 
ــح  ــع، ويصب ــه يف امُلجتم ــخٍص مكان ش
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ــا  امُلجتمــع كمصنــع جاهــز ُمنظَّــم. أمَّ
ــَب  ــاه: أْن هَيِ ــو وإْن كان معن ــود، فه اجل
اجلَــواد مــا يملكــه باملــرشوع لآخريــن، 
ــه عمــل  ولكــن ال ينبغــي الغفلــة عــن أنَّ
ــن  ــا أحس ــع، إذ م ــي للمجتم ــر طبيع غ
عضــو  فيــه  يوجــد  ال  أْن  للُمجتمــع 
ناقــص يســتدعي ســائر األعضــاء إىل 

واملســاعدة«)91(. العــوِن 
ويســتمر اإلمــام يف إجابتــِه: »اْلَعــْدُل 
 ،» ســائٌِس عــامٌّ َواْلُجــوُد عــاِرٌض خــاصٌّ
ــع  ــر مجي ــوٌن عــام ُيدي ــة »قان إذ إنَّ العدال
ــلكه  ــبيٌل يس ــو س ــع، فه ــؤون املجتم ش
ــا اجلــود فهو حــاٌل اســتثنائي  اجلميــع. أمَّ
قانوًنــا  يصبــح  أْن  يمكــن  ال  خــاص 
ــه إذا كان كذلــك مل حُيســب  عاًمــا، فإنَّ
ــام  ــل اإلم ــمَّ أوص ــذاك«)92(. ث ــوًدا آن ج
بقولــِه:  املنطقيــة،  النتيجــة  إىل  ســائله 
وأفضلهــا«)93(.  أرشفهــا  »فالعــدل 
وعليــه يمكننــا القــول، أنَّ هنــاك حقوًقــا 
تســتدعي امُلســاواة بــن البــرش، وهنــاك 
ــق  ــؤدي إىل حتقي مرتكــزات للتفاضــل ت

العدالــة إذا مــا ُأخــذت بعــن االعتبــار، 
ولــذا ُتعــد امُلســاواة العادلــة حقٌّ أســايس 
مــن حقــوق اإلنســان عنــد اإلمــام عــي 

.)( ــب ــن أيب طال ب
أمــر  أنَّ  بالذكــر  اجلديــر  ومــن 
املؤمنــن انطلــق بوصفــه صوًتــا للعدالــة 
اإلســالم،  قاعــدة  مــن  اإلنســانية 
الرســول  وُســنَّة  الكريــم  القــرآن  يف 
)(، ناهيــك عــن ِســَات اإلمــام)94( 
احلميــدة وامُلعطيــات العلميــة والفقهيــة 
بــن  العــدل  إقامتــِه  إىل  أدَّت  التــي 
ــة  ــة الرئيس ــد الدعام ــذي ُيع ــاس، ال الن
ــم  ــالمي واحلك ــع اإلس ــة امُلجتم يف إقام
وجــود  ال  إذ  الرشــيد،  اإلســالمي 
ــم وال  ــوده الظل ــٍع يس ــالم يف جمتم لإلس

العــدل. يعــرف 
ولعــلَّ مــن مصاديــق هــذِه السياســة 
القائمــة عــى امُلســاواة يف العطــاء بــن 
نقلــه صاحــب كتــاب  مــا  املســلمن، 
نصــه:  بــا   ،)( االختصــاص 
ــة،  ــدل يف الرعيَّ ة والع ــويَّ ــم بالس »القس
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- أي عــي بــن أيب طالــب- بيــت  وىلَّ
ر بــن يــارس وأبــا اهليثــم  مــال املدينــة عــاَّ
بــن التَّيهــان، فكتــب: العــريبُّ والقــريشُّ 
مــن  وكلُّ   ، والعجمــيُّ واألنصــاريُّ 
العــرب  قبائــل  مــن  اإلســالم  يف  كان 
ــهل  ــاه س ــواء. فأت ــم س ــاس العج وأجن
بــن ُحنيــف بمــوىًل لــه أســود، فقــال: كم 
ــن  ــر املؤمن ــه أم ــال ل ــذا؟ فق ــي ه ُتعط
)(: كــم أخــذت أنــت؟ قــال: ثالثــة 
قــال:  النــاس،  دنانــر وكذلــك أخــذ 
فأعطــوا مــواله مثــل مــا أخــذ ثالثــة 
دنانــر«)95(. كذلــك مــا أورده صاحــب 
ــة  ــة، عــن فضال كتــاب فضائــل الصحاب
بــن عبــد امللــك عــن كريمــة بنــت مهــام 
ــا  ــة، قالــت: »كان عــي يقســم فين الطابي
فضالــة:  قــال  بالكوفــة،  الــورس)96( 
العــدل[  عــى  محلنــا  ]أي:  محلنــاه 
منــه«)97(. وعــن عاصــم بــن ُكليــب عــن 
ــال  ــم مــا يف بيــت امل ــا قسَّ ــه: »أنَّ علًي أبي
عــى ســبعِة أســباع، ثــمَّ وجــد رغيًفــا 
فكــره ســبع ِكــَر، ثــمَّ دعــا أمــراء 

األجنــاد فأقــرع بينهــم«)98(.
مــروج  كتــاب  أورد صاحــب  كــا 
الذهــب؛ يف ذكــِر حــرب اجلمــل؛ أنَّ 
ــَض مــا كان يف  أمــر املؤمنــن )( »َقَب
ــاٍع  ــٍة وَمت ــالٍح ودابَّ ــن س ــكرهم م معس
ــَن  ــَمُه ب ــٍة وغــر ذلــك فباعــُه، وَقَس وآل
أصحابــِه، وأخــذ لنفســِه كــا أخــذ لــكلِّ 
ــِه  ــِه وأهل ــن أصحاب ــُه م ــن مع ــٍد مِمَّ واح

وولــدِه، مخســائة درهــم..«)99(.
ــق اإلمــام يف جمــال  وبالتــايل، فقــد حقَّ
سياســتِه العادلــة نجاًحــا بــارًزا حتَّــى 
ــع بتلــك السياســة وآثارهــا  ــَعر اجلمي َش
قالــت  الواقــع،  أرض  عــى  اإلجيابيــة 
ــِف  إحــدى النســاء اللــوايت ِعشــَن يف َكنَ
ــِه  ــا عــى عدل ــُت عليًَّ ُحكمــِه: »إينِّ أحبب
ــل  ــويَّة«)100(، ب ــمِه بالس ــة وقس يف الرعيَّ
إنَّ ِســَمة العــدل هــذِه َشــِهد لــُه هبــا حتَّى 
أعــداؤه)101(، حتَّــى قــال اإلمــام احلســن 
ــَم  ــب )(: »َرِح ــن أيب طال ــن عــي ب ب
ــه  ــا اســتطاع عــدوه وال ولي ــا، م اهللُ عليًَّ
ُحكــٍم حكمــه وال  عليــه يف  ينقــم  أْن 
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ِقســٍم قســمه«)102(. إالَّ أنَّ هــذا ال ينفــي 
بالطبــع زيــغ أهــل اهلــوى والنفــاق، ممَّــن 
مل يتجــىَّ اإليــان يف قلوهبــم ويثبت، عن 
خــطِّ أمــر املؤمنــن وسياســتِه العادلــة، 
فينقــل لنــا صاحــب كتــاب الغــارات 
ــه قــال: »كان  عــن امُلغــرة الضبِّــي، أنَّ
 ، لعــيِّ ــن  غاشِّ الكوفــة  أهــل  أرشاف 
ــك أنَّ  ــة، وذل ــع معاوي ــم م وكان هواه
ــيء  ــن الف ــًدا م ــي أح ــا كان ال ُيعط علًي
ــن أيب  ــة ب ــِه، وكان معاوي ــن حقِّ ــر م أكث
ف يف العطــاء ألفــي  ســفيان جعــل الــرشَّ

درهــم«)103(.
ــا  ممَّ كثــٌر  هنــاك  فــإنَّ  وبالنتيجــة 
يمكــن أْن ُيقــال عــن إيــان أمــر املؤمنن 
قاعــدًة  هــا  وعدِّ العادلــة،  بامُلســاواة 
للتعامــل بــن خمتلــف فئــات النــاس، 
امُلســاواة  مضمــون  فــإنَّ  وباملقابــل 
ــب كان  ــن أيب طال ــيٍّ ب ــد ع ــة عن العادل
أبرزهــا:  مــن  لعــلَّ  ة،  عــدَّ أبعــاٍد  لــه 
والقانــوين،  واالجتاعــي،  اإلنســاين، 
موضــوع  واالقتصــادي،  والســيايس، 

ــد  ــذا الُبع ــه يف ه ــا منهج ــة، مبينً الدراس
ــِه:  ــة، بقول ــوي مــن سياســتِه العادل احلي
»أال ال يقــول رجــاٌل منكــم غــًدا قــد 
روا  غمرتــم الدنيــا فاختــذوا الِعقــار وفجَّ
الفارهــة،  اخليــول  وركبــوا  الهنــار 
]أي:  الُروَقــة  الوصائــف  واختــذوا 
ــري،  ــٍق. الوه ــع رائِ ــو ج ــاٌن، وه ِحَس
إذا  ص438[،  الِصحــاح،  معجــم 
مــا منعتهــم مــا كانــوا يوضــون فيــه، 
وأصتــم إىل حقوقهــم التــي يعلمــون، 
ــن  ــا اب ــون حرمن ــك ويقول ــون ذل فينقم
أيب طالــب حقوقنــا، أال وأيــا رجــٍل ِمــن 
أصحــاِب  ِمــن  والنصــار  املهاجريــن 
ــُه  ــرى أنَّ الفضــل ل رســول اهلل )( ي
عــى َمــن ِســواه لُصحبتــِه، فــإنَّ الفضــل 
ــريِّ غــًدا عنــد اهلل وثوابــه وأجــره عــى  النَ
اهلل، وأيــا رجٍل اســتجاب هلل وللرســول 
ــتقبل  ــا واس ــل دينن ــا ودخ تن ــدق ِملَّ فص
قبلتنــا فقــد اســتوجب حقــوق اإلســالم 
ــاد اهلل، واملــال مــاُل  وحــدوده. فأنتــم ِعب
اهلل ُيقســم بينكــم بالســوية، ال فضــل فيــه 
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لحــٍد عــى أحــد، وللُمتقــن عنــد اهلل 
ــواب،  ــُل الث ــزاء وأفض ــُن ال ــًدا أحس غ
مل يعــل اهلل الدنيــا للُمتقــن أجــًرا وال 
ــا، ومــا عنــد اهلل خــري لأبــرار. وإذا  ثواًب
كان غــًدا إْن شــاء اهلل فاغــدوا علينــا فــإنَّ 
ــمُه فيكــم، وال يتخلَّفــنَّ  عندنــا مــااًل ُنقسِّ
 ، أعجمــيٍّ وال  عــريٌب  منكــم  أحــٌد 
كان مــن أهــِل العطــاء أو مل يكــن، إالَّ 

حــرض«)104(.
هلــو  االقتصــادي،  البيــان  وهــذا 
الغــور  بعيــدة  مهمــة،  دالالٍت  ذو 
ــر  ــود أْن ُنش ــا ن ــى. وم ــة املعن وواضح
إليــه هنــا هــو أنَّ اإلمــام كان قــد ذهــب 
أْن  جيــب  ال  الدينــي  الفضــل  أنَّ  إىل 
مــن  دنيويــة،  ميــزٍة  بصــورِة  ينعكــس 
املــال  أنَّ  أخــرى  جهــٍة  ومــن  جهــة، 
هــو  ــا  إنَّ احلاكمــة،  للســلطة  ليــس 
ــة. وهبــذا الصــدد  مــال اهلل )( لُأمَّ
ــارة،  ــد ع ــالمي حمم ــر اإلس ــرى املفكِّ ي
أنَّ »قــرار عــي يف العــدول عــن متييــز 
النــاس يف العطــاء والعــودة إىل نظــام 

ــة؛  ــِه الثوري امُلســاواة، مــن أخطــر قرارات
ــكلِّ  ــا ب ــا اجتاعًي ــي انقالًب ــه كان يعن ألنَّ
مــا تعنيــه هــذِه الكلمــة مــن دالالت... 
ويف  األغنيــاء-  فعــل  رد  كان  كــا 
مقدمتهــم مــأ قريــش وأبناؤهــم- ضــدَّ 
عــيٍّ وقــرارِه، هــو بدايــة الثــورة امُلضــادة 

حكمــِه«)105(. ضــدَّ 
امُلســاواة  أســلوب  فــإنَّ  وبالتــايل، 
يســعى  اإلمــام  بيــد  أداًة  كان  العادلــة 
الفقــر  عــى  للقضــاء  طريقهــا  عــن 
يف  الفاحــش  الثــراء  بجنــب  امُلدقــع 
هــذا  ومــن  اإلســالمي،  امُلجتمــع 
ــاوين يف  ــر متس ــاس غ ــإنَّ »الن ــد ف الُبع
إالَّ  الريبــة  تؤخــذ  إذ ال  الرائــب، 
مــن املــورس دون املعــوز«)106(. ويذهــب 
عــي رشيعتــي )1933- 1977م( إىل 
 )( أنَّ اإلمــام عــي بــن أيب طالــب
هــو أول مــن أوجــد نظريــة التســاوي 
يف االســتهالك داخــل امُلجتمــع، وعــدم 
الســلع  وراء  واللهــث  احلاجــة  خلــق 
فيــا  الطبقــي  والتفــاوت  املاديــة، 
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إليــه)107(. احلاجــة  تتســاوى 
الضان االجتاعي:

عــي  اإلمــام  يقتحــم  وباملقابــل، 
آخــر  ميداًنــا   )( طالــب  أيب  بــن 
يف معركتــِه لبنــاء اإلنســان والنهــوض 
 )( وينــري  االقتصــادي،  بواقعــِه 
االجتاعــي،  الضــان  حــق  ــًدا  مؤكِّ
ومعــزًزا  ومدافًعــا  أبعــاده  شــارًحا 

لوجــودِه.
ويمكننــا إعطــاء تعريــف للضــان 
ــه عملية  االجتاعــي Social security، بأنَّ
ــرة، تتضمــن مرحلتــن،  ذات أبعــاٍد كث
احلياتيــة  احلاجــات  إشــباع  الوىل: 
ــاة  ــم احلي ــب عليه ــي تصع ــراد، الت لأف
ــا املرحلــة الثانيــة،  مــن دون إشــباعها. أمَّ
مــن  الكفايــة  مســتوى  ضــان  فهــي 
املعيشــة ألفــراد امُلجتمــع اإلســالمي، 
التــي  املرنــة  املفاهيــم  مــن  فالكفايــة 
ــا ازدادت احليــاة  يتَّســع مضموهنــا كلَّ
ُيــًرا  املجتمــع اإلســالمي  العامــة يف 

ورخــاًء)108(.

فقــد  العمــي،  الصعيــد  عــى  ــا  أمَّ
ة  ســدَّ إىل  وصولــِه  بعــد   )( كان 
احلكــم، أمينًــا ملَِــا دعــا إليــِه مــن رضورة 
االجتاعــي،  الضــان  حــق  صيانــة 
الكريــم  الرســول  لوصــف  ــًدا  جُمسِّ
اإلمــام،  وشــخص  حلكــم   )(
إذ  بالرعيــة«)109(،  »أرأفهــم  ــه:  بأنَّ
نطلــق  أْن  يمكــن  مــا  اإلمــام  أصــدر 
ــات  ــان للطبق ــق الض ــة ح ــه )وثيق علي
يف  جــاء  إذ  امُلجتمــع(،  يف  الضعيفــة 
عهــدِه ملالــك األشــر: »اهلل اهلل يِف الطََّبَقــِة 
ــم ِمــَن  ــفَى ِمــَن الَِّذيــَن اَل ِحيَلــَة هَلُ السُّ
ــى  ــِل الُبؤَس ــَن َوَأه ــاكِِن َواملحَتاِج امَلَس
منَــى، َفــإِنَّ يِف َهــِذِه الطََّبَقــِة َقانًِعــا  َوالزَّ
اســَتحَفَظَك  َمــا  هلل  َواحَفــظ  ا.  َوُمعــرَتً
ــم ِقْســًا ِمــن  ــِه فِيِهــم، َواجَعــل هَلُ ِمــن َحقِّ
ِت َصــَوايِف  َبيــِت َمالِــِك َوِقْســًا ِمــن َغــالَّ
لَِأقــَى  َفــإِنَّ  َبَلــٍد،  ُكلِّ  يِف  اإِلســاَلِم 
ِمنُهــم ِمثــَل الَّــِذي لَِأدَنــى. َوُكلٌّ َقــِد 
ــُه َواَل َيشــَغَلنََّك َعنُهــْم  اســرُتِعيَت َحقَّ
ــَه  ــَك التَّافِ ــَك اَل ُتعــَذُر بَِتضيِيِع ــٌر، َفإِنَّ َبَط
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، َفــاَل ُتشــِخص  إِلِحَكاِمــَك الَكثـِـرَي املِهــمَّ
ــم،  َك هَلُ ــر َخــدَّ ــَك َعنُهــم، َواَل ُتَصعِّ مَهَّ
ــد ُأُمــوَر َمــن اَل َيِصــُل إَِليــَك ِمنُهــم  َوَتَفقَّ
َجــاُل،  ــُرُه الرِّ ــوُن َوَتِق ــُه الُعُي َّــن َتقَتِحُم مِم
غ ِلُوَلئِــَك ثَِقَتــَك ِمــن َأهــِل اخلشــَيِة  َفَفــرِّ
ُأُموَرُهــم،  إَِليــَك  َفلرَيَفــع  َوالتََّواُضــِع، 
ــوَم  ــَذاِر إىَِل اهلل َي ــم بِاإِلع ــل فِيِه ــمَّ اعَم ُث
ِعيَّــِة  َبــِن الرَّ ِمــن  َفــإِنَّ َهــُؤاَلِء  َتلَقــاُه، 
َغرِيِهــم،  ِمــن  اإِلنَصــاِف  إىَِل  َأحــَوُج 
ــِه  َحقِّ َتأِدَيــِة  يِف  اهلل  إىَِل  َفَأْعــِذر  َوُكلٌّ 
ــِة  قَّ ــِم َوَذِوي الرِّ ــَل الُيت ــد َأه ــِه. َوَتَعهَّ إَِلي
ــُب  ــُه َواَل َينِص ــَة َل ــن اَل ِحيَل َّ ــنِّ مِم يِف السِّ
الــُواَلِة  َعــَى  َوَذلِــَك  َنفَســُه،  لِلَمســَأَلِة 
ــُه  ُف فِّ ــد ُيَ ــٌل، َوَق ــُه َثِقي ــقُّ ُكلُّ ــٌل َواحَل َثِقي
وا  ُ ــرَّ ــَة َفَص ــوا الَعاِقَب ــَواٍم َطَلُب ــَى َأق اهلل َع
َموُعــوِد  بِِصــدِق  َوَوثُِقــوا  َأنُفَســُهْم 
اَجــاِت  احْلَ لِــَذِوي  َواجَعــل  ــم،  هَلُ اهلل 
ــخَصَك،  ــِه َش ــم فِي ُغ هَلُ ــرِّ ــًا ُتَف ــَك ِقْس ِمن
ــا َفَتَتَواَضــُع فِيــِه  ــم جَملًِســا َعامًَّ َوَتلِــُس هَلُ
هلل الَّــِذي َخَلَقــَك، َوُتقِعــُد َعنُهــم ُجنــَدَك 
طِــَك،  َوَأعَواَنــَك ِمــن َأحَراِســَك َورُشَ

ُمُهــْم َغــرَي ُمَتَتعتِــٍع،  َمــَك ُمَتَكلِّ ــى ُيَكلِّ َحتَّ
َفــإيِنِّ َســِمعُت َرُســوَل اهلل )( َيُقــوُل 
ــٌة اَل  َس ُأمَّ ُتَقــدَّ يِف َغــرِي َموطِــٍن: »َلــن 
ــُه ِمــَن الَقــِويِّ  ِعيــِف فِيَهــا َحقُّ ُيؤَخــُذ لِلضَّ
َغــرَي ُمَتَتعتـِـٍع«. ُثــمَّ احَتِمــِل اخُلــرَق ِمنُهــم 
ــَف  ــَق َوالََن ي ــُم الضِّ ــحِّ َعنُه ، َوَن ــيَّ َوالِع
َيبُســِط اهلل َعَليــَك بَِذلـِـَك َأكنَــاَف َرمَحتـِـِه، 
َوُيوِجــب َلــَك َثــَواَب َطاَعتِــِه. َوَأعــِط 
إَِجــاٍل  يِف  َوامنَــع  َهنِيًئــا،  َأْعَطيــَت  َمــا 

َوإِعــَذاٍر«)110(.
وُيعــد هــذا اجلــزء مــن العهــد الــذي 
كتبــه اإلمــام ملالــٍك األشــر مــن أوضــح 
وأدق مــا أمكننــا العثــور عليــه يف تــراث 
اإلمــام عــي بــن أيب طالب )(، بشــأن 
ــن أْن  ــي، ويمك ــان االجتاع ــق الض ح
نتلمــس بــه أكثــر مــن إشــارة مهمــة، 
كرســم آليــة وصيــغ تنفيــذ حــق الضــان 
ــة  ــة املثالي االجتاعــي ونقلــه مــن النظري
ــد  ــوس، وحتدي ــي امللم ــع العم إىل الواق
الفئــات االجتاعيــة امُلســتفيدة مــن حــقِّ 
الضــان االجتاعــي، واملســاحات التــي 
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يعمــل فيهــا واألهــداف التــي يســعى 
إلنجازهــا هــذا احلــق.

وإذ ُتعــد مشــكلة الفقــر مــن أهــمِّ 
ــي  ــانية الت ــه اإلنس ــي تواج ــاكل الت املش
أعيــت رجــال االقتصــاد والفكــر الذيــن 
النظريــات  حلِّهــا  ســبيل  يف  وضعــوا 
القضــاء  يف  عجــزت  التــي  واآلراء، 
عليهــا واســتئصاهلا من خارطــة الوجود 
كأخطــر  بالتــايل  لتتبلــور  اإلنســاين؛ 
تأخــر  يف  أثــًرا  االجتاعيــة  املشــاكل 
ــم وانحطاطهــا، وأقســاها مفعــواًل  األُم
يف تدهــور املجتمعــات واهنيارهــا، فقــد 
ــذ  ب من ــذَّ ــان امُلع ــكلة اإلنس ــت مش كان
وبقيــت  البعيــدة،  التارخييــة  املديــات 
ــا  أهنَّ وظننــا  اليــوم،  حتَّــى  مشــكلته 
ــتعصية  ــدة وامُلس ــكلته املعقَّ ــتبقى مش س

حتَّــى الغــِد البعيــد.
اإلنســان  مشــكلة  ــا  أهنَّ وبــا 
وقــف  فقــد  اخلطــرة،  االجتاعيــة 
ــرون وامُلصلحــون والثــوار منهــا  املفكِّ
وموقــف  العنيــف،  الــراع  موقــف 

املقاومــة الصارمــة، فوضعــوا خمتلــف 
األنظمــة،  ألــوان  ورشعــوا  احللــول 
وقامــوا بشــتَّى الثــورات، حلــلِّ عقدهتــا 
مــن وقعهــا  التخفيــف  أو  تاًمــا  حــاًل 
ــذِه  ــة ه ــدء املقاوم ــل، وكان ب ــى األق ع
ــانيتِه  ــان بإنس ــعور اإلنس ــَدم ش ــًا ِق قدي
ــه  وبمســؤولية املحافظــة عليهــا. إالَّ أنَّ
املقاومــات  تلكــم  يبــدو مل تكــن  فيــا 
عــى أســاس أنَّ الفقــر يمثــل مشــكلًة 
املقاومــة  اختــذت  ــا  وإنَّ اجتاعيــة، 
ــى  ــر ع ــة الفق ــع- أي مقاوم ــذا الطاب ه
ــه مشــكلة اجتاعيــة- منــذ  أســاس أنَّ
بدايــة الدعــوة اإلســالمية التــي كشــفت 
اجتاعيــة  مشــكلة  والغنــى  الفقــر  أنَّ 
املشــكلة  إىل  نظــرت  والتــي  خطــرة، 
االجتاعيــة،  أفاعيلهــا  أســاس  عــى 
والتــي فلســفت الفقــر فلســفًة اجتاعيــة 
عــى لســان اإلمــام عــي بــن أيب طالــب 
)( بكلمتيــه املأثورتــن: »مــا جــاَع 
»مــا   ،» َغنِــيٌّ بِــِه  ُمتِّــَع  بِــا  إاّل  َفقــرٌي 
رأيــُت نعمــًة موفــورة إالَّ وإىل جانبهــا 
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ــان  ــان الكلمت ــع«)111(، وهات ــقٌّ مضي ح
ــا  وأهنَّ املســألة  واقــع  لنــا  توضحــان 

اجتاعيــة)112(. مشــكلة 
ومــن هــذا األســاس، أصبــح مــن 
ــا منهــج  ــَل هب ــاكل التــي َحِف أبــرز املش
ــوم  ــي ي ــن )( اإلصالح ــر املؤمن أم
َ احلكــم، مشــكلة الفقــر والغنــى،  ويلِّ
الكريــم  القــرآن  هنــج  عــى  ســائًرا 
ــرة يف هــذا الشــأن.  والُســنَّة النبويــة املطهَّ
ــرشات  ــا ع ــرة وردتن ــذِه األخ ــن ه وع
وســلَّطت  عاجلــت  التــي  األحاديــث 
ــة  الضــوء عــى هــذِه املشــكلة االجتاعي
اهلل  رســول  قــول  منهــا،  الكبــرة، 
ِمــن  »َلــو أنَّ البــِن آدَم وادًيــا   :)(
واديــان،  لــُه  يكــوَن  أن  أحــبَّ  َذَهــٍب 
ولــن يمــأ فــاُه إالَّ الــرُتاب، ويتــوب اهللُ 
عــى َمــن تــاب«، وقولــه )(: »إنَّ 
ــه  الــروح المــن قــد َنفــَث يف روعــي أنَّ
لــن متــوت نفــٌس حتَّــى تســتويف ِرزَقهــا، 
 :)( الَطَلــب«، وقولــه فأجلــوا يف 
»نِعــَم املــاُل الصالــح للرجــل الصالــح«، 

لغنــيٍّ  فيهــا  »ال حــظَّ   :)( وقولــه
 :)( ــه ــب«، وقول ــويٍّ ُمكتس وال لق
 :)( وقولــه  ُبرهــان«،  دقــُة  »الصَّ
اهللُ  ابتالهــم  إالَّ  زكاًة  قــوٌم  َمنَــَع  »َمــا 
ر وال  بالســنن«، وقولــه )(: »ال َضَ
ار«)113(. وهبــذا الشــأن أيًضــا، روي  ِضَ
ــال:  ــه ق ــاري )(، أنَّ ــن أيب ذرٍّ الغف ع
ــِه،  ــوت يف بيت ــد الق ــن ال جي ــُت ملَِ »َعِجب
النــاِس شــاهًرا  عــى  كيــف ال خيــرج 

ســيفُه«)114(.
وبالتــايل، فقــد كانــت مشــكلة الفقــر 
شــاخصًة يف رؤيــة وضمــر اإلمــام عــي 
بــن أيب طالــب )(، حيث استشــعرها 
بنظــرٍة ذات أبعــاٍد إنســانية وإســالمية 
ــًدا رضورة  ــة، مؤكِّ ــية واقتصادي وسياس
القضــاء عــى ظاهــرة الفقــر يف املجتمــع 
»لــو  فيقــول:  واإلنســاين،  اإلســالمي 
لقتلتــُه«)115(.  رجــاًل  الُفقــر  َل  متثَّــل 
االجتاعــي  الضــان  حــق  كان  ولقــد 
يف  اإلمــام  اســتخدمه  الــذي  الســالح 
ســعيِه للقضــاء عــى الفقــر وإلغــاء طبقــة 
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ــع. ــن املجتم ــراء م الفق
اإلطــار  حتديــد  كذلــك  ويمكــن 
اإلمــام  عنــد  الضــان  لفلســفِة  العــام 
وغايتهــا   )( طالــب  أيب  بــن  عــي 
اإلنســان  حيــاة  بصيانــة  القصــوى، 
املاديــة واملعنويــة، والرفــع مــن شــأنِه ال 
اإلســاءة إليــه أو إهانــة كرامتــِه. ويوجــز 
اإلمــام مفهومــه آلليــة العمــل يف حتقيــق 
الضــان االجتاعــي، بقولــِه: »املعــروف 
كنــٌز مــن أفضــل الكنــوز، وزرٌع مــن 
يف  ُيزهدنَّكــم  فــال  الــزروع،  أزكــى 
وجحــد  كفــره  مــن  كفــر  املعــروف 
مــن جحــده. إنَّ املعــروف ال يتــمَّ إالَّ 
وســرته،  تصغــريه،  خصــال:  بثــالث 
ــه،  ــد عظَّمت ــه فق رت ــإذا صغَّ ــه، ف وتعجيل
لتــه  وإذا ســرتته فقــد أمتمتــه، وإذا عجَّ
فقــد هنَّأتــه«)116(. هــذا العمــل الضخــم 
امُلــراد إنجــازه يف امُلجتمــع ليســتدعي 
ــح هــذا  ــف لصال ــة توظَّ ــاٍت مادي متطلب
اهلــدف، وهــو مــا كان حــارًضا عنــد 

اإلمــام.

ــا بالنســبة ألمهيــة احلفــاظ عــى  أمَّ
ــِة ُمســتحقي الضــان االجتاعــي،  كرام
ــد أمــر املؤمنــن )( عــى أنَّ جمرد  يؤكِّ
ــي أْن  ــق ال يعن ــذا احل ــرد هب ــمول الف ش
يتنــازل ولــو بمقــداٍر يســر عــن كرامتــِه 
ــن  ــا ع ــزه هب ــه اهلل )( وميَّ ــي فضل الت
ســائر خملوقاتــِه، إذ »بــنَّ اإلمــام عــي بن 
أيب طالــب )( أنَّ العنايــة باملشــمولن 
ليســت  االجتاعــي  الضــان  بحــقِّ 
ــا هــي واجــب تقوم  إحســاًنا إليهــم، وإنَّ
ــوز أبــًدا أْن  ــال جي ــِه الســلطة، ولــذا ف ب
ــب  ــا جي ــاٍر وازدراء، وإنَّ ــوا باحتق ُيعامل
أْن حُتفــظ هلــم كرامتهــم«)117(. ولعــلَّ 
ــؤالء،  ــة ه ــظ كرام ــغ حف ــمِّ صي ــن أه م
منحهــم حقوقهــم دون أْن يستشــعروا 
لآخريــن بضعفهــم، وهنــا تــرز فلســفة 
ع عليهــا اإلمــام  صدقــة الــرِّ التــي شــجَّ
اخلطيئــة  »ُتطفــئ  ــا  أهنَّ هلــا،  بوصفــِه 
ب«)118(، مقدًمــا  وُتطفــئ غضــب الــرَّ
ــة الكيــان املعنــوي  املثــال الَعَمــي لصيان
الضــان  نظــام  ضمــن  للُمحتاجــن 
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ــدِه  ــة جه ــذل غاي ــذي ب ــي، ال االجتاع
يف ســبيل إعــادة تفعيلــِه يف ظــلِّ سياســتِه 
ــا  ــدف هب ــي ه ــة، الت ــة العادل االقتصادي

ــِه. ــظ كرامت ــان وحف ــاء اإلنس بن
كذلــك كان توفــر املــوارد الرورية 
لتنفيــذ حــقِّ الضــان االجتاعــي مــن 
ــه  أولويــات اإلمــام )(، الــذي وجَّ
ــل العمــل  بإنشــاء هيئــٍة خاصــة تتكفَّ
لتجســيد هذا احلــق عى الصعيــد الَعَمي 
تكامــاًل مــع ســعيِه لتوفــر املــوارد املاليــة 
ــي االلتزامــات امُلتعلِّقــة هبــذا  ــي ُتغطِّ الت
ــزكاة، التــي »هــي حــٌق الزم  احلــق، كال
فهــي  وُتقاتــل عليــه،  الدولــة  تأخــذه 
أحــد أركان اإلســالم وقــد جــاء األمــر 
هبــا يف القــرآن الكريــم مقرونــًة بالصــالة 
نحــو ثالثــن موضًعــا«)119(. كــا »ثبــت 
عــن اإلمــام أمــر املؤمنــن )( مــن 
أمــواٍل غــر  الــزكاة عــى  ــه وضــع  أنَّ
ــزكاة  ــا ال ــت عليه ــي وضع ــوال الت األم
الثابتــة)120(...  الترشيعيــة  الصيغــة  يف 
وهــذا عنــر متحــرك يكشــف عــن أنَّ 

الــزكاة كنظــرٍة إســالمية ال ختتــص بــاٍل 
دون مــال، وأنَّ مــن حــقِّ ويل األمــر أْن 
ــراُه  ــاٍل ي ــة يف أيِّ جم ــذِه النظري ــق ه ُيطب

رضورًيــا«)121(.
دعــا  الــذي  الثــاين  الرافــد  ــا  أمَّ
دعــًا  وتفعيلــِه  تطبيقــِه  إىل  اإلمــام 
)مُخــس  فهــو  االجتاعــي  للضــان 
ــن اســتناًدا  املكاســب(، والــذي يتضمَّ
إىل أدلــٍة رشعيــة مــن القــرآن والُســنَّة 
ــاح التجــارات  ــس أرب ــة)122(، مُخ النبوي
والعمــل  واإلجــارات  والصناعــات 
ــاح  ــة وأرب ــة والوصي والوظائــف واهلدي
مــن  خــرات  وامُلدَّ املنجــم  مالــك 
الكســب احلــرام إذا اختلــط باحلــالل ومل 
ــؤ  ــه واللؤل ــرج ُكلَّ ــز ُأخ ــإْن متيَّ ــز، ف يتميَّ
يــؤدَّ  مل  التــي  واملواريــث  امُلســتخرج 
عنهــا اخلُمــس، وذلــك بعــد أْن يســتنزل 
ــف مؤونــة احلفــظ ومؤونــة الذيــن  امُلكلَّ
ونفقــاٍت  ومســكنه  ومركبــه  يعوهلــم 
زاد  ومــا  كاملــة،  ســنٍة  ملــدة  إضافيــة 
عــن ذلــك ففيــه اخلُمــس)123(. وبالتــايل، 
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يمكــن القــول أنَّ مبــدأ مُخــس املكاســب 
كان أحــد الوســائل امُلجديــة لتحقيــق 
جمتمعاتنــا  يف  االجتاعــي  الضــان 
املعــارصة. وإىل غــر ذلــك مــن الروافــد 
التــي كانــت تصــب يف ســبيل  املاليــة 
االجتاعــي  الضــان  برنامــج  دعــم 
أيب  بــن  عــي  املؤمنــن  أمــر  دولــة  يف 
ــذل  ــفة الب ــاعة فلس ــب )(، كإش طال

وغرهــا. املســلمن،  بــن  والســخاء 
اخلامتة:

سياســة  موضــوع  تناولنــا  أْن  بعــد 
 )( طالــب  أيب  بــن  عــي  اإلمــام 
االقتصاديــة، ودورهــا يف بنــاء اإلنســان، 
نجــد  مبحثــن.  يف  جــاءت  بدراســٍة 
ــة  ــا للرشيع ــيًدا حًي ــد جتس ــام ُيع أنَّ اإلم
الكريــم  القــرآن  برافدهيــا  اإلســالمية 
ــداع  ــا إب ــا إليه ــة، ُمضاًف ــنَّة النبوي والُس
ــز يف تطبيــق النــص عــى  اإلنســان املتمي
أرض الواقــع، والســيَّا يف جمــال بنــاء 
اإلنســان وحفــظ حقوقــِه، إذ َشــِملت 
تلــك  مــن  واســعة  مســاحًة  رؤيتــُه 

ــدها يف ميــدان  احلقــوق دعــا إليهــا وجسَّ
الَعَمــي. التطبيــق 

وإذ دعــا اإلمــام )( إىل أْن ينعــم 
يف  العادلــة  امُلســاواة  بحــقِّ  اإلنســان 
أبعــادِه كافــة ســواًء الُبعــد اإلنســاين، 
أو  االقتصــادي،  أو  االجتاعــي،  أو 
الســيايس، أو القضائــي. إالَّ أنَّ الدعــوة 
لإلمــام  العمليــة  واملارســة  النظريــة 
عــى  تكــن  مل  احلــق  هــذا  لرســيخ 
ــة للتفاضــل  حســاب املعايــر املوضوعي
بموجبهــا  َعِمــل  التــي  النــاس،  بــن 
اإلســالمية،  الرشيعــة  إىل  اســتناًدا 
البــرش  بــن  العدالــة  لتحقيــق  وذلــك 
مــن جهــة والســعي لتطويــر امُلجتمــع 
واالرتقــاء بالوجــود اإلنســاين مــن جهــٍة 
أخــرى، إذ أنَّ اإليــان والتقــوى والِعلــم 
مقومــات  مــن  هــي  امُلثمــر  والعمــل 
اإلنســان الفاضــل واملجتمــع الصالــح.
توصلنــا  مــا  أبــرز  مــن  وواحــدة 
ــا  ــل إنَّ ــذِه، أنَّ العم ــتنا ه ــه يف دراس إلي
ــى  ــان ع ــوق اإلنس ــن حق ــا م ــل حًق يمث
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ــا  ــك دع ــام )(. لذل ــة اإلم ــق رؤي وف
املجتمــع  ل، وخلــق  العــاَّ احــرام  إىل 
ــرص  ــر ف ــاد لتوف ــعي اجل ــج، والس امُلنت
العمــل ِعــَر ضبــط احليــاة االقتصاديــة، 
االقتصــادي،  القضــاء  دور  وتعزيــز 
وتنظيــم العمــل يف امُلجتمــع، وتشــجيع 
االقتصــادي،  والتخطيــط  الِعمــران 
حصــول  ورضورة  الُســخرة،  ومنــع 
ل عــى حقوقهــم باألجــور العادلــة  العــاَّ
)العمــل(  ليكــون  الكريمــة؛  واحليــاة 
مقومــات  أبــرز  مــن  واحــًدا  بذلــك 
يف  االقتصاديــة  النظريــة  وُأســس 

اإلســالم.
ــة  ــة اإلمــام للِملكي كــا اتَّســمت رؤي
ــوق  ــن حق ــا م ــا حًق ه ــة، إذ عدَّ باإلجيابي
اإلنســان ســعى لصيانتــِه ِعــَر آليــاٍت 
ة لعــلَّ مــن أمههــا الُبعــد املعنــوي  عــدَّ
بتأكيــدِه ُحرمــة مــسِّ ِملكيــة اآلخريــن، 
ــَر  ــادي ِع ــد امل ــق، والُبع ــه ح ــر وج بغ
ى  ــدَّ ــن يتع ــى م ــة ع ــدأ العقوب ــد مب تأكي
ــة  ــة املِلكي ــن وصيان ــة اآلخري عــى ِملكي

العامــة خدمــًة للفــرِد وامُلجتمــع.
الضــان  َشــِغل حــق  فقــد  كذلــك 
جتربــة  مــن  مهــًا  حيــًزا  االجتاعــي 
اإلنســان  حقــوق  إرســاء  يف  اإلمــام 
والعمــل عــى بنائــِه اجتاعًيــا. فقــد بــنَّ 
ــاين  ــاس الرشعــي واإلنس ــام األس اإلم
ــًة ملارســتِه  والســيايس هلــذا احلــق إضاف
العمليــة لــه، إذ َشــِملت جتربتــه العمليــة 
الضــان ضــدَّ الفقــر، وحتقيــق األمــن 
ــة  ــي، والضــان الصحــي، ورعاي الغذائ
امُلســتضعفن يف امُلجتمــع مــن األيتــام 
ناهيــك  الســن،  وكبــار  واألرامــل 
االجتاعــي-  الضــان  شــمول  عــن 
تقديــم  العلويــة-  الرؤيــة  وفــق  عــى 
املعونــات االقتصاديــة وضــان الســكن 
والعيــش الكريــم لإلنســان)124(. مــن 
أجــل ذلــك كانــت لإلمــام فرادتــه، وقــد 
جــاءت ظاهــرًة يف كتابــات املؤرخــن 
األوائــل ودراســات الباحثــن، عرًبــا أو 

ُمســترشقن.
ــة  ــايل، فقــد كان مــرشوع الدول وبالت
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طالــب  أيب  بــن  عــيٍّ  فكــر  يف  نابًضــا 
ــن  ــك م ــتلهًا ذل ــاتِه، ُمس )( وممارس
 )( القــرآن ومــن جتربــة الرســول
ــة، هــذا املــوروث الــذي ُوجــد  يف املدين
مــن تآمــر عليــه عــن قصــٍد أو غــر قصــد 
يف عهــد عثــان أو ربــا قبلــه، ومل يبــَق 
ــه أراد أْن ُيعيــد  ســوى القليــل منــه. ولعلَّ
بنــاء األنمــوذج يف الكوفــة، ومــن ثــمَّ 
تعميمــه عــى الدولــة كلِّهــا بعد اســتعادِة 
إطــار  يف  قبائلهــا  وصهــر  وحدهتــا، 
ــدا، أنَّ  ــا ب ــن، ك ــركة، ولك ــٍة مش قضي
ــة مــن كان يربَّــص بمــرشوع الدولــة  ثمَّ
ــذ  ــرد أن تأخ ــورة، ومل ُي ــذِه الص ــى ه ع

ــق. ــة والُعم ــن اجلذري ــدى م ــذا امل ه
أننــا  ُنبــنِّ  أْن  نــود  اخلتــام  ويف 
اجتهدنــا قــدر امُلســتطاع لتحقيق دراســٍة 
موضوعيــٍة حياديــة عــن سياســية اإلمــام 
عــي بــن أيب طالــب )(، إالَّ أنَّ ذلــك 
ــاٍد  ــث بحي ــًدا؛ ألنَّ احلدي ــا ج كان صعًب

ُمطلــق عــن قامــٍة ُعليــا هلــا ذلــك الــدوي 
العاصــف يف النفــس بــا متيَّــزت بــِه مــن 
ــس  ــد لي ــجاعٍة وُزه ــٍم وش ــاٍء وِعل صف
ــخصيِة  ــث يف ش ــك البح ــهاًل، وكذل س
ــاِة أمــر املؤمنــن عــي )( يقــود  وحي
واإلعجــاب،  االنبهــار  إىل  بطبيعتــِه 
ــة  ــات التارخيي ــوٌر يف الدراس ــذا حمظ وه
املشــاعر  عــن  التجــرد  توجــب  التــي 
والعقــل مــا جيــب الذهــاب حتــت لوائــِه 
إىل النــص، وليــس غــره مــا حيمــل عــى 

ــة. ــة التارخيي ــن احلقيق ــراب م االق
أننــا رسنــا  بــكلِّ تواضــع  ونعتقــد 
ــة املنهــج  يف هــذِه الدراســة حتــت مظلَّ
ــي  ــام ع ــخ اإلم ــِة تاري ــي يف دراس العلم
بــن أيب طالــب )( ومــرشوع دولتــِه، 
وقــد حققنــا عمــاًل يتَّســم باملوضوعيــة، 
ومل ُنســتدرج إىل معطيــاٍت خارجــٍة عــن 
النــص أو إىل قــراءٍة منفعلــٍة لــه. واهلل 
ــًرا. ــد هللِ أواًل وآخ ــق، واحلم ويل التوفي
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اهلوامش:

بــن  عــي  احلســن  أبــو  املســعودي،  ُينظــر:   )1(
الذهــب  مــروج  957م(،  346هـــ/  )ت  احلُســن 
ومعــادن اجلوهــر، حتقيــق: حممــد هشــام النعســان 
وعبــد املجيــد طعمــة حلبــي، )بــروت، دار املعرفــة، 

.315 ص  ج2،  2005م(،  1426هـــ/ 
)2( ملزيــٍد مــن التفاصيــل، ُينظــر: ابــن هــالل الثقفي، 
ــد بــن ســعيد )ت  أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حُممَّ
283هـــ/ 896م(، كتــاب الغــارات )أو: االســتنفار 
احلُســيني  الزهــراء  عبــد  حتقيــق:  والغــارات(، 
1407هـــ/  األضــواء،  دار  )بــروت،  اخلطيــب، 

.72 ص53-  1987م(، 
)3( ِغِدنــز، أنتــوين، علــم االجتــاع، ترمجــة: فايــز 
للرمجــة،  العربيــة  املنظَّمــة  )بــروت،  الُصيَّــاغ، 

.47 ص  2005م(، 
ى  ُيســمَّ مــا  أو  األخــالق،  علــم  يف  بحثــِه  يف   )4(
ــل  ــي جتع ــة الت ــك املعرف ــة(، أي تل ــة العملي بـ)املعرف
التــرف الســليم والعيــش  النــاس قادريــن عــى 
إليــه  يســعى  الــذي  اهلــدف  أنَّ  مبينًــا  ســعادة،  يف 
ــق الســعادة عندمــا  النــاس هــو الســعادة ونحــن ُنحقِّ
نــؤدِّي وظيفتنــا؛ وألنَّ اإلنســان يف رأي أرســطو هــو 
ــور،  ــل األم ــي أْن يعق ــه ه ــل، ووظيفت ــوان العاق احلي
ــان  ــعيدة لإلنس ــاة الس ــون احلي ــك تك ــا لذل ــه َتَبًع فإنَّ
ــن  ــٍد م ــل. ملزي ــا العق ــي حيكمه ــاة الت ــك احلي ــي تل ه
ــالق  ــم األخ ــطوطاليس، عل ــر: أرس ــل، ُينظ التفاصي
إىل نيقوماخــوس، ترمجــه عــن الفرنســية: أمحــد لطفــي 
الســيد، )القاهــرة، دار الكتــب املريــة، 1343هـــ/ 

2ج. 1924م(، 
حــوايل  فــه  ألَّ الــذي  )اجلمهوريــة(  كتابــِه  يف   )5(
الرئيــس  ــف  املؤلَّ وهــو  امليــالد،  قبــل   380 عــام 
ــام،  ــة، والنظ ــف العدال ــن تعري ــه ع ــدث في ــه، يتح ل
وطبيعــة الدولــة العادلــة واإلنســان العــادل، وقــد 
فضائــل  مــع  املجتمــع  طبقــات  أفالطــون  ربــط 
اجتاعيــة معينــة، مشــبًها طبقــات املجتمــع بالنفــس، 
الكتــاب  هــذا  واملشــتهية.  امُلريــدة  العاقلــة  حيــث 
الــذي وضعــه أفالطــون عــى لســان أســتاذِه ســقراط 
تنــاول فيــه أيًضــا قضايــا ختــص الــدول وامُلجتمعــات 
التاريــخ اإلنســاين،  منــذ فجــر  الرشقيــة والغربيــة 
لُيناقــش يف بدايــة الكتــاب فكــرة العدالــة، وكيــف 
ــٍد  ــة. ملزي ــون العدال ــراًدا حيب ــة أو أف ــًة عادل ــي دول نبن

مــن التفاصيــل، ُينظــر:
The Republic of Plato، James Adam (edit.)، Cam-

bridge: at the University Press، 1900.

)6( وذلــك يف كتابــِه )آراء أهــل املدينــة الفاضلــة( 
الــذي َقَصــد منــه تكويــن جمتمــع فاضــل )يوتوبيــا 
فيهــا  ــر  فكَّ التــي  امُلجتمعــات  نــوع  مــن   )Utopia

ــة  ــان كجمهوري ــفة اليون ــن فالس ــة م ــِه طائف ــن قبل م
ــمس(  ــة الش ــاب )مدين ــم كت ــن بعده ــون، وم أفالط
 Tommaso اإليطــايل  للفيلســوف   La città del Sole

ــام  ــه ع ــذي كتب Campanella )1568- 1639م(، ال

1602م باإليطاليــة، والــذي ُيعــد مــن أوائــل األعال 
الفلســفية اليوتوبيــة املهمــة يف العــر احلديــث، وقــد 
أفــرد الفــارايب جــزًءا كبــًرا مــن كتابــِه لبحــث الناحيــة 
االجتاعيــة ذاهًبــا إىل أنَّ أســاس االجتــاع احلاجــة 
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............................................... د. حيدر قا�سم َمَطر التميمي/ بالل كاظم حيدر اجَلَوادي
الفطريــة. ملزيــٍد مــن التفاصيــل، ُينظــر: وايف، عــي 
عبــد الواحــد، املدينــة الفاضلــة للفــارايب، )القاهــرة، 
هنضــة مــر للطباعــة والنــرش، د. ت(، ص 19- 

.33
الــذي  األخــالق(،  )هتذيــب  كتابــِه  بواســطة   )7(
الفكــر  ــة اإلبــداع األخالقــي يف أجــواء  يمثِّــل قمَّ
مســجاًل  العــر،  ذلــك  يف  واإلســالمي  العــريب 
فيــه أدق النظريــات األخالقيــة وأنبلهــا. وبالتــايل، 
ــم األخــالق  ُيعــد هــذا املصــدر أساســًيا لدراســِة عل
ــالدي،  ــارش املي ــر/ الع ــع اهلج ــرن الراب Ethics يف الق

ــاهدٍة  ــن مش ــاء ع ــه ج ــك ألنَّ ــي؛ ذل ــر البوهي والع
ــوا  ــن عاش ــارًشا عمَّ ــاًل مب ــِه، أو نق ف ــن مؤلِّ ــان م وعي
وعــارصوا تلــك احلقبــة. ملزيــٍد مــن التفاصيــل، ُينظر: 
ــوب،  ــن يعق ــد ب ــن حُممَّ ــد ب ــي أمح ــو ع ــكويه، أب مس
هتذيــب األخــالق، حتقيــق: عــاد اهلــاليل، )بــروت، 

2011م(. اجلمــل،  منشــورات 
أبــرز مراجــع علــم االجتــاع احلديــث:  )8( مــن 
االقتصــاد  1920م(،   -1864( ماكــس  فيــر، 
وامُلجتمــع، ترمجــة: حممــد الركــي، )بــروت، املنظَّمــة 
ــل إىل  ــوالس، مدخ ــان، نيك ــة(؛ لوم ــة للرمج العربي
نظريــة األنســاق، ترمجــة: يوســف فهمــي حجــازي، 
)كولونيــا )أملانيــا(، منشــورات اجلمــل، 2010م(؛ 
والراصــف  الطبقــات  روزمــاري،  كرومبتــون، 
وغســان  حــداد  عثــان  حممــود  ترمجــة:  الطبقــي، 
لأبحــاث  العــريب  املركــز  )بــروت،  رمــالوي، 
أنتــوين،  ِغِدنــز،  2016م(؛  السياســات،  ودراســة 
علــم االجتــاع، ترمجــة: فايــز الُصيَّــاغ، )بــروت، 

دوركهايــم،  2005م(؛  للرمجــة،  العربيــة  املنظَّمــة 
إميــل، يف تقســيم العمــل االجتاعــي، ترمجــة: حافــظ 
اجلــايل، )بــروت، اللجنــة اللبنانيــة لرمجــة الروائــع، 
والوعــي  التاريــخ  جــورج،  لــوكاش،  1982م(؛ 
الطبقــي، ترمجــة: حنــا الشــاعر، ط 2، )بــروت، دار 
األندلــس، 1982م(؛ أندرســن، بندكــت، اجلاعــات 
امُلتخيَّلــة. تأمــالت يف أصــل القوميــة وانتشــارها، 
ترمجــة: ثائــر ديــب، )بــروت، رشكــة قدمــس للنــرش 
والتوزيــع، 2009م(؛ بوبــر، كارل، منطــق الكشــف 
العلمــي، ترمجــة: ماهــر عبــد القــادر حممــد، )بــروت، 

دار النهضــة العربيــة، 1986م(؛ وغرهــا.
حديــث  مصطلــح  الزمكانيــة:  أو  الزمــكان   )9(
ــار  ــكان يف إط ــان وامل ــاد الزم ــى احت ــدل ع ــأة، ي النش
واحــد، ويعــود فضــل ابتــكار هــذا امُلصطلــح إىل 
ــامل  ــل ع ــن قب ــا م ــة، وخصوًص ــاء الفلكي ــم الفيزي عل
 -1879( Albert Einstein الفيزيــاء ألــرت آينشــتاين
 The Theory of 1955م( بواســطة نظريتــِه النســبية
األبعــاد  رباعــي  الفضــاء  عــن  للتعبــر   .Relativity

ــَدث  ــة ليكــون فضــاء احلَ ــه هــذِه النظري الــذي أدخلت
امليكانيــكا  يف  الفــارغ  امُلطلــق  املــكان  مــن  بــداًل 
ــل،  ــن التفاصي ــٍد م ــم. ملزي ــة الك ــيكية ونظري الكالس

ــر: ُينظ
Lucas، John Randolph، A Treatise on Time and 

Space، London: Methuen، 1973; Brian، Denis، Ein-

stein: A Life، New York: John Wiley، 1996.

)10( ُيقصــد هبــذا املصطلــح نمــط الســرة العقالئيــة 
يف امُلجتمــع اإلســالمي عــى وجــه اخلصــوص، التــي 
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ــل  ــم العم ــاس وتبانيه ــادة الن ــتمرار ع ــى اس ــدل ع ت
ــاس:  ــود بالن ــرك يشٍء، واملقص ــل يشٍء، أو ت ــى فع ع
ــة ونِحلــة،  مجيــع العقــالء والُعــرف العــام مــن كلِّ ِملَّ
فيعــم املســلمن وغرهــم، والتعبــر الشــائع عنــد 
األصوليــن املتأخريــن. وامُلــراد منهــم علــاء األصول 
العقــالء(.  بـ)بنــاء  تســميتها  املتأخــرة،  األزمنــِة  يف 
فالســرة العقالئيــة تقــي بلــزوم رجــوع اجلاهــل 
التفاصيــل،  مــن  ملزيــٍد  اخلــرة.  وأهــل  العــامل  إىل 
1383هـــ/  )ت  رضــا  ــد  حُممَّ ــر،  املظفَّ ُينظــر، 
ــة  س ــروت، مؤسَّ ــه، ط2، )ب ــول الفق 1964م(، أص
األعلمــي للمطبوعات، 1410هـــ/ 1990م(، ج2، 

.156 ص151- 
ــات  ــهاب، دراس ــد ش ــم حمم ــاري، جاس )11( البج
يف الفكــر االقتصــادي العــريب اإلســالمي، )املوصــل، 

ــور، 1990م(، ص 38. ــة اجلمه مطبع
)12( الصدر، اإلسالم يقود احلياة، ص 33.

)13( أورده جــالل الديــن الســيوطي )ت 911هـــ/ 
1505م( عــن ابن عســاكر )ت 571هـــ/ 1176م(، 
)ت  إســاعيل  بــن  ــد  حُممَّ الصنعــاين،  األمــر  يف: 
1182هـــ/ 1768م(، التنويــر رشح اجلامع الصغر، 
ــاض،  ــم، )الري ــد إبراهي ــحاق حمم ــد إس ــق: حمم حتقي
ج9،  2011م(،  1432هـــ/  الســالم،  دار  مكتبــة 

ص237- 238، حديــث رقــم )7576(.
1433هـــ/  )ت  رشيــف  باقــر  القــريش،   )14(
2012م(، العمــل وحقــوق العامــل يف اإلســالم، 
ط2، )النجــف األرشف، مطبعــة اآلداب، د. ت(، 

.15 -14 ص

ــن َذَكــٍر َأْو  ــا مِّ )15( يقــول )(: ﴿َمــْن َعِمــَل َصاحِلً
ــْم  ــًة َوَلنَْجِزَينَُّه ــاًة َطيَِّب ــُه َحَي ــٌن َفَلنُْحيَِينَّ ــَو ُمْؤِم ــى َوُه ُأنَث
)ســورة  َيْعَمُلــوَن﴾،  َكاُنــوا  َمــا  بَِأْحَســِن  َأْجَرُهــم 
َوَعِمــَل  آَمــَن  َمــْن  ــا  ﴿َوَأمَّ  .)97 اآليــة:  النحــل، 
ــا  ــْن َأْمِرَن ــُه ِم ــنَُقوُل َل ــنَى َوَس ْس ــَزاًء احْلُ ــُه َج ــا َفَل َصاحِلً
ــْن  ﴿مَّ  .)88 اآليــة:  الكهــف،  )ســورة  ا﴾،  ُيــْرً
َوَمــا  َفَعَلْيَهــا  َأَســاَء  َوَمــْن  َفلِنَْفِســِه  ــا  َصاحِلً َعِمــَل 
لِّْلَعبِيــِد﴾، )ســورة فصلــت، اآليــة:  ٍم  بَِظــالَّ ــَك  َربُّ
ــاِت ُطوَبــى  احِلَ 46(. ﴿الَِّذيــَن آَمنُــوا َوَعِمُلــوا الصَّ
ــة:29(.  ــد، اآلي ــورة الرع ــآٍب﴾، )س ــُن َم ــْم َوُحْس هَلُ
ْغِفــَرٌة  ــم مَّ هَلُ ــاِت  احِلَ ﴿َفالَِّذيــَن آَمنُــوا َوَعِمُلــوا الصَّ
 .)50 اآليــة:  احلــج،  )ســورة  َكِريــٌم﴾،  َوِرْزٌق 
ــاِت  احِلَ ــوا الصَّ ــْم َوَعِمُل ــوا ِمنُك ــَن آَمنُ ــَد اهلل الَِّذي ﴿َوَع
ــن  ــَن ِم ــَتْخَلَف الَِّذي ــَا اْس ــَتْخلَِفنَُّهْم يِف الَْرِض َك َلَيْس
َقْبلِِهــْم﴾، )ســورة النــور، اآليــة: 55(. وغرهــا كثــر 
ــنَّة  ــبة للُس ــا بالنس ــة. أمَّ ــة املبارك ــات القرآني ــن اآلي م
النبويــة الرشيفــة، فقــد تعــددت كذلــك وكُثــرت 
ــددًة  ــوع، مش ــذا املوض ــت ه ــي تناول ــث الت األحادي
عــى أمهيتــِه الكبــرة، مثــال قولــِه )(: »ثــالٌث 
ال َيِغــلُّ عليُهــنَّ َقلــُب امُلؤِمــن: إخــالُص الَعَمــِل، 
ــُه  ــِة«. أخرج ــُزوُم اَلاع ــر، وُل ــولِّ الم ــُة ل والنَِّصيَح
أمحــد بــن حنبــل يف مســندِه. ُينظــر: أبــو عبــد اهلل أمحــد 
ــد بــن حنبــل الشــيباين الُذهــي )ت 241هـــ/  بــن حُممَّ
855 م(، مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، حتقيــق: 
ســة  ُشــعيب األرنــؤوط وآخــرون، )بــروت، مؤسَّ
الرســالة، د. ت(، ج 27، ص300- 301، حديــث 

.)16738( رقــم 
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............................................... د. حيدر قا�سم َمَطر التميمي/ بالل كاظم حيدر اجَلَوادي
)ت  احلســن  بــن  ــد  حُممَّ العامــي،  احلُــر   )16(
ــيعة إىل  ــائل الش ــل وس 1104هـــ/ 1693م(، تفصي
ســة آل البيــت  حتصيــل مســائل الرشيعــة، )قــم، مؤسَّ

.23 ص  ج17،  1372هـــ(،  الــراث،  إلحيــاء 
ــد  ــن حُممَّ ــد ب ــد اهلل حُممَّ ــو عب ــد، أب ــيخ املفي )17( الش
413هـــ/  )ت  البغــدادي  العكــري  النعــان  بــن 
1022م(، اإلرشــاد يف معرفــِة ُحجــج اهلل عى العباد، 
الــراث،  إلحيــاء  البيــت  آل  ســة  مؤسَّ )بــروت، 
1416هـــ/ 1995م(، ج1، ص 303؛ الطباطبائــي، 
ــد حســن )ت 1402هـــ/ 1981م(، امليــزان يف  حُممَّ
ــوزة  ــن يف احل ــة املدرس ــم، مجاع ــرآن، )ق ــر الق تفس

العلميــة، د. ت(، ج 18، ص 383.
تقــي  ــد  حُممَّ بــن  حســن  املــرزا  النــوري،   )18(
ُمســتدرك  1902م(،  1320هـــ/  )ت  الطــريس 
)بــروت،  ط3،  املســائل،  وُمســتنبط  الوســائل 
1411هـــ/  الــراث،  إلحيــاء  البيــت  آل  ســة  مؤسَّ

.10 ص9-  ج13،  1991م(، 
)19( ابــن أيب احلديــد، أبــو حامــد عبــد احلميــد بــن 
ــد بــن احلُســن املعتــزيل )ت 656هـ/  هبــة اهلل بــن حُممَّ
حممــد  حتقيــق:  البالغــة،  هنــج  رشح  1258م(، 
أبــو الفضــل إبراهيــم، ط 2، )القاهــرة، دار إحيــاء 
الكتــب العربيــة، 1386هـــ/ 1967م(، ج 9، ص 

229، خطبــة رقــم )161(.
ــد  ــدر، حُممَّ ــر: الص ــل، ُينظ ــن التفاصي ــٍد م )20( ملزي
يقــود  اإلســالم  1980م(،  1400هـــ/  )ت  باقــر 
احليــاة، ط 2، )طهــران، وزارة اإلرشــاد اإلســالمي، 

.97 1403هـــ(، ص 91- 

ــر، كاظــم، احِلَكــم مــن كالم اإلمــام أمــر  )21( مدي
ســة الطبــع  املؤمنــن عــي )(، ط1، )مشــهد، مؤسَّ
والنــرش التابعــة لأســتانة الرضويــة املقدســة، 1417 

هـــ(، ج1، ص 29.
)22( املرجع نفسه، ج 1، ص 71، ص 339.

ــن  ــي ب ــن ع ــن كايف الدي ــو احلس ــطي، أب )23( الواس
ــد الليثــي )تــويفِّ مطلــع القــرن الســابع اهلجــري(،  حُممَّ
عيــون احِلكــم وامَلواعــظ، حتقيــق: حســن احلُســيني، 

)قــم، دار احلديــث، 1376هـــ(، ص 136.
)24( مديــر، احِلَكــم مــن كالم أمــر املؤمنــن، ج 1، 

ص 151.
ص  واملواعــظ،  احِلَكــم  عيــون  الواســطي،   )25(

.1 2 1
 ،)( مديــر، احِلَكــم مــن كالم أمــر املؤمنــن )26(
ج1، ص 83؛ وللمزيــد مــن التفاصيــل حــول اهتــام 
ــِة والتخصــص يف العمــل، ُينظــر:  أمــر املؤمنــن بالدقَّ
املوســوي، حمســن باقــر، اإلدارة والنظــام اإلداري 
مركــز  )بــروت،  ط1،   ،)( عــي  اإلمــام  عنــد 
ــالمية، 1998م(، ص 18  ــات اإلس ــر للدراس الغدي

ومــا بعدهــا.
)27( بيضــون، لبيــب، تصنيــف هنــج البالغــة، ط 2، 
)طهــران، مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، 1408هـــ(، 

ج2، ص 736.
)28( املرجع نفسه، ج2، ص 733.

ص  واملواعــظ،  احِلَكــم  عيــون  الواســطي،   )29(
.1 8 5

 ،)( مديــر، احِلَكــم مــن كالم أمــر املؤمنــن )30(
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ال�سيا�سة القت�سادية للإمام علي بن اأبي طالب )( ودورها يف بناء الإن�سان..........................
ج1، ص 88.

)31( الصدر، اإلسالم يقود احلياة، ص 93.
ًقــا بعــد أْن أورد هــذِه  ـا قالــه الطــري معلِّ )32( ممَـّ
اآليــة املباركــة: »مــا كان ينبغــي لــه أن خيــون، فكــا ال 
ينبغــي لــه أْن خيــون فــال ختونــوا«، كذلــك قــال الفخــر 
ــة،  ــٍد حمرم ــع كلِّ أح ــة م ــم أنَّ اخليان ــرازي: »واعل ال
وختصيــص النبــي هبــذِه احلُرمــة فيــه فوائــد، أحدهــا: 
ــا كان أرشف وأعظــم درجــًة  أنَّ املجنــي عليــه كلَّ
ــل  ــول أفض ــش، والرس ــِه أفح ــة يف حق ــت اخليان كان
ــا:  ــش. وثانيه ــِه أفح ــة يف حق ــت اخليان ــرش، فكان الب
أنَّ الوحــي كان يأتيــه حــااًل فحــااًل، فمــن خانــه فربــا 
نــزل الوحــي فيــه، فيحصــل لــه مــع عــذاب اآلخــرة 
يف  كانــوا  املســلمن  أنَّ  وثالثهــا:  الدنيــا.  فضيحــة 
ــة  ــة الفقــر يف ذلــك الوقــت، فكانــت تلــك اخليان غاي
ــر  ــن جري ــد ب ــري، حُممَّ ــر: الط ــش«. ُينظ ــاك أفح هن
)ت 310هـــ/ 922م(، جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
القــرآن، حتقيــق: عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الركــي، 
)القاهــرة، دار هجــر، 1422هـــ/ 2001م(، ج6، 
ــن  ــد ب ــد اهلل حُممَّ ــو عب ــرازي، أب ــر ال ص198؛ الفخ
1207م(،  604هـــ/  )ت  الشــافعي  التيمــي  عمــر 
ــر، 1401هـــ/  ــروت، دار الفك ــب، )ب ــح الغي مفاتي

ص74. ج9،  1981م(، 
ج9،  الغيــب،  مفاتيــح  الــرازي،  الفخــر   )33(
رواه:  مــا  نفســِه  املعنــى  ُينظــر يف  كذلــك  ص71. 
جســتاين )ت  أبــو داود، ســليان بــن األشــعث السَّ
275هـــ/ 888م(، ُســنن أيب داود، حتقيــق: حممــد 
ــب  ــروت، دار الكت ــدي، ط3، )ب ــز اخلال ــد العزي عب

العلميــة، 1428هـــ/ 2007م(، ص 473، بــاب: يف 
غلــول الصدقــة، حديــث رقــم )2947(.

ــم  ــث رق ــح مســلم، ص98- 99، حدي )34( صحي
.)280(

)35( اســتناًدا إىل جمموعــٍة مــن اآليــات القرآنيــة، 
َيْدُعــوَن  ــٌة  ُأمَّ نُكــْم  مِّ ﴿َوْلَتُكــن   :)( قولــه  منهــا 
ــِر  ــِن امْلُنَك ــْوَن َع ــُروِف َوَينَْه ــُروَن بِامْلَْع ــرْيِ َوَيْأُم إىَِل اخْلَ
ــة:  ــوَن﴾ )ســورة آل ِعمــران، آي ــُم امْلُْفلُِح ــَك ُه َوُأوَلئِ
ــاِس َتْأُمــُروَن  ــٍة ُأْخِرَجــْت لِلنَّ ــْم َخــرْيَ ُأمَّ 104(؛ ﴿ُكنُت
بِــاهللَِّ﴾  َوُتْؤِمنُــوَن  امْلُنَكــِر  َعــِن  َوَتنَْهــْوَن  بِامْلَْعــُروِف 

)ســورة آل عمــران، آيــة: 110(.
ــد بــن  )36( املــاوردي، أبــو احلســن عــي بــن حُممَّ
حبيــب البــري البغدادي )ت 450هـــ/ 1058م(، 
األحــكام الســلطانية والواليــات الدينيــة، حتقيــق: 
العامليــة،  املكتبــة  خالــد رشــيد اجلميــي، )بغــداد، 
ُينظــر:  كذلــك  362؛  ص  1989م(،  1409هـــ/ 
ــن  ــد ب ــن حُممَّ ــن احلُســن ب ــد ب ــو يعــى حُممَّ الفــراء، أب
خلــف )458هـــ/ 1066م(، األحــكام الســلطانية، 
احللبــي،  البــايب  مصطفــى  مطبعــة  )القاهــرة، 

.268 ص  1357هـــ(، 
فــات يف موضــوع  واملؤلَّ البحــوث  تعــددت   )37(
ــر  ــن غ ــات م ــى ب ــث، حتَّ ــر احلدي ــبة يف الع احِلس
ــة  ــا األولي ــا مصادرن املمكــن حرهــا وتعدادهــا. أمَّ
يف هــذا املوضــوع، فمــن املمكــن أن نعــرض ألبرزهــا 
صــت هلــذا املوضــوع دون غــرِه من  وأمههــا ممَّــن ُخصِّ
موضوعــات الفكــر اإلســالمي وأنظمتــِه الترشيعيــة. 
هــذِه املصــادر هــي: األندلــي، أبــو زكريــا حييــى بــن 
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............................................... د. حيدر قا�سم َمَطر التميمي/ بالل كاظم حيدر اجَلَوادي
ــاين )ت 289هـــ/  عمــر بــن يوســف بــن عامــر الكن
901م(، كتــاب أحــكام الســوق، حتقيــق: حممــود عي 
ــة املعهــد املــري للدراســات اإلســالمية  ــي، جملَّ مكِّ
 ،2 ع1-  م4،  1956م،  1375هـــ/  مدريــد،  يف 
ــد بــن  ص59- 151؛ الســقطي، أبــو عبــد اهلل حُممَّ
ــد املالقــي األندلــي )ت ق 5هـــ/ 11م(، يف  أيب حُممَّ
آداب احِلســبة، حتقيــق: إ. ليفــي بروفنســال، )باريس، 
1931م(؛ الشــيزري، أبــو النجيــب جــالل الديــن 
عبــد الرمحــن بــن نــر بــن عبــد اهلل العــدوي )تــويفِّ 
الرتبــة يف طلــب  نحــو 590هـــ/ 1094م(، هنايــة 
ــرة،  ــي، )القاه ــاز العرين ــيد الب ــق: الس ــبة، حتقي احِلس
1365هـــ/  والنــرش،  والرمجــة  التأليــف  جلنــة 
ــد  ــن عب ــد ب ــاس أمح ــو العب ــة، أب ــن تيمي 1946م(؛ اب
)ت  احلــراين  النمــري  الســالم  عبــد  بــن  احلليــم 
728هـــ/ 1328م(، احِلســبة يف اإلســالم، )بــروت، 
ــد بن  دار الكتــب العلميــة، د. ت(؛ ابــن األخــوة، حُممَّ
ــريش )ت 729هـــ/ 1329م(،  ــد الق ــن أمح ــد ب حُممَّ
حممــد  حتقيــق:  احِلســبة،  أحــكام  يف  القربــة  معــامل 
حممــود شــعبان، )القاهــرة، اهليئــة املريــة العامــة 
ــد بــن  للكتــاب، 1976م(؛ الســنامي، عمــر بــن حُممَّ
عــوض )ت ق 8هـــ/ ذ14م(، نصــاب االحتســاب، 
ــة املكرمــة،  حتقيــق: مريــزن ســعيد عســري، )مكَّ
1406هـــ/1986م(؛  اجلامعــي،  الطالــب  مكتبــة 
ابــن الديبــع، وجيــه الديــن عبــد الرمحــن بــن عــي 
يف  اإلربــة  بغيــة  )ت944هـــ/1537م(،  الشــيباين 
معرفــة أحــكام احِلســبة، حتقيــق: طــالل بــن مجيــل 
القــرى،  أم  جامعــة  املكرمــة،  ــة  )مكَّ الرفاعــي، 

أندلســية  رســائل  ثــالث  1423هـــ/2002م(؛ 
ليفــي  إ.  حتقيــق:  وامُلحتســب،  احلســبة  آداب  يف 
الفرنــي  العلمــي  املعهــد  )القاهــرة،  بروفنســال، 

الرشقيــة، 1955م(. لآثــار 
)38( إمــام، حممــد كــال الديــن، أصــول احِلســبة يف 
ــرة، دار  ــة، )القاه ــة مقارن ــة تأصيلي ــالم. دراس اإلس

.16 اهلدايــة، 1986م(، ص15- 
)39( ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، ج1، ص 

.269
)40( عبــده، حممد )ت 1849هـــ/ 1905م(، رشح 
هنــج البالغــة، )بــروت، دار املعرفــة، د. ت.(، ج3، 

ص 82- 111.
)41( املرجع نفسه.

)42( عيــارصة، بســام عــوض، الرقابــة املاليــة يف 
ن، دار احلامــد  النظــام االقتصــادي اإلســالمي، )عــاَّ

للنــرش والتوزيــع، 2009م(، ص 146.
)43( الضحيــان، عبــد الرمحــن بــن إبراهيــم، الرقابــة 
ــة  ــارص والتجرب ــالمي واملع ــور اإلس ــة: املنظ اإلداري
الســعودية، )بــروت، الــدار العربيــة للموســوعات، 

1993م(، ص 92.
يف  اإلســالمي  املنهــج  حممــود،  ــاف،  عسَّ  )44(
إدارة األعــال، )جــدة، مكتبــة اخلدمــات احلديثــة، 

.100 ص  2002م(، 
)45( الفنجــري، حممــود شــوقي، ذاتيــة السياســة 
االقتصــاد  وأمهيــة  اإلســالمية  االقتصاديــة 
اإلســالمي، )القاهــرة، املجلــس األعــى للشــؤون 

.53 ص  م(،   1993 اإلســالمية، 
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ــة، ج  ــج البالغ ــد، رشح هن ــده، حمم ــر: عب )46( ُينظ

.111 3، ص 82- 
ــم  ــن إبراهي ــوب ب ــف، يعق ــو يوس ــايض أب )47( الق
األنصــاري )ت 182هـــ/ 798م(، كتــاب اخلــراج، 
ــل، 2009م(، ص 31-  ــورات اجلم ــروت، منش )ب
32؛ املســعودي، مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر، 
ج 2، ص 315؛ وقــد أورد البــالذري روايــًة عــن 
عمــر  »أنَّ  818م(:  203هـــ/  )ت  آدم  بــن  حييــى 
ــلمن...  ــن املس ــواد ب ــمة الَس ــاب أراد ِقس ــن اخلطَّ ب
فشــاور أصحــاب رســول اهلل )( يف ذلــك، فقــال 
عــي: دعهــم يكونــوا مــادًة للمســلمن..«. ُينظــر: 
ــر  ــن جاب ــى ب ــن حيي ــد ب ــن أمح ــو احلس ــالذري، أب الب
)ت 279هــــ/ 892م(، فتــوح البلــدان، حتقيــق: عبد 
ــة،  القــادر حممــد عــي، )بــروت، دار الكتــب العلمي
1420هـــ/ 2000م(، ص161- 163؛ وملزيــٍد مــن 
ــد،  ــد املجي ــدان عب ــي، مح ــر: الكبي ــل، ُينظ التفاصي
جامعــة  )بغــداد،  ومقاديــره،  أحكامــه  اخلــراج. 

.83 بغــداد، 1411هـــ/ 1991م(، ص77- 
)48( كان مــن إرهاصاهتــا موقــف مالــك بــن األشــر 
النُخعــي وأصحابــِه مــن ســعيد بــن العــاص )ت 
59هـــ/ 679م( الــذي اعتــر الَســواد قطينًا )بســتاًنا( 
ص  ج2،  الذهــب،  مــروج  املســعودي،  لقريــش. 

.301  -300
)49( ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، ج1، ص 

.269
)50( املسعودي، مروج الذهب، ج2، ص 315.

ــة، ج2، ص  ــج البالغ ــد، رشح هن ــده، حمم )51( عب

.7  -6
)52( املصدر نفسه.

الــرأي  نعتمــد  املجــال  هــذا  يف  أننــا  علــًا   )53(
القائــل بـــ: »انتشــار الســيادة اإلســالمية ال الديــن 
ى بـ)حــروب التحريــر( التــي  اإلســالمي«، فيــا ُيســمَّ
نــرى أن يكــون األصــح تســميتها بحــروب التوســع 
أو الســيطرة اإلســالمية. وهــو الــرأي الــذي نــادى بــِه 
األســتاذ الدكتــور ناجــي حســن، إذ يقــول يف هــذا 
ــو بكــر- مــن  ــرغ- أب ــا أْن ف ــا نصــه:- ف املوضــوع م
ــة والطائف  ة حتَّــى كتــب إىل »أهــل مكَّ أمــر أهــل الــردَّ
ــع العــرب بنجــد واحلجــاز يســتنفرهم  واليمــن ومجي
ــارع  ــروم، فس ــم ال ــه ويف غنائ ــم في ــاد، وُيرغبه للجه
ــة مــن  ــوا املدين ــِه بــن حُمتســب وطامــع فأت النــاس إلي
كلِّ أوب«؛ )البــالذري، فتــوح البلــدان، ص 71(؛ 
اجلمــوع  هــذِه  ُيوجــد  أن  اإلســالم  اســتطاع  وقــد 
وُينظِّمهــا ويدفــع هبــا نحــو مناطــق الفتــح، فاندفعــت 
ــن  ــالمية، ال الدي ــيادة اإلس ــرش الس ــوع تن ــك اجلم تل
اإلســالمي كــا ُيشــاع وُيظــن دون علــٍم أو متحيــص، 
يــدل عــى ذلــك أنَّ مجيــع املواثيــق والعهــود التــي 
كتبهــا قــواد الفتــح ألهــل البــالد املفتوحــة مل تشــرط 
ــا خــروا بــن هــذا أو دفعهــم  اعتناقهــم اإلســالم، وإنَّ
للجزيــة«. ُينظــر: القبائــل العربيــة يف املــرشق خــالل 
العــر األمــوي، )بغــداد، احتــاد املؤرخــن العــرب، 

.64  -63 ص  1980م(، 
)54( يــرى الدارســون أنَّ للخــراج أمهيــًة كــرى 
ينســب  فبعضهــم  اإلســالمية،  الدولــة  تاريــخ  يف 
ــركات  ــن احل ــر م ــِه كث ــاليب جبايت ــرِه وأس إىل مقادي
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............................................... د. حيدر قا�سم َمَطر التميمي/ بالل كاظم حيدر اجَلَوادي
والثــورات، ويربــط آخــرون بينــه وبــن األوضــاع 
الزراعيــة مــن حيــث االزدهــار أو التدهــور، ويذهــب 
ــه القاعــدة التــي تســتند إليهــا الدولــة،  كثــرون إىل أنَّ
ــه. وقــد ال ختلــو هــذِه  ــز علي ــة تركَّ وأنَّ إدارهتــا املالي
اآلراء مــن حقيقــٍة، ولكنهــا ليســت دقيقــة بالرورة، 
وقــد اجتــه كثــر مــن الباحثــن إىل القــول بــأنَّ اخلــراج 
يف الدولــة اإلســالمية هــو اســتمرار للنُُظــم اإلداريــة 
يف  ــه  أنَّ بعضهــم،  فــرأى  اإلســالم،  قبــل  القائمــة 
الشــام ومــر اســتمرار للنظــام البيزنطــي، ورأى 
ــام  ــتمرار للنظ ــرشق اس ــراق وامل ــه يف الع ــرون أنَّ آخ
الساســاين. كلَّ ذلــك يف وقــٍت تتــواىل فيــه األبحــاث 
بلغــاٍت أجنبيــة لتوضيــح هذيــن النظامــن، مــن دون 
أْن  ُيذكــر، ودون  مــا  العربيــة  ُيكتــب عنهــا يف  أْن 
ــة  ــن أمثل ــاكلها إىل اآلن. وم ــن مش ــر م ــتَّ يف كث ُيب
الدراســات االســترشاقية التــي تناولــت موضــوع 
اخلــراج يف الدولــة اإلســالمية: فلهــاوزن، يوليــوس، 
تاريــخ الدولــة العربيــة مــن ظهــور اإلســالم إىل هنايــة 
الدولــة األمويــة، ترمجــة: حممــد عبــد اهلــادي أبــو 
ــرش،  ــة والن ــف والرمج ــة التألي ــرة، جلن ــدة، )القاه ري
واإلســالم،  اجلزيــة  دانييــل،  دينيــت،  1958م(؛ 
ترمجــة: فــوزي فهيــم جــاد اهلل، )بــروت، دار مكتبــة 

1960م(؛ احليــاة، 
Von Kremer، A. F.، Uber Das Budget Der Ein-

nahmen Unter Der Regierung Des Harun Alrasid: 

Nach Einer Neu Aufgefundemen Urkunde، Wien: 

[s.n.]، 1887; Lokkegaard، Frede، Islamic Taxation 

in the Classic Period with Special Reference to 

Circumstances in Iraq، Philadelphia: Porcupine 

Press، 1949; Morony، Michael G.، Iraq after the 

Muslim Conquest، Princeton، N.J.: Princeton Uni-

versity Press، 1984.

ــة، ج3، ص  ــج البالغ ــد، رشح هن ــده، حمم )55( عب
.96

ــرة  ــن أيب صف ــب ب ــن املهلَّ ــد ب ــِه: يزي ــد ب )56( نقص
أحــد  720م(،   -673 102هـــ/   -53( األزدي 
القــادة الشــجعان األجــواد. ويلِّ خراســان بعــد وفــاة 
ــنن،  ــتِّ س ــن س ــًوا م ــث نح ــنة 83هـــ، فمك ــه س أبي
احلجــاج  بــرأي  مــروان  بــن  امللــك  عبــد  وعزلــه 
احلجــاج  وكان  العهــد(  ذلــك  يف  العراقــن  )أمــر 
ــد  ــرب يزي ــه، فه ــه حبس ــمَّ عزل ــا ت ــه، فل ــى بأس خيش
بــن  الشــام. وملَّــا أفضــت اخلالفــة إىل ســليان  إىل 
فعــاد  خراســان،  ثــمَّ  العــراق  ه  والَّ امللــك،  عبــد 
إليهــا، وافتتــح جرجــان وطرســتان. ثــمَّ ُنقــل إىل 
ــر  ــُتخلف عم ــا إىل أْن اس ــام فيه ــرة، فأق ــارة الب إم
بــن عبــد العزيــز، فعزلــه. وأخبــاره كثــرة. وإيــاه 
يزيــد  رأوا  الرجــال  )وإذا  بقولــِه:  الفــرزدق  عنــى 
ــن  ــار(. اب ــس األبص ــاب نواك ــع الرق ــم - خض رأيته
بــن  أمحــد  الديــن  العبــاس شــمس  أبــو  خلِّــكان، 
ــد بــن أيب بكــر )ت 681هـــ/ 1282م(، وفيــات  حُممَّ
إحســان  حتقيــق:  الزمــان،  أبنــاء  وأنبــاء  األعيــان 
ــادر، 1994م(، ج6، ص  ــروت، دار ص ــاس، )ب عب
ــد الرمحــن  ــد عب ــو زي ــن خلــدون، أب 278- 309؛ اب
1406م(،  808هـــ/  )ت  احلرمــي  ــد  حُممَّ بــن 
ــر  ــدأ واخل ــوان املبت ى دي ــمَّ ــدون امُلس ــن خل ــخ اب تاري
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ال�سيا�سة القت�سادية للإمام علي بن اأبي طالب )( ودورها يف بناء الإن�سان..........................
يف تاريــخ العــرب والربــر ومــن عارصهــم مــن ذوي 
ــروت،  ــحادة، )ب ــل ش ــق: خلي ــر، حتقي ــأن األك الش
 ،68 ص  ج3،  2000م(،  1421هـــ/  الفكــر،  دار 
ــل،  ص81، ص 88، ص 96؛ وملزيــٍد مــن التفاصي
بــن أيب  املهلَّــب  نافــع توفيــق، آل  العبــود،  ُينظــر: 
ــرن  ــف الق ــى منتص ــخ حتَّ ــم يف التاري ــرة ودوره صف
الرابــع اهلجــري، )بغــداد، جامعــة بغــداد، 1979م(، 

.132  -83 ص 
)57( يقصــد بــِه ســليان بــن عبــد امللــك بــن مــروان 
)54- 99هـــ/674- 717م(، الــذي ويلِّ اخلالفــة 
ــٍد  يــوم وفــاة أخيــه الوليــد ســنة 96هـــ/ 715م. ملزي
ــد  ــي، حُممَّ ــاكر الكتب ــن ش ــر: اب ــل، ُينظ ــن التفاصي م
بــن شــاكر بــن أمحــد بــن عبــد الرمحــن )ت 764هـــ/ 
إحســان  حتقيــق:  الوفيــات،  فــوات  1363م(، 
عبــاس، )بــروت، دار صــادر، د. ت.(، ج 2، ص 
70؛ الــزركي، خــر الديــن )ت 1396هـــ/   -68
العلــم  دار  )بــروت،  األعــالم، ط15،  1976م(، 

.130 ص  ج3،  2002م(،  للماليــن، 
)58( ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، ج 3، 

.91  -90 ص 
)59( بيضــون، إبراهيــم، اإلمــام عــي.. يف رؤيــة 
بيســان  )بــروت،  ط2،  التاريــخ،  وروايــة  النهــج 
.175  -174 ص  2009م(،  والتوزيــع،  للنــرش 

ــة، ج 3، ص  ــج البالغ ــد، رشح هن ــده، حمم )60( عب
.81  -80

)61( املرجع نفسه، ج 3، ص 23.
طساســيج  مــن  ُبُزرَجَســاُبور،  الصحيــح:   )62(

شــهاب  اهلل  عبــد  أبــو  احلمــوي،  ياقــوت  بغــداد. 
ــد اهلل الرومــي البغــدادي )ت  ــن عب ــن ياقــوت ب الدي
626هـــ/ 1225م(، معجــم البلــدان، )بــروت، دار 

.410 ص  ج1،  1977م(،  1397هـــ/  صــادر، 
)63( ابــن األثــر، أبــو احلســن عــز الديــن عــي بن أيب 
ــد اجلــزري الشــيباين )630هـــ/  ــد بــن حُممَّ الكــرم حُممَّ
1233م(، ُأســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، حتقيــق: 
عــي حممــد معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود، 
)بــروت، دار الكتــب العلميــة، د. ت.(، ج4، ص 

.98
)64( الطــري، تاريــخ الرســل وامللــوك، حتقيــق: 
حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )القاهــرة، دار املعــارف، 

د. ت.(، ج4، ص 543.
ــرو  ــن عم ــة ب ــن ثعلب ــب ب ــن كع ــة ب ــو: قرظ )65( ه
اخلزرجــي.  األنصــاري  اإلطنابــة  بــن  كعــب  بــن 
ــة  ــن صحاب ــنان. م ــن س ــت ب ــت ثاب ــة بن ــه جندب وأمَّ
رســول اهلل )(، َشــِهَد ُأُحــًدا ومــا بعدهــا مــن 
ههــم عمــر  ــن وجَّ املشــاهد، وهــو أحــد العــرشة الذي
بــن اخلطَّــاب مــع عــار بــن يــارس إىل الكوفــة مــن 
ــالث  ــنة ث ــري س ــح ال ــاًل، وفت ــار، وكان فاض األنص
ــن  ــي ب ــام ع ه اإلم ــر، ووالَّ ــة عم ــن يف خالف وعرشي
أيب طالــب الكوفــة ملَّــا ســار إىل اجلمــل، فلــاَّ خــرج إىل 
ــن أخــذه معــه، وجعــل عــى الكوفــة أبــا مســعود  صفِّ
البــدري. وَشــِهد قرظــة مــع أمــر املؤمنــن مشــاهده، 
وتــويفِّ يف خالفتــِه يف حــدود األربعــن للهجــرة بــدارِه 
يف الكوفــة، وصــىَّ عليــه اإلمــام. وهــو أول مــن نِيــَح 
ــة يف  ــد الغاب ــر، ُأس ــن األث ــر: اب ــة. ُينظ ــه بالكوف علي
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............................................... د. حيدر قا�سم َمَطر التميمي/ بالل كاظم حيدر اجَلَوادي
ــي،  ــة، ج4، ص380- 381؛ الذهب ــة الصحاب معرف
ــد بــن أمحــد بــن  أبــو عبــد اهلل شــمس الديــن حُممَّ
عثــان بــن قايــاز )ت 748هـــ/ 1347م(، تذهيــب 
ــعد  ــق: مس ــال، حتقي ــاء الرج ــال يف أس ــب الك هتذي
احلديثــة  الفــاروق  )القاهــرة،  وآخــرون،  كامــل 
ج7،  2004م(،  1425هـــ/  والنــرش،  للطباعــة 
أبــو  الديــن  صــالح  الصفــدي،  405؛  ص404- 
ــن أيبــك )ت 764هـــ/ 1363م(،  ــل ب الصفــاء خلي
الــوايف بالوفيــات، حتقيــق: أمحــد األرنــاؤوط وتركــي 
العــريب،  الــراث  مصطفــى، )بــروت، دار إحيــاء 

.169 ص  ج24،  2000م(،  1420هـــ/ 
ــن  ــر ب ــن جعف ــحاق ب ــن إس ــد ب ــويب، أمح )66( اليعق
وهــب بــن واضــح البغــدادي )تــويفِّ بعــد 292هـــ/ 
905م(، تاريــخ اليعقــويب، حتقيــق: خليــل املنصــور، 
1419هـــ/  العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت، 

.141 ص  ج2،  1999م(، 
)67( أبــو عبيــد، القاســم بــن ســالم البغــدادي )ت 
ــد  ــق: حمم ــوال، حتقي ــاب األم 224هـــ/839م(، كت
العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت،  هــراس،  خليــل 

.63  -62 ص  1986م(،  1406هـــ/ 
)68( ابــن آدم، أبــو زكريــا حييــى بــن آدم بــن ســليان 
اخلــراج،  كتــاب  818م(،  203هـــ/  )ت  األمــوي 
حتقيــق: حســن مؤنــس، )القاهــرة، دار الــرشوق، 

.113 ص  1987م(، 
)69( اخلالــدي، طريــف، دراســات يف تاريــخ الفكــر 
ــة، 1977م(، ص  ــروت، دار الطليع ــالمي، )ب اإلس

.25

ــة، ج 3، ص  ــج البالغ ــد، رشح هن ــده، حمم )70( عب
.100

)71( عبده، املرجع نفسه، ج 3، ص 100.
هنــج  يف  االقتصــادي  »املنهــج  اء،  البــكَّ  )72(

.220 ص  البالغــة«، 
)73( بيضون، اإلمام عي، ص 177.

د باقر )ت 1400هـ/ 1980م(،  )74( الصــدر، حُممَّ
ــر، 1387هـــ/  ــروت، دار الفك ــا، ط 2، )ب اقتصادن

1968م(، مقدمــة الطبعــة الثانيــة للكتــاب.
والتحــدي  اإلســالم  عمــر،  حممــد  شــابرا،   )75(
الســمهوري،  زهــر  حممــد  ترمجــة:  االقتصــادي، 
ــد  ــالمي واملعه ــر اإلس ــي للفك ــد العامل ن، املعه ــاَّ )ع
املاليــة واملرفيــة، 1996م(،  للدراســات  العــريب 

.256 ص 
اإلســالم:  يف  التنميــة  إبراهيــم،  العســل،   )76(
ســة  املؤسَّ )بــروت،  وتطبيقــات،  مناهــج  مفاهيــم 
اجلامعيــة للدراســات والنــرش والتوزيــع، 1996م(، 

.63 ص 
التنميــة  نظريــات  حممــد،  نــر  عــارف،   )77(
السياســية املعــارصة: دراســة نقديــة مقارنــة يف ضــوء 
ن، املعهــد  املنظــور احلضــاري اإلســالمي، ط 4، )عــاَّ
العاملــي للفكــر اإلســالمي، 2006م(، ص 251.

ــة  ــة الرشعي ــم، السياس ــد املنع ــؤاد عب ــد، ف )78( أمح
وتطبيقاهتــا  اإلقتصاديــة  بالتنميــة  وعالقتهــا 
للتنميــة  اإلســالمي  البنــك  ة،  )جــدَّ املعــارصة، 
والتدريــب،  للبحــوث  اإلســالمي  واملعهــد 

.56 ص  2001م(، 
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ال�سيا�سة القت�سادية للإمام علي بن اأبي طالب )( ودورها يف بناء الإن�سان..........................
)79( عــارف، نظريــات التنميــة السياســية املعارصة، 

ص 253.
»اإلســالم  لطيــف،  حســن  الزبيــدي،   )80(
وتكاملــِه«،  املفهــوم  ســعة  االقتصاديــة:  والتنميــة 
ــة دراســات اقتصاديــة، بيــت احلكمــة، بغــداد،  جملَّ

.51  -50 ص   ،25 ع  2011م، 
)81( عــارف، نظريــات التنميــة السياســية املعارصة، 

ص 276.
)82( الصدر، اإلسالم يقود احلياة، ص 180.

)83( ُينظــر: الطــري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
ــرآن، ج 12، ص453- 454. الق

اإلســالم  عــي،  اهلــادي  عبــد  النجــار،   )84(
ــة  ــي للثقاف ــس الوطن ــت، املجل ــاد، )الكوي واالقتص
والفنــون واآلداب، 1983م(، سلســلة عــامل املعرفــة، 

.61 ص   ،63 ع 
اخلطــوات  هــذِه  قاعــدة  تتســع  قــد   )85(
ــة  واإلجــراءات العمليــة التــي تنضــوي حتــت مظلَّ
 ،)( ــة العامــة ألمــر املؤمنــن السياســة االقتصادي
لتشــمل: إلغــاء التايــز الطبقــي بــن فئــات امُلجتمــع، 
التــوازن االقتصــادي وترشــيد اإلنفــاق العــام للفــرد، 
اإلنفــاق  قاعــدة  عــى  سياســاتِه  يف  اإلمــام  تركيــز 
ــة  ــيد السياس ــة، ترش ــة العام ــرن باملصلح ــام امُلق الع
ــة، اختــاذ التدابــر الفاعلــة ملعاجلــة  ــة اخلارجي التجاري

وغرهــا. اإلداري،  الفســاد 
)86( املرجع نفسه، ج 1، ص 269.

)87( الشــيخ، حســن، مالمــح مــن الفكــر اإلداري 
ــالن،  ــة رس س ــق، دار مؤسَّ ــي، )دمش ــام ع ــد اإلم عن

.47 ص  2010م(، 
)88( ُينظــر: أبــو يوســف، كتــاب اخلــراج، ص 51- 
ــدان، ص 266- 274؛  ــوح البل ــالذري، فت 58؛ الب
ــلطانية، ص 307- 310؛  ــكام الس ــاوردي، األح امل
ــن أيب بكــر  ــن عــي ب ــور الدي ــو احلســن ن اهليثمــي، أب
بــن ســليان )ت 807هـــ/ 1405م(، جممــع الزوائــد 
ــريب، د.  ــاب الع ــروت، دار الكت ــد، )ب ــع الفوائ ومنب
ت.(، بــاب تدويــن العطــاء، حديــث رقــم )9772(، 

ج 6، ص3- 5.
ــة، ج 2، ص  ــج البالغ ــد، رشح هن ــده، حمم )89( عب

.7 -6
)90( حــول هــذِه الفكــرة لــدى بعــض الفالســفة 
بــن  ارســتوكليس  أفالطــون،  ُينظــر:  القدامــى، 
ترمجــة:  اجلمهوريــة،  م.(،  ق.   347 )ت  ارســتون 
لدنيــا  الوفــاء  دار  )اإلســكندرية،  زكريــا،  فــؤاد 
245؛   -213 ص  2004م(،  والنــرش،  الطباعــة 
السياســة،  م.(،  ق.   322 )ت  طاليــس  أرســطو 
ترمجــة: أمحــد لطفــي الســيد، )القاهــرة، مــن الــرشق 

.280  -274 ص  ت.(،  د.  والغــرب، 
)91( املطهــري، مرتى )ت 1399هـــ/ 1979م(، 
الــدار  )بــروت،  البالغــة،  هنــج  رحــاب  يف 

.82 ص  1992م(،  اإلســالمية، 
)92( املرجع نفسه، ص 82.

ــة، ج 20،  ــج البالغ ــد، رشح هن ــن أيب احلدي )93( اب
ص 86.

»إنَّ  الشــأن:  هبــذا   )( اهلل  رســول  قــال   )94(
يــدي ويــد عــيٍّ بــن أيب طالــب يف العــدل ســواء«. 
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............................................... د. حيدر قا�سم َمَطر التميمي/ بالل كاظم حيدر اجَلَوادي
ُينظــر: اخلطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أمحــد بــن عــي 
بــن ثابــت )ت 463هـــ/ 1071م(، تاريــخ مدينــة 
ثيهــا وذكــر ُقطَّاهنــا الُعلــاء مــن  الســالم. وأخبــار حُمدِّ
ــار عــواد معــروف،  غــر أهلهــا وواردهيــا، حتقيــق: بشَّ
1422هـــ/  اإلســالمي،  الغــرب  دار  )بــروت، 
ابــن عســاكر،  181؛  2001م(، ج 6، ص 180- 
369؛  دمشــق، ج 42، ص 368-  مدينــة  تاريــخ 
ــد  ــن حُممَّ ــو الــركات شــمس الدي ــن الدمشــقي، أب اب
بــن أمحــد الشــافعي )ت 871هـــ/ 1466م(، جواهر 
املطالــب يف مناقــب اإلمــام عــي بــن أيب طالــب، 
ــاء  حتقيــق: حممــد باقــر املحمــودي، )قــم، جممــع إحي

الثقافــة اإلســالمية، 1415هـــ(، ج 1، ص 61.
ــان  ــن النع ــد ب ــن حُممَّ ــد ب ــد، حُممَّ ــيخ املفي )95( الش
1022م(،  413هـــ/  )ت  البغــدادي  العكــري 
األعلمــي  ســة  مؤسَّ )بــروت،  اإلختصــاص، 
.153 ص  2009م(،  1430هـــ/  للمطبوعــات، 
ــذ  ــن، ُيتَّخ ــون باليم ــر يك ــٌت أصف ــَوْرُس: نب )96( ال
منــه الُغمــَرُة للوجــه. وهــو مــن النــوادر. اجلوهــري، 

ــاح، ص 1133. ح ــم الصِّ معج
ــد )ت  )97( ابــن حنبــل، أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حُممَّ
241هـــ/ 855م(، فضائــل الصحابــة، حتقيــق: ويص 
ــة املكرمــة، جامعــة أم  ــد عبــاس، )مكَّ اهلل بــن حُممَّ
ــث  ــرى، 1403هـــ/ 1983م(، ص 547، حدي الق

رقــم )920(.
رقــم  حديــث   ،545 ص  نفســه،  املصــدر   )98(

.)913 (
)99( املسعودي، مروج الذهب، ج 2، ص 331.

أيب  بــن  أمحــد  الفضــل  أبــو  طيفــور،  ابــن   )100(
893م(،  280هـــ/  )ت  الكاتــب  املــروزي  طاهــر 
ــدة  بالغــات النســاء، )القاهــرة، مطبعــة مدرســة وال

.76 ص  1908م(،  1326هـــ/  األول،  عبــاس 
)101( ُينظــر مــا ورد هبــذا الشــأن لــدى: ابــن قتيبــة 
)ت  مســلم  بــن  اهلل  عبــد  ــد  حُممَّ أبــو  الدينــوري، 
ــروف  ــية )املع ــة والسياس 276هـــ/ 889م(، اإلمام
ــروت،  ــري، )ب ــي ش ــق: ع ــاء(، حتقي ــخ اخللف بتاري
ص   ،1 ج  1990م(،  1410هـــ/  األضــواء،  دار 

.144  -143
حتقيــق:  األرشاف،  أنســاب  البــالذري،   )102(
ار وريــاض زركي، )بــروت، دار الفكــر،  ســهيل زكَّ

.381 ص   ،2 ج  1996م(،  1417هـــ/ 
ــارات، ص  ــاب الغ ــي، كت ــالل الثقف ــن ه )103( اب

.29
موســوعة  حممــدي،  حممــد  الريشــهري،   )104(
اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )( يف الكتــاب والســنَّة 
والتاريــخ، ترمجــة: عبــد اهلــادي مســعودي، )قــم، دار 

ــث، 1428هـــ(، ج 4، ص 126. احلدي
ــن  ــارة، حممــد، الفكــر االجتاعــي لعــي ب )105( ِع
أيب طالــب، )القاهــرة، دار الثقافــة، 1977م(، ص 

.8  -7
2014م(،  )1434هـــ/  جــورج  جــرداق،   )106(
عــي  اإلنســانية.  العدالــة  صــوت  عــي  اإلمــام 
وحقــوق اإلنســان، ط 2، )قــم، دار ذوي القربــى، 

.367 ص   ،1 ج  1424هـــ(، 
ــي )ت 1397هـــ/ 1977م(،  ــي، ع )107( رشيعت
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اإلمــام عــي )(، ترمجــة: عــي احلســيني، )طهــران، 
 -162 ص  2000م(،  اإلســالمي،  الكتــاب  دار 

.163
)108( الصدر، اقتصادنا، ص 616- 619.

)109( يف حديــٍث رواه أبــو ســعيد اخلــدري  ومعــاذ 
ــه قــال لعــيٍّ  بــن جبــل عــن رســول اهلل )(، أنَّ
ــا  ــه: »ي ــن كتفي ــد رضب ب ــب )(؛ وق ــن أيب طال ب
عــي، لــك ســبع ِخصــال ال حُياجــك فيهــنَّ أحــٌد يــوم 
القيامــة؛ أنــت أول املؤمنــن بــاهللِ إياًنــا، وأوفاهــم 
بعهــِد اهلل، وأقومهــم بأمــر اهلل، وأرأفهــم بالرعيــة، 
وأقســمهم بالســوية، وأعلمهــم بالقضيــة، وأعظمهــم 
ــاين،  ــم األصفه ــو نعي ــر: أب ــة«. ُينظ ــوم القيام ــًة ي مزي
أمحــد بــن عبــد اهلل بن أمحد بــن إســحاق )ت 430هـ/ 
األصفيــاء،  وطبقــات  األوليــاء  حليــة  1038م(، 
ج  1996م(،  1416هـــ/  الفكــر،  دار  )بــروت، 
1، ص 66؛ الطــري، أبــو العبــاس حُمــب الديــن 
ــي )ت 694هـــ/  ــد املكِّ ــن حُممَّ ــد اهلل ب ــن عب ــد ب أمح
ــى،  ــى يف مناقــب ذوي القرب ــر العقب 1295م(، ذخائ
حتقيــق: أكــرم البــويش، )القاهــرة، مطبعــة القــديس، 
ــدال يف  ــزان االعت ــي، مي 1993م(، ص 151؛ الذهب
ــادل  ــوض وع ــد مع ــي حمم ــق: ع ــال، حتقي ــد الرج نق
أمحــد عبــد املوجــود، )بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

1416هـــ/ 1995م(، ج 2، ص 23.
)110( عبــده، حممــد، رشح هنــج البالغــة، ج 3، ص 

.102 -100
)111( شــمس الديــن، حممــد مهــدي، دراســات 
ــدار اإلســالمية  يف هنــج البالغــة، ط 3، )بــروت، ال

للطباعــة والنــرش والتوزيــع، 1402هـــ/ 1981م(، 
.48 ص 

)112( الفضــي، عبــد اهلــادي، مشــكلة الفقــر، ط 3، 
)بــروت، دار الزهــراء للطباعــة والنــرش، 1397هـ/ 

1977م(، ص 13- 14.
األلبــاين،  يف:  األحاديــث،  ختريــج  ُينظــر   )113(
1999م(،  1420هـــ/  )ت  الديــن  نــارص  حممــد 
عاجلهــا  وكيــف  الفقــر  مشــكلة  أحاديــث  ختريــج 
اإلســالم، )بــروت، املكتــب اإلســالمي، 1405هـ/ 

.29  -9 ص  1984م(، 
)114( القــريش، باقــر رشيــف، النظــام الســيايس 
التعــارف  دار  )بــروت،   ،4 ط  اإلســالم،  يف 
.217 ص  1987م(،  1408هـــ/  للمطبوعــات، 

)115( املرجع نفسه.
)116( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج 2، ص 146.

)117( شــمس الديــن، حممــد مهــدي، عهد األشــر، 
للدراســات  الدوليــة  ســة  املؤسَّ )بــروت،   ،2 ط 

.153 ص  2000م(،  1421هـــ/  والنــرش، 
)ت  احلســن  بــن  ــد  حُممَّ العامــي،  احلــر   )118(
ــل  ــيعة إىل حتصي ــائل الش 1104هـــ/ 1693م(، وس
ربــاين،  الرحيــم  عبــد  حتقيــق:  الرشيعــة،  مســائل 
)بــروت، دار إحيــاء الــراث العــريب، د. ت.(، ج 

.523 ص   ،11
)119( القــريش، النظــام الســيايس يف اإلســالم، ص 

.228
موضــوع  حــول  التفاصيــل  مــن  ملزيــٍد   )120(
الــزكاة وترشيعاهتــا، ُينظــر: القرضــاوي، يوســف، 
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............................................... د. حيدر قا�سم َمَطر التميمي/ بالل كاظم حيدر اجَلَوادي
ــفتها  ــا وفلس ــة ألحكامه ــة مقارن ــزكاة. دراس ــه ال فق
ــاد،  ــروت، دار اإلرش ــنَّة، )ب ــرآن والُس ــوء الق يف ض

1969م(.
)121( الصدر، اإلسالم يقود احلياة، ص 50.

َغنِْمُتــم  ــَا  َأنَّ ﴿َواْعَلُمــوا   :)( كقولــِه   )122(
ُســوِل َولِــِذي اْلُقْرَبــى  َســُه َولِلرَّ ٍء َفــَأنَّ هللَِِّ مُخُ ــن يَشْ مِّ
ُكنُتــْم  إِن  ــبِيِل  السَّ َواْبــِن  َوامْلََســاكِِن  َواْلَيَتاَمــى 
آَمنُتــم بِــاهللَِّ﴾، )ســورة األنفــال، آيــة: 41(. ملزيــٍد 
مرتــى )ت  العســكري،  ُينظــر:  التفاصيــل،  مــن 
 ،2 ط  املدرســتن،  َمَعــامِل  2007م(،  1428هـــ/ 
)طهــران، املجمــع العاملــي ألهــل البيــت، 1426 

.205  -136 ص   ،2 ج  هـــ(، 
اليــزدي،  ُينظــر:  التفاصيــل،  مــن  ملزيــٍد   )123(
ــد كاظــم الطباطبائــي )ت 1337هـــ/ 1919م(،  حُممَّ
الكتــب  دار  )طهــران،   ،2 ط  الوثقــى،  العــروة 
اإلســالمية، 1388هـــ(، كتاب اخلُمــس، ص 431- 

.450
ــان، حقــوق اإلنســان  )124( ُينظــر: الســعد، غسَّ
عنــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب)(. رؤيــة علميــة، 
)بغــداد، 1428هـــ/ 2008م(، ص 471-  ط 2، 
475. وهــو مــن املراجــع الرئيســة التــي اعتمدنــا 

ــرف. ــع ت ــذِه، م ــتنا ه ــا يف دراس عليه
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درس هــذا البحــث الداللــة يف هنــج البالغــة؛ ملــا يف هــذا الكتــاب مــن خصائــص 
ــدًا  ــل بع ــذا التاث ــكل ه ــد ش ــي، وق ــي واع ــل ح ــة بتاث ــد الدالل ــات يف تولي وصف
مجاليــًا؛ لكونــه حيــول املعنــى إىل نســٍق يســتند إىل التأثــر الــذي متثلــه الداللــة. وقــد 
ــر إىل  ــه النظ ــمَّ في ــن: األول، ت ــى مبحث ــاة ع ــق مبتغ ــث يف حتقي ــذا البح ــد ه اعتم

ــة بتقســيمها عــى قســمن: األســاليب الداللي
 األول، األســاليب الرهانيــة، وهــي التــي ال تعالــج القضايــا الطبيعيــة للحاالت 
ــة  ــث بني ــن حي ــدة م ــاالت املعق ــص يف املج ــل تتخص ــة؛ ب ــيطة واملرن ــة البس املمكن

أنظمتهــا املعتمــدة عــى االســتدالل الرهــاين.
والثــاين، األســاليب االســتداللية الطبيعيــة، وهــي التــي متتلــك فعاليــة تداوليــة 

قائمــة عــى االقنــاع ألثبــات دعــوى أو ابطاهلــا.
وأّمــا املبحــث الثــاين، فقــد اختــصَّ بداللــة احليــوان يف هنــج البالغــة؛ ذلــك أنَّ 
االستشــهاد باحليــوان لــه داللــة تعبريــة قريبــة مــن فهــم املتلقــي العــام بــا يتناســب 
واختــالف البنــى الفكريــة مــن أجــل خلــق تأثــر متواصــل يؤهلــه للمعنــى املثــايل. 
ــة  ــمَّ بقائم ــث ث ــا البح ــل إليه ــي توصَّ ــج الت ــن النتائ ــة م ــث بجمل ــم البح ــد ُخت وق

ــت املصــادر واملراجــع. ضمَّ

ملخص البحث
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Abstract

The introduction of the concept of connotation at first as a logical model that 

exist in the Greeks thought in the first break through then it generated interest 

after the contemporary linguistic developments depending on concept and 

technique.

So the symbolism witnessed the reasoning model introducing is decided on 

issues in order to get results.

The research dealt with (in the first part) connotative styles division into two 

parts: firstly demonstrative styles that don't address natural issues to flexible, 

simple and possible cases rather, there are complex areas through it's cognitive 

components that depending on exclusive demonstrative. Secondly the natural 

evidentiary styles which had effective deliberative and it's intellectual natural 

is multifaceted for convincing based on achieving conclusions. The results are 

not merely a declaration or disclosure. The evidentiary self have a role in the 

speech to prove or avoid an action. While the second part dealt with the signif-

icance of animal in Nahj-al-Balaghah.

So using animal in cite has expressive significance would be understandable to 

the recipient in proportion to the difference of intellectual constructs to create 

a continuing impact qualifies it as meaning to stay.
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املقدمة
ولــه  أنعــم،  مــا  عــى  هلل  احلمــد 
عــى  والثنــاء  أهلــم،  مــا  عــى  الشــكر 
ــم،  ــا مل يعل ــان م ــم اإلنس م، فعلَّ ــدَّ ــا ق م
والصــالة  خلقــه،  ســائر  عــى  ومّيــزه 
والســالم عــى نبينــا املبعــوث أفضــل 
ــرآن  ــه الق ــالته ومعجزت ــر برس ــن تأخ م
الكريــم الــذي ضــم أروع األســاليب 
البالغيــة  اخلصائــص  وأجــلَّ  البيانيــة 
ــة  ــكات األدبي ــى املل ــيطرت ع ــي س الت
واجتذبتهــا حتــى ورد يف قولــه تعــاىل 
نــُس َواْلِجــنُّ  ﴿ُقــل لَّئِــِن اْجَتَمَعــِت اإْلِ
اْلُقــْرآِن اَل  َهــَذا  بِِمْثــِل  َيْأُتــوا  َعَلــى َأن 
َيْأُتــوَن بِِمْثلِــِه َوَلــْو َكاَن َبْعُضُهــْم لَِبْعــٍض 

َظِهيــًرا﴾)1(.
املقــدس  الكتــاب  هــذا  ــر  أثَّ فقــد 
ونرشهــا  وترقيتهــا  العربيــة  اللغــة  يف 
يف بقــاع خمتلفــة مــن األرض وحافــظ 
القــرآن  فبفضــل  ديمومتهــا،  عــى 
علــوم  إىل  اإلنســان  توصــل  الكريــم 
والــرف  كالنحــو  اللغــة  يف  شــتى 

لقــد  واألصــول،  والفقــه  والتفســر 
ــص  ــُه بخصائ ــان وخص ــرم اهلل اإلنس ك
ــا  ــات ومنه ــائر الكائن ــن س ــا ع ــرد هب تف
خاصيــة اللغــة التــي تشــكل وســيلة مــن 
وســائل التفاعــل بــن بنــي البــرش، فهــي 
أســاس احلضــارة اإلنســانية ولوالهــا 
عــى  احلفــاظ  اإلنســان  اســتطاع  ملــا 
ــات  ــازج الثقاف ــراث ومت ــارة وال احلض
املتنوعــة، فهــي التــي حتفــظ لأجيــال 
ــارات  ــكار وحض ــر األف ــة عصائ القادم
تفكــر  اللغــة  شــغلت  وقــد  األمــم، 
العلــاء وحظيــت باهتامهــم فدرســوها 
ووضعــوا هلــا أصــواًل وقواعــد مقننــة 
اإلنســانية  الدراســات  شــأن  شــأهنا 
فأصبحــت  األخــرى،  واالجتاعيــة 
متعــددة  جوانــب  مــن  تــدرس 
ورصفيــة  ونحويــة  وأســلوبية  دالليــة 
وصوتيــة)2(؛ ولــذا فــإنَّ القــرآن عــى 
درجــة عاليــة مــن البالغــة؛ ألنــُه خياطب 
أذهاًنــا تســمع وعقــواًل تعقــل وهــذا مــا 
ــيَّ  ــَي إَِل ــْل ُأوِح ــه تعــاىل ﴿ُق جــاء يف قول
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ــا  ــوا إِنَّ ــنِّ َفَقاُل ــَن اْلِج ــٌر مِّ ــَتَمَع َنَف ــُه اْس َأنَّ
ْشــِد  َســِمْعنَا ُقْرآًنــا َعَجًبــا َيْهــِدي إَِلــى الرُّ
نَــا َأَحــًدا﴾ بَِربِّ ْشــِرَك  نُّ بِــِه َوَلــن  َفآَمنَّــا 
لإلنــس واجلــن يف  آياتــه حتــٍد  )3( ويف 

ــو  ــان بمثلــه ول ــر مــن موضــع باإلتي أكث
تطــول  قــد ال  فهنــا وقفــة  اجتمعــوا، 
بــأن عظمــة هــذا الكتــاب متجليــة أواًل 
وآخــًرا بــا حيملــه مــن بالغــة وفصاحــة 
وقــوة حجــة ونحــن بصــدد دراســتنا 
العنــوان  هــذا  البالغــة  هنــج  لكتــاب 
مــن  حيملــه  مــا  أن  نجــد  املرهــف 
ــاين  ــاب الث ــه الكت ــي جعل ــاز بالغ إعج
 )( يقــول  إذ  الكريــم  القــرآن  بعــد 
ــَد  ــَل َاْلَحْم ــِذي َجَع ــِه َالَّ ــُد لِلّٰ ــٍه »َاْلَحْم في
ِمْفَتاًحــا لِِذْكــِرِه«)4( والذكــر هــو القــرآن 
الكريــم كــا ورد يف قولــه مــن ســورة 
ــا  ــَر َوإِنَّ ْك ــا الذِّ ْلنَ ــُن َنزَّ ــا َنْح ــم ﴿إِنَّ إبراهي
 )( ــي ــام ع ــوَن﴾)5( واإلم ــُه َلَحافُِظ َل
ــر ألن  ــا للذك ــد مفتاًح ــل احلم ــا جع إن
ــِه  ــُد لل ــبحانه ﴿َاْلَحْم ــاب اهلل س أول كت

اْلَعاَلِميــَن﴾)6(. َربِّ 

وقــد ارتأيــُت دراســة داللــة احليــوان 
احليــوان  أن  ذلــك  البالغــة؛  هنــج  يف 
ــاب  ــذا الكت ــن ه ــًرا م ــًزا كب ــغل حي ش
 )( فأذهلنــي وصفــه لدقائقِه واختــاذِه
منــُه مثــال ُيــرب يف أكثــر مــن موضــع 
تعزيــًزا حلجتــه عــى العبــاد أمــا اجلانــب 
الــداليل ملــا لــه مــن عالقــة كبــرة بمجال 

ــة. ختصــي يف اللغــة العربي
وقســمُت بحثــي هــذا عــى مبحثــن 
يســبقها التمهيــد الــذي حتدثــُت فيــِه 
قليــاًل عــن نشــأة الداللــة وأبــرز مــن 
كتــب فيهــا، وجــاء املبحــث األول عــن 
عالقــة أمــر املؤمنــن بالنبــي حممــد )
اهلل  إال  عرفــك  وال  عــي...  »يــا   )�

ــا«. وأن
أمــا املبحــث الثــاين فــكان األســاليب 
البالغيــة وداللتهــا احليوانيــة وأخــًرا 

ــة. ــة واخلامت اخلالص
التمهيد

بكنــوز  الدينــي  املــوروث  يزخــُر 
ــليط  ــتلهامها وتس ــن اس ــد م ــة الب نفيس
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انعكاًســا  متثــل  فهــي  عليهــا  الضــوء 
يف  احليــاة  جلوانــب  تفصيليــة  ورؤيــة 
مــا  الســتخالص  العصــور؛  خمتلــف 
يمكــن أن خيــدم قضايــا األدب والنقــد، 
يف  الرســايل  اإلنســان  تلــزم  فهــي 
ــة،  ــة، واالجتاعي ــه الفردي ــب حيات ترتي
ــج  ــاب هن ــة، فكت ــة والتارخيي واألخالقي
البالغــة يمثــل كالم أفصــح اخللــق بعــد 
أحتــوى  ألنــه   )�( حممــد  الرســول 
عــى حقائــق البالغــة ودقائــق الفصاحــة 
مــا ال يبلــغ قعــره الفكــر، وهــذا الشــيخ 
ــول: ــوىف 1323هـــ يق ــده املت ــد عب حمم
مــن  عباراتــه  مــن  مجــاًل  »تأملــُت 
مواضــع خمتلفــات ومواضيــع متفرقــات 
ــا  ــام أن حروًب ــل يل يف كل مق ــكان خيي ف
شــبت وغــارات شــنت وأن للبالغــة 
دولــة وللفصاحــة صولــة، وأنــا أجــد 
يف مجلــة مــا اختــاره الرشيــف الــريض 
مــن كالم موالنــا أمــر املؤمنــن عــي 
)(الســمو بالداللــة يف اختيــار املعنــى 

الالئــق«)7(.

كنمــوذج  بدايــَة  الداللــة  فمفهــوم 
منطقــي وِجــَد يف التفكــر اليونــاين الذي 
يمثــل انطالقتــه األوىل، إذ أثــار االهتــام 
املعــارصة  األلســنية  التطــورات  بعــد 
ــم  ــة، ث ــة والتقني ــى املفاهيمي ــًدا ع معتم
اقتحــام  الرمزيــة  املــدارس  شــهدت 
يتــم  بــه  الــذي  االســتدالل  نمــوذج 
البــت يف القضايــا بغيــة الوصــول إىل 

املســتخلصة. النتائــج 
ومصطلــح االســتدالل عنــد أهــل 
التصــورات  مــن  واحــد  هــو  اللغــة 
يعنــي  ال  وهــو  للمنطــق،  اإلجرائيــة 
هــو  وإنــا  احلــال  بطبيعــة  االســتنباط 
»نســٌق مــن العمليــات الذهنيــة التــي 
متكــن فاعــاًل متكلــًا يوجــد يف ســياق 
مــا مــن اقــراح بمثيالتــه ملســتمع مــا 

اخلطــاب«)8(. بواســطة 
ــب  ــن أغل ــب ظ ــم حس ــذا العل إنَّ ه
الباحثــن مل يكــن للعــرب معرفــة بــه 
يف  وترعرعــت  أصولــه  نمــت  فقــد 
احلديثــة،  اللســانية  الدراســات  ضــل 
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فقــد يكــون هلــذا العلــم اليــد الطــوىل 
يف الكشــف عــن أسســه وأصولــه حتــى 
كان  أن  بعــد  بذاتــه  قائــَا  علــَا  غــدا 
ــة  ــات اللغوي ــل الدراس ــت ظ ــًرا حت يس

األخــرى.
اهلــم  كان  املعنــى  معرفــة  أن  وبــا 
األكــر الــذي شــغل الدراســات اللغوية 
والنحويــة والرفيــة والدالليــة واختاذه 
االســتقراء واالســتنباط قاعــدة يســر 
العلــم  هــذا  اكتســب  فقــد  عليهــا؛ 
اإلجــالل واالهتــام مــن قبل الدارســن 
ــول: ــاء الق ــاف بالعل ــل املط ــى وص حت
املعنــى  بــه  يصلــح  مــا  كل  »إنَّ 
فهــو جيــد وكل مــا فســد بــِه املعنــى 
ــٌم  ــو قدي ــة ه ــم الدالل ــردود«)9( فعل فم
فقديــم؛  واحــد،  آٍن  يف  وحديــث 
قــد  والراكيــب  األلفــاظ  معنــى  ألن 
شــغل أســالفنا مــن ناحيــة الوضــوح 
والغمــوض والصحــة وعــدم االحتــال 
مســتحدًثا  كونــه  أمــا   )10( والفســاد 
ــانيات،  ــم اللس ــع إىل عل ــل يرج فالفض

ــه  ــور أصول ــه وط ــع نظريات ــذي وض الَّ
وأوضــح معاملــه، فغــدا علــًا قائــًا بذاتــه 
الفلســفة  علــوم  ضمــن  كان  أن  بعــد 
فالكلمــة  النفــس،  وعلــم  واملنطــق 
داللــة  هلــا  املحدثــن  رأي  حســب 
يف  توضــع  حتــى  معناهــا  يتضــح  ال 
تركيــب، فركيــب اجلمــل أهــم وحــدة 
مــن وحــدات تركيــب املعنــى؛ ألهنــا 
ختفــي بعــض معــاين األلفــاظ وال تكــون 
ظاهــرة، أضــف أنَّ فهــم املعنــى مرتبــط 
ــك أن  ــي؛ ذل ــل املتلق ــن قب ــتعاله م باس
املعنــى املعجمــي ليــس أســاس كلَّ يشء 

الــكالم. معنــى  إدراك  يف 
املبحث الول

عالقة اإلمام عي )( بشخص النبي 
)�(

»يا عي وما عرفك إالَّ اهلل وأنا«
ونحــن بصــدد دراســتنا هلــذا النتــاج 
الضخــم ليــس بحجمــه وإنــا بمعنــاه 
كان لزامــا علينــا كباحثــن مــن طــرح 
فكــرة العالقــة التــي تربــط شــخصية 
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بشــخص  الفــذة   )( عــي  اإلمــام 
وهــي   ،)�( حممــد  الكريــم  النبــي 
عالقــة واضحــة وضــوح الشــمس يف 
رائعــة النهــار، وأفضــل شــاهد عــى هذه 
العالقــة هــو دســتور األرض القــرآن 
ــاء يف  ــث ج ــة حي ــة املباهل ــم يف آي الكري
َوَأنُفَســُكْم﴾ ﴿َوَأنُفَســنَا  تعــاىل  قولــه 
)11( فالنفــس واحــدة، والكيــان واحــد، 

ومــن ثــم األخــالق واحــدة، واألهداف 
ذلــك؛  يف  غرابــة  وال  أيًضــا،  واحــدة 
ــُه نشــأ يف حجــر رســول اهلل حممــد ) ألن
�( منــذ نعومــة أضفــاره وتغــذى مــن 

علمــه وعملــه.
ومل يــزل عــي )( مــع رســول اهلل )
ــا  ــى بعــث اهلل حممــًدا )�( نبي �( حت
قــُه  فاتبعــه عــي )( وآمــن بــه وصدَّ
وكان يف الســنة الثالثــة عــرش مــن عمــره 
َمــن  يبلــغ احللــم بعــد، فهــو أول  ومل 
مــن   )�( اهلل  برســول  آمــن وأســلم 
اهلل  رســول   )( والزم  الذكــور)12( 
ــد  ــا: »وَلَق ــال يوًم ــى ق ــى املات،حت حت

ــِه«)13(  بــاَع الَفصيــِل أَثــَر ُامِّ بُِعــُه اتِّ ُكنــُت أتَّ
فهــذا عــٌي )( مــع الرســول )�( 
يف معاركــه ضــد الكفــر والطاغــوت يف 
ــن  ــر وُحن ــدق وخي ــد واخلن ــدٍر وأح ب
ــول  ــة الرس ــب راي ــو صاح ــوك، فه وتب
حممــد )�( إذ بقيــت مرفرفــة رغــم مــا 
واجهــوُه مــن ختــاذل البعــض وفرارهم، 
إال أنَّ عليًّــا هــو الــدرع الواقــي لرســول 
الوســام  فحمــل  وللمســلمن،  اهلل 
بــرز  إذ  الرســول  قبــل  مــن  األكــر 

ــه. ــرشك كل ــه إىل ال ــالم كل اإلس
ــه  ــي )( نفس ــام ع ــر اإلم ومل حي
ــول  ــاين رس ــال )(: »دع ــوة فق بالدع
أن  أمــرين  اهلل  إنَّ  عــي  يــا  فقــال:  اهلل 
فضقــُت  القربــن،  عشــرييت  أنــذر 
أبادرهــم  متــى  أين  وعلمــُت  ذرًعــا 
أكــره«.  مــا  منهــم  أرى  المــر  بــذا 
ــم  ــه ث ــتجابوا ل ــاٍم فاس ــم إىل طع فدعاه
عــرض عليهــم هــذا الديــن فاســتجاب 
ــل  ــمي األص ــُه هاش ــك أن ــم؛ ذل بعضه
ــن  ــذا التكوي ــمين، فه ــد هاش ــن ول وم
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ــخًصا  ــه ش ــل من ــي جيع ــي واخلُُلق اخلَلق
مرغوًبــا ولــُه تأثــٌر يف النفــوس.

وهنــاك صفــاٌت كثــرة حتــى هبــا أمــر 
ــض  ــط بالفي ــه مرتب ــن )(؛ ألن املؤمن
اإلهلــي وهــي جنبــة ال يعلمهــا إالَّ اهلل 
وقــد نقــف عاجزيــن عــن الوصــول إىل 
ــال  ــا ج ــر م ــا أن نذك ــا ولن ــه أرساره كن

منهــا:
1. العلــم: ليــس هنــاك توقــف يف 
ــش،  ــول يف التفتي ــار العق ــوع، فتح الينب
إال أهنــا ختضــع صاغــرة أمامــه. إذ تبــنَّ 
البــدَّ للرســول )�( مــن خليفــة جيمــع 
شــمل األمــة ويرعاهــا، وحيفــظ للديــن 
امتــداده، وال يمكــن أن يقــوم إنســان 
مقــام الرســول )�( إالَّ إذا كان يتحــى 
ــب  ــذا املنص ــه هل ــة تؤهل ــات خارق بصف
اخلطــر، وال بــدَّ أن يكون علمه شــمولًيا 
للمعــارف واألحــكام واألديــان- علــًا 
ــٌي  ــو ن ع ــة أن يك ــا- وال غراب حضورًي
)(هــو ذلــك الشــخص، فآصــف بــن 
برخيــا كان عنــده حــرٌف واحــد وقــد 

ــأرسع مــن  ــس ب ــه عــرش بلقي أحــر ب
طرفــة عــن فكيــف بعــي )(؟ الــذي 
قــال: »َســُلونِي َقْبــَل َأْن َتْفِقُدونـِـي« فعلم 
عــي كعلــم الرســول حممــد )�( أي 
ــي  ــن وح ــول م ــم الرس ــاطته وعل بوس
الرمــذي  إذ روى   )( اهلل جرائيــل
يف صحيحــه أنَّ الرســول حممــد )�( 
ــا«  ــيٌّ باُبه ــِم وَعلِ ــُة الِعل ــا َمدينَ ــال: »أَن ق
ــم  ــكل عليه ــة إذا استش ــكان الصحاب ف
أمــٌر يستشــروه كــا ورد يف قولــه تعــاىل 
﴿َأَفَمــن َيْهــِدي إَِلــى اْلَحــقِّ َأَحــقُّ َأن 
ــا  ــَدى َفَم ي إاِلَّ َأن ُيْه ــدِّ ــن الَّ َيِه ــَع َأمَّ ُيتََّب

ــوَن﴾)14(. ــَف َتْحُكُم ــْم َكْي َلُك
2. الشــجاعة: أمــا شــجاعته فهــي 
بألفــاظ،  عنهــا  ُيعــر  أْن  مــن  أوســع 
ويكفــي لنــا ذكــُر حادثــة مبيتــه يف فــراش 
النبــي )�( عندمــا أدرك بســعة اخلطــر 
قبيلــة  كل  مــن  مجــع  إذ  بــه،  املحيــط 
رجــاًل يف خطــة لقتلــه ولكــنَّ العنايــة 
اإلهليــة كانــت حميطــة بشــخص الرســول 
الكريــم )�( فهبــط جرائيــل وأخــره 
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أن ال يبيــت يف فراشــه وأذن لــُه باهلجرة، 
 )( ــل أتشــح عــٌي ــا جــاء اللي وعندم
بــردة رســول اهلل )�( ونفســه مطمئنــة 
ــزل  ــى من ــوا ع ــا هجم ــان وعندم باإلي
النبــي األكــرم ســلَّ ســيفه فــكان يمثــل 
األيــان كلــه ومقابلــه الكفــر كلــه، فمنــذ 
صــور  أســمى  جتلــت  الوقــت  ذلــك 
التضحيــة والشــجاعة التــي باهــى اهلل 
هبــا مالئكتــه فنزلــت اآليــة الكريمــة 
بحقــه يف قولــه تعــاىل ﴿َوِمــَن النَّــاِس 
ــِه  َمــن َيْشــِري َنْفَســُه اْبتَِغــاَء َمْرَضــاِت اللَّ

ــُه َرُءوٌف بِاْلِعَبــاِد﴾)15(. َواللَّ
حــرج،  وال  حــدث  األدب:   .3
ــَد ألنــه  ُخلِّ إنــا  النهــج اخلالــد  فهــذا 
ــرة يف  ــذه الكث ــن )(، وه ــر املؤمن أم
الــرشوح مل تــأِت عليــِه إالَّ ألنــه إمــام 
ــد  ــه ابــن أيب احلدي املتكلمــن، يقــول عن
إمــام   )( فهــو  الفصاحــة  :»وأمــا 
ــه  ــاء، ويف كالم ــيد البلغ ــاء وس الفصح
قيــل: دون كالم اخلالــق وفــوق كالم 
املخلوقــن، ومنــه تعلــم النــاس اخلطابــة 

ــَا يف خمالطــة  ــكان حاذق ــة«)16( ف والبالغ
إليــه  حنّــوا  معهــم  عــاش  إْن  النــاس 
ــن  ــِه، ملحاس ــوا علي ــم بك ــد عنه وإن بع

أخالقــه ورفيــع آدابــه.
الرشيعــة  عــى  املحافظــة   .4
اإلســالمية: ففــي كل األحــداث مــن 
اإلســالم  نــور  وبــزوغ  الدعــوة  أول 
 ،)�( اهلل  وفــاة رســول  بعــد  مــا  إىل 
حكومتــه  شــهدهتا  التــي  والظــروف 
كان )( ناصًحــا وموجًهــا وحمافًظــا 
ومشــارًكا مهــوم أمتــه، حتــى أنــُه عندمــا 
ــان كان  ــل عث ــد مقت ــة بع ــُه اخلالف جاءت
َعَليَهــا  مــُت  َتَقدَّ مــا  »َواللــه  يقــول: 
]الِخالَفــِة[ إاّل َخوفــا ِمــن أن َينــُزَو َعَلــى 
َفَيلَعــَب  ُاَميَّــَة،  َبنــي  ِمــن  َتيــٌس  الَمــِر 

.)17(» َوَجــلَّ َعــزَّ  اللــه  بِكِتــاِب 
املبحث الثاين

داللة احليوان يف الساليب البالغية
وختتلــف داللــة احليــوان يف كتــاب 
األســاليب  حســَب  البالغــة  هنــج 
البالغيــة وأوىل هــذِه األســاليب التــي 
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ســنذكرها:
ــة  ــو حرك ــيد: ه ــلوب التجس 1. أس
اجلامــدة،  احلســية  للمــواد  إحيــاء 
اإلنســان  إنســانية  صفــة  وإكســاهبا 
صفــات  خلــع  وهــو  وأفعالــه)18(، 

املعنويــات. عــى  حمسوســة 
كثــًرا  األســلوب  هــذا  ورد  وقــد 
ومنهــا   )( عــي  اإلمــام  أقــوال  يف 
ــُبَهاِت فِــي ِمْثــِل َنْســِج  قولــه: »َلْبــِس الشُّ
لفظــة  اســتعار  فقــد  اْلَعنَْكُبــوِت«)19( 
املحســوس  للــادي  وهــي  )اللَّبــس( 
ووظفهــا يف صــورة )الشــبهات( وهــي 
املعنــوي، وجســدها للســامع يف صــورة 
ــن  ــف والوه ــى الضع ــدل ع ــبيهيه ت تش
العنكبوت(فالصــورة  )بيــت  وهــو 
داللــة واقعيــة تصــور املتصــدي للحكــم 
وليــس لديــه أهليــة كــا ورد يف قولــه 
تعــاىل مــن ضعــف نســج العنكبــوت 
ــوِت  ــُت اْلَعنَكُب ــوِت َلَبْي ــَن اْلُبُي ﴿إِنَّ َأْوَه
َلــْو َكاُنــوا َيْعَلُمــوَن﴾)20( وأيًضــا مــن 
الصــور املجســدة التــي أزدان هبــا كتــاب 

ــنَّ  )هنــج البالغــة( قولــه )(: »َلَتعطَِف
َعطــَف  ِشماِســها  َبعــَد  َعَلينــا  نيــا  الدُّ
ــروس َعلــى َوَلِدهــا«)21( فالشــاس:  الضَّ
امتناعهــا، والــَروس: الناقــة الســيئة 
فجعــل  حالبهــا)22(  تعضــض  اخلُلــق 
لــُه  حــي  كائــٌن  الدنيــا  مــن   )(
صــورة  وهــي  وشــعور  إحســاس 
ــة  ــا دالل ــرس. أم ــي الف ــا ه ــيدية ك جتس
أن  ذلــك  بالــَروس؛  الدنيــا  تشــبيه 
الدنيــا ســتنقاد لنــا بعــد مجوحهــا وتلــن 
كــا تعطــف الناقــة عــى وليدهــا وإن 
أبــت عــى احلالــب، وخصــت الناقــة 
ُعِرفــت  ألهنــا  احليوانــات؛  بــن  مــن 

بحنينهــا.
ــي  ــات الت ــه )( الرائع ــن كلات وم
ــتَّ فيهــا املحسوســات يف املجــردات،  ب
»َرفِيــُع  اإلســالم  يصــف  وهــو  قولــه 
ُمَتنَافِــُس  اْلَحْلَبــِة،  َجاِمــُع  اْلَغاَيــِة، 
وهــو  اإلســالم  ــَد  فُجسِّ ــْبَقِة،«)23(  السُّ
املعنــوي املجــرد، بأنــه جامــع احلََلبــة 
كل  مــن  جُتَمــع  التــي  اخليــل  )وهــي 
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لإلســالم  للنرة(فجعــَل  صــوب 
روٌح وعزيمــة ســباقة، فالداللــة التــي 
هــي  اإلســالم  عــن   )( وضحهــا 
البصــرة ملــن عــزم والنجــاة ملــن صــدق، 
فتوكلــت هــذه اخليــول لنرتــه بعــد أن 

زادهــا ثقــًة وبصــرة.
فيــه  يقــول  آخــر  موضــع  يف  ولــه 
ــُبِع اْلَعُقــوِر،  ْهــُر ِصَيــاَل السَّ »َوَصــاَل الدَّ
َوَهــَدَر َفنِيــُق اْلَباطـِـِل َبْعــَد ُكُظــوم«)24( إذ 
ــو  ــة ال ختل ــٌة وجول ــر صول ــل للده جع
ب)الســبع  إيــاه  مشــبًها  اإلثــارة  مــن 
العقــور( وقــد تبــدو هــذه اللفظــة غريبــة 
بعــض الــيء عــى أســاعنا؛ ألنَّ مــا 
ــل عــن )الكلــب العقــور(  ــِرَف يف املث ُع
وأشــجع  أقــوى  الســبع  ألنَّ  فربــا 
وأكثــر جــرأة يف خطواتــه، أمــا يف الكفــة 
ــد  ــيٌد جدي ــة فتجس ــن املقول ــرى م األخ
يعــزز إثــارة الســامع يف قولــه )وهــدر 
ــد  فنيــق الباطــل بعــد كظــوم( إذ جسَّ
مــن  بالفحــل  املعنــوي  الباطــل وهــو 
اإلبــل وهــو املــادي املحســوس، فرغــم 

ــِزَم  ــه وســكونه وإمســاكه فقــد ُه فحولت
ــان. ــوة اإلي ــام ق أم

مــرض  عــن   )( كالمــه  ومــن 
ــي َفَقــْأُت َعْيــَن  ــاُس َفإِنِّ َهــا النَّ الفتنــة: »َأيُّ
َعَلْيَهــا  لَِيْجَتــِرى َء  َيُكــْن  َوَلــْم  اْلِفْتنَــِة، 
َغْيَهُبَهــا  َمــاَج  َأْن  َبْعــَد  َغْيــِري،  َأَحــٌد 
َواْشــَتدَّ َكَلُبَهــا«)25( فجعــَل املعنويــات 
ــَد  يف هيئــة املحسوســات، عندمــا جسَّ
الفتنــة وجعــَل هلــا عينـًـا، أمــا داللــة هــذا 
التجســيد وربطــِه بالكلــب هــو أنــُه بعــد 
 )( انقضــاء معركــة النهــروان وتغلبــه
اشــتداد  يصــف  فهــو  اخلــوارج  عــى 
يصيــب  الــذي  الكلــب(  األمر)بــداء 
ــِه  ــل إلي ــُه ينتق ت ــن عضَّ ــكالب وكل م ال
فيمــوت. فهــذه داللــة اشــتداد الفتنــة 
ــداء  ــم ك ــا إالَّ أهلكته ــت قوًم ــا أصاب ف

الــكالب.
ــذي وفرتــُه  الَّ فأســلوب التجســيد 
والكنائيــة  االســتعارية  الصــور  لنــا 
والتشــبيهية، ُيعــدُّ مــن أبــرز صــور البيان 
املتخالفــن  بــن  مجــع  ألنــه  العــريب؛ 
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عــن  وكشــَف  األضــداد  بــن  ووفــق 
التعبــر. يف  جديــدة  إحيائيــة 

2. االزدواج: وهــو مــن أهــم عنارص 
يمثــل  إذ  األديب،  النــص  يف  اإليقــاع 
ــي أن  ــو »ينبغ ــة وه ــة متزن ــرات نصي فق
تكــون الفواصــل عــى زنــة واحــدة، وإن 
مل يمكــن أن تكــون عــى حــرٍف واحــد 

ــوازن«)26(. ــادل والت ــع التع فيق
مرتبــط  عنــده  االزدواج  فــكأنَّ 
العبارتــن  بــن  التــوازن  أو  بالســجع 
املســجوعتن، وعرفــه بــن منقــذ عــى أنه 
»تــزاوج بــن الكلــات واجلمــل بــكالٍم 
حلــوة«)27(  عذبــة  وألفــاظ  عــذب، 
يف  مجاليــة  قيمــة  ذو  فــن  واالزدواج 
ــب يف  ــه الكات ــعى إلي ــريب، يس ــر الع النث
فهــو  خطيــب،  كلُّ  وحيتاجــه  رســائله 
حياجــج أو يــرشح أو يدافــع عــن فكــرة 
البعيــد  فيقــرب  معناهــا،  ويوضــح 
ويكشــف اخلفــي ويقــدم الدليــل وهــذا 
مــا ملســناه يف كتــاب هنــج البالغــة، إذ 
ـا  فنًـّ وازدانــت  بــه،  أمثالــه  ــحت  توشَّ

ِخــُر َنَغــا مجيــاًل وعِذًبــا، يســتهوي  يدَّ
إىل  وتطــرب  بــه،  فتأنــس  النفــوس 
إيقاعاتــه املتزنــُة مســتدالًّ باحليــوان يف 
ــا نفســه الرشيفــة وموقعــه  قولــه، واصًف
قولــه  يف  حالــه  ومصــوًرا  األمــة،  يف 
ــْيُل َواَل َيْرَقــي إَِلــيَّ  »َينَْحــِدُر َعنِّــي السَّ
ــاك  ــر فهن ــف الط ــا وظ ــر«)28( فهن الطَّْي
ــكالم،  ــن مقطعــي ال ــاٌع موســيقي ب إيق
واملقاطــع  الــوزن  يف  متاثــاًل  ــد  يولِّ إذ 
احلــرف  يف  االختــالف  إالَّ  الصوتيــة، 
)الســيل-  الفاصلتــن  مــن  األخــر 
الطــر( فهــو ينتقــل مــن األســهل إىل 
األصعــب أي مــن الــالم إىل الــراء مع أنَّ 
االثنــن مــن أصــوات اللــن التــي متتــاز 
بوصفهــا أكثــر وضوًحــا يف الســمع مــن 
األصــوات الصحيحــة، فطريقــة تعبــره 
وفرهتــا  التــي  اإلحيائيــة  تؤكــد  هــذه 
)اجلانــب  ألن  األصــوات،  صفــات 
املعنــى()29(  عــى  يؤثــر  قــد  الصــويت 
وقــال )( وقــد جــاءُه نعــي مالــك 
َمالِــٌك!  َوَمــا  »َمالِــٌك   :)( األشــر
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َلــْو َكاَن َجَبــاًل َلــَكاَن فِنْــًدا، الَ َيْرَتِقيــِه 
َعَلْيــِه الطَّائِــُر«)30(. ُيــويِف  افِــُر، َوالَ  احْلَ

االســتدالل  يــأيت  جديــد  ومــن 
بالطــر يف وصفــه ملالــك النخعــي بكونه 
ــن  ــة ع ــم كناي ــل العظي ــٌد(، أي اجلب )فن
رفعتــه وامتنــاع مهتــه كــا هــو الطائــر 

ومــع ذلــك ال يرتقــي إليــه.
اإليقاعــات  مــن  النــوع  وهــذا 
يف  واحــًدا  يكــون  يــكاد  املتســاوية 
موســيقيًّا  نغــًا  ليحقــق  الصياغــة؛ 

املتلقــي. انتبــاه  يســرعي 
ــول  ــة( يق ــة الفتن ــرض )دالل ويف مع
َأْهــَوُن  َبْيــُر  َوالزُّ َطْلَحــُة  »َكاَن   :)(
َوَأْرَفــُق  اْلَوِجيــُف،  فِيــِه  َســْيِرِهَما 
فالســر  اْلَعنِيــُف«)31(  ِحَدائِِهَمــا 
ســر  مــن  رضٌب  هــو  الوجيــف: 
اخليــل واإلبــل الريــع، أمــا احلــداء: 
هــو زجــر اإلبــل وســوقها)32( ولــه يف 
وصــف الُدنيــا ومــا آلــت إليــه املناصــب 
فــي  »َفَصيََّرَهــا  قولــه:  كــا يف  وطــًرا، 
َحــْوَزٍة َخْشــنَاَء َيْغُلــُظ َكْلُمَهــا، َوَيْخُشــُن 

ْعتِــَذاُر  ــُر اْلِعَثــاُر فِيَهــا، َواالِْ ــَها، َوَيْكُث َمسُّ
األخرتــان  فالعبارتــان  ِمنَْهــا«)33( 
مزدوجتــان صوتيًّــا ليمنحــان الداللــة 
عمًقــا ورؤيــة مســتقبلية؛ بــأنَّ الدنيــا 
املــراس،  الصعبــة  كالناقــة  غليظــٌة 
وراكبهــا أمــا أن يشــنقها فيخــرم أنفهــا، 
يف  بــِه  فرمــي  هلــا  يستســلم  أْن  وأمــا 
مهــواة تكــون فيهــا هلكتــه. وهــي داللــة 
هــذه  يف  اإلنســان  حــال  عــن  معــرة 
شــهواته  عــى  يســيطر  أن  أمــا  الدنيــا 
أو  غوايتهــا،  مــن  ويتمكــن  وغرائــزه 
يســلس معهــا ويلهــو فرمــي بــه يف رشر 
جهنــم؛ ألنــه ضعــف فســحقته وهــي 
داللــة معــرة، فــاالزدواج أحــدث َنَغــًا 
الفقرتــن  بــن  وازن  حــن  موســيقيًّا 
فأحــدث إيقاعــا موســيقيًّا متشــاهًبا يف 

املعنــى. يف  خمتلًفــا  الصــوت 
التعبــر  يف  والتكــرار  التكــرار:   .3
ــاظ وإعادهتــا  ــاوب األلف األديب »هــو تن
ــًا  ــكل نغ ــث يش ــر بحي ــياق التعب يف س
شــعره  يف  الناظــم  ــدُه  يتقصَّ موســيقيًّا 
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والناثــر يف نثــره«)34( وهــو أســلوب مــن 
أســاليب القــول عنــد العرب اســتعملوه 
يف شــعرهم ونثرهــم وليــس أدل مــن 
القــرآن  ألن  وجــوده؛  عــى  القــرآن 
ــون،  ــا يفهم ــم ب ــم وخاطبه ــزل بلغته ن
وحــدة  مــن  ويزيــد  يقــوي  فالتكــرار 
ــاك أوارص مشــركة  ــي، فهن العمــل الفن
بــن القيــم الصوتيــة جلــرس األلفــاظ 
ــدَّ  ــة والشــعورية إذن الب ــم الفكري والقي
مــن اإلشــارة إىل أنَّ التكــرار ال يوفــر 
ــر  ــل يوف ــط، ب ــة فق ــة معنوي ــص قيم للن
ــئ  ــا منش ــيقية حيتاجه ــة موس ــا قيم أيًض
النــص جلــذب مســامع املتلقــي والتأثــر 
ــرع  ــد يف ق ــظ يفي ــرار اللف ــِه؛ »ألنَّ تك في
األســاع وإثــارة األذهــان«)35( فضــال 
عــن القيمــة الدالليــة للمفــردة املكــررة.
نَغــًا  ــر  وفَّ ــذي  الَّ القانــون  وهــذا 
يف  متحقًقــا  نجــدُه  للنــص  موســيقيًّا 
فقــد  وخطبهــا  البالغــة  هنــج  أمثــال 
يف  كــا  حــرف  يف  التكــرار  يكــون 
ُحْلــَوُة  َعْقــَرٌب  »اْلَمــْرَأُة   :)( قولــه 

ْبَســِة«)36( فتكــرار الــالم ثــالث مرات  اللَّ
لــُه  فاصــل  ودون  واحــد  موضــع  يف 
داللــة إيقاعيــة؛ جلــذب انتبــاه املتلقي إىل 
طــول العــرشة، مــع أن العقــرب ال حتلــو 
لبســته أي )عرشتــه(، فاحلــذر ألنَّ املــرأة 

كالعقــرب. إيذاءهــا  يف 
يف  التفتيــش  بعــد  وجــدُت  وقــد 
كتــاب هنــج البالغــة أنَّ أغلــب التكــرار 
يف  ليحمــل  األمثــال؛  مقاطــع  يف  هــو 
ــه  ــة، كــا يف قول ــة معين كل موضــع دالل
َنَعاَمــٍة  َأْو  َســِفينٍَة  »َكُجْؤُجــِؤ   :)(
ــؤ(  ــع )ج ــرر املقط ــد تك ــٍة«)37( فق َجاثَِم
مرتــن ويف موضــٍع واحــد ومــن دون 
املغلقــة،  املقاطــع  مــن  وهــو  فاصــل 
ــدة  ــزة ومتول ــة ممي ــص صف ــى للن فأعط
ــام  ــوات وبانتظ ــذه األص ــرار ه ــن تك م
يف وحــدة زمنيــة قصــرة فهــي بمثابــة 
)الزمــة موســيقية يف النــص، تــرك أثــرا 
املتلقــي، وتشــدُّ ســمعُه  لــدى  نفســًيا 
وانتباهــه إليهــا()38( ولــُه )( مقطــٌع 
ــه اخلائفــن املتخاذلــن بأهنــم  يصــف في
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ينفــرون مــن احلــرب »ُنُفــوَر الِمْعــَزى 
فلفظــة  الََســِد«)39(  َوْعَوَعــِة  ِمــْن 
ــع  ــرار املقط ــن تك ــة م ــة( متكون )وعوع
ــذي يتكــون مــن حرف  الصــويت )وع( الَّ
املــد الطويــل )الــواو(، أمــا العــن فهــي 
الصامتــة،  الصحيحــة  احلــروف  مــن 
إذ يقــول ســيبويه )ت 180هـــ(: )فأمــا 
والشــديدة()40(  الرخــوة  فبــن  العــن 
هــي داللــة التذبــذب والتأرجــح وعــدم 

الثبــات يف الــكالم.
أمــا تكــرار األلفــاظ فهــو ليــس أقــل 
مــن تكــرار املقاطــع، فقــد كُثــَر يف كتــاب 
ــوي  ــٍد معن ــك لقص ــة؛ وذل ــج البالغ هن
أو  لداللــة  كتأكيــد  املوقــف  يقتضيــه 
إيضــاح إلهبــام الــذي ال يتــم إدراكــه 
وُيعــدُّ  اللفظــي،  التكــرار  عــر  إالَّ 
هــذا التكــرار حاجــة ورضورة ملحــة 
ــاه املتلقــي، وتوفــر  ــارة انتب للنــص؛ إلث
املتعــة لنفســه وهــو تكثيــف للصــوت 

وتركيــٌز عليــِه.
ــا مــْن  ــه )( واصًف كــا ورد يف قول

يبــَق  ومل  اإلنســانية،  طباعــه  تغــرت 
فقــط  الشــكل  إالَّ  اإلنســانية  مــن  لــُه 
ــوَرُة ُصــوَرُة إِْنَســاٍن َواْلَقْلــُب َقْلــُب  »الصُّ
ــب؛  ــة القل ــرر لفظ ــد ك ــَواٍن«)41( فق َحي
ــد املعنــى وتزيــده  لداللــة معنويــة تؤكِّ
إيضاحــا، إذ أنَّ تكــرار الكلمــة ومــن 
دون فاصلــة: هــو طــرٌق عــى مســمع 
أثــاره هــذا الصــوت يف وحــدة زمنيــة 
داللــة  تعميــق  مــن  فــزاد  قصــرة، 

اإلنســاين. التجــرد 
الدعــوة  يف  خطبــة   )( ولــُه 
فيهــا:  يقــول  اإلخــوان  نــرة  إىل 
 ، ــرِّ ــِل اْلََس ــَرَة اْلَجَم ــْم َجْرَج »َفَجْرَجْرُت
اْلَْدَبــِر«)42(  النِّْضــِو  َتَثاُقــَل  َوَتَثاَقْلُتــْم 
البعــر  يــردده  صــوت  فاجلرجــرة 
املصــاب يف حنجرتــه، أمــا النضــو األدبر 
فهــو اهلزيــل مــن اإلبــل املجــروح، فقــد 
يــأيت التكــرار واإلعــادة إلرادة اإلبــالغ 

باألمــر)43(. العنايــة  بحســب 
جــاء  األلفــاظ  يف  التكــرار  فهــذا 
النفــوس وداللتــه  تأثــًرا يف  لُيحــدث 
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هــو أنَّ تباطــؤ اإلنســان يف اخلــر وعــدم 
إىل  يســوقه  املســلمن  بأمــر  اكراثــه 

جهنــم مــن حيــث ال حيتســب.
ــا كالمــه )( ثــالث صــور  متضمنً
تشــبيهية إذ شــبه حاهلــم حينا أســتفزهم 
فتقاعســوا، مســتدركن بــكالٍم غامض، 
تكشــف  واهيــة  بأعــذار  ومعتذريــن 
ــل  ــال اجلم ــم بح ــم وضعفه ــن جبنه ع
املصــاب بقرحــة يف زوره وهــو يــردد 
ــا قبيًحــا، وبحــال البعــر املهــزول  صوًت
ثــم  متثاقــاًل،  ينهــض  وهــو  املعقــور، 
حــال القلــة التــي خرجــت للحــرب يف 
ضعــف وتثاقــل وتــردد بحــال مجاعــة 
مــن النــاس يســاقون إىل املــوت ســوًقا، 
ــن)44(. ــة الع ــم رؤي ــه أمامه ــم يرون وه

والُبــدَّ مــن اإلشــارة إىل أنَّ كتــاب 
هنــج البالغــة قــد وصــف احليوانــات 
وصًفــا دقيًقــا وبأســلوب مل يعــرف إالَّ 

العبــايس)45(. العــر  يف 
قولــه  يف  بيعتــه   )( ويصــف 
اهليِّــم  اإلبــل  تــداك  عــيَّ  »فتدكــوا 

راعيهــا،  أرســلها  قــد  يــوم ورودهــا، 
وُخلَِعــت مثانيهــا«)46( فقــد شــبه حاهلــم 
ــه  ــى بيعت ــن ع ــون متلهف ــم يراكض وه
العنــان،  إبــل عطشــى مطلقــة  بحــال 
ليــس ثمــة مــا يكــدر عليهــا رشهبــا، 
يــدك بعضهــا  فكأنــا لشــدة زحامهــا 
يــوم  بالذكــر  ُخــصَّ  وإنــا  بعًضــا، 
ــن  ــدت ع ــا بُع ــل رب ــا؛ ألن اإلب وروده
ــدة  ــن ش ــاؤها م ــت أحش ــاء فصلصل امل
ــارهبا  ــارفت مش ــا ش ــرد م ــر، وبمج احل
هــذا  وورد  املــكان،  الزحــام  غــادر 
قولــه  يف  الكريــم  القــرآن  يف  املعنــى 
تعــاىل ﴿َفَشــاِرُبوَن َعَلْيــِه ِمــَن اْلَحِميــِم 
* َفَشــاِرُبوَن ُشــْرَب اْلِهيــِم﴾)47( فداللــة 
اإلبــل عــن باقــي احليوانــات األخــرى؛ 
ألهنــا ُعِرفــت بحنينهــا ألوطاهنــا؛ لكثــرة 
ــكأنَّ  ــاء، ف ــورود امل ــا ب ــا وهيامه ترحاهل
أكبادهــا حــرى ال تنطفــئ وقولــه أيًضــا 
ــاذَّ ِمــَن َالنَّــاِس  اُكــْم َوَاْلُفْرَقــَة َفــإِنَّ َالشَّ »إِيَّ
َاْلَغنَــِم  ِمــَن  ــاذَّ  َالشَّ َأنَّ  َكَمــا  ــْيَطاِن  لِلشَّ

ْئــِب«)48(. لِلذِّ
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أمرهــا  حقيقــة  يف  املقولــة  وهــذه 
داللتهــا  عــزز  وممــا  وإرشــاد  وعــٌظ 
تشــجيًعا  اللفظــي  التكــرار  أســلوب 

الفرقــة. ونبــذ  للوحــدة، 
هــذه  مــن  املنشــودة  والغايــة 
املعاجلــة  قيمــة  هــي  االســتدالالت 
ــكار  ــظ األف ــذا نلح ــر؛ ل ــد املؤث والقص
ــدع  ــتقاها املب ــي اس ــة الت ــة جلي الناضج

املعاشــة. احليــاة  عموميــات  مــن 
اخلامتة

توفيقــه  حســن  عــى  احلمــُد  فللــه 
وإمتامــه، وبركــة عونِه وإحســانه والصالة 
والســالم عــى خــر خلقــه حممــد )�( ال 
شــك أنَّ اخلطــاب يتشــكل مــن األرضيــة 
ــه ومقــدار مــا يمتلكــه مــن  ــة لقائل الثقافي
معــارف وفنــون وآداب، إذا أســلمنا أنَّ 
ــرد  ــه الف ــي يلتقط ــب اجتاع ــة مكتس اللغ
ــدُه  ــا جس ــذا م ــه وه ــط ب ــامل املحي ــن الع م
كتــاب هنــج البالغــة الــذي مثَّــل شــخصية 
ــذي يشــر إىل حضــور معــاٍن  قائلــِه، الَّ

آليــات القــرآن الكريــم؛ ألنــُه )(تربــى 
يف حجــر النبــوة، وشــهد نــزول بيــان ربــه 
تتســم  وتراكيبــه  ألفاظــه  أّن  نجــُد  لــذا 
باالتســاع والشــمولية يف دالالهتــا التــي 
اإلســالمي،  املجتمــع  ظــروف  أملتهــا 
وأنَّ ألصــوات هــذِه األلفــاظ والراكيــب 
عــن  عمًقــا  تقــلُّ  ال  إحيائيــة  دالالت 
ــى  ــد املعن ــي تزي ــة، فه ــدالالت اللفظي ال

ــه. وتوثق
ــا اســتنتجته هــو اســتعاله  ــا أهــم م أم
ــي يكــون  ــاظ واألدوات الت لبعــض األلف
ــى؛ لتتاشــى مــع تغــر  ــر مــن معن هلــا أكث
املجتمعــات عــى مــر العصــور، وبصــدد 
وجــدت  احليــوان  لداللــة  دراســتنا 
خمتلــف  ذكــرت  التــي  الشــواهد  كثــرة 
احليوانــات والطيــور؛ إلجيــاد موائمــة بــن 
املخلوقــات التــي تفتقــر إىل الكــال العقي 
وخملوقــات فضلهــا اهلل عــى ســائر اخللــق 

ــاد. ــظ واإلرش ــرة والوع ــاب الِع ــن ب م



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

307

............................................................................م. حوراء كاظم جواد اخلزاعي

اهلوامش
1. سورة اإلرساء: آية 88.

2. ينظــر داللــة اجلملــة اإلســمية يف القــرآن الكريــم، 
شــكر حممــود عبــد اهلل، ص 19.

3. سورة اجلن: آية 73.
ــده، ج 1،  ــد عب ــيخ حمم ــة، رشح الش ــج البالغ 4. هن

.366 ص 
5. سورة إبراهيم: آية 7.
6. سورة الفاحتة: آية 1.

ص   ،2 ج  عبــده،  حممــد  رشح  البالغــة،  هنــج   .7
.1 3 0

8. علم الداللة، أمحد خمتار عمر، ص 13- 14.
9. املقتضب، للمرد، ج 4، ص 311.

10. الكتاب، لسيبويه، ج 1، ص 5.
11. سورة آل عمرا ن، آية: 61.

ــه،  ــرُه الفقي ــن ال حي ــن يف رشح م ــة املتق 12 روض
حممــد تقــي املجلــي ت 1070هـــ، حتقيــق الســيد 

حســن املوســوي وآخــرون، ج 5، ص 49.
13. وســائل الشــيعة إىل حتصيــل علــوم الرشيعــة، 

حممــد بــن احلســن العامــي، ج 16، ص 171.
14. سورة آل عمران، آية 31.
15. سورة الشورى، آية: 23.

16. وســائل الشــيعة إىل حتصيــل علــوم الرشيعــة، 
حممــد بــن احلســن العامــي، ج 15، ص 308.

17. املصدر نفسه، ج 16، ص 170.
ــادر  ــد الق ــام، عب ــعر أيب مت ــة يف ش ــورة الفني 18. الص

الربيعــي، ص 169.
19. هنــج البالغــة، رشح الشــيخ حممــد عبــده، ج1، 

ص 51.
20. سورة العنكبوت، آية: 41.

21. هنــج البالغــة، رشح الشــيخ حممــد عبــده، ج 4، 
ص 708.

22. املعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، 
ج1، ص 538.

ــده، ص  ــد عب ــيخ حمم ــة، رشح الش ــج البالغ 23. هن
.257

24. املصدر نفسه، ص 263.

25. املصدر نفسه، ص 236.
26. معجــم املصطلحــات البالغيــة وتطورهــا، د. 

أمحــد مطلــوب، ج1، ص 98.
27. املصدر نفسه، ج1، ص 99.

ــده، ص  ــد عب ــيخ حمم ــة، رشح الش ــج البالغ 28. هن
.171

29. علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر، ص 13.
ــده، ص  ــد عب ــيخ حمم ــة، رشح الش ــج البالغ 30. هن

.763
31. املصدر نفسه، ج 3، ص 522.

32. املعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، 
ج 1، ص 129.

33. هنــج البالغــة، رشح الشــيخ حممــد عبــده، ج 1، 
ص 88.

ــي  ــث البالغ ــه يف البح ــاظ وداللت ــرس األلف 34. ج
والنقــدي عنــد العــرب، د. ماهــر مهــدي هــالل، ص 

.239
35. املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر، ضيــاء 

الديــن بــن األثــر، ج 3، ص 15.



308

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

التوظيف الداليل لغري العاقل )احليوان( يف نهج البالغة ...............................................
36. هنــج البالغــة، رشح الشــيخ حممــد عبــده، ج 4، 

ص 675.
37. املصدر نفسه، ج 1، ص 101.

38. املثــل يف هنــج البالغــة دراســة حتليليــة فنيــة، عبــد 
اهلــادي عبــد الرمحــن، ص 229.

39. هنــج البالغــة، رشح الشــيخ حممــد عبــده، ج 2، 
ص 233.

40. الكتاب، سيبويه، ص 219.
41. هنــج البالغــة، رشح الشــيخ حممــد عبــده، ج2، 

ص 226.
42. املصدر نفسه، ج1، ص 144.

43. بالغــة التكــرار تــرشق يف القــرآن الكريــم، عبود 
جــودي احلــي، جملــة احلفيــظ اهلل، العــدد 1، ص 5.

44. األثــر القــرآين يف هنــج البالغة دراســة يف الشــكل 
واملضمــون، عباس عي حســن الفحــام، ص 165.

ــزار آل  ــات األمــر، للشــيخ العالمــة ن 45. عــى عتب
ــم، ط 2، ص 22. ــالة القل ــة رس ــاعيل، جمل إس

ــد  ــن أيب حدي ــن اب ــز الدي ــة، ع ــج البالغ 46 رشح هن
ــد 7، ص5. ــزيل )ت 656هـــ(، جمل املعت
47. سورة الواقعة، اآليات: 54- 55.

48. هنــج البالغــة، رشح الشــيخ حممــد عبــده، ج2، 
ص 299.



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

309

............................................................................م. حوراء كاظم جواد اخلزاعي

املصادر واملراجع
* القرآن الكريم

1. األثــر القــرآين يف هنــج البالغــة )دراســة يف الشــكل 
دار  الفحــام،  حســن  عــي  عبــاس  واملضمــون(، 

مكتبــة الروضــة احليدريــة، 2012 م.
2. جــرس األلفــاظ، وداللتــه يف البحــث البالغــي 
والنقــدي عنــد العــرب، د. ماهــر مهــدي هــالل، 

مطبعــة احلريــة- بغــداد، 1980 م.
3. داللــة اجلملــة اإلســمية يف القــرآن الكريــم، شــكر 

حممــود عبــد اهلل، ط1، دار دجلــة، 2009م.
4. روضــة املتقــن يف رشح مــن ال حيــره الفقيــه، 
حممــد تقــي املجلــي )ت 1070 هـــ(، حتقيــق الســيد 
حســن املوســوي، النــارش بنيــاد فرهنــك، مطبعــة 

ــم، د. ت. ــر ق مه
أيب  ابــن  الديــن  عــز  البالغــة،  هنــج  رشح   .5
ــي  ــة األعلم ــزيل )ت 656هـــ(،  مؤسس ــد املعت احلدي

ت. د.  بــروت،  للمطبوعــات 
6. الصــورة الفنيــة يف شــعر أيب متــام، عبــد القــادر 
الربيعــي، ط 1، جامعة الرمــوك األردن، 1400هـ- 

م.  1980
7. علــم الداللــة، أمحــد خمتــار عمــر، ط1، مكتبــة دار 

العروبــة للنــرش والتوزيع، 1402 هـــ- 1982م.
8. الكتــاب، ســيبويه، املطبعــة األمريــة بالقاهــرة، 

1316 هـــ.
ــاء  ــاعر، ضي ــب والش ــائر يف أدب الكات ــل الس 9. املث
ــد  ــن عب ــي الدي ــد حم ــق: حمم ــر، حتقي ــن األث ــن ب الدي

ــرة، 1358 هـــ- 1939م. ــد، القاه احلمي
ــة(،  ــة فني ــة حتليلي ــة )دراس ــج البالغ ــل يف هن 10. املث
الشــؤون  دار   ،1 ط  الرمحــن،  عبــد  اهلــادي  عبــد 

.2013 بغــداد،  العامــة-  الثقافيــة 
11. معجــم املصطلحــات البالغيــة وتطورهــا، د. 
ــي، 1403  ــي العراق ــع العلم ــوب، املجم ــد مطل أمح

هـ.
12. املعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، 

دار الدعــوة للطباعــة والنــرش والتوزيــع، د. ت.
13. املقتضــب، حممــد بــن يــزد املــرد، حتقيــق حممــد 
ــع  ــر للطب ــة دار التحري ــرد، مؤسس ــق للم ــد اخلال عب

والنــرش، القاهــرة، 1386- 1388هـــ.
ــده، دار  ــد عب ــيخ حمم ــة، رشح الش ــج البالغ 14. هن

البالغــة بــروت، 1998 م.
15. وســائل الشــيعة إىل حتصيــل علــوم الرشيعــة، 
حممــد بــن احلســن احلــر العامــي )ت 1104هـــ(، 
مطبعــة  ط2،   ،)( البيــت  آل  مؤسســة  حتقيــق: 

ــم، 1414هـــ. ــر، ق مه
الصحف واملجالت

1. بالغــة التكــرار تــرشق يف القــرآن الكريــم، عبــود 
جــودي احلــي، جملــة احلفيــظ اهلل، عــدد1، دار القــرآن 

الكريــم يف العتبــة احلســينية، 1433هـــ.
2. عــى عتبــات األمــر، للشــيخ العالمــة نــزار آل 
ــدارات،  ــم، ط، دار إص ــالة القل ــة رس ــاعيل، جمل إس

قــم املقدســة، 1432هـــ.





)( اإلمام علي
والعدالة االقتصادية

إيثار نصري دواره العباس
جامعة املصطفى العاملية / إيران

Imam Ali (pbuh) and Economic Justice

Ethar Naseer Al Abbas

Al- Mustafa International University

Iran



312

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

االإمام علي )( والعدالة االقت�سادية...........................................................................

يدرس هذا البحث عدالة اإلمام عي )( االقتصادية التي تركز عى املجاالت 
العدالة  ملعنى  ناه  خصصَّ الثاين  واملحور  العدالة  معنى  وهو  األول  املحور  اآلتية: 
الرابع  املحور  وأّما  العدالة.  أمهية  فيه  ودرسنا  الثالث  املحور  يليه  االقتصادية 
جاء  وختاًما   ،)( عي  اإلمام  دولة  سبق  الذي  االقتصادي  الوضع  فيه  فدرسنا 
املحور اخلامس الذي نظرنا فيه إىل العدالة االقتصادية لإلمام عي )( ويف كلِّ 
ذلك انتهجنا طريق اإلجياز إذ ال يمكن أن نستويف احلديث عن حياة أمر املؤمنن 

)( وانجازاته الفكرية، وكيف لنا أن نحي الرمل أو النجوم أو قطرات املطر.
ثمَّ  البحث  إليها  ل  توصَّ التي  النتائج  أهم  ت  ضمَّ بقائمة  البحث  انتهى  وقد 

املصادر واملراجع.

ملخص البحث
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Abstract

This research deal with Imam Ali's(pbuh) economic justice focusing on the 

following areas: the first axis is the meaning of justice and we will devote the 

second axis to the meaning of economic justice followed by the third axis in 

the importance of justice. And we will talk in the fourth axis about the eco-

nomic situation that preceded Imam Ali state (pbuh) and the fifth axis (the last 

one) in Imam Ali's (pbuh) economic justice and it's price taking into consid-

eration brevity because speaking about a part of Imam Ali's (pbuh) life which 

cannot be captured.

The research is concluded with results and recommendation and then we 

wrote the most important sources and references.



314

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

االإمام علي )( والعدالة االقت�سادية...........................................................................

توطئة
تعــد العدالــة أبــرز ســمه تلحظهــا 
الرعيــة يف مــن يديــر شــؤوهنا، ومــن 
صورهــا عدالتــه االقتصاديــة، إذ مــن 
خالهلــا يكــون احلاكــم مصداًقــا للعــدل 
يف رعيتــه، وهــي دليــل قطعــي عى ســعة 
بمســؤوليته  وشــعوره  احلاكــم،  أفــق 
مــا  فمتــى  جتــاه عيــال اهلل يف أرضــه، 
عــد احلاكــم نفســه إنــه خليفــة اهلل يف 
هــذا  بتحقيــق  ملزمــا  يكــون  أرضــه، 
اجلانــب يف حكومتــه، فضــال عــن كوهنــا 
ــة التــي أودعهــا اهلل  مــن األمــور الفطري

تبــارك وتعــاىل يف خلقــه.
يــرى بعضهــم أن إقحــام اإلســالم 
شــكل  هــو  االقتصــادي  النشــاط  يف 
االفتعــال،  أو  التطــرف  أشــكال  مــن 
فاإلســالم كــا يقولــون عقيــدة ورشيعــة 
االقتصــاد  وعــامل  بالثبــات،  تتميــز 
واملتغــرات  الســوق  حركــة  حتكمــه 

االقتصاديــة.
التعامــل  يمكــن  ال  أنــه  واحلقيقــة 

مــع االقتصــاد هبــذا املنطــق النفعــي، 
متكامــل  حيــاة  منهــج  فاإلســالم 
ــية  ــة وسياس ــات اقتصادي ــل توجيه حيم
واجتاعيــة إىل جانــب العقيــدة والعبــادة 
عــى  تعــرف  مــن  وكل  واألخــالق، 
يــدرك  اإلســالمي  االقتصــاد  منهــج 
االقتصاديــة  اإلســالم  توجيهــات  أن 
منــارات هاديــة للمســلمن يف ظــالم 
تقــدم  التــي  االقتصاديــة  األنظمــة 
أمتنــا  إن  متغايــرة،  قيــًا  للمســلمن 
املناهــج  مــن  لدهيــا  اإلســالمية 
االقتصاديــة أقومهــا ومــن النظــم املاليــة 

. ســلمها أ
ــك  ــاين تل ــن مع ــى م ــد معن ــد نج فق
ــدول  ــض ال ــة يف بع ــة االقتصادي العدال
ــال  ــة، ف ــالم بصل ــت إىل اإلس ــي ال مت الت
يعنــي ذلــك أهنــم أفضــل مــن املســلمن، 
ــم  ــع احلاك ــاين يض ــب إنس ــو جان ــل ه ب
ملزًمــا  يكــون  بــأن  حمكوميــه،  أمــام 
فكيــف  االقتصــادي،  العــدل  بتوفــر 
ــن بالرشيعــة  ــوكان حاكــًا مســلًا، يدي ل
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املحمديــة، وخليفــة هلل يف أرضــه، فــاذا 
ســتكون صــورة العــدل االقتصــادي، 
بالشــعارات  البعــض  ينخــدع  ربــا 
العدالــة  عــن  اإلعــالم  ينقلــه  ومــا 
ــن  ــدول، ولك ــض ال ــة يف بع االقتصادي
هــل هــي عدالــة اقتصاديــة عامــة جلميــع 
يتصــور  أن  يمكــن  ال  املحكومــن؟، 
العقــل ذلــك املعنــى، ولكــن يف دولــة 
خياطــب  الــذي   ،)( عــي  حيكمهــا 
غــري  صفــراء  يــا  محــراء  يــا  الدنيــا 
ــى. ــذا املعن ــن ه ــص ع ــال حمي ــري، ف غ
»فــإّن العدالــة االقتصادّيــة يف ظــالل 
شــعاًرا  ليســت   )( عــّي  حكــم 
ــد  ــاّد ال حمي ــج ج ــي هن ــل ه ــب، ب وحس
عنــه«)1( فكيــف يــا تــرى يكــون العــدل 

االقتصــادي فيهــا؟.
ومــا أحوجنــا اليــوم كمســلمن، بــل 
مــا أحــوج العــامل إىل العــدل االقتصــادي 
وأن ينهــل مــن عظــاء الدهــر، كعــي 
هــذا  فكــرة  جــاءت  لذلــك   ،)(
الــذي ســيكون عــى شــكل  البحــث 

حمــاور.
املحور الول: معنى العدالة:

للجوهــري:  الصحــاح  يف  جــاء 
العــدل: »خــالف اجلــور. يقــال: عــدل 
عليــه يف القضيــة فهــو عــادل. وبســط 
أهــل  مــن  وفــالن  عدلــه...  الــوايل 
املعدلــة، أي مــن أهــل العــدل. ورجــل 
عــدل، أي رضــا ومقنــع يف الشــهادة. 
ــوم عــدل  وهــو يف األصــل مصــدر. وق
وعــدول أيضــا، وهــو مجــع عــدل. وقــد 

عــدل الرجــل بالضــم عدالــة«)2(.
وهــو  األمــور،  يف  القصــد  وقالــوا 
ــارة عــن األمــر املتوســط بــن طــريف  عب
بــن  والعــدل  والتفريــط،  اإلفــراط 
النــاس: هــو امُلــْرَض قولــه وحكمــه، 
ورجــل عــدل: بــّن العــدل، والعدالــة: 
باملصــدر، معنــاه: ذو عــدل،  وصــف 
ــن  ــق عــى الواحــد واالثن والعــدل يطل
واجلمــع، وجيــوز أن يطابــق يف التثنيــة 
واجلمــع، فيقــال :- عــدالن وعــدول-، 
املؤنثــة: عدلــة، والعدالــة: صفــة  ويف 
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توجــب مراعاهتــا االحــراز عــا خيــل 
باملــروءة عــادة يف الظاهــر)3(.

ــٌل  ــرب:- ورُج ــان الع ــاء يف لس وج
َعــْدٌل بــنِّ الَعــْدِل والَعَدالــة: ُوِصــف 
يف  قــال  َعــْدٍل،  ذو  معنــاه  باملصــدر، 
َعــْدٍل  َذَوْي  ﴿َوَأْشــِهُدوا  موضعــن: 
نُكــْم﴾ ]ســورة الطــالق مــن اآليــة:  مِّ
َعــْدٍل  َذَوا  بِــِه  ﴿ْحُكــُم  وقــال:   ،]2
اآليــة:  مــن  املائــدة  ]ســورة  نُكــْم﴾  مِّ
95[؛ ويقــال: رجــل َعــْدٌل وَرُجــالِن 
َعــْدٌل  وامــرَأة  َعــْدٌل  وِرجــاٌل  َعــْدٌل 
ونِْســوٌة َعــْدٌل، كلُّ ذلــك عــى معنــى 
رجــاٌل َذُوو َعــْدٍل ونِســوٌة ذوات َعــْدٍل، 
فهــو ال ُيَثنَّــى وال جيمــع وال ُيَؤنَّــث، فإِن 
ــى  ــا فع ــى َأو مَؤنًث ــا َأو مثن ــه جمموًع رَأيت
ــذي  ــرى الوصــف ال ــِري جُمْ ــد ُأْج ــه ق َأن
ليــس بمصــدر)4(، "العــدل إعطــاء كل 

ذي حــق حقــه")5(.
وقالــوا إهنــا "مأخــوذة مــن العــدل 
وهــو القصــد يف األمــور ضــد اجلــور 
وقيــل مــن العدالــة بمعنــى االســتواء 

عــدل  هــذا  يقــال-  كــا  واالســتقامة 
هــذا- أي مســاو لــه، واعتــدل الشــيئان 
أربــاب  اصطــالح  ويف  تســاويا،  أي 
احلكمــة وأهــل العرفــان، عبــارة عــن 
ــا  ــم أفعاهل ــس وتقوي ــوى النف ــل ق تعدي
بحيــث ال يغلــب بعــض عــى بعــض)6(.
فالقــوة العاقلــة حتصــل مــن تعديلهــا 
والغضبيــة  واحلكمــة،  العلــم  فضيلــة 
حتصــل مــن تعديلهــا فضيلــة الشــجاعة، 
ــا  ــن تعديله ــل م ــهوية حتص ــوة الش والق
هــذه  حصلــت  وإذا  العفــة،  فضيلــة 
ــاق  ــي يف ح ــي ه ــالث الت ــل الث الفضائ
منهــا  حصــل  وتعادلــت  األوســاط 
ــي أم  ــخة ه ــة راس ــة وملك ــة رابع فضيل
ــة،  ــل وهــي املعــر عنهــا بالعدال الفضائ
فهــي إذا ملكــة نفســانية تصــدر عنهــا 
عــن  الصــادرة  األمــور  يف  املســاواة 
صاحبهــا، وحتــت كل واحــدة مــن هــذه 
فضائــل  املتقدمــة  الثــالث  الفضائــل 
أخــرى وكلهــا داخلــة حتــت العدالــة 
فهــي دائــرة الكــال ومجــاع الفضائــل 
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عــى اإلمجــال)7(.
أمــا يف اصطــالح أهــل الــرشع فهــي 
"ملكــة نفســانية تبعــث عــى مالزمــة 

بامللكــة  واحــرزوا  واملــروة،  التقــوى 
عــا ليــس كذلــك مــن األحــوال املنتقلــة 
وصفــرة  اخلجــل  كحمــرة  برعــة 
الوجــل بمعنــى أن االتصــاف بالوصف 
ــد أن يكــون مــن امللــكات  املذكــور ال ب

ــا")8(. ــر زواهل ــي يع ــخة الت الراس
املحور الثاين: العدالة االقتصادية

ــة متعــددة  إن جمــاالت تطبيــق العدال
ــة  ــمى بالعدال ــا يس ــاك م ــة، فهن ومتنوع
وهــي  مبــارشة،  بصــورة  الدســتورية 
عــن  الغبــن  إزالــة  تتوخــى  التــي 
األقليــات واملضطهديــن واملحرومــن 
وغرهــم. السياســية  حقوقهــم  مــن 

التــي  االجتاعيــة  العدالــة  وهنــاك 
العنــري  التمييــز  إهنــاء  تســتهدف 
جســدها  وقــد  والفئــوي،  والطبقــي 
بــه نظــام توزيــع  اإلســالم، فيــا زود 
مــن  اإلســالمي  املجتمــع  يف  الثــروة 

للتوزيــع  تكفــل  وضانــات،  عنــارص 
قدرتــه عــى حتقيــق العدالــة اإلســالمية، 
يرتكــز  التــي  القيــم  مــع  وانســجامه 
أدرج  حــن  اإلســالم  فــإن  عليهــا، 
املبــادئ  ضمــن  االجتاعيــة  العدالــة 
ــة  ــا مذهب ــون منه ــي يتك ــية، الت األساس
االقتصــادي مل يتبــن العدالــة االجتاعيــة 
ــاد  ــام، ومل ين ــدي الع ــا التجري بمفهومه
ــر، وال  ــكل تفس ــوح ل ــكل مفت ــا بش هب
ــي  ــانية الت ــات اإلنس ــه إىل املجتمع أوكل
ختتلــف يف نظرهتــا للعدالــة االجتاعيــة، 
احلضاريــة  أفكارهــا  باختــالف 

احليــاة. عــن  ومفاهيمهــا 
ــوم  ــذا املفه ــالم ه ــدد اإلس ــا ح وإن
معــن،  اجتاعــي  خمطــط  يف  وبلــوره 
واســتطاع- بعــد ذلــك- أن جيســد هــذا 
حــي،  اجتاعــي  واقــع  يف  التصميــم 
تنبــض مجيــع رشايينــه وأوردتــه باملفهوم 

للعدالــة)9(. اإلســالمي 
وهنــاك العدالــة االقتصاديــة التــي 
ــد مــع اجلهــد  ــأ العائ ترمــي إىل أن يتكاف
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اإلنتاجــي وحتــول مــن دون اســتغالل 
فئــة أو طبقــة أو فــرد للغــر، واغتصاهبم 

ثمــرة كدهــم مــن دون وجــه حــق.
ــاء  ــو "إرس ــا ه ــالم منه ــراد اإلس وم
العدالــة االقتصاديــة واملاليــة يف املجتمع 
ــال  ــة ف ــة الفاحش ــة الطبقي ــلم وإزال املس
ــداواًل  ــًرا مت ــذ حك ــروة عندئ ــون الث تك
بــن األغنيــاء)10(، ﴿َكــْي اَل َيُكــوَن ُدوَلــًة 

ــْم﴾)11(. ــاِء ِمنُك ــَن اْلَْغنَِي َبْي
وتعــد العدالــة االقتصاديــة أصــاًل 
الدســتورية  العدالــة  لســابقتيها- 
ــر  ــر هبــا أو تؤث ــة- فهــي تتأث واالجتاعي

فيهــا.
ــق  ــي تضيي ــي تعن ــر فه ــى آخ وبمعن
البــرش  بــن  االمتيــازات  يف  الفــوارق 
يف  الفــوارق  تــرزه  فيــا  وحرهــا 
ــة  ــة االقتصادي ــإن العدال االلتزامــات، ف
ــا هــي تضييــق الفــوارق يف الدخــول  إن
يف  فــوارق  مــن  إال  تنبــع  ال  بحيــث 

املبــذول. اإلنتاجــي  اجلهــد 
ثغــرة  مــن  خيلــو  ال  املعنــى  وهــذا 

ــب  ــن الكس ــأ م ــوارق تنش ــي أن الف وه
يف اجلهــد، فهــذا يعنــي حرمــان العجــزة 
الكريــم  العيــش  مــن  التكســب  عــن 
ــد  ــل عائ ــن حتصي ــم ع ــر جهده إذا ق

األساســية. احتياجاهتــم  يقابــل 
ــد  فضــان حــق العمــل وتلقــي العائ
املتناســب مــع اجلهــد ال يكفــي حــن 
ممارســة  عــن  عاجــًزا  الفــرد  يكــون 
ــص يف  ــانية أو نق ــة جس ــق لعل ــذا احل ه
املهــارة، أو انعــدام فــرص العمــل، وإن 
فقــدان الدخــل هلــذه األســباب خــارج 
ــدان  ــؤدي إىل فق ــد ي ــرد ق ــن إرادة الف ع

احليــاة واهلــالك.
اإلشــكالية  هــذه  عــى  ولإلجابــة 
العلانيــن  أن  نالحــظ  نقــول: 
واملتدينــن  واملاركســين  والتقدميــن 
مــن غــر املســلمن أحياًنــا هيتمــون هبــذه 
ــدَّ  ــن ع ــاك م ــى هن ــًرا، حت ــب كث اجلوان
اإلمــام عــي )( اشــراكًيا ومل يكــن 

كذلــك. اإلمــام 
بعــض  يف  موجــودة  االشــراكية 
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ــن  ــض ع ــع الفائ ــاًل يف توزي ــوارد، مث امل
ــام. ــال الع ــت امل ــوال بي ــن أم ــة م احلاج
"امللكيــة  االشــراكي  فاملجتمــع 
العــام،  املبــدأ  هــي  فيــه  االشــراكية 
الثــروة  أنــواع  يطبــق عــى كل  الــذي 
اخلاصــة  امللكيــة  وليســت  البــالد.  يف 
ــذوًذا  ــره إال ش ــروات يف نظ ــض الث لبع
واســتثناًء، قــد يُعــرف بــه أحياًنــا بحكم 

اجتاعيــة")12(. رضورة 
وأمــا املجتمــع اإلســالمي فــال تنطبق 
للمجتمــع  األساســية  الصفــة  عليــه 
للملكيــة  بوصفهــا  االشــراكي، 
ــرر  ــه يق ــل إن ــا، ب ــدأ عاًم ــراكية مب االش
ــت  ــة يف وق ــة للملكي ــكال املختلف األش
امللكيــة  مبــدأ  بذلــك  فيضــع  واحــد، 
األشــكال  ذات  )امللكيــة  املزدوجــة 
الشــكل  مبــدأ  عــن  بــداًل  املتنوعــة( 
الواحــد للملكيــة، الــذي أخــذت بــه 
الرأســالية واالشــراكية. فهــو يؤمــن 
العامــة،  وامللكيــة  اخلاصــة،  بامللكيــة 
وملكيــة الدولــة. خيصــص لــكل واحــد 

مــن هــذه األشــكال الثالثــة للملكيــة 
حقــاًل خاًصــا تعمــل بــه، وال تعــد شــيًئا 
عالًجــا  أو  واســتثناًء،  شــذوًذا  منهــا 

الظــروف)13(. اقتضتــه  موقًتــا 
وهلــذا كان مــن اخلطــأ أن نطلــق عــى 
املجتمــع  اســم  اإلســالمي  املجتمــع 
االشــراكي، وإن أخــذ بمبــدأ امللكيــة 
بعــض  يف  الدولــة  وملكيــة  العامــة، 
ألن  األمــوال،  ورؤوس  الثــروات 
الشــكل االشــراكي للملكيــة ليــس هــو 

القاعــدة العامــة يف رأيــه)14(.
املحور الثالث: أمهية العدالة

أمــا عنــد العقــل: فــإن حســن العــدل 
وقبــح الظلــم أبــرز قضيــة اســتقل العقل 
العمــي باحلكــم هبــا، فــال ينكرهــا إال 
مكابــر أو مــن ليــس لــه عقــل، حتــى 
ــه أن يقــّر  ــدَّ ل مــن ال حيســن العــدل ال ب
هبــا، بــل هــي القضيــة التــي فطــر اهلل 

ــا)15(. ــل عليه العق
وملــا كان حســن العــدل وقبــح الظلم 
ــي يتوقــف عليهــا أمــر  ــا الت مــن القضاي
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الِديــن والدنيــا  أمــر  البــالد والعبــاد، 
بــل واآلخــرة أيضــا، جــاءت اآليــات 
ــد  ــة لتؤك ــث الرشيف ــة واألحادي القرآني
هــذه احلقيقــة وترشــدنا إىل التنبــه هلــا 
والعمــل بفروعهــا فضــال عــن أصوهلــا، 
وحتــّذر مــن تــرك العــدل أو التهــاون يف 
تطبيقــه والتــادي يف الظلــم ملــا ينتــج 
ــارة  ــا وخس ــاد الدني ــن فس ــك م ــن ذل ع

اآلخــرة)16(.
فــإن  والروايــات:  اآليــات  يف  أمــا 
ــل يف  ــة والتأم ــات القرآني ــر يف اآلي النظ
مضامينهــا يزيــد العقــل نــوًرا وضيــاًء 
ــق  ــا الطري ــهل لن ــق، ويس إلدراك احلقائ
ــة. ــة العدال ــى ملك ــنا ع ــض أنفس لروي
كتابــه  حمكــم  يف  تعــاىل  اهلل  قــال 
بِاْلَعــْدِل  َيْأُمــُر  اهلل  إِنَّ  املجيــد: 
ــى  ــى َوَينَْه ــاء ِذي اْلُقْرَب ــاِن َوإِيَت َواإِلْحَس
َعــِن اْلَفْحَشــاء َوامْلُنَكــِر َواْلَبْغــِي َيِعُظُكــْم 

.ــُروَن َتَذكَّ ُكــْم  َلَعلَّ
عــى  ليســت  اإلهليــة  "األوامــر  إن 
كليــة  قضايــا  فبعضهــا  واحــد  نســق 

أو أســس ال يمكــن التهــاون فيهــا ملــا 
يرتــب عليهــا مــن آثــار، وبعضهــا وإن 
كان عــى مســتوى مــن األمهيــة إال أهنــا 
ــد ال  ــة، وق ــوارد خاص ــة مل ــا جزئي قضاي
تكــون حمــل ابتــالء لعامــة املكلفــن")18(.
ــة  ــا الكلي ــم القضاي ــن أه ــدل م والع
النظــم  أســس  عليهــا  تقــوم  التــي 
ــا  ــا، ومم ــة أيض ــل والكوني ــة ب االجتاعي
مــا ورد يف  ويؤكــده  ذلــك  إىل  يرشــد 
ــن  ــر املؤمن ــن أم ــف ع ــث الرشي احلدي
)(: »إِنَّ اْلَعــْدَل ِميــَزاُن اللــه ُســْبَحاَنُه 
َوَنَصَبــُه  اْلَخْلــِق  فِــي  َوَضَعــُه  الَّــِذي 
ــِه  ــي ِميَزانِ ــُه فِ ــاَل ُتَخالِْف ــقِّ َف ــِة اْلَح َقاَم إِلِ

ُســْلَطانِِه«)19(. فِــي  ُتَعاِرْضــُه  َواَل 
ويف حديــث آخــر عــن رســول اهلل 
ــي  ــزاُن اللــه فِ ــدُل مي ــه قال:»َالَع )(أن
الَرِض َفَمــن أَخــَذُه قــاَدُه إَلــى الَجنَّــِة 

ــاِر«)20(. ــى النّ ــاَقُه إَل ــُه س ــن َتَرَك وَم
أنــه   ،)( املؤمنــن  أمــر  وعــن 
يف  الريــة،  إصــالح  العــدل  »يف  قــال: 
العــدل االقتــداء بســنة اهلل، يف العــدل 
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.)21 اإلحســان«)
مــن هنــا نــدرك أمهيــة التأكيــد الــذي 
ــُر  ــه َيْأُم ــة إِنَّ الل ــة املبارك ــاء يف اآلي ج
بِاْلَعــْدِل ويظهــر منهــا أن عــدم إضافــة 
العــدل إىل يشء يفيــد اإلطــالق فيشــمل 
كل مــورد قابــل للعــدل وللجــور ســواء 
كان عاًمــا أو خاًصــا كبــًرا أو صغــًرا 

ــا. ظاهــًرا أو خفيًّ
كذلــك ترتــب عــى هــذه األمهيــة 

مجلــة مــن الثمــرات منهــا:
أفــراد  بــن  املســاواة  حتقــق   -
املجتمــع وهــذا بغــض النظــر عــن مركــز 
الشــخص أو جنســه، أو دينــه، وهبــذا 

واألمــان. األمــن  يتحقــق 
- نــرش املحبــة واأللفــة بــن مجيــع 

املجتمــع. أفــراد 
- الشــعور بالرضــا واإلنصــاف بــن 
ــا  ــس م ــى عك ــع ع ــراد املجتم ــع أف مجي

ــم. ــه الظل ــن أن خيلق يمك
ــة حُتــارب اإلرهــاب بكافــة  - العدال

أشــكاله.

املحور الرابع:
الوضع االقتصادي الذي سبق دولة 

)( اإلمام عي
الدولــة  شــؤون  إدارة  إن  شــك  ال 
االقتصــادي  اجلانــب  ضمنهــا  ومــن 
»حتتــاج إىل كفــاءة ذات صفــة علميــة 
ــة، أي أن  ــة خاص ــة عملي ــة وصف خاص
ــة جيــب أن تبلــغ درجــة  الكفــاءة العلمي
كفيلــة باإلحاطــة باألمــور ســواء مــن 
ــة أو  ــواب املالي ــات األب ــة موضوع جه
ــة  ــن الرشعي ــة القوان ــة جمموع ــن جه م
كــا هــي يف اللــوح املحفــوظ، فــال يعيقه 
ــة،  ــطة املالي ــوار األنش ــام بأط ــدم اإلمل ع
ومــدى ســالمتها وصحتهــا الرشعيــة- 
القانونيــة، كــا ال يعيقــه اجلهــل بالطــرق 
لتطــورات  املواكبــة  املاليــة  واحللــول 
املســتجدة،  االجتاعيــة  احليــاة  منــاخ 

ــب«)22(. ــن جان ــذا م ه
ــون  ــب أن تك ــر جي ــب آخ ــن جان وم
أمانتــه والصفــة العمليــة فيــه بدرجــة 
ــوى أو  ــاع اهل ــن اتب ــا ع ــون معصوًم يك
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العصبيــة فــال يْؤثــر فئــة عى أخــرى، أي 
ــن  ــة م ــال بفئ ــرص امل ــص ف ــدم ختصي ع
دون أخــرى، كــا ال حتملــه العصبيــة 
والغضــب لإلقــدام عــى حرمــان مجاعــة 

أو قــوم مــن دون آخريــن)23(.
لكــن هــذه الصفــات مل تتوفــر فيمــن 
خصوصــا   ،)( عــي  اإلمــام  ســبق 
ــد  ــان فق ــن عف ــان ب ــم عث ــد حك يف عه
طغــت السياســات اخلاطئــة عــى جممــل 
واالقتصاديــة  السياســية  األوضــاع 
لقــادة  متكينــه  بســبب  واالجتاعيــة، 
بنــي أميــة وعــى رأســهم معاويــة بــن 
أيب ســفيان، فســادت األوضــاع العامــة 
لأمــة اإلســالمية مجلــة مــن األمــور 

ــا: منه
وســوء  احلكــم  جهــاز  فســاد   -

ة. ر ا د إل ا
املاليــة وانتشــار  - فشــل السياســة 
الرقــة يف بيــت مــال املســلمن وشــيوع 

ــوة. الرش
- اضطهــاد كبــار الصحابــة لرســول 

اهلل )( ولإلمــام عــي )(، أمثــال 
ــو  ــر وأب ــك األش ــارس ومال ــن ي ــار ب ع
ذر الغفــاري وحممــد بــن أيب بكــر وحممد 

بــن أيب حذيفــة وســلان املحمــدي.
األرســتقراطية  الطبقــة  صعــود   -
املقربــن  وتوليــة  الســلطة،  قمــة  إىل 
مــن عثــان املناصــب اهلامــة كالــوالة 

والقضــاة.
- انتشــار القســوة والبطــش بحــق 
أوســاط  يف  الشــعبية  االحتجاجــات 

األمــة.
وقــد أشــار اإلمــام عــي )( إىل 
ــه منهــا  ــة مــن خطب هــذه األمــور يف مجل
قولــه: »إَِلــى َأْن َقــاَم َثالِــُث اْلَقــْوِم َنافًِجــا 
ِحْضنَْيــِه َبْيــَن َنثِيلِــِه َوُمْعَتَلِفــِه، َوَقــاَم َمَعــُه 
َبنُــو َأبِيــِه َيَْضُمــوَن َمــاَل اهلل ِخْضَمــَة 
بِيــِع، إىَِل َأِن اْنَتَكــَث َعَلْيــِه  بِــِل نِْبَتــَة الرَّ اإْلِ
ــِه  ــْت بِ ــُه، َوَكَب ــِه َعَمُل ــَز َعَلْي ــُه، َوَأْجَه َفْتُل

بِْطنَُتــُه«)24(.
واملــراد بالقيــام احلركــة يف تــويل أمــر 
اخلالفــة، وثالــث القــوم هــو عثــان بــن 
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عّفــان بــن أيب العــاص بــن أمّيــة بــن عبــد 
شــمس بــن عبــد منــاف، وكان أبــوه 
ــث  ــّدف ويتخنّ ــرب بال ــن ي ــان ممّ عّف
بــه ويلعــب، رواه العالمــة يف كشــف 
احلــّق ومؤلــف كتــاب إلــزام النّواصــب 
الّســائب  بــن  حمّمــد  بــن  هشــام  عــن 

ــذا)25(. ــي ه الكلب
يســتلزم  حــاال  لــه   )( وأثبــت 
صفتــه  لــه  واســتعار  بالبعــر  تشــبيهه 
نافجــا  أي  حضنيــه(  )نافجــا  بقولــه: 
ــحه  ــه وكش ــن إبط ــا ب ــا م ــه ورافع جنبي
كالبعــر  والــرّشب  األكل  كثــرة  مــن 
ــه(  ــه ومعتلف ــن نثيل ــن )ب ــج اجلنب املنتف
أي قــام باألمــر وكأن حركتــه بــن روثــه 
ومعتلفــه، يعنــى مل يكــن مّهــه إالَّ األكل 
والّرجيــع، قــال الّشــارح املعتــزيل: وهذا 

ــّذم. ــّض ال ــن أم م
املحور اخلامس:

عدالة اإلمام عي )( االقتصادية 
وثمنها

ســلك اإلمــام عــي )( منهًجــا يف 

ــه أمــر األمــة قــلَّ نظــره الســيا يف  تولي
التاريــخ املعــارص فلــم يكــن هــذا املنهــج 
ــل  ــم، ب ــن دون احلاك ــاس م ــا بالن خاًص
 )( وقرابتــه، فقــد رضب اإلمــام عــي
ــؤون  ــوىل ش ــن أراد أن يت ــكل م ــاال ل مث
األمــة، إن العــدل واإلنصــاف واملنــاداة 
جمــرد  ليســت  املســتضعفن  بحقــوق 
دعــوى يطلقهــا احلاكــم كــا نــراه اليــوم، 
بــل هــي منهــج عمــي يبــدأ مــن احلاكــم 
نفســه، فمــن عباراتــه التــي جيــب أن 
خُتــط بــاء الذهــب عــن بكــر بــن عيســى 
ــا أهــَل  ــال: كان عــي )( يقــول: »ي ق
ــم  ــن ِعنِدُك ــُت ِم ــا َخَرج ــِة! إذا أَن الكوَف
ــا  ــي َفَأَن ــي وُغالم ــي وراِحَلت ــِر َرحل بَِغي

ــٌن«)27(. خائِ
وقوله:»َوالّلــه َلَقــْد َرَقْعــُت ِمْدَرَعتِــي 
َراِقِعَهــا.  ِمــْن  اْســَتْحَيْيُت  َحتَّــى  هــِذِه 
َتنْبُِذَهــا؟  َأالَ  َقائِــٌل:  لِــي  َقــاَل  َوَلَقــْد 
َبــاِح  َفُقْلــُت: اْغــُرْب َعنِّــي؛ َفِعنْــَد الصَّ

ى«)28(. َ الــرُّ اْلَقــْوُم  َمــُد  حَيْ
 )( املؤمنــن  أمــر  منهــاج  أمــا 
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الــذي ســلكه يف أهــل بيتــه وقرابتــه، 
مــع  منهاجــه  عــن  بعيــدا  يكــن  فلــم 
حريصــا   )( كان  فقــد  نفســه، 
ــه يف مســألة احلقــوق،  عــى معاملــة ذوي
ــال  ــاس، ف ــة الن ــن عام ــوا م ــو كان ــا ل ك
ــق. ــم بح ــاء، وال يميزه ــم بعط يفضله
أن  ســعيد  بــن  هــارون  روى  فقــد 
ــد  ــن أيب طالــب ق ــر ب ــن جعف ــد اهلل ب عب
ــو أمــرت  ــن، ل ــا أمــر املؤمن ــه: ي ــال ل ق
ــة  ــايل نفق ــواهلل م ــة، ف ــة أو نفق يل بمعون
 :)( إال أن أبيــع دابتــي، فقــال اإلمــام
»ال َواهلل، مــا أِجــُد َلــَك َشــيئا إاّل أن َتأُمــَر 

ــَك«)29(. ــِرَق َفُيعطَِي ــَك أن َي َعمَّ
وكان  أخــوه  عقيــل  جــاءه  وقــد 
رضيــرا يومــا يطلــب صاعــا مــن القمــح 
مــن بيــت مــال املســلمن زيــادة عــى 
حقــه، وظــل يكــرر طلبــه عــى عــي 
ــى  ــام إال وأمح ــن اإلم ــا كان م )(، ف
لــه حديــدة عــى النــار وأدناهــا منــه، 
ففــزع منهــا عقيــل، ثــم وعظــه: »َواللــِه 
َلَقــْد َرَأْيــُت َعِقيــاًل، َوَقــْد أْمَلــَق َحتَّــى 

ــُت  ــا، َوَرَأْي ــْم َصاًع ُك ــْن ُبرِّ ــَتَاَحنِي ِم اْس
ــَواِن  ــْرَ اْلَْل ــُعوِر ُغ ــْعَث الشُّ ــُه ُش ِصْبَياَن
َدْت ُوُجوُهُهــْم  ــَا ُســوِّ ِمــْن َفْقِرِهــْم َكَأنَّ
َر َعــَيَّ  ــًدا َوَكــرَّ بِاْلِعْظلِــِم، َوَعــاَوَديِن ُمَؤكِّ
ًدا َفَأْصَغْيــُت إَِلْيــِه َســَمِعي  اْلَقــْوَل ُمــَردِّ
ِقَيــاَدُه  بِــُع  َوَأتَّ ِدينِــي  َأبِيُعــُه  َأينِّ  َفَظــنَّ 
ْيــُت َلــُه َحِديــَدًة ُثــمَّ  ُمَفاِرًقــا َطِريِقــي، َفَأمْحَ
ــجَّ  ــا َفَض ــِرَ ِبَ ــِمِه لَِيْعَت ــْن ِجْس ــا ِم َأْدَنْيُتَه
ــا، َوَكاَد َأْن  ــْن َأمَلَِه ــٍف ِم ــَج ِذي َدَن َضِجي
َق ِمــْن ِميَســِمَها. َفُقْلــُت َلــُه َثكَِلْتــَك  ــرَتِ حَيْ
ــَدٍة  ــْن َحِدي ــنُّ ِم ــُل، َأَتئِ ــا َعِقي ــَواكُِل َي الثَّ
ــاٍر  يِن إىَِل َن ــرُّ ــِه، َوَتُ ــاهُنَا لَِلِعبِ ــا إِْنَس اَه َأمْحَ
ِمــَن  َأَتئِــنُّ  لَِغَضبِــِه  َجبَّاُرَهــا  َســَجَرَها 

اْلََذى َوالَ َأئِــنُّ ِمــْن َلظــًى«)30(.
روى عنبســة العابــد عــن عبــد اهلل 
بــن احلســن بــن احلســن، قــال: »أعتــق 
 )( يف حيــاة رســول اهلل )( عــي
ــرق  ــداه، وع ــت ي ــا جمل ــوك مم ــف ممل أل
وأتتــه  اخلالفــة،  ويل  ولقــد  جبينــه، 
األمــوال، فــا كان حلــواه إال التمــر، 

الكرابيــس«)31(. إال  ثيابــه  وال 
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إىل   )( عــي  اإلمــام  عمــد  لقــد 
الســيايس واإلداري  الوضــع  إصــالح 
فعــل  وكذلــك  اإلســالمية  للدولــة 
فقــد  االقتصــادي،  للوضــع  بالنســبة 
بــادر فــور تســلمه زمــام األمــور مبــارشة 
إىل إلغــاء طريقــة العطــاء التــي كانــت 

تفضــل العــرب عــى العجــم.
أشــكال  كل   )( اإلمــام  فألغــى 
التمييــز يف توزيــع املــال عــى النــاس، 
يف  والســابقة  التقــوى،  أن  مؤكــدا 
اإلســالم واجلهــاد، والصحبــة للرســول 
)(: أمــور ال متنــح أصحاهبــا مراتــب 
أو مميــزات يف الدنيــا، وإنــا لتلــك املزايــا 
ثواهبــا عنــد اهلل يف اآلخــرة، وإن النــاس 

سواســية يف احلقــوق املاليــة)32(.
 )( عــي  اإلمــام  حــدد  فقــد 
وموظفــي  األمــر  والة  مواصفــات 
اإلســالم  يرشــحهم  الذيــن  الدولــة، 
ــان  ــالمية ببي ــة اإلس ــؤون األم إلدارة ش
َيُكــوَن  َأْن  َينَْبِغــي  اَل  ــُه  »َأنَّ فيــه:  جــاء 
َمــاِء َواْلَمَغانِِم  اْلَوالِــي َعَلى اْلُفــُروِج َوالدِّ

َواْلَْحــَكاِم، َوإَِماَمــِة امْلُْســلِِمَن: اْلَبِخيــُل، 
ــُل  اِه ــُه، َواَل اْلَ ــْم هَنَْمُت ــوَن يِف َأْمَواهِلِ َفَتُك
ــايِف َفَيْقَطَعُهــْم  ــِه، َواَل اْلَ ُهــْم بَِجْهلِ َفُيِضلَّ
َفَيتَِّخــَذ  َوِل  ائِــُف لِلــدُّ بَِجَفائِــِه، َواَل احْلَ
ْكــِم  ــِي يِف احْلُ ــْوٍم، َواَل امْلُْرَت ــا ُدوَن َق َقْوًم
ُدوَن  ــا  ِبَ َوَيِقــَف  ُقــوِق،  بِاحْلُ َفَيْذَهــَب 
َفُيْهلِــَك  ــنَِّة  لِلسُّ امْلَُعطِّــُل  َواَل  امْلََقاطِــِع، 

ــَة«)33(. اْلُمَّ
ومــن أجــل ذلــك رأينــا أمــر املؤمنن 
الــوالة  عــزل  إىل  فــورا  يبــادر   )(
والعــال، الذيــن كانــوا ســببا يف ظلــم 
النــاس وإشــاعة الباطــل، ويعــود باألمــة 
ــاء،  ــع العط ــاواة يف توزي ــدة املس إىل قاع
كــا كان رســول اهلل )( يفعــل)33(. 
 )( لقــد صــح مــا توقعــه اإلمــام عــي
اإلســالمية،  للعدالــة  تطبيقــه  أن  مــن 
ســيثر غضــب رجــاالت قريــش الذيــن 
دأبــوا عــى العيــش برفاهيــة: ممــا ينهبونــه 
ــر  ــن، وك ــاع واملحروم ــواه اجلي ــن أف م
هنــج   )( اإلمــام  ينهــج  أن  عليهــم 
املســاواة يف احلقــوق، فــال يميــز بــن حــر 
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وعبــد، وبــن أســود وأبيــض، وبــن 
عــريب وأعجمــي، كان اجلميــع أمامــه 

ــط)35(. ــنان املش ــية كأس سواس
لقــد كان اإلمــام عــي )( يــوزع 
الشــعب  عــى  بالتســاوي  األمــوال 
الفكــر  عــن  خيتلــف  اإلمــام  ولكــن 
امللكيــة  حــق  مــورد  يف  االشــراكي 

. لشــخي ا
يرتفــع  أن  تقبــل  ال  االشــراكية 
مواطــن  أي  عــى  مواطــن  مســتوى 
الــذايت  احلافــز  هنــا  فيضيــع  آخــر، 
لإلبــداع لــدى املواطــن مــادام مل يرتفــع 
بمســتواه ســواء عمــل وضاعــف اجلهــد 

يعمــل. مل  أم 
املاركــي  االشــراكي  املجتمــع  يف 
يتســاوى اإلنســان الفعــال مــع اإلنســان 
اخلامــل الكســول، وهنــا يقــع االفــراق 

ــراكي. ــب االش ــالم واملذه ــن أإلس ب
يــوزع   )( عــي  اإلمــام  كان 
الفائــض عــن احلاجــة مــن أمــوال بيــت 
املــال بالســوية ولكــن ال يمنــع أحــًدا أن 

يعمــل ويــزداد ثراء عــى رشط أن يعطي 
مــن مالــه احلقــوق والزكــوات الواجبــة.
ففــي اليــوم الثــاين مــن أيــام خالفتــه 
ــه لــن يســمح  )( أعلــن بوضــوح أّن
ــتغالل  ــن اس ــتثناء- م ــد- دون اس ألح
املــال العــاّم، وأّن ُأولئــك الذيــن راكمــوا 
العــاّم  املــال  غصــب  عــر  ثرواهتــم 
وحصلــوا- عــن هــذا الطريــق- عــى 
األرايض، اخلصبــة )القطائــع( واخليــول 
ــيعمد  ــان، س ــواري احلس ــّومة واجل املس
الثــروات  هــذه  مصــادرة  إىل  عــي 
بيــت  إىل  ورّدهــا  بأمجعهــا  املغصوبــة 

املــال)36(.
كان هــذا احلديــث ألمــر املؤمنــن 
نزلــت  التــي  الصاعقــة  بمنزلــة   )(
األمــر،  يعنيهــم  مــن  رؤوس  عــى 
نــداء  مواجهــة  أصــداء  راحــت  إذ 
العدالــة العلوّيــة تتجّســد يف معارضــة 
اإلمــام. حلكــم  معروفــة  شــخصّيات 
ويف اليــوم الثالــث مــن أّيــام عهــد 
اإلمــام )( دعــا النــاس إىل اســتالم 
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ــر  ــث أم ــال، حي ــت امل أعطياهتــم مــن بي
رافــع  أيب  بــن  اهلل  عبيــد  كاتبــه   )(
»ابــدأ  التــايل:  النهــج  عــى  يســر  أن 
ــل  ــِط كّل رج ــم وأع ــن فناِده باملهاجري
َثــنِّ  ثــّم  دنانــري،  ثالثــة  حــرض  ممّــن 
بالنصــار فافعــل معهــم مثــل ذلــك، 
وَمــن حــرض مــن النــاس كّلهــم المحــر 
ــك«)37(. ــل ذل ــه مث ــع ب ــود فاصن والس
ومتســكه   )( عــي  عدالــة  إن 
الذيــن  ألولئــك  تــروق  ال  باإلســالم 
الضيــاع،  وامتلكــوا  الكنــوز  اكتنــزوا 
ــلمن،  ــوال املس ــن أم ــور م ــوا القص وبن
تدفعهــم أحقادهــم  فقامــوا متحديــن 
ملقاومــة  املهلهلــة  وعقيدهتــم  الدفينــة 
.)38()( ــن ــر املؤمن ــة أم ــز العدال رم
تكمــن إحــدى أهــّم أســباب ابتعــاد 
ــاف  ــام )( والتف ــن اإلم ــواّص ع اخل
العدالــة  بسياســة  حولــه  العــوام 
املقّربــون  حــّض  لطاملــا  االقتصادّيــة. 
الطــرف  يغــّض  أن   )( اإلمــام  إىل 
ــذا النهــج، ليســتحوذ عــى والء  عــن ه

إليــه  ويســتقطب  القبائــل،  رؤســاء 
نفــوذ الشــخصّيات البــارزة مــن خــالل 
منحهــم مزايــا مادّيــة خاّصــة. بيــَد أّن 
العــرض  هــذا  أّن  يــرى  كان  اإلمــام 
العلــوي،  ُأصــول احلكــم  مــع  يتنــاىف 
ومــن  مرتكزاتــه،  مــع  ويتعــارض 
ثــّم فــإّن العمــل بــه معنــاه أن ينفــض 
ــن  ــه ع ــن )( يدي ــر املؤمن ــام أم اإلم
أهــداف احلكــم اإلســالمي، ويتخــّى 
عــن غاياتــه. لذلــك مل ُيبــِد اســتعداًدا 

لقبولــه)39(.
أّن  وكراؤهــم  القــوم  رُساُة  أدرك 
العدالــة االقتصادّيــة يف ظــالل حكــم 
عــّي )( ليســت شــعاًرا وحســب، 
عنــه،  حميــد  ال  جــاّد  هنــج  هــي  بــل 
فراحــوا يتحّججــون ويتّرمــون أمــام 
كاتــب اإلمــام، وأبــَدوا تذّمرهــم مــن 
ذلــك، فــا كان مــن ابــن أيب رافــع إالّ 
 ،)( أن رفــع األمــر إىل أمــر املؤمنــن
بانطــالق   )( اإلمــام  ُيفاجــأ  فلــم 
رشارة املعارضــة والرفــض مــن قبــل 
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هــذا  ليــس  املرموقــة،  الشــخصّيات 
وحســب، بــل أعلــن بجــزم عــن إدامــة 
النهــج اإلصالحــي، وهــو يقــول: »واهلل 
إن بقيــت وســلمت هلــم لقيمنّهــم عــى 

البيضــاء«. املحّجــة 
يف  القضايــا  مــن  مجلــة  ونــورد 
هــذا املــورد وكيــف كان تعامــل أمــر 

معهــا:  )( املؤمنــن 
1. جــاء يف كتــاب الغــارات: »شــكا 
النــاس  فــرار  األشــر  إىل   )( عــّي 
أمــر  يــا  فقــال األشــر:  إىل معاويــة، 
البــرة  أهــل  قاتلنــا  إّنــا  املؤمنــن، 
بأهــل البــرة وأهــل الكوفــة، والــرأي 
ــادوا،  ــد، وتع ــوا بع ــد اختلف ــد، وق واح
العــدل،  وقــّل  النّيــة،  وضعفــت 
وتعمــل  بالعــدل،  تأخذهــم  وأنــت 
ــن  ــع م ــف الوضي ــّق، وتنص ــم باحل فيه
عنــدك  للرشيــف  وليــس  الرشيــف، 
ــت  ــع، فضّج ــى الوضي ــة ع ــل منزل فض
ــوا  ــن معــك عــى احلــّق إذ عّم ــة ممّ طائف
بــه، واغتّمــوا مــن العــدل إذ صــاروا 

فيــه، وصــارت صنائــع معاويــة عنــد 
ــس  ــت أنف ــرشف، فتاق ــى وال ــل الغن أه
النــاس  النــاس إىل الدنيــا، وقــّل مــن 
ــا بصاحــب، وأكثرهــم  مــن ليــس للدني
ــوي احلــّق ويســتمري الباطــل،  مــن جيت
ويؤثــر الدنيــا. فــإن تبــذل املــال يــا أمــر 
النــاس،  أعنــاق  إليــك  متِــل  املؤمنــن 
وتســتخلص  نصيحتهــم،  وتصــف 
وّدهــم. صنــع اهلل لــك يــا أمــر املؤمنن، 
مجعهــم،  وفــّض  عــدّوك،  وكبــَت 
وأوهــن كيدهــم، وشــّتت ُأمورهــم، إّنــه 

بــا يعملــون خبــر.
اهلل  فحمــد   ،)( عــي  فأجابــه 
ــرت  ــا ذك ــا م ــال: »أّم ــه، وق ــى علي وأثن
ــإّن اهلل  ــدل، ف ــريتنا بالع ــا وس ــن عملن م
َفلِنَْفِســِه  ــا  َعِمــَل َصاحِلً ــْن  مَّ يقــول: 
ٍم  ــالَّ ــَك بَِظ ــا َربُّ ــا َوَم ــاَء َفَعَلْيَه ــْن َأَس َوَم
ا  لِّْلَعبِيــِد وأنــا مــن أن أكــون مقــرّصً
ــرت  ــا ذك ــا م ــوف وأّم ــرت أخ ــا ذك في
ففارقونــا  ثقــل عليهــم  احلــّق  أّن  مــن 
ــا  ــم مل يفارقون ــم اهلل أهّن لذلــك، فقــد عل
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مــن جــور، ومل ُيدعــوا إذ فارقونــا إىل 
زائلــة  دنًيــا  إالّ  يلتمســوا  ومل  عــدل، 
عنهــم كأن قــد فارقوهــا، ولُيســألّن يــوم 
القيامــة: أللدنيــا أرادوا أم هلل عملــوا؟ 
بــذل المــوال  مــن  مــا ذكــرت  وأّمــا 
واصطنــاع الرجــال، فإّنــا ال يســعنا أن 
نــؤيت إمــرٍء مــن الفــيء أكثــر مــن حّقــه، 
َكــم  احلــّق:  وقولــه  اهلل  قــال  وقــد 
ــإِْذِن  ــرَيَة بِ ــًة َكثِ ــْت فَِئ ــة َغَلَب ــة َقلِيَل ــن فَِئ مِّ
ابِِريــَن وبعــث حمّمــًدا  اهللِ َواهللُ َمــَع الصَّ
ــة، وأعــّز  ــره بعــد القّل )( وحــده فكّث
ــا  ــة، وإن يــرد اهلل أن يوّلين فئتــه بعــد الذّل
ــّهل  ــه، ويس ــا صعب ــل لن ــر يذّل ــذا الم ه
لنــا حزنــه وأنــا قابــل مــن رأيــك مــا كان 
هلل رًض، وأنــت مــن آمــن أصحــايب، 
وأوثقهــم يف نفــي، وأنصحهــم وأراهم 

عنــدي«)40(.
عــن  روى  نفســه  الكتــاب  ويف   .2
ربيعــة وعــارة مــا نّصــه: إّن طائفــة مــن 
أصحــاب عــي )( مشــوا إليــه فقالوا: 
يــا أمــر املؤمنــن، أعــط هــذه األمــوال، 

ــرب  ــن الع ــؤالء األرشاف م ــل ه وفّض
وقريــش عــى املــوايل والعجــم، ومــن 

ــراره. ــاس وف ــن الن ــه م ــاف خالف خت
ــذي  ــك لل ــه ذل ــوا ل ــا قال ــال: »وإّن ق
كان معاويــة يصنــع مــن أتــاه فقــال هلــم 
عــي )(: »أتأمــروين أن أطلــب النرص 
طلعــت  مــا  أفعــل  ال  واهلل  بالــور؟! 
شــمس، وما الح يف الســاء نجــم. واهلل، 
بينهــم،  مــا هلــم ل لواســيت  لــو كان 
ــا هــي أمواهلــم؟! قــال: ثــم  فكيــف وإّن
أزم طويــال ســاكنا ثــم قــال: مــن كان لــه 
ــاه والفســاد! فــإن إعطــاء املــال  مــال فإي
وهــو  وإساف،  تبذيــر  حقــه  غــري  يف 
ــد  ــه عن ــاس ويضع ــه يف الن ــر لصاحب ذك
ــه يف غــري حقــه  اهلل، ومل يضــع رجــل مال
وعنــد غــري أهلــه إال حرمــه اهلل شــكرهم 

وكان لغــريه ودهــم....«)41(.
3. بعــث ســهل بــن حنيــف- وايل 
إليــه،  رســالة  املدينــة-  عــى  اإلمــام 
ــة  ــل املدين ــن أه ــا م ــا أّن مجًع ــره فيه خي

بمعاويــة)42(. التحــق 
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جوابــه:  يف   )( اإلمــام  فكتــب 
ــْن  ــااًل ِممَّ ــْد َبَلَغنِــي َأنَّ ِرَج ــُد َفَق ــا َبْع »َأمَّ
َفــاَل  ُمَعاِوَيــَة،  إَِلــى  ُلوَن  َيَتَســلَّ ِقَبَلــَك 
ــْم،  ــْن َعَدِدِه ــَك ِم ــا َيُفوُت ــَى َم ــْف َع َتْأَس
َوَيْذَهــُب َعنْــَك ِمــْن َمَدِدِهــْم، َفَكَفــى 
ــْم َغيًّــا َوَلــَك ِمنُْهــْم َشــافًِيا فَِراُرُهــْم  هَلُ
إىَِل  َوإِيَضاُعُهــْم   ، ــقِّ َوَاحْلَ ــَدى  َاهْلُ ِمــَن 
ــا  ــُل ُدْنَي ــْم َأْه ــَا ُه ــِل، َفإِنَّ ْه ــى َوَاْلَ َاْلَعَم
إَِلْيَهــا،  َوُمْهطُِعــوَن  َعَلْيَهــا،  ُمْقبُِلــوَن 
َوَقــْد َعَرُفــوا َاْلَعــْدَل َوَرَأْوُه، َوَســِمُعوُه 
َوَوَعــْوُه، َوَعلُِمــوا َأنَّ َالنَّــاَس ِعنَْدَنــا يِف 
ــًدا  ــَرِة، َفُبْع ــوا إىَِل َاْلََث ــقِّ ُأْســَوٌة، َفَهَرُب َاحْلَ
َينِْفــُروا  مَلْ  َواهلل  ُــْم  إهِنَّ َوُســْحًقا!!  ــْم  هَلُ
ــا  َوإِنَّ بَِعــْدٍل،  َيْلَحُقــوا  َومَلْ  َجــْوٍر،  ِمــْن 
ــا  ــَل اهلل َلنَ ــِر َأْن ُيَذلِّ ــَذا َاْلَْم ــُع يِف َه َلنَْطَم
َل َلنَــا َحْزَنــُه، إِْن َشــاَء اهلل  َصْعَبــُه، َوُيَســهِّ

ــاَلُم«)43(. َوَالسَّ
أحــكام  إجــراء  يف  القــّوة  جتنّــب 
املدرســة األُموّيــة تــرى أّن اهلــدف يوّجه 
الوســيلة، بحيــث يســتطيع الســيايس أن 
الالمرشوعــة  األدوات  مــن  يســتفيد 

يف سياســاته وبراجمــه وأوامــره. ومــن 
ثــّم فــإّن القائــد ليــس لــه أن يضّلــل 
ــل  ــع فحســب، ب اجلمهــور بلغــة التطمي
ــَر  ــه ع ــه علي ــرض نفس ــا أن يف ــه أيًض ل
اســتعال لغــة التهديد والتوّســل بالقّوة. 
ولقــد اســتطاع معاويــة عــر توظيــف 
ــاف  ــى التف ــظ ع ــة أن حياف ــذه السياس ه
ــتطيع أن  ــا كان يس ــه. ورب ــاس حول الن
حيافــظ عــى املصالــح الوطنّيــة للشــام 

ــج. ــذا النه ــالل ه ــن خ م
بيــد أن األمــر خيتلــف يف املدرســة 
العلوّيــة التــي ال جُتيــز توظيــف األدوات 
السياســات  تنفيــذ  يف  املرشوعــة  غــر 
املطلوبــة؛ وعندئــذ ال يســتطيع القائد أن 
ــذ احلكــم،  ــع لتنفي يتوّســل بلغــة التطمي
لغــة  يســتعمل  أن  يســتطيع  ال  كــا 

التهديــد مــع النــاس.
وعــى هــذا األســاس مل يكــن اإلمــام 
النــاس  )( عــى اســتعداد أن جيــر 
أجــره  فعندمــا  بالقــّوة؛  طاعتــه  عــى 
اجلُنــد يف حــرب صّفــن عــى إيقــاف 
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التحكيــم،  إىل  واإلذعــان  القتــال 
ــَن،  ــَر الُمؤِمني ــُت أمي ــي ُكن ــال: »أال إّن ق
وُكنــُت  َمأمــوًرا،  الَيــوَم  َفَأصَبحــُت 
ــُم  ــد أحَببُت ــا، وَق ــا، َفَأصَبحــُت َمنِهيًّ ناِهًي
الَبقــاَء وَليــَس لــي أن أحِمَلُكــم َعلــى مــا 

َتكَرهــوَن«)44(.
عــى هــذا الضــوء ال يســتطيع احلكــم 
العلــوي حتقيــق مراميــه اإلصالحّيــة إالّ 
عــى أســاس االختيــار الشــعبي احلــّر 
لرامــج اإلمــام )( هبــذا الشــأن، وإالّ 
خمــّواًل  نفســه  يــرى  ال   )( فاإلمــام 
والتوّســل  القــّوة  منطــق  باســتعال 
ــه،  ــى طاعت ــاس ع ــار الن ــيف إلجب بالس
الطريــق  ينتخــب  ســوف  فاجلمهــور 

ــو. ــده ه ــذي يري ال
ــة  ــارة ُأخــرى: إّن إحــدى أجوب وبعب
اإلمــام )( عــى هــذا التســاؤل: ملــاذا 
هــو:  وحيــًدا؟  اإلمــاَم  النــاُس  تــرك 
إّننــي لســُت عــى اســتعداد أن ُأجــر 
ــيف؛  ــق الس ــة بمنط ــى الطاع ــؤالء ع ه
فهــذا األُســلوب وإن كان حيــّل مشــكلة 

ــن  ــم ل ــذا احلك ــا، إالّ أّن ه ــم مؤّقًت احلك
ــا!. ــًا علويًّ ــذ حك ــدو بعدئ يغ

كالم  يف  املعنــى  هــذا  تكــّرر  لقــد 
ألهــل  خطــاب  ففــي   ،)( اإلمــام 
شــكواه  بــّث  أن  بعــد  قــال  الكوفــة، 
منهــم: »يــا أهــل الكوفــة! أتــروين ال 
أعلــم مــا يصلحكــم؟! بــى، ولكنّــي 
أكــره أن ُأصلحكــم بفســاد نفــي«)45(.
»ولقــد  ُأخــرى:  مــّرة  قــال  وكــا 
هــو  يصلحكــم  الــذي  أن  علمــت 
الســيف، ومــا كنــت متحريــا صالحكــم 
بفســاد نفــي، ولكــن سيســلط عليكــم 
مــن بعــدي ســلطان صعــب، ال يوقــر 
وال  صغريكــم،  يرحــم  وال  كبريكــم، 
الفــيء  يقســم  وال  عاملكــم،  يكــرم 
بالســوية بينكــم، وليرضبنكــم ويذلنكــم 
ويقطعــن  املغــازي  يف  ويمرنكــم 
بابــه،  عــى  وليحجبنكــم  ســبيلكم، 
ــم ال  ــم، ث ــم ضعيفك ــأكل قويك ــى ي حت
يبعــد اهلل إال مــن ظلــم منكــم، ولقلــا 
أدبــر يشء ثــم أقبــل، وإين لظنكــم يف 



332

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

االإمام علي )( والعدالة االقت�سادية...........................................................................

لكــم«)46(. النصــح  إال  يفَّ  ومــا  فــرتة، 
يوّجــه اإلمــام يف هــذا الــكالم خطابه 
اســتعال  أســاؤوا  الذيــن  ُأولئــك  إىل 
حكمــه،  ظــالل  يف  احلّرّيــة  أجــواء 
طاعتــه؛  عــى  يتمــّردون  وصــاروا 
السياســّين  كبقّيــة  أســتطيع  بأّننــي 
املحرفــن أن أضطّركــم إىل إطاعتــي، 
ــاطة  ــم ببس م أوَدك ــوِّ ــدوري أن أق وبمق
ــَد  ــّوة وعــر منطــق الســيف؛ بي عــر الق
أّننــي أربــأ بنفــي أن ُأقــدم عــى ذلــك؛ 
ــق  ــيف ومنط ــم بالس ــالح أمرك ألّن إص
ــي  ــة بقيم ــون إالّ بالتضحي ــّوة ال يك الق
األخالقّيــة، وهــذا الثمــن يتنــاىف مــع 
بــأّن  اعلمــوا  لكــن  حكمــي.  فلســفة 
املســتقبل خُيبــئ لكــم يف أحشــائه آتًيــا 
ــون  ــا توّطئ ــًا! فبســلوككم هــذا إّن عظي
قــوم ال حيكمونكــم  نازلــة  ألنفســكم 
إليكــم  يتحّدثــون  وال  بالســيف،  إالّ 
إالّ بمنطــق القــّوة، وال يعرفــون بكــم 

الشــفقة!.
مظلوًمــا   )( عــّي  مــى  هكــذا 

مــن بــن النــاس؛ وبتعبــره: »إِْن َكاَنــِت 
ــا-  ــَف ُرَعاِتَ ــُكو َحْي ــِي َلَتْش ــا َقْب َعاَي الرَّ
ــي-  ــَف َرِعيَّتِ ــُكو َحْي ــْوَم لَْش ــي اْلَي نِ وإِنَّ
نـِـي امْلَُقــوُد وُهــُم اْلَقــاَدُة- َأِو امْلَــْوُزوُع  َكَأنَّ

ــُة«)47(. ــُم اْلَوَزَع وُه
النتائج والتوصيات

1- اإلنســان مفطــور عــى أنــه يــرى 
ــه  ــن، وعدم ــات احلس ــن صف ــدل م الع
ــور  ــوىل أم ــن يت ــد مل ــة، فالب ــة قبيح صف
عليــه  ُفطــرت  مــا  يراعــي  أن  األمــة 

البرشيــة.
األمــة،  عــى  التســلط  حــب   -2
وزهــو الســلطان واجلــاه مــن الغرائــز 
الذيــن  أغلــب  إليهــا  يســعى  التــي 
ــب  ــول إىل تلــك املناص ــدون الوص يري
كانــت  ســواء  خمتلفــه،  وبعنوانــات 
املســتضعفن،  كنــرة  مرشوعــة 
مرشوعــة  غــر  أم  احلــق،  وإحقــاق 
ــوة،  ــاس بالق ــاب الن ــى رق ــلط ع كالتس
فمــن يدعــي الطــرق املرشوعــة عليــه أن 
يضــع منهــج اإلمــام عــي )( نصــب 



كره
 وف

الم
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
رية ا

ب�س
ة و

الغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

333

.................................................................................اإيثار ن�صري دواره العبا�س

عينيــه يف وصولــه للســلطة، ويف ســلوكه 
بعــد ذلــك.

3- عندمــا اختــارت األمــة اإلمــام 
أنــه  أذعنــت  أن  بعــد   ،)( عــي 
عدالــة  يمثــل  وألنــه  هلــا،  األصلــح 
ــا رئاســًيا إن  ــه وضــع برناجمً الســاء، فإن
صــح التعبــر يف قيــادة األمــة ومحلهــا 

البيضــاء. املحجــة  عــى 
يف  االقتصادّيــة  العدالــة  إّن   -4
ليســت   )( عــّي  حكــم  ظــالل 
شــعاًرا وحســب، بــل هــي هنــج جــاّد ال 

حميــد عنــه.
إن اإلمــام عــي )( خيتلــف   -5
ــق  ــورد ح ــراكي يف م ــر االش ــن الفك ع
ال  فاالشــراكية  الشــخي،  امللكيــة 
ــى  ــن ع ــتوى مواط ــع مس ــل أن يرتف تقب
ــز  ــا احلاف ــع هن ــر، فيضي ــن آخ أي مواط
الــذايت لإلبــداع لــدى املواطــن مــادام مل 
يرتفــع بمســتواه ســواء عمــل وضاعــف 
اجلهــد أم مل يعمــل ، فيتســاوى اإلنســان 
الفعــال مــع اإلنســان اخلامــل الكســول 

ــالم  ــن اإلس ــراق ب ــع االف ــا يق ...وهن
واملذهــب االشــراكي.

 )( 6- لقــد ســن أمــر املؤمنــن
يف  تتوفــر  أن  جيــب  قوانــن  جمموعــة 
أهلــه  ثــم  بنفســه،  ابتــداًء  احلاكــم، 
وقرابتــه، ثــم عامــة النــاس، يف كيفيــة 
ــذه  ــة، وه ــروات العام ــع الث ــل م التعام
العــر  إىل  املفعــول  القوانــن ســارية 
عــى  خصوًصــا  بعــده،  ومــا  الراهــن 
.)( الــذي يقــول بانتائه إىل مدرســته
7- إن التســلط عــى مقــدرات األمــة 
باســم اإلســالم، وعــدم تطبيقــه لقوانينه 
التــي مثلهــا رســول اهلل )( وأمــر 
ــلبي  ــردوده س ــون م ــن )( يك املؤمن
عــى الرشيعــة اإلســالمية؛ ألن عامــة 
ــالم  ــن لإلس ــؤالء ممثل ــر ه ــاس تعت الن

وقوانينــه.
للحــركات  املتتبــع  إن   -8
ــد  ــخ، جي ــول التاري ــى ط ــة ع اإلصالحي
أن الذيــن نجحــوا هم املنتمــن إىل الفكر 
ــن ال  ــل إن الذي ــل، ب ــالمي األصي اإلس
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 )( ــت ــل البي ــة أه ــون إىل مدرس ينتم
اســتمدوا كثــًرا مــن مبــادئ الســلطة 
ــرم  ــي األك ــالم والنب ــة اإلس ــن مدرس م
وآل بيتــه )(، كالكلــات املشــهورة 
لغانــدي وغــره مــن قــادة الثــورات.
9- إن الظــروف املوضوعيــة التــي 
 ،)( مــرت هبــا دولــة اإلمــام عــي
بســبب  الظــروف،  أحلــك  مــن  هــي 
ــوم  ــا الي ــره، أم ــي وغ ــم اإلعالم التعتي
متاحــة  كلهــا  الوســائل  فأصبحــت 
تطلــع  أن  األمــة  وبإمــكان  للحاكــم، 

نتاجاتــه يف احلكــم. عــى 
10- عــى األمــة أن حتســن الترف 
ــة، ألن  ــاء احلري ــا فض ــح هل ــال ُفس يف ح

اإلســالم يعطــي احلريــة لأمــة، أكثــر 
مــن أي نظــام آخــر، فــإذا أســاءت األمــة 
اســتعاهلا، تكــون حتــت طائلــة القانــون 
ــه  اإلهلــي الــذي ذكــره اهلل تعــاىل يف كتاب
 )( عــي  اإلمــام  ووعــد  الكريــم 
إِنَّ  تعــاىل:  قولــه  وهــو  بــه  األمــة 
ــا  وا َم ُ ــريِّ ــى ُيَغ ــْوٍم َحتَّ ــا بَِق ُ َم ــريِّ اهلل اَل ُيَغ

.)48(بَِأْنُفِســِهْم
11- إن املدرســة العلوّيــة ال جُتيــز 
يف  املرشوعــة  غــر  األدوات  توظيــف 
تنفيــذ السياســات املطلوبــة؛ وعندئــذ 
بلغــة  يتوّســل  أن  القائــد  يســتطيع  ال 
التطميــع لتنفيــذ احلكــم، كا ال يســتطيع 
ــاس. ــد مــع الن أن يســتعمل لغــة التهدي
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اهلوامش
1. موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )( يف 
الريشــهري،  حممــد  والتاريــخ،  والســنة  الكتــاب 
بحــوث  مركــز  حتقيــق:   ،16 ص:   ،4 اجلــزء: 
كاظــم  حممــد  الســيد  وبمســاعدة:  احلديــث  دار 
نــژاد،  الطباطبائــي  حممــود  الســيد  الطباطبائــي، 
الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1425هـــ، املطبعة: دار 
احلديــث، النــارش: دار احلديــث للطباعــة والنــرش.
ــاة: 393  ــزء: 5، الوف ــري، اجل ــاح، اجلوه 2. الصح
1407هـــ-  الطبــع:  ســنة  الرابعــة،  الطبعــة:  هـــ، 

.1760 ص  م،   1987
3. معجــم املصطلحــات واأللفــاظ الفقهيــة، حممــود 
عبــد الرمحــن عبــد املنعــم، اجلــزء: 2، النــارش: دار 

الفضيلــة، ص: 483.
4. لســان العــرب، ابــن منظــور، اجلــزء: 11، الوفــاة: 
711 هـــ، ســنة الطبــع: حمــرم 1405 هـــ، النارش: نرش 

أدب احلــوزة، ص: 430.
5. مطهــري ، مرتــى ، العــدل االهلــي : 60-59 
ــالمي ، ط10 ، 1987م. ــورات اس ــران ، منش ، طه
6. املصطلحــات، إعــداد مركــز املعجــم الفقهــي، 

.1708 ص: 
7. احلدائــق النــارضة، املحقــق البحــراين، اجلــزء: 
النــرش  مؤسســة  النــارش:   ،1186 الوفــاة:   ،10
ــة. ــم املرشف ــن بق ــة املدرس ــة جلاع ــالمي التابع اإلس
8. احلدائــق النــارضة، املحقــق البحــراين، اجلــزء: 
10، الوفــاة: 1186، حتقيــق وتعليــق: حممــد تقــي 
اإلســالمي  النــرش  مؤسســة  النــارش:  اإليــرواين، 
التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرشفــة، ص: 13.

9. اقتصادنــا، الســيد حممــد باقــر الصــدر، الوفــاة: 
1400، حتقيــق: مكتــب اإلعــالم اإلســالمي- فــرع 
خراســان، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1425- 
1382ش، املطبعــة: مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، 
النــارش: مؤسســة بوســتان كتــاب قــم )مركــز النــرش 

التابــع ملكتــب اإلعــالم اإلســالمي(، ص: 288.
الكتــاب  يف   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .10
والســنة، الشــيخ حممــد الســند، الوفــاة: حتقيــق: بقلــم 
الســيد حممــد عــي احللــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــارش: دار الغديــر/  2003 م،  الطبــع: 1424- 

قــم، ص: 141.
11. احلرش، آية 7.

ــا، الســيد حممــد باقــر الصــدر، الوفــاة:  12. اقتصادن
1400، حتقيــق: مكتــب اإلعــالم اإلســالمي- فــرع 
خراســان، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1425- 
1382ش، املطبعــة: مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، 
النــارش: مؤسســة بوســتان كتــاب قــم )مركــز النــرش 

ــالمي(، ص: 283. ــالم اإلس ــب اإلع ــع ملكت التاب
ــدر،  ــر الص ــد باق ــيد حمم ــا، الس ــر: اقتصادن 13. ينظ
اإلعــالم  مكتــب  حتقيــق:   ،1400 الوفــاة: 
ــنة  ــة، س ــة: الثاني ــان، الطبع ــرع خراس ــالمي- ف اإلس
مكتــب  املطبعــة:  1382ش،   -1425 الطبــع: 
بوســتان  مؤسســة  النــارش:  اإلســالمي،  اإلعــالم 
كتــاب قــم )مركــز النــرش التابــع ملكتــب اإلعــالم 

.283 ص:  اإلســالمي(، 
ــدر،  ــر الص ــد باق ــيد حمم ــا، الس ــر: اقتصادن 14. ينظ
اإلعــالم  مكتــب  حتقيــق:   ،1400 الوفــاة: 
ــنة  ــة، س ــة: الثاني ــان، الطبع ــرع خراس ــالمي- ف اإلس
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مكتــب  املطبعــة:  1382ش،   -1425 الطبــع: 
بوســتان  مؤسســة  النــارش:  اإلســالمي،  اإلعــالم 
كتــاب قــم )مركــز النــرش التابــع ملكتــب اإلعــالم 

.283 ص:  اإلســالمي(، 
15. رســالة يف التعــرب بعــد اهلجــرة ويليهــا نظــرة يف 
احلفــاظ عــي املجتمــع املؤمــن، الشــيخ قاســم حممــد 
الطبــع:  ســنة  األوىل،  الطبعــة:  العامــي،  مــري 
للطباعــة  الغديــر  دار  النــارش:  م،   2003  -1424

والنــرش والتجليــد- قــم- أيــران، ص: 250.
16. رســالة يف التعــرب بعــد اهلجــرة ويليهــا نظــرة يف 
احلفــاظ عــي املجتمــع املؤمــن، الشــيخ قاســم حممــد 
الطبــع:  ســنة  األوىل،  الطبعــة:  العامــي،  مــري 
للطباعــة  الغديــر  دار  النــارش:  م،   2003  -1424

والنــرش والتجليــد- قــم- أيــران، ص: 250.
17. النحل، آية 90.

18. رســالة يف التعــرب بعــد اهلجــرة ويليهــا نظــرة يف 
احلفــاظ عــي املجتمــع املؤمــن، الشــيخ قاســم حممــد 
مــري العامي، ط1، ســنة الطبــع: 1424- 2003 
م، النــارش: دار الغديــر للطباعــة والنــرش والتجليــد- 

قــم- إيــران: 252.
ــزان احلكمــة، حممــد الريشــهري، اجلــزء: 3،  19. مي
ــة: دار  ــة: األوىل، املطبع ــث، الطبع ــق: دار احلدي حتقي

ــث، ص: 1838. ــارش: دار احلدي ــث، الن احلدي
النــوري  الوســائل، مــرزا حســن  20. مســتدرك 
حتقيــق:   ،1320 الوفــاة:   ،11 اجلــزء:  الطــريس، 
ــة:  ــراث، الطبع ــاء ال ــت )( إلحي ــة آل البي مؤسس
الثانيــة، ســنة الطبــع: 1408- 1988 م، النــارش: 
مؤسســة آل البيــت )( إلحيــاء الــراث- بــروت- 

.318 لبنــان، ص: 317- 
النــوري  الوســائل، مــرزا حســن  21. مســتدرك 
حتقيــق:   ،1320 الوفــاة:   ،11 اجلــزء:  الطــريس، 
ــة:  ــراث، الطبع ــاء ال ــت )( إلحي ــة آل البي مؤسس
الثانيــة، ســنة الطبــع: 1408- 1988 م، النــارش: 
مؤسســة آل البيــت )( إلحيــاء الــراث- بــروت- 

لبنــان، ص: 318.
الكتــاب  يف   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .22
والســنة، الشــيخ حممــد الســند، الوفــاة: حتقيــق: بقلــم 
الســيد حممــد عــي احللــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــارش: دار الغديــر/  2003 م،  الطبــع: 1424- 

قــم، ص: 143.
الكتــاب  يف   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .23
والســنة، الشــيخ حممــد الســند، الوفــاة: حتقيــق: بقلــم 
الســيد حممــد عــي احللــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــارش: دار الغديــر/  2003 م،  الطبــع: 1424- 

قــم، ص: 143.
 ،)( عــي  اإلمــام  خطــب  البالغــة،  هنــج   .24

.35  /1 )الشقشــقية(: 
25. منهــاج الراعــة يف رشح هنــج البالغة، حبيب اهلل 
اهلاشــمي اخلوئــي، حتقيــق: ســيد إبراهيــم امليانجــي، 
ط 4، املطبعــة: مطبعــة اإلســالمية بطهــران، النــارش: 

بنيــاد فرهنــگ إمــام املهــدي )عــج(: 3/ 96- 97.
26. املصدر نفسه: 3/ 97.

27. الغــارات، إبراهيــم بــن حممــد الثقفــي الكــويف، 
الســيد جــالل  الوفــاة: 283، حتقيــق:   ،1 اجلــزء: 

الديــن احلســيني األرمــوي املحــدث، ص: 68.
 ،)( عــي  اإلمــام  خطــب  البالغــة،  هنــج   .28
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الوفــاة: 40، حتقيــق: رشح: الشــيخ حممــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: األوىل، س الطبع
املطبعــة: النهضــة- قــم، النــارش: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران، 2/ 61.
ــوار، العالمــة املجلــي، ت 1111،  29. بحــار األن
حتقيــق: الشــيخ عبــد الزهــراء العلــوي، ســنة الطبــع: 
ــروت-  ــا- ب ــارش: دار الرض 1403- 1983 م، الن

ــان: 31/ 50- 51. لبن
 ،)( عــي  اإلمــام  خطــب  البالغــة،  هنــج   .30
الوفــاة: 40، حتقيــق: رشح: الشــيخ حممــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: األوىل، س الطبع
املطبعــة: النهضــة- قــم، النــارش: دار الذخائــر- قــم- 

.218 إيــران، 2/ 
31. رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد، اجلــزء: 2، 
ــو الفضــل إبراهيــم،  ــاة: 656، حتقيــق: حممــد أب الوف
1959 م،  الطبــع: 1378-  الطبعــة: األوىل، ســنة 
ــايب  ــى الب ــة- عيس ــب العربي ــاء الكت ــارش: دار إحي الن

احللبــي ورشكاه، 2/ 202.
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 32. رج

ــي: 81. ــف القزوين ــيد لطي الس
 ،)( عــي  اإلمــام  خطــب  البالغــة،  هنــج   .33
الوفــاة: 40، حتقيــق: رشح: الشــيخ حممــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: األوىل، س الطبع
املطبعــة: النهضــة- قــم، النــارش: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران: 2/ 14.
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 34. رج

ــي: 81. ــف القزوين ــيد لطي الس
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 35. رج

ــي: 84. ــف القزوين ــيد لطي الس
 )( 36. موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب
يف الكتــاب والســنة والتاريــخ، حممــد الريشــهري، 
حتقيــق: مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة: 
حممــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  حممــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، املطبعــة: دار احلديــث، النــارش: دار احلديــث 

.17 ص:  والنــرش،  للطباعــة 
 )( 37. موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب
يف الكتــاب والســنة والتاريــخ، حممــد الريشــهري، 
حتقيــق: مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة: 
حممــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  حممــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، املطبعــة: دار احلديــث، النــارش: دار احلديــث 

.17 ص:  والنــرش،  للطباعــة 
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 38. رج

ــي: 88. ــف القزوين ــيد لطي الس
 )( 39. موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب
يف الكتــاب والســنة والتاريــخ، حممــد الريشــهري، 
حتقيــق: مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة: 
حممــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  حممــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، املطبعــة: دار احلديــث، النــارش: دار احلديــث 

.171 ص:  والنــرش،  للطباعــة 
40. الغــارات، إبراهيــم بــن حممــد الثقفــي الكــويف، 
الســيد جــالل  الوفــاة: 283، حتقيــق:   ،1 اجلــزء: 
الديــن احلســيني األرمــوي املحــدث، ص: 74. ســنن 
اإلمــام عــي )(، جلنــة احلديــث معهــد باقــر العلــوم 
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االإمام علي )( والعدالة االقت�سادية...........................................................................
1380ش،  الطبــع:  ســنة  األوىل،  الطبعــة:   ،)(
ــجاد، ص: 76. ــور الس ــارش: ن ــاد، الن ــة: اعت املطبع

اجلــزء:  املجلــي،  العالمــة  األنــوار،  بحــار   .41
ــع:  ــنة الطب ــة: األوىل، س ــاة: 1111، الطبع 34، الوف

1992م.  -1413
 )( 42. موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب
يف الكتــاب والســنة والتاريــخ، حممــد الريشــهري، 
حتقيــق: مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة: 
حممــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  حممــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، املطبعــة: دار احلديــث، النــارش: دار احلديــث 

.173 ص:  والنــرش،  للطباعــة 
 ،)( عــي  اإلمــام  خطــب  البالغــة،  هنــج   .43
الشــيخ  رشح:  حتقيــق:   ،40 الوفــاة:   ،3 اجلــزء: 
حممــد عبــده، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 1412- 
النــارش: دار  قــم،  النهضــة-  املطبعــة:  1370 ش، 

.131 ص:  إيــران،  قــم-  الذخائــر- 

44. رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد، اجلــزء: 2، 
ــو الفضــل إبراهيــم،  ــاة: 656، حتقيــق: حممــد أب الوف
1959 م،  الطبــع: 1378-  الطبعــة: األوىل، ســنة 
ــايب  ــى الب ــة- عيس ــب العربي ــاء الكت ــارش: دار إحي الن

احللبــي ورشكاه، ص: 220.
45. ميــزان احلكمــة ، حممــد الريشــهري، اجلــزء: 3، 
ــة: دار  ــة: األوىل، املطبع ــث، الطبع ــق: دار احلدي حتقي

احلديــث، النــارش: دار احلديــث.
املفيــد، ت 413 هجريــة،  الشــيخ  46. اإلرشــاد، 
ــراث،  ــق ال ــت )( لتحقي ــة آل البي ــق: مؤسس حتقي
ط2، ســنة الطبــع: 1414- 1993 م، النــارش: دار 
املفيــد للطباعــة والنــرش والتوزيــع- بــروت- لبنــان: 

.282  -281  /1
ــي )(، ت  ــام ع ــب اإلم ــة ، خط ــج البالغ 47. هن
ــنة  ــح، ط1، س ــي صال ــور صبح ــق: الدكت 40، حتقي

1967 م:520. الطبــع: 1387- 
48. سورة الرعد، آية 11.
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.................................................................................اإيثار ن�صري دواره العبا�س

املصادر واملراجع
1. موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )( يف 
الريشــهري،  حممــد  والتاريــخ،  والســنة  الكتــاب 
بحــوث  مركــز  حتقيــق:   ،16 ص:   ،4 اجلــزء: 
كاظــم  حممــد  الســيد  وبمســاعدة:  احلديــث  دار 
نــژاد،  الطباطبائــي  حممــود  الســيد  الطباطبائــي، 
الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1425هـــ، املطبعة: دار 
احلديــث، النــارش: دار احلديــث للطباعــة والنــرش.
ــاة: 393  ــزء: 5، الوف ــري، اجل ــاح، اجلوه 2. الصح
1407هـــ-  الطبــع:  ســنة  الرابعــة،  الطبعــة:  هـــ، 

.1760 ص  م،   1987
3. معجــم املصطلحــات واأللفــاظ الفقهيــة، حممــود 
عبــد الرمحــن عبــد املنعــم، اجلــزء: 2، النــارش: دار 

الفضيلــة، ص: 483.
4. لســان العــرب، ابــن منظــور، اجلــزء: 11، الوفــاة: 
711 هـــ، ســنة الطبــع: حمــرم 1405 هـــ، النارش: نرش 

أدب احلــوزة، ص: 430.
5. مطهــري ، مرتــى ، العــدل االهلــي : 60-59 
ــالمي ، ط10 ، 1987م. ــورات اس ــران ، منش ، طه
6. املصطلحــات، إعــداد مركــز املعجــم الفقهــي، 

.1708 ص: 
7. احلدائــق النــارضة، املحقــق البحــراين، اجلــزء: 
النــرش  مؤسســة  النــارش:   ،1186 الوفــاة:   ،10
ــة. ــم املرشف ــن بق ــة املدرس ــة جلاع ــالمي التابع اإلس
8. احلدائــق النــارضة، املحقــق البحــراين، اجلــزء: 
10، الوفــاة: 1186، حتقيــق وتعليــق: حممــد تقــي 
اإلســالمي  النــرش  مؤسســة  النــارش:  اإليــرواين، 
التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرشفــة، ص: 13.

9. اقتصادنــا، الســيد حممــد باقــر الصــدر، الوفــاة: 
1400، حتقيــق: مكتــب اإلعــالم اإلســالمي- فــرع 
خراســان، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1425- 
1382ش، املطبعــة: مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، 
النــارش: مؤسســة بوســتان كتــاب قــم )مركــز النــرش 

التابــع ملكتــب اإلعــالم اإلســالمي(، ص: 288.
الكتــاب  يف   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .10
والســنة، الشــيخ حممــد الســند، الوفــاة: حتقيــق: بقلــم 
الســيد حممــد عــي احللــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــارش: دار الغديــر/  2003 م،  الطبــع: 1424- 

قــم، ص: 141.
11. احلرش، آية 7.

ــا، الســيد حممــد باقــر الصــدر، الوفــاة:  12. اقتصادن
1400، حتقيــق: مكتــب اإلعــالم اإلســالمي- فــرع 
خراســان، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1425- 
1382ش، املطبعــة: مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، 
النــارش: مؤسســة بوســتان كتــاب قــم )مركــز النــرش 

ــالمي(، ص: 283. ــالم اإلس ــب اإلع ــع ملكت التاب
ــدر،  ــر الص ــد باق ــيد حمم ــا، الس ــر: اقتصادن 13. ينظ
اإلعــالم  مكتــب  حتقيــق:   ،1400 الوفــاة: 
ــنة  ــة، س ــة: الثاني ــان، الطبع ــرع خراس ــالمي- ف اإلس
مكتــب  املطبعــة:  1382ش،   -1425 الطبــع: 
بوســتان  مؤسســة  النــارش:  اإلســالمي،  اإلعــالم 
كتــاب قــم )مركــز النــرش التابــع ملكتــب اإلعــالم 

.283 ص:  اإلســالمي(، 
ــدر،  ــر الص ــد باق ــيد حمم ــا، الس ــر: اقتصادن 14. ينظ
اإلعــالم  مكتــب  حتقيــق:   ،1400 الوفــاة: 
ــنة  ــة، س ــة: الثاني ــان، الطبع ــرع خراس ــالمي- ف اإلس
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االإمام علي )( والعدالة االقت�سادية...........................................................................
مكتــب  املطبعــة:  1382ش،   -1425 الطبــع: 
بوســتان  مؤسســة  النــارش:  اإلســالمي،  اإلعــالم 
كتــاب قــم )مركــز النــرش التابــع ملكتــب اإلعــالم 

.283 ص:  اإلســالمي(، 
15. رســالة يف التعــرب بعــد اهلجــرة ويليهــا نظــرة يف 
احلفــاظ عــي املجتمــع املؤمــن، الشــيخ قاســم حممــد 
الطبــع:  ســنة  األوىل،  الطبعــة:  العامــي،  مــري 
للطباعــة  الغديــر  دار  النــارش:  م،   2003  -1424

والنــرش والتجليــد- قــم- أيــران، ص: 250.
16. رســالة يف التعــرب بعــد اهلجــرة ويليهــا نظــرة يف 
احلفــاظ عــي املجتمــع املؤمــن، الشــيخ قاســم حممــد 
الطبــع:  ســنة  األوىل،  الطبعــة:  العامــي،  مــري 
للطباعــة  الغديــر  دار  النــارش:  م،   2003  -1424

والنــرش والتجليــد- قــم- أيــران، ص: 250.
17. النحل، آية 90.

18. رســالة يف التعــرب بعــد اهلجــرة ويليهــا نظــرة يف 
احلفــاظ عــي املجتمــع املؤمــن، الشــيخ قاســم حممــد 
مــري العامي، ط1، ســنة الطبــع: 1424- 2003 
م، النــارش: دار الغديــر للطباعــة والنــرش والتجليــد- 

قــم- إيــران: 252.
ــزان احلكمــة، حممــد الريشــهري، اجلــزء: 3،  19. مي
ــة: دار  ــة: األوىل، املطبع ــث، الطبع ــق: دار احلدي حتقي

ــث، ص: 1838. ــارش: دار احلدي ــث، الن احلدي
النــوري  الوســائل، مــرزا حســن  20. مســتدرك 
حتقيــق:   ،1320 الوفــاة:   ،11 اجلــزء:  الطــريس، 
ــة:  ــراث، الطبع ــاء ال ــت )( إلحي ــة آل البي مؤسس
الثانيــة، ســنة الطبــع: 1408- 1988 م، النــارش: 
مؤسســة آل البيــت )( إلحيــاء الــراث- بــروت- 

.318 لبنــان، ص: 317- 
النــوري  الوســائل، مــرزا حســن  21. مســتدرك 
حتقيــق:   ،1320 الوفــاة:   ،11 اجلــزء:  الطــريس، 
ــة:  ــراث، الطبع ــاء ال ــت )( إلحي ــة آل البي مؤسس
الثانيــة، ســنة الطبــع: 1408- 1988 م، النــارش: 
مؤسســة آل البيــت )( إلحيــاء الــراث- بــروت- 

لبنــان، ص: 318.
الكتــاب  يف   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .22
والســنة، الشــيخ حممــد الســند، الوفــاة: حتقيــق: بقلــم 
الســيد حممــد عــي احللــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــارش: دار الغديــر/  2003 م،  الطبــع: 1424- 

قــم، ص: 143.
الكتــاب  يف   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .23
والســنة، الشــيخ حممــد الســند، الوفــاة: حتقيــق: بقلــم 
الســيد حممــد عــي احللــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــارش: دار الغديــر/  2003 م،  الطبــع: 1424- 

قــم، ص: 143.
 ،)( عــي  اإلمــام  خطــب  البالغــة،  هنــج   .24

.35  /1 )الشقشــقية(: 
25. منهــاج الراعــة يف رشح هنــج البالغة، حبيب اهلل 
اهلاشــمي اخلوئــي، حتقيــق: ســيد إبراهيــم امليانجــي، 
ط 4، املطبعــة: مطبعــة اإلســالمية بطهــران، النــارش: 

بنيــاد فرهنــگ إمــام املهــدي )عــج(: 3/ 96- 97.
26. املصدر نفسه: 3/ 97.

27. الغــارات، إبراهيــم بــن حممــد الثقفــي الكــويف، 
الســيد جــالل  الوفــاة: 283، حتقيــق:   ،1 اجلــزء: 

الديــن احلســيني األرمــوي املحــدث، ص: 68.
 ،)( عــي  اإلمــام  خطــب  البالغــة،  هنــج   .28
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.................................................................................اإيثار ن�صري دواره العبا�س
الوفــاة: 40، حتقيــق: رشح: الشــيخ حممــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: األوىل، س الطبع
املطبعــة: النهضــة- قــم، النــارش: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران، 2/ 61.
ــوار، العالمــة املجلــي، ت 1111،  29. بحــار األن
حتقيــق: الشــيخ عبــد الزهــراء العلــوي، ســنة الطبــع: 
ــروت-  ــا- ب ــارش: دار الرض 1403- 1983 م، الن

ــان: 31/ 50- 51. لبن
 ،)( عــي  اإلمــام  خطــب  البالغــة،  هنــج   .30
الوفــاة: 40، حتقيــق: رشح: الشــيخ حممــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: األوىل، س الطبع
املطبعــة: النهضــة- قــم، النــارش: دار الذخائــر- قــم- 

.218 إيــران، 2/ 
31. رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد، اجلــزء: 2، 
ــو الفضــل إبراهيــم،  ــاة: 656، حتقيــق: حممــد أب الوف
1959 م،  الطبــع: 1378-  الطبعــة: األوىل، ســنة 
ــايب  ــى الب ــة- عيس ــب العربي ــاء الكت ــارش: دار إحي الن

احللبــي ورشكاه، 2/ 202.
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 32. رج

ــي: 81. ــف القزوين ــيد لطي الس
 ،)( عــي  اإلمــام  خطــب  البالغــة،  هنــج   .33
الوفــاة: 40، حتقيــق: رشح: الشــيخ حممــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: األوىل، س الطبع
املطبعــة: النهضــة- قــم، النــارش: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران: 2/ 14.
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 34. رج

ــي: 81. ــف القزوين ــيد لطي الس
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 35. رج

ــي: 84. ــف القزوين ــيد لطي الس
 )( 36. موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب
يف الكتــاب والســنة والتاريــخ، حممــد الريشــهري، 
حتقيــق: مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة: 
حممــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  حممــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، املطبعــة: دار احلديــث، النــارش: دار احلديــث 

.17 ص:  والنــرش،  للطباعــة 
 )( 37. موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب
يف الكتــاب والســنة والتاريــخ، حممــد الريشــهري، 
حتقيــق: مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة: 
حممــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  حممــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، املطبعــة: دار احلديــث، النــارش: دار احلديــث 

.17 ص:  والنــرش،  للطباعــة 
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 38. رج

ــي: 88. ــف القزوين ــيد لطي الس
 )( 39. موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب
يف الكتــاب والســنة والتاريــخ، حممــد الريشــهري، 
حتقيــق: مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة: 
حممــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  حممــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، املطبعــة: دار احلديــث، النــارش: دار احلديــث 

.171 ص:  والنــرش،  للطباعــة 
40. الغــارات، إبراهيــم بــن حممــد الثقفــي الكــويف، 
الســيد جــالل  الوفــاة: 283، حتقيــق:   ،1 اجلــزء: 
الديــن احلســيني األرمــوي املحــدث، ص: 74. ســنن 
اإلمــام عــي )(، جلنــة احلديــث معهــد باقــر العلــوم 
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االإمام علي )( والعدالة االقت�سادية...........................................................................
1380ش،  الطبــع:  ســنة  األوىل،  الطبعــة:   ،)(
ــجاد، ص: 76. ــور الس ــارش: ن ــاد، الن ــة: اعت املطبع

اجلــزء:  املجلــي،  العالمــة  األنــوار،  بحــار   .41
ــع:  ــنة الطب ــة: األوىل، س ــاة: 1111، الطبع 34، الوف

1992م.  -1413
 )( 42. موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب
يف الكتــاب والســنة والتاريــخ، حممــد الريشــهري، 
حتقيــق: مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة: 
حممــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  حممــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، املطبعــة: دار احلديــث، النــارش: دار احلديــث 

.173 ص:  والنــرش،  للطباعــة 
 ،)( عــي  اإلمــام  خطــب  البالغــة،  هنــج   .43
الشــيخ  رشح:  حتقيــق:   ،40 الوفــاة:   ،3 اجلــزء: 
حممــد عبــده، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 1412- 
النــارش: دار  قــم،  النهضــة-  املطبعــة:  1370 ش، 

.131 ص:  إيــران،  قــم-  الذخائــر- 

44. رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد، اجلــزء: 2، 
ــو الفضــل إبراهيــم،  ــاة: 656، حتقيــق: حممــد أب الوف
1959 م،  الطبــع: 1378-  الطبعــة: األوىل، ســنة 
ــايب  ــى الب ــة- عيس ــب العربي ــاء الكت ــارش: دار إحي الن

احللبــي ورشكاه، ص: 220.
45. ميــزان احلكمــة ، حممــد الريشــهري، اجلــزء: 3، 
ــة: دار  ــة: األوىل، املطبع ــث، الطبع ــق: دار احلدي حتقي

احلديــث، النــارش: دار احلديــث.
املفيــد، ت 413 هجريــة،  الشــيخ  46. اإلرشــاد، 
ــراث،  ــق ال ــت )( لتحقي ــة آل البي ــق: مؤسس حتقي
ط2، ســنة الطبــع: 1414- 1993 م، النــارش: دار 
املفيــد للطباعــة والنــرش والتوزيــع- بــروت- لبنــان: 

.282  -281  /1
ــي )(، ت  ــام ع ــب اإلم ــة ، خط ــج البالغ 47. هن
ــنة  ــح، ط1، س ــي صال ــور صبح ــق: الدكت 40، حتقي

1967 م:520. الطبــع: 1387- 
48. سورة الرعد، آية 11.
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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