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املؤسسة مقدمة 
احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم والثناء بام قدم من عموم نعٍم ابتدأها 
وسبوغ آالء أسداها والصالة والسالم عىل خري اخللق أمجعني حممد وآله الطاهرين.

أما بعد:

فإن من أبرز احلقائق التي ارتبطت بالعرتة النبوية هي حقيقة املالزمة بني النص 
القرآين والنص النبوي ونصوص األئمة املعصومني )عليهم السالم أمجعني(.

»كتاب اهلل وعرتيت أهل  وإّن خري ما ُيرجع إليه يف املصاديق حَلديث الثقلني 
النصوص  صالحّية  مع  متالزمًا  األزمنة  لكل  القرآين  النص  صالحية  هو  بيتي« 

الرشيفة للعرتة النبوية لكل األزمنة.

وما كتاب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )صلوات اهلل عليه( ملالك 
األشرت )عليه الرمحة والرضوان( إال أنموذجًا واحدًا من بني املئات التي زخرت 
املعرفية مظهرة  الكثري من احلقول  اكتنزت يف متوهنا  املكتبة اإلسالمية والتي  هبا 

بذلك احتياج اإلنسان إىل نصوص الثقلني يف كل األزمنة.

من هنا:

نتاجها  ضمن  معرفيًا  حقاًل  ختصص  أن  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  ارتأت 
املعريف التخصيص يف حياة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  )عليه السالم( وفكره، 
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للعلوم  خصبة  مادة  اهلل(  )رمحه  األشرت  مالك  إىل  الرشيف  عهده  من  مّتخذة 
اإلنسانية التي هي أرشف العلوم ومدار بناء اإلنسان وإصالح متعلقاته احلياتية 
وذلك ضمن سلسلة بحثية علمية واملوسومة بـ)سلسلة دراسات يف عهد اإلمام 
عيل )عليه السالم( ملالك األشرت )رمحه اهلل(، التي ستصدر بإذن اهلل تباعًا، حرصًا 
منها عىل إثراء املكتبة اإلسالمية واملكتبة اإلنسانية بتلك الدراسات العلمية والتي 
هتدف إىل بيان أثر هذه النصوص يف بناء اإلنسان واملجتمع والدولة متالزمة مع 
هدف القرآن الكريم يف إقامة نظام احلياة اآلمنة واملفعمة باخلري والعطاء والعيش 

بحرية وكرامة.

فكر  يف  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  األخالقية  بـ)الفلسفة  املوسوم  والبحث 
اإلمام عيل )عليه السالم( رؤية علمية عىل ضوء عهد اإلمام عيل )عليه السالم( 
احلقل  تناولت  التي  البحوث  هذه  من  واحد  عليه(،  اهلل  )رضوان  األشرت  ملالك 
املعريف يف الفلسفة األخالقية ومبادئ حقوق اإلنسان عىل ضوء املبادئ واألسس 

التي جاء هبا العهد الرشيف إىل مالك األشرت.

فجزى اهلل الباحث كل خري فقد بذل جهده وعىل اهلل أجره

السيد نبيل قدوري احلسني
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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خالصة البحث

  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  طالب  التي  اإلنسانية  احلقوق  مع  املسري  ان 
ظلت  وقد  زمانه  عىل  ومتقدمة  مهمة  خطوة  تعد  االنسان  ظلها  يف  يعيش  وان 
املظامل  عىل  الثائرين  احصيت  انت  وان  والثوار  الشعوب  طريق  ييضء  نرباسًا 
عليًا  لقيت  العراق[  يف  خصوصًا  كذلك  ]والحقًا  والعبايس  االموي  العهد  يف 
قرونًا  الرشق  زلزلت  التي  الثورات  هذه  غايات  احصيت  انت  وان  إمامهم. 
طواالً وقضت مضاجع الطغاة الفيتها الغايات االجتامعية التي من اجلها كافح 
واالقتصادية  االجتامعية  الغايات  وهذه  استشهد،  سبيلها  ويف  دعا  واليها  عيل 
قد صاغها االمام بواسطة مجلة من احلقوق اقرها لصالح اإلنسان فقد دخل 
الصحيحة  الُسبل  أعطى  ُثّم  العاّمة،  العالقات  يف  التفاصيل  أدّق  يف   اإلمام
ُتبّعد  التي  القوى  إىل  أشار  وقد  واالهنيار.  السقوط  حاالت  لتفادي  وامُلناسبة 
ُثّم ربط اهلياكل امُلكّونة هلذه  عن الفساد واخللل الذي ربام حيدث يف أّي وقت، 
العالئق وطبيعتها، وحّدد الُطرق الواجب اخّتاذها كمنهج عميل وعلمي لتسيري 

دورة احلياة اليومّية، فلم يرتك شيئًا ويأخذ آخر.
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إّن اإلمام عيل جعل كّل األُمور التي يعيش هبا اخللق من سلوك وتعامل 
وتبادل وتناصح، بل العالقات العاّمة والصيغ امُلتبادلة يف العمل وفق ما أراده اهلل 
تعاىل؛ ألّن الباري  أوجب هذه لتلك بموجب قانون إهلي، وهو التساوي يف 
التناسق والنظام والتالزم  فيها  الناس، بحيث جعل  املفروض عىل  وجوه احلّق 
يكون  ال  الوجوب  هذا  وكذلك  اإلنسانّية،  املسرية  يف  يشء  يصلح  ال  وبدوهنا 

بعضه إالّ ببعض، ُثّم بنّي ذلك بصورة واضحة:

الرَِّعيَِّة وََحقُّ  َواِل َعَ 
ْ
ال ُُقوِق َحقُّ  َك الْ

ْ
تِل ِمْن  ُسْبَحانَُه  َتََض 

ْ
اف َما  ْعَظُم 

َ
َوأ

 
ً
نَِظاما َها 

َ
َجَعل

َ
ف  ، ُكٍّ َعَ   

ٍّ
لُِك ُسْبَحانَُه   َُّ الل َرَضَها 

َ
ف ِريَضٌة 

َ
ف َواِل، 

ْ
ال َعَ  الرَِّعيَِّة 

َفتِِهْم َوِعّزاً ِلِينِِهْم.
ْ
ل
ُ
أل

فيها   اإلمام ذكرها  كام  اجلانبني  عىل  تعاىل  اهلل  فرضها  التي  احلقوق  إّن 
مظاهره  وحفظ  املجتمع  كيان  لثبات  األساسّية  والدعائم  امُلهّمة  اجلوانب 
عىل  حقوقًا  له  فرض  قد  اهلل  بأّن  الواىل  شعر  إذا  هذا  نظامه،  وصورة  اإلجيابّية 
بتوازهنام  اإلخالل  وعدم  وبحفظهام  الوايل،  عىل  للرعّية  حقوقًا  وكذلك  رعّيته، 
تكون )نظامًا ألُلفتهم(، وهبذه األُلفة وهذا التعاون واملحّبة والصدق يف نّياهتم 
وضامن تسديد احلقوق إىل ُمستحّقيها وااللتزام اجتاه بعضهم بعضًا هي الضامن 
احلي للمسرية الصاحلة. إّن عليًا يوّحد ثورّية احلياة وخري الوجود روحًا ومعنى، 
فأشّد ما رأيناه يوّحد معنى التطّور، أو ثورّية احلياة، بمعنى الوجود توحيدًا ال 
جيعل هذا شيئًا من تلك وال تلك شيئًا من هذا، بل جيعل ثورّية احلياة كاًل من 
خري الوجود وخري الوجود كاًل من ثورية احلياة، فالثورّية يف املبدأ العلوي أهّنا 
أيب  ابن  مذهب  من  ُيفاد  ما  يف  التطور  وهذا  اخلري،  سبيل  يف  هيدأ  ال  تطّور  يف 

طالب، سنّة طبيعّية ال يمكن لقوٍة من القوى أن تعوقها أو تقف يف سبيلها.
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البحث فرضية 
رؤية   طالب ايب  بن  عيل  لالمام  ان   « مفادها  فرضية  من  البحث  ينطلق 
احلقوق  لتلك  العميل  والتطبيق  والعمق  بالشمولية  تتسم  االنسان  حلقوق  مميزة 
يف  االنسان  حقوق  اشكالية  ملعاجلة  الرؤية  هذه  من  اإلفادة  ويمكن  جهة،  من 

واقعنا املعارص، من جهة اخرى«.

البحث منهجية 
كالتاريخ،  رئيسة  عنارص  عدة  عىل  واحتوائه  الدراسة  موضوع  طبيعة  ان 
والتحلييل  التارخيي  باملنهجني  البحث  منهجية  حددت  قد  والسياسة،  والفقه، 

بشكل رئيس واإلفادة كذلك من املنهج املقارن كلام اقتضت الرضورة ذلك.





امل������ق������دم������ة
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املقدمة

املجتمع،  بناء  ُيعربَّ عنها–هلا دور كبري يف  الزمنّية–كام  السلطة  أو  الدولة  إّن 
أيدلوجيا  ذات  أكانت  سواًء  هبا،  تؤمن  التي  بالصورة  مسريته  طبيعة  وحتديد 
حُمّددة تعتمد أو تتخذ منهجًا هامشّيًا غري واضح األهداف واملعامل، أو أهّنا جُمّرد 
سيطرة راعي عىل رعّيته، وقد وضع كثري من الفالسفة نظرّياهتم يف هذا األمر، 
وذاك هوبز مثاًل يرى )أّن الدولة تكوين صناعّي بمقتىض تعاقد إرادي( بمعنى 
امُلجتمع،  وجود  يف  السبب  هي  الناس  إرادة  وإّنام  تلقائّيًا،  ينشأ  مل  املجتمع  أّن 
لدى  األنانّية  غرائز  إلشباع  الفرصة  توفري  هي  إّنام  واحلكومة  امللك  ومسؤولّية 
التي  بالقوانني  االلتزام  األفراد  هؤالء  عىل  فإّن  وبالتايل  املجتمع،  يف  األفراد 

تصدرها احلكومة.

مسؤولّية  حّددت  التي  وامُلجتمع  السلطة  يف  النظرّيات  من  واحدة  هذه 
األفراد  واجب  من  إّن  ُثّم  األفراد،  لدى  األنانّية  غريزة  إشباع  إطار  يف  السلطة 

االلتزام بالقوانني الصادرة من السلطة.

أبدًا حالة حرب ورصاع  مل تكن  الطبيعة  أّن حالة  أّما )جون لوك(، )فريى 
أساس عقيل،  ويترّصف عىل  ُحّرًا،  اإلنسان  فيها  يعيش  كانت حالة  بل  وأنانية، 



............................................. الفلسفة األخالقية ومبادئ حقوق اإلنسان 16

حالة  أّن  ذلك  معنى  وليس  امُلطلقة،  احلرّية  آثار  من  خُيّفف  أن  شأنه  من  وكان 
األفراد،  بعض  فساد  بسبب  والرصاع،  واألنانّية  املتاعب  من  ختلو  الطبيعة 

وخللّوها من أسباب االستقرار الثالثة التي حّددها )لوك( عىل النحو التايل:

أ–قانون ُمستقّر واضح.

ب–قاٍض عادل حيكم بني األفراد.

جـ–قّوة تنفيذ تستطيع تنفيذ القانون.

ومن هنا فإّن )لوك( يعرتف بحالة الفطرة كحقيقة تارخيّية، ولكنّه ينظر إليها 
من منظور اجتامعي...، وقال: إّن األفراد فيها ُمتساوون يف احلقوق والواجبات 
أفرادًا يف جمتمع طبيعي أسبق من املجتمع املدين أو السيايس،  بالطبيعة، بعّدهم 
تزداد  التي  احلياة  أّن  لوك  رأي  وكان  أظفارهم،  نعومة  ُمنذ  رحابه  يف  عاشوا 
تشابكًا يوما بعد يوم مل تكن لتسري هكذا، وإّنام كان من الرضوري االتفاق عىل 
وِمن  لعمرو،  أو  لزيٍد  حتيٍُّز  دون  الطبيعي  القانون  تنفيذ  يتوىّل  لكي  ما  شخٍص 
وتنظيم  الناس،  بني  العدل  إقامة  ُعليا وظيفتها  إجياد سلطة  إىل  التفكري  اجّته  هنا 
عقد  إبرام  عىل  اصطلحوا  وبذلك  الفطرة،  عهد  ُمنذ  هبا  يتمّتعون  التي  حرّيتهم 
بينهم وبني شخٍص ما(. إّن لوك أقرب يف رأيه ونقاطه التي حّددها إىل املوضوعّية 
من غريه، ولكن هذه النظريات التي أتعب الفالسفة أنفسهم يف استخراجها مل 
تكن متكاملة املضمون واضحة األهداف مناسبة للتطبيق العميل، إّنام هي أفكار 
كثرية  أحيان  يف  فهي  أساسًا،  موضوعي  غري  بعضها  جاء  وتصّورات  مبتورة، 
أشبه ما تكون باألماين الفارغة.وبقيت املجتمعات يف حالة من الغثيان من ُعقم 

تلك االفكار وابتعادها عن واقع األمر

االمام نرباس ومشعل احلرية:
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والزهد،  التقوى،  يف  االنساين  النموذج    طالب  ايب  بن  عيل  االمام 
تدفقت  الذي  االنسانية  رجل  والشجاعة؛  والفروسية،  واالستقامة،  والعدل، 
الذي ترشب  الزاهد  والفيلسوف  والعلم، هذا احلكيم  والفلسفة،  منه احلكمة، 
 بالعلم واحلكمة من ابن عمه سيد االنبياء واملرسلني الرسول االعظم حممد
الذي قال: خري الناس من نفع الناس، واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده، 

ال فرق بني اعجمي وعريب اال بالتقوى،الناس سواسية كأسنان املشط.

النبوة،  وأحضان  كنف  يف  والفروسية  والبالغة  الفصاحة  سيد  تربى  لقد 
قناديل  البرشي  وللتأريخ  لنا  وأقواله،ويقدم  أفعاله  يف  عمليا  ذلك  ليرتجم 
أو  فردانية  أو  استئثار  بال  اجلموع  يمثل  فاحلاكم  هبا،  يقتدى  ومشاعل  مضيئة 
ال  العدالة)1(..  وحتقيق  مصاحلها  وحفظ  الرعية  لصالح  يعمل  بل  استغالل 
قيم  أرست  التي  اآلخرين،  فليسحق  مصلحتك  أجل  من  امليكافيلية  تقوله  كام 
)الغاية  ذاتوية  ملآرب  الكرامات،واحلرمات  تستبيح  التي  املشوهة  السياسة 
ببرش.  وليس  الناس-قطيع  وكأنام  قيادته  وكيفية  احلاكم  ختص  الوسيلة(  تربر 
اللربالية  فالسفة  رشعها  كام  تدعي  التي  بمبادئها  والرشقية  الغربية  السياسة  أو 
خذ  أو  اخللف،  اىل  وخطوة  االمام  اىل  خطوتني  أو  خطوة،  اخلطوة  بسياسة 
االعالم  بديامغوجية  أو  الناس،  يصدقك  حتى  إكذب  إكذب  أو  وطالب، 
يف  احلروب  مئات  جلبت  التي  واالستعبادية  االستعامرية  واملصالح  املضلل 
صورة  وهذه  واجلياع،  واملرشدين  واملعاقني  الضحايا  وماليني  االنساين  تأرخينا 
واملنظامت  العامة  واجلمعية  املتحدة  األمم  ومسمع  مرآى  أمام  البائسة  العامل 
الدولية)2(، فأين العدالة يف توزيع الثروات وحقوق االنسان، والفقراء باالرض 

))( الشريف الرضي )الجامع(، نهج البالغة، تعليق وفهرسة، د. صبحي ص54.
)2( مرتضى العسكري، عبد هللا بن سبأ وأساطير اخرى، م)، ط)، 992)، ص48 وما 

بعدها
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جيسد  فيام  بصدورهم؟!!  املتكرسة  األمل  وحرشجات  رصخاهتم  يسمع  أحد  ال 
العهد العلوي أرقى التقنينات واالطر االنسانية حلياة يسودها الرخاء وينعم هبا 
أو عنف  بالسعادة، واالستقرار االقتصادي واالجتامعي دون حروب  االنسان 

أو تسلط...

بالرعية: الرأفة 

يقنن االمام للعامل يف عهده ملالك األشرت )رضوان اهلل عليه( أسلوب احلكم 
من  الشعوب  مجيع  تنهل  وحضاري،  ومعريف  علمي  نسق  يف  بالرعيه  والرأفة 
واملساواة،إستقاها  العدل  اقامة  يف  تأرخييه  وثيقة  اهم  يعد  الذي  املبارك  عهده 
فالعهد  الرشيف،  والنبوي  القرآين  املنهج  من  الفصاحة  وسيد  البالغة  أمري 

العلوي صك حلقوق االنسان املستل من الرشع املقدس)1(....

ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى  َه َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ كام ورد يف القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اللَّ
ُروَن﴾ )النحل: 90( َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَْكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

يذكر الشيخ املفيد )قدّس رسه(:

مرص،  إىل  للخروج  وهتيأ  رحله  فأتى  عنه  اهلل  ريض  األشرت  مالك  )فخرج 
م أمري املؤمنني أمامه كتابًا إىل أهل مرص)2(: وقدَّ

بسم الل الرمحن الرحيم

»سالم عليكم، فإين أمحد إيلكم الل اذلي ال هلإ إال هو، وأسأهل الصالة 
أيام  الينام  الل  عباد  من  عبداً  إيلكم  بعثُت  قد  وإين  وآهل،  حممد  نبيه  ع 

))( محمد حسين فضل هللا، علي ميزان الحق، تحرير صادق اليعقوبي، ط)، بيروت، دار 
المالك، 2003، ص27 وما بعدها

)2( ابن أبي الحديد، شرح نهج البالغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، بيروت، دار 
إحياء الكتب العربية، 967).
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 ،
ً
بأسا الل  عبيد  أشد  من  الوائر،  حذار  األعداء  عن  ينك  وال  اخلوف، 

دنس  من  انلاس  وأبعد  انلار،  حريق  من  الفجار  ع  أرض   ،
ً
حسبا وأكرمهم 

حليٌم  الد،  واللكيل  الرضس  النايب  األشت،  الارث  بن  مالك  وهو  اعر،  أو 
يف الذر، رزين يف الرب، ذو رأي أصيل، وصرب مجيل، فاسمعوا هل وأطيعوا 
فإنه اليقدم  فأقيموا،  تقيموا  أن  أمركم  وإن  فانفروا  بانلفري  أمركم  فإن  أمره، 
والحيجم إال بأمري، فقد آثرتكم به ع نفيس نصيحة لكم، وشدة شكيمة 
ع عدوكم. عصمكم الل باهلدى وثبتكم اتلقوى، ووفقنا وإياكم ملا حيب 

ويرىض، والسالم عليكم ورمحة الل وبراكته« -

التجارة واحلياة االقتصادية:

بالطبع سايكولوجية النفس البرشية جمبولة عىل حب املال، والسلطة؛ لذلك 
او  احلاكم  عند  املادية  املغريات  وراء  االنجراف  خالل  من  دوما  املحذور  يقع 
ويتصف  املستقيمه  اجلادة  وفق  ينهج  ومن  واملعصومون  االنبياء  سواه؛اال 
بالنزاهة واالخالص، من هنا وثيقة العهد العلوي هي حماولة تأسيسيه معرفيه.. 
وهي  ادارته)1(،...  يف  اهلفوات  احلاكم  وروحية..لتجنيب  اخالقية..  وفكريه.. 
وصايا بالرفق بالتجار، واالغنياء، والفقراء، وادارة الشؤون االقتصادية بحنكة 
يف  االساس  الدور  له  االقتصادي  فالعامل  حقوق.  بأي  التفريط  دون  ودراية 
الرضورية  واملستلزمات  املواد  وتوفري  رغباهتم  وإشباع  الناس  حاجات  تلبية 
وراء  واللهاث  باالسعار  والتالعب  االحتكار  منع  عىل  أكد  احلياة،وقد  إلدامة 
بام  اال  فقري  لقتلته!!..وماجاع  رجال  الفقر  كان  لو  يقول:  االمام  وكان  اجلشع 

ُمتع غني

))( ابن األثير، عز الدين علي الشيباني. الكامل في التاريخ، مراجعة محمد يوسف )بيروت، 
دار الكتب العلمية(
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فام ورد بالعهد الرشيف مثاال عىل ما اقوله)1(:

»ستيض باتلجار وذوي الصنااعت وأويص بهم خريا واملقيم بهم واملضطرب 
املباعد  من  وجالبها  املرافق  أسباب  املناخ  سواد  فإنهم  بيديه  واملتفق  بماهل 
ملواضعها  انلاس  اليلتم  وحيث  وجيلك  شهبك  وحيرك  برك  يف  واملطارح 
والحيتثون عليها فإنهم سلم التلحاق يا ثقة وصلح ال ختىش اعئلته وتقصد 
 
ً
ضيقا منهم  كثري  ان  ذلك  مع  واعلم  بالدك.  حوايش  ويف  حبرضتك  أمورهم 

معزه  باب  وذلك  ابليااعت  يف   
ً
وحتكما للمنافع  احتاكراً   

ً
قبيحا  

َ
وشحا فاحشا 

منه  منع   الل رسول  فان  االحتاكر  من  فامنع  الوالة  ع  وحبيث  إنعامه 
ابلايع  من  بالفريقني  حييف  وال  ابلذل  بموازين   

ً
سمحا  

ً
بيعا ابليع  ويلكن 

واملبتاع فمن قارف حكره بعد نهيك إياه فثك به واعقبته يف غري إرساف ثم 
الل الل يف الطبقة السفىل من اذلين ال حيلة هلم من املساكني،  واملحتاجني 
 ومعتاً واحفظ لل ما ستحفظك 

ً
وأهل ابلؤس والزمن فان هذه الطبقة قانعا

 من حنالت صواين 
ً
مالك،  وقسما بيت   من 

ً
فيهم واجعل هلم قسما من حقه 

استعيت  قد  وكالً  لالدىن  اذلي  مثل  منهم  لألقىص  فان  بدل  االسالم يف ك 
الحاكمك  اتلامة  بتضيعيك  التعذر  فانك  بطر  عنهم  يشغلنك  فال  حقه،  
الكثري املهم فالتشخص همك عنهم والتصعر خدك هلم وتفقد امور من ال 

يصل أيلك منهم ممن تقتحمه.

امورهم  ايلك  فلريفع  واتلواضع  اخلشية  اهل  من  الرجال  وحتقره  العيون 
ثم اعمل فيهم باالعذار اىل الل يوم تلقاه،  فان هؤالء من بني الرعية احوج 
وتعهد  ايله  حقه  تأدية  يف  الل  اىل  فاعذر  ولك  غريهم  من  االنصاف  اىل 
نفسه  للمسألة  والينصب  هله  الحيلة  ممن  السن  يف  الرقة  وذوي  ايلتم  اهل 

))( ابن أبي الحديد، مصدر سابق، ط2.
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وذلك ع اقوام طلبوا العافية فصريوا انفسهم ووثقوا بصدق موعد الل هلم 
هلم جملسا  بيه حمرص وجتاس  هلم  تفزع  قسما  منك  الاجات  واجعل ذلوي 
اعما،  فتواضع فيه لل اذلي خلقك وتقصد عنهم جندك واعوانك احراسك 
ورشطك مىت يكلمك متلكم غري متمتع فاين سمعت رسول الل يقول لن 
تقدس امة اليؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غري متمع ثم احتمل اخلرق 
منهم واليع ونج عنهم الفبق واالنفة يبسط الل عليك بذلك اكتاف رمحته 
 وامتع يف امجال واعذار. ثم 

ً
ويوجب لك ثواب طاعته واعط ماعطيت هنيئا

يعيا عنه  منها  اجابة عمالك  منها  مبارشتهم  لك من  امورك اليد  امور من 
كتابك ومنها: اصدار حاجات انلاس يوم ورودها عليك فيما خترج به صدور 
اعدائك لك يوم عمله فان لك مافيهثم انظر يف حال كتابك امورك خريهم، 
واخصصت رسائلتك اليت تدخل فيها ماكئدك وارسارك بأمجعهم لوجوه صالح 
االخالق فمن ال تبطره الكرامة فيجتي بها عليك يف خالفلك حبرضة مالء 
واصدار جواباتها  عمالك عليك،   اماكنيات  ايراد  الغفلة عن  به  تقرص  وال 
عل الصواب عنك فيما يأخذ لك ويعطي منك، والتضعف عقداً اعتقده لك 
واليعجز عن اطالق ما عقد عليك وال جيهل مبلغ قدرنفسه يف االمور فان 

اجلاهل بقدر تقره يكون بقدر غريه اجهل.

اين  العلم  وغداً  هنا  ايلوم  وعمراتها  وللبالد  مال  الوال  فيقول  يانلفس 
 الرضاء 

ً
 يف املال اوطلبا

ً
املقر فالبد من مجع املال ع عجل اما جشعا وحبا

من قوته ياتلملق واتلظاهر باالخالص يف اداء الواجب اويلذل الرشاد واهلدايا 
اذى  عنه  يكفوا  او  الساب،   طائلة  عنه  يلدفعوا  والاكم  امللوك  لوايش 
الوشاة ويؤكد عليها ان ذلك سبيل معوج وسياسة فاشلة ويستكرث ع الوالة 
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للسالكني هذا السبيل عدم اتعاطتم بمن اكن قبلهم واعتبارهم بما تالوه من 
الفشل وسوء املنقلب«.

لإلمام عيل بن أيب طالب صفات خاّصة َتّيز هبا عّمن سواه من ُمعارصيه 
وسابقيه واملتأّخرين عنه، وال غلو يف ذلك، فمنها–عىل سبيل املثال ال احلرص–
سابقته يف اإلسالم، وجهاده املستميت يف سبيله حتى ثبتت أركان الدين، عالوة 
عىل أخالقه التي ليس هلا مثيل، إال تلك التي محلها رسول اهلل، إضافة إىل كثري 

من الصفات احلميدة ممّا أحصاه الُكّتاب واملؤّرخون، التي ال جمال حلرصها.

لقد ُكتَب كثري بشأن اإلمام عيل، إالّ أّننا نجد يف كّل مّرة َحدثًا جديدًا، أو 
نافعًا وذا عالقة بحياتنا وتارخينا بكّل صوره، وما  أو بحثًا  ماّدة غري مطروحة، 
إىل ذلك. ويف هذا البحث املتواضع الذي يتعّلق بالفكر االجتامعي عند اإلمام 
أيّن  عيل ال أّدعي أو أفاخر قائاًل بأّنني أحّطت بكّل ما يتعّلق باملوضوع، إالّ 
أشكر اهلل سبحانه وتعاىل الذي وّفقني إىل هذا احلّد من املعرفة، والبحث يف فكر 
اإلمام  ولده  حقيقته  مكنونات  من  يشء  عن  أفصح  الذي  اإلهلي  الرجل  هذا 

:يف كالم له بعد استشهاده حني قال احلسن املجتبى

 بفضل انلبوة، 
ّ
بض فيكم الليلة رجٌل ما سبقه األّولون إال

ُ
»والل، لقد ق

املبعث فيكتنفه جربيل  وال يُدركه اآلخرون، وإّن رسول الل اكن يبعثه 
عن يمينه ومياكئيل عن يساره«.



ح��ق��وق اإلن��س��ان
عند

 اإلم����ام ع��ل��ي
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حقوق اإلنسان عند اإلمام علي

ألقت  مجة  حتديات  من  املعارص  عاملنا  يف  اإلسالمية  األمة  به  تر  ما  خضم  يف 
ببعدهيا  اإلنسان(  )حقوق  قضية  تربز  ومستقبلها  امتنا  وجود  عىل  القاتة  بظالهلا 
حماولة  مع  السيام  له،  االستجابة  ينبغي  وصعب  مهم  كتحد  والعميل  النظري 
تعميم النموذج الغريب املحصن بمنظومة فكرية تتلك بعض عنارص القوة، -وان 
من  الرغم  عىل  مميزة،  عملية  وممارسة  كثرية-  وتناقضات  سلبيات  عىل  احتوت 
حمدوديتها، فاهنا تنفرد بوصفها املاثلة للعيان والشاخصة يف االذهان دون غريها.

نفوس  داخل  واليأس  االهنزامية  فان هناك حالة من  الناحية االخرى  ومن 
ظل  يف  آلدميتهم  انتهاك  ابشع  يوميًا  يعيشون  وهم  اإلسالمية،  االمة  ابناء  اكثر 
كلام  انسانيتهم  حتطم  واقتصادية  اجتامعية  ومؤسسات  استبدادية  حكومات 
حتركوا لتغيري واقعهم املرير، غري متناسني جمموعات من وعاظ السالطني التي 
رؤى  وفق  عىل  تصوغه  وأضحت  الدين  طيلسان  حق،  وجه  غري  من  ارتدت، 

اصحاب السلطة وبام يضفي رشعية زائفة عىل سياستها اخلاطئة)1(.
))( ابن عنبه، جمال الدين بن أحمد، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، تصحيح محمد 

حسن آل الطالقاني، ط2، النجف، المطبعة الحيدرية، 962).
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وهكذا فقد االنسان املسلم حقوقه بني النص والواقع والقيم العاملية والسمة 
اخلصوصية، وااليامن بحقوق االنسان وادعاء الدفاع عن تلك احلقوق وافراغها 
من حمتواها احلقيقي. ويف هذا اليم املتالطم تلوح سفينة النجاة االسالمية التي 
اغنت االنسانية بتجربة مميزة كان االمام عيل بن ايب طالب من روادها ومن 
املسامهني الفاعلني يف تثبيت دعائم االسالم وجتربته يف شتى نواحي احلياة ومنها 

حقوق االنسان)1(.

فهذا هو اإلمام عيل يف تعامله مع النص ال يعده سيفا مسلطا عىل اإلنسان 
وال النص وسيلة يسريها اإلنسان حيثام شاء وعىل وفق اهوائه ومصاحلة، لكنه 
اداة للسمو باإلنسان معنويا وماديا وهذا ما اسهم يف نظرة االمام عيلحلقوق 
اإلنسان،وهناك كثري من الدالالت واآلراء هبذا الصدد وصلت الينا عىل الرغم 
املعارضة(  بـ)فقه  ما سمـــي  العلوي لالسالم من خطة ملحاربة  الفهم  مما عاناه 

من السلطات احلاكمة التي تعرضنا اىل جانٍب منه)2(.

الناحية  التجارب اإلسالمية سواء من  أثرى  وتعد جتربة االمام عيل من 
املوضوعية أم الذاتية، وقد استمد هذا االثراء امهيته من امور عدة امهها:

حسنة . 1 وقدوة  كمثال  وسلوكه  وارائه  اإلمام  لشخص  جوهري  زخم 
سواء يف القرآن الكريم أم يف السنة النبوية، وقد مدحه معارصوه سواء 

كانوا من منارصيه ومناؤيه.

منذ . 2 ونظرية،  كتجربة عملية  اإلمام،  بحياة  التي مرت  املهمة  االحداث 
وفاة الرسول اىل اغتياله عام 40هـ.

))( ابن شادان، الفضل، اإليضاح، تحقيق السيد جالل الدين الحسيني.
)2( ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، تصحيح وشرح لجنة من أساتذة 

النجف، النجف، المكتبة الحيدرية، 956).
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املوروث العلمي واحلضاري من أفعال وأقوال نسبت لإلمام، يف شتى . 3
حيث  البالغة(،  )هنج  كتاب  من  موقفنا  ذكر  من  البد  وهنا  امليادين، 
بقدسية  وليس  النهج  يف  ورد  ما  مع  باجيابية  التعامل  برضورة  نعتقد 
مع  التعامل  كيفية  يف  سابقا  ذكرناها  التي  املعايري  االعتبار  بنظر  اخذين 

النص، وهو منهج مستمد من فكر اإلمام عيل وليس دخيال عليه.

بروز حالة القتال بني املسلمني بصورة تيزت عام سبقها زمنيا، وكذلك . 4
املجتمع  داخل  االنقسامات  وتبلور  السياسية  املعارضة  حالة  تطور 

اإلسالمي.

احلضارات . 5 عىل  االنفتاح  اثر  خصوصا  الفكري  والعمق  الوعي  ازدياد 
وهذه  ومرص.  والشام  فارس  يف  اإلسالمية  الفتوحات  بعد  االخرى 
احلياة  عىل  بظالله  ألقى  مهم  حضاري  موروث  ذات  املفتوحة  املناطق 

الفكرية والسياسية للدولة اإلسالمية انذاك.

الفرق  نظرة  تباين  من  الرغم  عىل  إنه  القول  يمكن  ذكرناه،  ما  عىل  وبناء 
اإلسالمية لألمام عيل اال ان اإلمام كان جتسيدا حيا لالطروحة الساموية املتمثلة 
اإلنسان  وابداع  النبوية،  السنة  الكريم،  القرآن  بروافدها:  اإلسالمية  بالرشيعة 

املتمكن يف تعامله مع النص)1(.

اىل  نظرته  اإلمام  اكتسب  االصيل  الصايف  نبعه  يف  اإلسالمي  املنهج  ومن 
البرشية،اذ تشكلت رؤيته لالنسان كقيمة عليا  املسرية  احلياة وقيمتها يف ضمن 

وحمور هلذا الكون،فيخاطب االنسان قائال:

وحتسب انك جرم صغري وفيك انطوى العالم االكرًب
))( ابن عابدين الحصفكي، الدر المختار، شرح تنوير األنصار، بيروت، دار الفكر للطباعة 

والنشر، 995).
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إذ  إنسانيته،  حقق  ما  اذا  املوجودات،  افضل  املخلوق  هذا  اإلمام  وجيعل 
شهوة،  بال  عقل  املالئكة  يف  ركب  وجل  عز  اهلل  ان  حتليلية:«  بنظرة   يقول
عقله  غلب  فمن  كليهام،  ادم  بني  يف  وركب  عقل  بال  شهوة  البهائم  يف  وركب 
البهائم«)1(.  من  فهو رش  املالئكة ومن غلب شهوته عقله  من  فهو خري  شهوته 

وهنا نتلمس معيار قيمة االنسان حني يربطها اإلمام بمسألتني:

االوىل: إنه انسان منتم اىل االرسة البرشية من ابناء ادم وحواء، فيرتتب عىل 
هذا املوقع حقوقًا اساسية ومن امهها )حق احلياة(.

الثانية: درجة االيامن والعمل الصالح، وهي درجة اسمى، ال يناهلا اجلميع، 
معنوي،  معيار  وهو  االيامين  املعيار  االوفق  افضل  يملكها  من  جتعل  ال  ولكن 
»ليس عىل وجه االرض اكرم عىل اهلل من النفس املطيعة المره« عىل وفق قول 
االمام عيل وان االنسان هو خليفة اهلل يف ارضه والكائن الذي امتاز بمعرفة 

:اخلالق وتكليفه بالعبادة فلقد كان من دعاء االمام عيل

»اليه كىف يب عزا ان اكون لك عبدا وكىف يب فخرا ان تكون ل ربا«.

وجيمل املفكر جورج جرداق الرؤية العلوية اجلليلة اىل معنى احلياة باهنا هي 
»االصل وعليه تنمو الفروع«.

وما  اخللود  بمسائل  فكره  يشغل  فلم  بواقعية،  احلياة  مع  اإلمام  تعامل  لقد 
مقيم  اليفوته  حثيث  طالب  املوت  »ان  و  حتيمة  مسالة  املوت  ان  آمن  إذ  شابه 
هلذه  العلوي  الفكر  تصدى  لذا  وتتفاقم  تستمر  وسوف  موجودة  االعتداء 

اجلريمة يف حماولة للحد منها اعتامدا عىل عنرصين:

 عنرص معنوي انساين، داخيل.. 1
))( ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل، البداية والنهاية، تحقيق وتعليق علي الشيري، ط)، 

بيروت، دار احياء التراث العربي، 988).
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 عنرص قانوين مادي، خارجي.. 2

فبالنسبة للعنرص االنساين، استمرارية اإلمام بتوجيه خطابه دائام لالنسان من 
اجل االنسان، أي يقوم بدور الرتبية واالرشاد والتصحيح للمسرية االنسانية، 
يدخلون  ال  »ثالثة  قائاًل  حق،  وجه  بغري  روحًا  يزهق  ان  يفكر  من  كل  وحيذر 
ذنبًا  اجلريمة كوهنا  اقرتاف هذه  وينبه من  احلرام«  الدم  ]اوهلم[ سفاك  اجلنة 
تبارك  اهلل  وان  لبعض  بعضهم  العباد  الذي اليغفر ظلم  الذنب  »فمن  يغفر،  ال 
وتعاىل اذا برز خللقه اقسم قسم عىل نفسه فقال: وعزيت وجاليل ال جيوزين ظلم 

ظامل، ولو كف بكف ولو مسحة بكف«.

رادعًا  يشكل  قد  الغيبي  الديني  البعد  وهذا  االخالقية  الزواجر  ان  اال 
او  االجرام  امتهن  من  مع  جمدي  غري  فهو  للجميع  ليس  بالتأكيد  ولكن  مهام، 
حيوان«  قلب  والقلب  انسان  صورة  »الصورة  يكون  من  فهناك  الطمع،  أعامه 
احلضارية  رسالته  وقطع  البرشي  الكيان  لتحطيم  فيسعون  اإلمام  يصفهم  كام 
املادي اخلارجي  القانوين  العنرص  ماديًا وقانونيًا وذلك هو  اإلمام  فيتصدى هلم 
بعض  اإلمام  يفرس  عميل  اجراء  وهو  القصاص،  مسألة  لذلك  وفقًا   فيؤكد
ابعاده بقوله: »فرض اهلل سبحانه القصاص حقنا للدماء« ويعقب مفكر اسالمي 

عىل ذلك قائال »قد رشع اهلل سبحانه القصاص واعدام القاتل:

انتقاما منه.. 1

زجرا لغريه.. 2

تطهريا للمجتمع من اجلريمة التي يضطرب فيها النظام العام وخيتل هبا . 3
االمن«)1(.

))( أبو عبيدة، القاسم بن سالم، كتاب األموال، تحقيق وتعليق محمد خليل هراس، بيروت، 
دار الكتب العلمية، 986)م.
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وقد كان اإلمام عىل الصعيدين الفكري والعميل حاسام يف موضوع القصاص 
متعددة من جهة، واملساواة يف حق  قانونية  فقهية  تفاصيل  الدماء عىل وفق  من 
احلياة للجميع من جهة اخرى، إذ اشار عىل اخلليفة الثاين بقتل اكثر من شخص 
بقتله، وذلك بعد تردد بعضهم يف ذلك. وروي  ثبتت جنايتهم  بشخٍص واحد 
الرجل  قتله عمدًا وقتل  بعبد  قتلوا واحدا وانه قتل حرا  قتل ثالثة  انه  عن عيل 

باملرأة بل ان يف معتقد عيل »من قتل هيوديا او نرصانيا قتل به«)1(.

الدولة ووالته وكبار موظفيه وصغارهم خيضعون  واعلن اإلمام ان رئيس 
عىل حٍد سواء لقانون صيانة الدماء، أي القصاص فيقول يف عهده لالشرت »اياك 
وال  لتبعة  اعظم  وال  لنقمة  ادعى  يشء  ليس  فانه  حلها،  بغري  وسفكها  والدماء 
سبحانه  واهلل  حقها،  بغري  الدماء  سفك  من  مدة  وانقطاع  نعمة،  بزوال  احرى 
تقوين  فال  القيامة،  يوم  الدماء  من  تسافكوا  فيام  العباد،  بني  باحلكم  مبتدئ 
وال  وينقله  يزيله  بل  ويوهنه،  يضعفه  مما  ذلك  فان  حرام،  دم  بسفك  سلطانك 

عذر لك عند اهلل وال عندي يف قتل العمد الن فيه قود البدن.

واحلقيقة هناك مجلة من األمور يمكن تلمسها يف هذا النص، منها:

تأكيد حرمة الدماء وان حق احلياة مكفول للجميع، إذ كان احلديث عن . 1
الدماء بصورة عامة وليس دماء املسلمني دون غريهم.

او . 2 للمنصب  ضامنات  ال  حيث  من  واملحكوم،  احلاكم  بني  املساواة 
شاغله يف موضوع التعدي عىل الدماء واحلياة.

إىل . 3 يؤدي  مما  الشعب  بني  والنقمة  الغضب  يثري  الدماء  سفك  ان 
ثائرا،  دم  »لكل  الن  للثورات  املهمة  األسباب  من  وهو  االضطراب 

))( ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، قم، منشورات الحوزة، 405).
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ولكل حق طالبا« عىل وفق وصف اإلمام)1(.

وبناًء عىل احرتام اإلمام حلق احلياة نالحظ انه حكم عىل جريمة التحريض 
او األمر بالقتل أو بعقوبة أخرى تتناسب مع اجلرم والشكل القانوين للجريمة 
وكان يقول »من أعان عىل مؤمن فقد برئ من اإلسالم« وأشار اإلمام كذلك 
بمثابة  املعنوي وذلك هبدم كرامة اإلنسان وسمعته وعد ذلك  القتل  إىل عملية 
الراحة من  نقي  تعاىل وهو  يلقى اهلل  ان  يقول: »من استطاع منكم  اذ  له  اغتيال 

دماء املسلمني وأمواهلم سليم اللسان من إعراضهم فليفعل«.

مسألة  تربز  اإلنسان  حلقوق  العلوية  للرؤية  الرئيسية  املميزات  بني  من 
تقديسه للحياة وانعكاس ذلك عىل إقراره مبدأ مسؤولية احلكومة واملجتمع 
يف  يبطل  ال  »الدم  وان  مسلم«  امرى  دم  يبطل  »ال  وانه  اإلنسان  حياة  اجتاه 
حفظ  األول  صعيدين  عىل  كان  املبدأ  هلذا  العميل  االنعكاس  ان  اإلسالم«، 
دماء املسلمني وان كانوا يف غري بالد اإلسالم، والثاين حفظ دماء من هم حتت 
الصعيد  عىل  هذا  وانتامءاهتم،  ديانتهم  عن  النظر  وبغض  كافة،  اإلسالم  حكم 

النظري)2(.

احلياة  حق  مبدأ  كرس  احلكم  يف  العلوي  النموذج  فان  العميل  الصعيد  أما 
احلياة،  حفظ  مع  تعامل  إذ  احلكومة،  إزاء  للشعب  حقا  منه  وجعل  وصيانتها 
ذاتية  عوامل  فيها  تتدخل  او  سياسيا  استغالهلا  له  يمكن  عملية  وليس  كمبدأ 
ومصلحية حلادث االعتداء عىل احلياة ومن ثم خترج عن اهلدف املتمثل بصيانة 
الدماء ابتداًء، فمثاًل أرص اإلمام عىل إقامة احلد بحق عبيد اهلل بن اخلليفة عمر بن 
اخلطاب بعد ان قتل ثالثة انفس ملجرد الظن واالهتام وكان أول خطاب لإلمام 

))( األردبيلي، علي بن عيسى، كشف الغمة في معرفة األئمة، بيروت، دار األضواء.
)2( االردوبادي، محمد بن علي، علي وليد الكعبة، تحقيق مؤسسة البعثة، قسم الدراسات 

اإلسالمية، ط)، طهران، مؤسسة البعثة، 2)4)هـ.
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عيل، كرئيس للدولة، يؤكد حرمة اإلنسان بشكل عام وسالمة حياته بشكل 
خاص فيقول: »ان اهلل حرم حرما غري جمهولة، وفضل حرمة املسلم عىل احلرم 
املسلمون  سلم  من  واملسلم  املسلمني  حقوق  والتوحيد  باإلخالص  وشد  كلها 
من لسانه ويده اال باحلق، ال حيل اذى مسلم اال بام جيب … اتقوا اهلل يف عباده 

وبالده فأنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم«)1(.

 فقد فرس اإلمام،  أساسيًا حلكومة  الناس هدفًا  الدفاع عن حياة  واصبح 
حول  القتىل  »ارايت  سئل  عندما  اجلمل،  معركة  يف  احلرب  عىل  اقدامه  أسباب 
عائشة والزبري وطلحة، بم قتلوا ؟ قال اإلمام: قتلوا شيعتي وعاميل … فسالتهم 
عيل،  فأبوا  وبينهم  بيني  اهلل  كتاب  ثم  هبم،  اقتلهم  اخواين  قتلة  ايل  يدفعوا  ان 
هبم«.  فقتلتهم  شيعتي  من  رجل  الف  ودماء  بيعتي  اعناقهم  ويف  فقاتلوين 
واحدًا  رجاًل  اال  منهم  يصيبوا  مل  لو  اهلل  »فو  قائاًل:  احلق  هذا  يؤكد   وكان
متعمدين لقتله حلل يل بذلك قتل اجليش كله«. وكذلك احلال بالنسبة للخوارج 
سفكوا  الهنم   « حلرهبم  الرئييس  الدافع  كان  اذ  بعدها  وما  النهروان  معركة  يف 

الدم واخافوا السبيل«.

القصاص  الدماء، وصيانتها واحلاق  ان حفظ  القول  يمكننا  تقدم  ملا  ووفقًا 
للسياسة  املهمة  الروافد  من  كان  مناصبهم  او  أسامؤهم  كانت  مهام  باملعتدين 
عىل  مبدأين  اىل  املجال  هذا  يف  اإلشارة  من  والبد  الواقع،  ارض  عىل  العلوية 

جانب من األمهية بشأن حفظ احلياة:

االول: مسالة التقية.

الثاين: ان حفظ النفس اإلنسانية أوىل من تطبيق النصوص الرشعية.

))( االسكافي، أبو جعفر محمد المعتزلي، المعيار والموازنة، تحقيق الشيخ محمد باقر 
المحمودي، بيروت، مكتبة الحياة.
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العميق لإلسالم، والذي  العلوي  للفهم  نتيجة  يتشكالن  املبدأين  إن هذين 
ودين  ديني  »التقية  قوله:  اإلمام  عن  روي  فقد  سابقا،  سامته  من  لبعض  أرشنا 
الظامل  »التحفظ عن رضر  العام هي  بمعناها  اول-  والتقية–كمبدأ  بيتي«،  اهل 
بموافقته يف فعل او قول خمالف للحق« وهي اداة حلفظ النفس والعرض واملال 

من اهللكة من قبل العدو سواء كان مسلاًم وغريه)1(.

االضطهاد  وقت  يف  والسيام  احلياة،  حفظ  يف  أمهيته  التقية  مبدأ  ويستمد 
له، من كونه  انعدامها للتصدي  او  القدرة  ووجود اخلطر والتحدي مع ضعف 
 رخصة رشعية فضال عن كوهنا رخصة عقلية أيضًا، فقد روى عن اإلمام عيل
قوله موصيًا رجاًل من شيعته: »وامرك ان تستعمل التقية يف دينك، فان اهلل عز 
يفعل  ومن  املؤمنني  دون  من  اولياء  الكافرين  املؤمنون  يتخذ  }ال  يقول  وجل 
تفضيل  أذنت لك يف  وقد  تقاة{  منهم  تتقوا  ان  اال  اهلل يف يشء  فليس من  ذلك 
اعدائنا ان اجلأك اخلوف اليه، ويف إظهار الرباءة ان محلك الوجل عليه، ويف ترك 
الصالة املكتوبات ان خشيت عىل حشاشتك اآلفات والعاهات... ولئن تربأت 
هبا  التي  روحها  نفسك  عىل  لتبقي  بجنانك  لنا  موال  وأنت  بلسانك  ساعة  منا 
قوامها وماهلا الذي به قيامها وجاهها الذي به تكنها وتصون بذلك من عرف 
عن  به  وتنقطع  للهالك  تتعرض  ان  من  افضل  ذلك  فان  واخواننا  اوليائنا  من 
بدمك  فانك شاحط  امرتك هبا  التي  التقية  ان ترتك  اياك  واياك  الدين...  عمل 
ودماء اخوانك ورضرك عىل اخوانك ونفسك اشد من رضر الناصب لنا الكافر 
بعده  من  باللسان  عليه  التجاوز  اإلمام  اجاز  البرشية  احلياة  عىل  وحفاظا  بنا« 

حيث تكرر قوله »انكم سوف تعرضون عىل سبي فسبوين«)2(.
))( اسماعيل، د. محمود، الحركات السيرية في اإلسالم، بيروت، دار القلم، 973).. 

)2( األشعري، علي بن اسماعيل، مقاالت االسالميين واختالف المصلين، تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مكتبة النهضة، 950).
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يوجد  فحينام  له،  امتدادًا  هو  بل  األول،  عن  بعيدا  فليس  الثاين  املبدأ  اما 
تكون  فاألولوية  اإلنساين،  الوجود  مع  الرشيعة  واوامر  نصوص  بني  تقاطع 
واحللف  تقطع  ان  يمكن  فالصالة   ،عيل اإلمام  عند  احلياة  حلفظ  اضطرارا 
العقوبة  تلغى  وقد  املريضة  جسد  عىل  يكشف  ان  له  والطبيب  جيوز  كذبًا  باهلل 
عىل امرأة زنت لتحفظ حياهتا، بل روى عن اإلمام قوله: »ال قطع يف طعام« و 
تعني شيئًا  االفراد مهمة لكنها ال  املجاعة« فمهام كانت ملكية  »ال قطع يف عام 
مقارنة بحق االنسان باحلياة، ومن جهة اخرى نالحظ ان اإلمام تعامل مع روح 
احلد  بتعطيل  َأْيِدَيُهَما﴾)1(وذلك  َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  َوالسَّ اِرُق  الرشعي ﴿َوالسَّ النص 
يف احلاجة االضطرارية اىل الطعام ويف عام املجاعة. وبناء عىل ذلك يمكن القول 
ان اإلمام ال ينظر اىل النصوص بشكل جمرد فحسب بل يرى ما وراء النص يف 

حتقيق االهداف االسمى ومنها حق احلياة)2(.

اما حاالت القتل اخلطأ فان اإلمام اسهم يف تطوير نظام التعويضات املادية 
عن  روي  فقد  املتعمد  القتل  حتى  يشمل  قد  والذي  )الدية(  بـ  يعرف  ما  او 
الرسول قوله »من قتل له قتيل فأهله بني خريتني ان احبوا فلهم العقل وان 
احبوا فان هلم القود«. وفيام يتعلق باالسهامات الفكرية والعملية لالمام بشان 
العمد  القتل  للدية يف  فتبدو مثال يف حتديده  النظام االسالمي وصيغ عمله  هذا 
اهل  مثقال ذهب–وعىل  الف  دينار–أي  الف  »الدية  قوله:  منها  بعدة نصوص 
البوادي مائة من البقر او الف شاة«، وهي اقل من ذلك يف اخلطأ وتدفع الدية 
خالل سنة يف القتل العمد وثالث سنني يف القتل اخلطأ وسن عيلكذلك ان 
يف العني واالنف واللسان دية وكل منها عىل تفصيل. بل ان »الذمي واملستامن 

))( المائدة: 38.
)2( األنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب، قم مجمع الفكر اإلسالمي، 420)هـ.
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السمو يف  املبدأ منتهى  الدية سواء« عىل وفق قول االمام ويعد هذا  واملسلم يف 
النظر اىل االنسان كانسان دون النظر اىل معتقده او مكانته لتحديد ما يمكن ان 

حيصل عليه من تعويض عادل)1(.

ولقد آثر عن اإلمام عيل ان من حق افراد الشعب عىل احلكومة ان تقدم 
هلم التعويض املناسب عىل وفق ما حدده اإلمام يف احلاالت اآلتية)2(:

القتل اخلطأ من قبل اجهزة الدولة.. 1

الشاهدين . 2 فسوق  فبان  بالقتل  احلد  احلاكم  اقام  »لو  القضاء،  اخطاء 
كانت الدية يف بيت املال.. ولو انفذ اىل حامل فاجهضت خوفا.. تكون 

الدية عىل بيت املال.. وهي قضية عمر مع عيل«.

ال . 3 جرس  عىل  او  عرفة  او  مجعة  زحام  يف  مات  »من  قال:   عيل وعن 
يعلمون من قتله فديته عىل بيت املال)3(.

بئرا او عرض عودا، فأصاب إنسان فضمن«)4( وهذه . 4 وان »من حفر 
املقولة يمكن ان تشمل أعامل الدولة ومسؤوليتها عاّم قد تسببه من رضر 
عىل بعض افراد املجتمع. وكذلك فان اإلمام فرض الدية عىل الطبيب 
والبيطار اذا اخطأ يف تشيخص الداء او وصف الدواء فامت املريض او 

احليوان)5(.

ولعل أهم ما أضافه اإلمام ملبدأ التعويضات عن االرضار التي تؤدي بحياة 
املعنوية  االرضار  عن  املادي  التعويض  مبدأ  هو  واعاقته  تشوهيه  او  االنسان 
كاخلوف واهللع الذي قد يصيب االنسان نتيجة عمل ما–ويبدو انه كان رائد 

))( األنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب، مصدر سابق.
)2( بحر العلوم، محمد، مصدر التشريع لنظام الحكم في اإلسالم، ط2، بيروت، دار 

الزهراء، 983).
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لبعض  الدية  لدفع   الرسول ارسله  امليدان–فحني  هذا  يف  التعويض  فكرة 
القتىل من )بني جذيمة( من الذين مل جيز قتلهم، قال هلم اإلمام بعد ان فرغ من 
إعطاء األموال لذوي الضحايا »هل بقي لكم بقية من دم او مال مل يود لكم ؟ 
قالوا: ال، فقال: إين أعطيكم ماال بروعة اخليل، يريد ان اخليل ملا وردت عليهم 

راعت نسائهم وصبياهنم، وقال هذه لكم بروعة صبيانكم ونسائكم«)1(.

اليها كحالة من التخاذل واالهنزامية  ورفض اإلمام عملية االنتحار، ناظرا 
فراغ  عن  ناتج  وذلك  لتغيريه  الواقع  مواجهة  من  والفرار  احلياة  مسؤولية  من 
يقوم  حني  سواء  لالنتحار،  رافضًا   كان وقد  الوعي،  وضحالة  االيامن 
يقتل  ال  انه  غري  موتة  بكل  يموت  »املؤمن  اإلمام:  فيقول  نفسه،  بقتل  االنسان 
نفسه« ام عند قيام االنسان بالقاء نفسه يف التهلكة او تقصريه بالدفاع عن حياته 

:إذ يقول

»والل ان امرءاً مكن عدوه من نفسه حىت حيز لمه ويفري جدله ويهشم 
عظمه ويسفك دمه وهو يقدر ان يمنعه لعظيم وزره وضعيف ما ضمت عليه 

جوانح صدره«.

ومع هذا املنهج الفكري والعميل ازاء احلياة البرشية فمن الرضوري العلم 
ان  عن  فضاًل  للحياة  تقديسه  بشأن  منضبطة  غري  اطالقية  تتملكه  مل  اإلمام  ان 
الدم  واولياء  القضاء  ورأي  احلالة  وفق  عىل  الدية  يدفع  او  يقتل  عنده  القاتل 
يالحظ ان هناك حاالت اخرى » يطغى فيها االنسان ويفسد يف االرض ويغدو 
وباالً خطرًا عىل املجتمع الذي يعيش فيه وهنا تتدخل العدالة فتلغي عن حياته 

حرمتها التي كانت هلا وتقرر هلذا االنسان املفسد عقوبة االعدام«.

))( األميني، عبد الحسين أحمد، الغدير، )في الكتاب والسنة واألدب(، ط4، بيروت، دار 
الكتاب العربي، 977).
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اما اجلرائم التي حكم اإلمام بان عقوبتها االعدام فهي جلملة افراد هم:

اوال: املرتد: أي من يغري دينه من االسالم اىل معتقد اخر حيث قال اإلمام:

»ك مرتد مقتول ذكر اكن او انىث«.

ثانيا: اللص اهلاتك للحرمات، حيث قال اإلمام:

»من دخل عليه لص فليبدره بالرضبة فما تبعه من اثم فانا رشيكه فيه«.

نص  عىل  اعثر  مل  واحلقيقة  عليه،  اصطلح  كام  العني  او  اجلاسوس،  ثالثا: 
بن  جعفر  واإلمام  عيل  بن  احلسن  اإلمام  رأي  لكن  الشأن،  هبذا  لالمام  مبارش 
حممد الصادق واإلمام عيل بن موسى الرضا، وهم من ذرية االمام عيل والذين 
النبي وعلم االمام، يقولون  يستندون يف علومهم اىل حد كبري عىل علم 
بقتل اجلاسوس وان كان مسلام وذلك خالفا الراء بعض فقهاء املسلمني الذين 

حكموا عليه باحلبس او التعزير)1(.

ويبدو ان اإلمام يذهب اىل قتل اجلاسوس يف االقل من منطلق عقيل، فجريمة 
مئات  قتل  اىل  تؤدي  قد  االمة  بخيانة  االخالقي  هبوطها  اىل  اضافة  التجسس 
احلضاري..  مرشوعها  تراجع  ثم  ومن  قدراهتا  وضياع  االمة  ابناء  من  واالف 

وذلك مجيعا مما يتضاد مع االجتاه النظري والعميل لالمام.

4. الزاين املتزوج او الزانية املتزوجة، الذين تثبت جريمتهام، تكون عقوبتهام 
القتل.

5. الساحر وتتدرج عقوبته–عند اإلمام–من احلبس اىل القتل.

6. من قطع الطريق واخاف الناس لسلب االموال، تتدرج عقوبته من قطع 
اليد او اليد والرجل اىل القتل، وكل جريمة بتفاصيلها.

))( بحر العلوم، محمد، من مدرسة اإلمام علي عليه السالم، ط3. بيروت، دار الزهراء، 
.(983
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باملجتمع  )االرضار  عنوان  حتت  جيمع  ان  يمكن  اجلرائم  هذه  تعداد  ان 
وقيم  افراد  ضد  االعامل  هذه  مرتكبي  من  اعتداء  حالة  هناك  ان  اذ  وافساده( 
املجتمع. لذلك كان الرد العادل هو جتريدهم من مسؤولية احلياة بعد ان خانوا 

املسؤولية. تلك 

ومما يالحظ ان قائمة العقوبات العلوية ختلو من اي عقوبة بالقتل الغراض 
ما  او  مبايعة  عدم  او  احلاكم  وشتم  نقد  او  معارضة،  جلهة  كاالنتامء  سياسية، 

شابه، وهذا يدل عىل حرية املعارضة يف فكر اإلمام وفرتة حكمه.

السياسيني ولكنه رفض  العميل شخص اإلمام بعض خصومه  ويف اجلانب 
اسلوب التصفية اجلسدية للمعارضة، وان كان هذا االسلوب من متبنيات تلك 
سبب  عن   وسأل برجل  اتوه  عندما  فمثال  ضحيته،   ذهب إذ  املعارضة، 
القاء القبض عليه اجاب السامع »سمعت هذا يعاهد اهلل ان يقتلك...فقال عيل: 
خل عنه، فقال الرجل: اخيل عنه وقد عاهد اهلل ان يقتلك، فقال اإلمام: انقتله 

ومل يقتلني، قال: وانه قد شتمك، قال اإلمام: فاشتمه ان شئت او دعه«)1(.

ويف مسالة القصاص وحتقيق العدالة فان اإلمام يؤكد فكرا وممارسة رضورة 
اقامة احلد والقصاص والتأكيد كذلك مبدأ  للتأكد قبل  الدقة واملراجعة  توخي 

شخصية العقوبة مبطال نظام الثأر، إذ يقول:

»ابىغ انلاس من قتل غري قاتله«

فراش  عىل  وهو  حتى  انسانية  مبادئ  من  به  امن  ملا  خملصا  اإلمام  برح  وما 
االستشهاد حني اكد رفض الثار بقوله:

قتل  تقولوا  املسلمني  دماء  ختوضون  الفينكم  ال  املطلب  عبد  بين  »يا 

))( ايماني، مهدي فقيه، اإلمام علي عليه السالم في آراء الخلفاء، ترجمة الشيخ يحيى 
البحراني، ط)، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمية، 420).
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بانسانية حتى قبل  املجرم  اكد معاملة  ان اإلمام  الواضح  املؤمنني«. ومن  امري 
القصاص منه إذ اوىص اإلمام بقاتله )ابن ملجم( حني قال:

»اطيبوا طعامه وايلنوا فراشه فان اعش فعفوا او قصاص وان امت فألقوه 
يب اخاصمه عند رب العاملني«، وقال ايضًا:

ولو  واملثلة  اياكم  يقول   الل رسول  سمعت  فاين  بالرجل  تمثلوا  »ال 
باللكب العقور«.

يقول  إذ  الطرق  بارحم  يكون  العقوبة  تنفيذ  فان  اجلريمة  ثبتت  ما  واذا 
:اإلمام

»ال قود اال باالسل، واالسل هاهنا ك ما رق من الديد وارهف اكلسنان 
والسيف والسكني«.

عليه  يصيل،  احلاالت  بعض  يف  اإلمام  كان  باملجرم  العقوبة  تنفيذ  وبعد 
بنفسه، وكان يامر دائام اهل املتوىف بتجهيزه ودفنه بصورة الئقة ومساوية ملوتى 
به ودعا  امن  الذي  الثاين  االساس  احلق  العادلة  املساواة  كانت  فلقد  املسلمني، 

اليه وقاتل من اجله عيل بن ايب طالب)1(.

نظرة  اىل  التطرق  من  البد  وهنا  فناء«،  دار  »الدنيا  وان  هارب  يعجزه  وال 
»دار اوهلا عناء واخرها فناء  اإلمام اىل الدنيا، فقد ورد ذمه للدنيا حينام عدها 
يف حالهلا حساب ويف حرامها عقاب«. وحيذر اإلمام من الدنيا قائاًل »واحذركم 
اذا  النصوص  هذه  ان  سمها«  قاتل  مسها  »لني  وافعى  »داربلية«  فهي  النيا« 
انطباعا غري دقيق عن نظرة سلبية لالمام اجتاه  اخذت كحالة جزئية، قد تعطي 
االنساين هي  للوجود  اخلارجي  املحيط  او  للدنيا  اإلمام  رؤية  ان  ويبدو  الدنيا. 

))( البجنوردي، محمد حسن، القواعد الفقهية، تحقيق مهدي المهريزي، ايران، دار الهادي، 
9)4)هـ.
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رؤية حيادية، إذ ينظر اليها وفق تدخل عامل السلوك البرشي فيها، فيقول اإلمام 
االعتبار«وينطلق  »بعني  الدنيا:  اىل  ينظر  واملؤمن  احلكيم  اإلنسان  ان   عيل
ليامرس دوره اإلنساين هبا ومن خالهلا فهي »دار صدق ملن صدقها ودار اعفية 
ملن فهم عنها ]بل ان اإلمام يمتدح النيا مع االسهام االجيايب لالنسان[ فيه 
مسجد احباء الل ومصىل مالئكة الل ومهبط ويح الل ومتجر اويلاء الل 
قبل  من  واملدح  الذم  يكن  مل  اجلنة«وهكذا  فيها  ورحبوا  الرمحة  فيها  اكتسبوا 
اإلمام للدنيا بحد ذاهتا ولكن بحسب نوعيه الدور اإلنساين فيها سواء كان سلبا 

ام اجيابًا ؛ هدمًا أو بناًء)1(.

باحلياة  للنهوض  كعامل  يوجهه  فانه  املوت  بحتمية  اإلمام  اقرار  ومع 
والسعي  واملثابرة  للعمل  احلياة  تكريس  اىل  يدعو  املوت  فوجود  وتفعيلها، 
لتطور املجتمع وترك اللهو العبثي الذي ال طائل منه. ويكون املوت قاعدة اوىل 
لرتسيخ احرتام حقوق االخرين، ونبذ الكراهية ومدعاة للعطاء والتباذل بل ان 
يف حتميته يقر ارقى انواع السلوك االنساين يف نبذ التفاخر والكرب )2(ومنع الظلم 

ويكون الية لدفع الذل والظلم عن االنسان.

أي  وان  املوت،  عىل  تتغلب  عليا  قيمة  احلياة  فان  العلوي،  للفكر  ووفقا 
اعتداء الزهاق حياة انسان، وبغض النظر عن ماهية ذلك االنسان، هو اعتداء 
بحق  وجريمة  جهة  من  للحياة  الوحيدة  واملانحة  املوجدة  اإلهلية  االرادة  عىل 
اإلنسانية مجعاء، وسلب حلق اسايس من حقوق اإلنسان اال وهو )حق احلياة( 
من جهة اخرى، لذا فان اإلمام نظر اىل القتل بانه جريمة كربى فيقول ان من 

»الكبائر الكفر بالل، وقتل انلفس..«.
))( األميني، عبد الحسين أحمد، الغدير، ط4، مصدر سابق.

)2( البحراني، أبو يوسف، الحدائق الناضرة ي أحكام العترة الطاهرة، تحقيق محمد تقي 
اإليرواني، قم، مؤسسة النشر اإلسالمية.
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بل ان اإلمام وقف بالضد من التهديد باستخدام القتل وما دونه من تعذيب 
واهانة وما شابه من وسائل انتقاص االنسان وحتت أي ذريعة ليقر بذلك )حق 
االمن( للمجتمع، فقد اشار، إىل أنَّ من سلبيات جمتمع اجلاهلية، قبل عهد 
الرسالة اإلسالمية، هو تفيش ظاهرة انعدام االمن وشيوع سفك الدماء فيتوجه 

بخطابه اىل العقول اين ما كانت او وجدت فيقول)1(:

ع  وشهيدا  اتلزنيل  ع  وامينا  للعاملني  نذيرا   ًحممدا بعث  الل  »ان 
هذه االمة،وانتم يا معرش العرب ع غري دين ويف رش دار تسفكون دماءكم 
انعدام  ظل  يف  الدنيا  سامت  ارحامكم«،وان  وتقطعون  اوالدكم،  وتقتلون 
وطعامها  الفتنة  طالبها،ثمرها  وجه  يف  عابسة  الهلها،  متجهمة   « تكون  االمن 

اجليفة وشعارها اخلوف ودثارها السيف«.

 وبدال من جمتمع اخلوف الذي رسم اإلمام مالحمه يف كلامته السابقة يطرح
رشع  الذي  هلل  »احلمد  فيقول:  وهو)اإلسالم(  االمن  حتقيق  يف  البديل  املرشوع 
ملن  آمنا  فجلعه  غالبه  من  عىل  أركانه  ورده،واعز  رشائعه،ملن  فسهل  االسالم 
رؤية  يف  اآلمن،  املجتمع  لبناء  اإلسالمي  املرشوع  ان  دخله«.  ملن  وسلام  علقه 

االمام عيل يتمثل بعدة ابعاد لعل من امهها)2(:

االمن املعنوي او الروحي والسعي إلشاعة مفاهيم وسلوكيات التقوى . 1
واهلداية: »فان جار الل امن وعدوه خائف«.

االمن القضائي.. 2

االمن االقتصادي.. 3

هلاه . 4 به  »واسد  ثقاته  احد  يقولعن  إذ  واحلدودي:  الداخيل  االمن 
))( األنصاري، محمود ابو بكر، الجوهرة في نسب اإلمام علي وآله، سوريا، مكتبة النوري.

)2( بحر العلوم، محمد، من مدرسة اإلمام علي عليه السالم، مصدر سابق.



............................................. الفلسفة األخالقية ومبادئ حقوق اإلنسان 42

»فاجلنود باذن الل  قائاًل:  العسكرية  القوة   اثلغر املخاوف«ويمتدح
حصون الرعية وزين الوالة وعز الين وسبل االمن وليس تقوم الرعية 

إال بهم«، ومن واجبات احلكومة واحلاكم ان »تأمن فيه السبل«.

لسياسة . 5 هدف  اإلمام  جعله  الذي  السالم  واستباب  اخلارجي  االمن 
احلاكم وحق لالمة، اذ يقول »ال تدفعن صلحا داعك ايله عدوك لل 
 بلالدك«.

ً
فيه رىض فان يف الصلح دعة جلنودك وراحة هلمومك وامنا

يروع . 6 ان  اإلمام  يرفض  املضامر  هذا  يف  واالجتامعي:  السيايس  االمن 
اإلنسان وان تكون السلطة، مهام كان موقعها يف املجتمع )سلطة االب، 
الزوج، رئيس العشرية، رجل دين، وايل او موظف كبري، رئيس دولة(، 
ان  ملسلم  حيل  »ال  يقول:  اذ  االخرين  نفوس  يف  اخلوف  الثارة  عامل 
يروع مسلما« وكذلك فأن »من نظر اىل مؤمن يلخيفه أخافه الل يوم 

القيامة«))).

داخل  االهم  القوة  باعتبارها  احلاكمة  السلطة  نحو  فكره  اإلمام  ويعطف 
عن  فيقول  نموذجا  منه  والتحذير  االموي  احلكم  متخذا  واملجتمع،  الدولة 
اسلوب تعامله مع الشعب »يسومهم خسفا، ويسوقهم عنفا، ويسقيهم بكأس 
بعض  واقع  اما  اخلوف«.  اال  حيلسهم  وال  السيف  اال  يعطيهم  ال  مصربة 
وسفك  اخلوف  واشاعة  التسلط  ملرشوع  تتصدى  التي  املبدئية  الشخصيات 
الدماء »فقد شملتهم اذللة، فهم يف حبر اجاج، افواهم ضامزة وقلوبهم ترحة، 
قد وعظوا حىت ملوا، وقهروا حىت ذلوا وقتلوا حىت قلوا«عىل وفق وصف اإلمام، 
الذي تصدى هلذا الواقع، يف ضمن مرشوعه االنساين والسيايس، فيربز حق 
))( البحراني، كمال الدين عبد الوهاب، شرح كلمات أمير المؤمنين، تحقيق وتصحيح، مير 

جالل الدين الحسيني )390)هـ(
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االمن بان صريه حمورا حلركته

منافسة  منا  اذلي اكن  لم يكن  انه  تعلم  انك  »امهلل  يقول:  إذ  السياسية 
يف سلطان وال اتلماس يشء من فضول الطام ولكن لرند املعالم من دينك 
ونظهر االصالح يف بالدك، فيأمن املظلومون من عبادك وتقام املعطلة من 

حدودك«.

امنه  خائفا  امن  »فمن  االعامل  افضل  من  االمان  حتقيق  ان  اإلمام  ويعد 
مهم  معيار  هو   ،لرؤيته وفقًا  ميادينه،  بمختلف  االمن  وان  عقابه«  من  الل 
امن  ال  بدل  ابلالد  »رش  فـ  املجتمع  وتطور  احلكومة  واداء  الدولة  وضع  لتقييم 
اخلوف  مع وجود حالة  تتالشى  واحلقوق  النعم  بقية  ان  بل  فيه وال خصب«، 

واالضطراب يف املجتمع إذ يقول »ال نعمة اهنأ من االمن«.

فحق  حياته،  عىل  االنسان  امن  هو  باالمن،  الشعور  سامت  اهم  من  ولعل 
الناس...  بني  اشاعتها  عىل  مرصا  املؤمنني  امري  ظل  التي  »املبادئ  من  احلياة 
ولكل انسان ان يعيش امنا مطمئنا عىل حياته، دون خوف او وجل او هتديد او 

ارهاب من احد او سلطة او جهة«)1(.

))( البحراني، هاشم، حلية األبرار في أحوال محمد واله األطهار، تحقيق الشيخ غالم رضا، 
ايران، مؤسسة المعارف اإلسالمية، ))4)هـ.
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أثر احلاكم يف النظام االجتماعي

تراكم  أو  وتوالد  االجتامعي  النظام  تشكيل  طبيعة  يف  املؤّثرة  العوامل  من 
الظواهر االجتامعية هو ماهّية احلُكم واحلاكم يف املجتمع، إذا ما علمنا أن السلطة 
فإّما  والرتبية،  والثقافة  السياسة  يف  ُمعينة  ومناهج  مبادئ  سلطة–تتبنّى  هلا–أّي 

أن تكون هذه املبادئ وضعّية من ُصنع اإلنسان نفسه أو إهلّية.

وتضحى  تعاىل،  اهلل  ُحكم  حمّل  اإلنسان  ُحكم  حَيّل  الوضعّية  األنظمة  ففي 
أطروحة اإلنسان يف الرتبية والثقافة بديلة عن الترشيع اإلهلي املعصوم.

)واألمر يف اإلسالم عىل العكس من هذه الفكرة تامًا، ففي )هنج البالغة( 
اهلل  عن  مكان  كّل  يف  يتكّلم  أّنه  ومع  وتوحيده،  اهلل  معرفة  كتاب  أّنه  مع  مثال، 
وعن حقوقه عىل العباد، مل يسكت هذا الكتاب املقّدس عن حقوق الناس احلّقة 
يف  احلاكم  أّن  وعن  ُحّكامهم،  أمام  امُلمتازة  امُلحرتمة  مكانتهم  وعن  والواقعّية، 

الواقع ليس إالّ حارسًا مؤتنًا عىل حقوق الناس، بل أّكد عىل ذلك كثريًا.

إّن اإلمام احلاكم–يف هنج البالغة–حارس أمني عىل حقوق الناس ومسؤول 
أمامهم، وإن كان ال بّد من أن يكون أحدمها لآلخر، فاحلاكم هو الذي جعل ىف 
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هذا الكتاب املقّدس للناس ال أن يكون الناس للحاكم(.

)ويف الُدّر املنصور، بأسانيده عن عيل أّنه قال:

)حقٌّ ع اإلمام أن حيكم بما أنزل الل، وأن يؤّدي األمانة، فإذا فعل ذلك، 
فحقٌّ ع انلاس أن يسمعوا هل وأن يطيعوا وان جُييبوا إذا ُدعوا).

فامُلالحظ هو أّن القرآن الكريم يرى احلاكم حارسًا أمينًا عىل امُلجتمع، وإّن 
أمانة عىل عاتق احلاكم جيب أن يؤّدهيا إىل األُّمة، وأّن  إّنام هي  العادلة  احلكومة 
أمري املؤمنني واألئمة املعصومني من ُولده إّنام أخذوا عن القرآن ما قالوه هبذا 

الصدد(.

بتالبيب  بعضها  ليأخذها  أطرافها  وتنتظم  أمامنا،  تتامسك  الصورة  لكّن 
للسلطة   عيل اإلمام  ُيقّدمه  الذي  التصّور  يف  النظر  أمعنّا  ما  إذا  البعض، 
السلطة  بني  للعالقة  حّية  واقعّية  صورة  أعطى   اإلمام إّن  حيث  واملجتمع، 
ُثّم  أوالً،  امُلجتمع  ُيكّونون  الذين  أنفسهم  األفراد  بني  ُثّم  أوالً،  واملجتمع 
النسيج  السلطة، وحقوق األفراد عىل املجتمع داخل  الناس عىل  وّضح حقوق 
االجتامعي، وحقوق السلطة عىل املجتمع، يف أفضل ما وضع وأمجل ما طرح، 

وبه تتحّقق سعادة املجتمع وتقّدمه ورقّيه.

فقد دخل اإلمام يف أدّق التفاصيل يف العالقات العاّمة، ُثّم أعطى الُسبل 
القوى  إىل  أشار  وقد  واالهنيار.  السقوط  حاالت  لتفادي  وامُلناسبة  الصحيحة 
اهلياكل  ربط  ُثّم  وقت،  أّي  يف  حيدث  ربام  الذي  واخللل  الفساد  عن  ُتبّعد  التي 
عميل  كمنهج  اخّتاذها  الواجب  الُطرق  وحّدد  وطبيعتها،  العالئق  هلذه  امُلكّونة 
وعلمي لتسيري دورة احلياة اليومّية، فلم يرتك شيئًا ويأخذ آخر، إّنام توّجه

إّن اإلمام عيل جعل كّل األُمور التي يعيش هبا اخللق من سلوك وتعامل 
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امُلتبادلة يف العمل وفق ما أراده  وتبادل وتناصح، بل العالقات العاّمة والصيغ 
وهو  إهلي،  قانون  بموجب  لتلك  هذه  أوجب  وجل  عّز  الباري  ألّن  تعاىل؛  اهلل 
التساوي يف وجوه احلّق املفروض عىل الناس، بحيث جعل فيها التناسق والنظام 
والتالزم وبدوهنا ال يصلح يشء يف املسرية اإلنسانّية، وكذلك هذا الوجوب ال 

يكون بعضه إالّ ببعض، ُثّم بنّي ذلك بصورة اوضح:

َواِل َعَ الرَِّعيَِّة وََحقُّ 
ْ
ُُقوِق َحقُّ ال َك الْ

ْ
َتََض ُسْبَحانَُه ِمْن تِل

ْ
ْعَظُم َما اف

َ
)َوأ

 
ً
نَِظاما َها 

َ
َجَعل

َ
ف  ، ُكٍّ َعَ   

ٍّ
لُِك ُسْبَحانَُه   َُّ الل َرَضَها 

َ
ف ِريَضٌة 

َ
ف َواِل، 

ْ
ال َعَ  الرَِّعيَِّة 

ُح 
ُ
تَْصل َوالَ  ُوالةِ، 

ْ
ال بَِصالَِح   

َّ
إاِل الرَِّعيَُّة  ُح 

ُ
تَْصل يَْسْت 

َ
ل
َ
ف ِلِينِِهْم.  َوِعّزاً  َفتِِهْم 

ْ
ل
ُ
أل

َْها  َواِل إيِلَ
ْ
دَّى ال

َ
ُه َوأ َواِل َحقَّ

ْ
ْت الرَِّعيَُّة إىل ال دَّ

َ
إَِذا أ

َ
 بِاْستَِقاَمِة الرَِّعيَِّة. ف

َّ
ُوالةُ إاِل

ْ
ال

َعْدِل وََجَرْت َعَ 
ْ
ْت َمَعالُِم ال

َ
يِن َواْعَتَدل اَمْت َمَناِهُج الِّ

َ
َقُّ بَيَْنُهْم َوق َها َعزَّ الْ َحقَّ

ِة، َويَئَِسْت َمَطاِمُع 
َ
ْول َماُن، َوُطِمَع يِف َبَقاءِ الَّ َح بَِذلَِك الزَّ

َ
َصل

َ
َنُ ؛ ف اللَِها السُّ

ْ
ذ

َ
أ

ْعَداءِ).
َ
األ

فيها   اإلمام ذكرها  كام  اجلانبني  عىل  تعاىل  اهلل  فرضها  التي  احلقوق  إّن 
مظاهره  وحفظ  املجتمع  كيان  لثبات  األساسّية  والدعائم  امُلهّمة  اجلوانب 
عىل  حقوقًا  له  فرض  قد  اهلل  بأّن  الوايل  شعر  إذا  هذا  نظامه،  وصورة  اإلجيابّية 
بتوازهنام  اإلخالل  وعدم  وبحفظهام  الوايل،  عىل  للرعّية  حقوقًا  وكذلك  رعّيته، 
تكون )نظامًا ألُلفتهم(، وهبذه األُلفة وهذا التعاون واملحّبة والصدق يف نّياهتم 
وضامن تسديد احلقوق إىل ُمستحّقيها وااللتزام اجتاه بعضهم البعض اآلخر هي 

الضامن احلي للمسرية الصاحلة)1(.

عىل  الوايل  حّق  هي  اجلانبني  عىل  تعاىل  اهلل  فرضها  التي  احلقوق  هذه  إذن؛ 
الرعّية وحق الرعّية عىل الوايل. واملقصود باحلق األّول هو حّق الدولة وقائدها، 

))( البهنساوي، سالم، الحكم وقضية تكفير المسلم، ط3، الكويت، دار البحوث، 985).
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أي: السلطة القائمة عىل املجتمع.

ودوامها،  الدولة  نمّو  يف  رشطًا  املوضوع  هذا  يطرح  نّصه  يف   فاإلمام
ويضع ُهنا واحدًا من مفاتح تفسري التاريخ، يف واحد من رشوط نمّو احلضارات 

ودوامها.

وُيمكن طرح اجلوانب اإلجيابية للعالقة امُلتبادلة بني الراعي والرعّية كام ييل:

ُمتبادلة . 1 حقوقًا  الطرفني  عىل  استوجبت  والتي  الوّدية  العالقة  هذه  إّن 
أصبحت نظامًا لأُللفة واملحّبة والوفاء.

واالنسجام . 2 والتوافق  البلد  داخل  العائيل  والتعايش  واحلُب  الود  هبذا 
احلقوقّية  العالقة  يف  وجل  عّز  الباري  حّددها  التي  الضوابط  وُمراعاة 

املتبادلة سيعّز الدين ويرتفع شأنه.

غري . 3 وأمني  وصادق  مؤمن  كإنسان  وأهليته  فبصالحه  الوايل،  صالح 
الناس أعامله أو خُيفي أمره وأرساره، فإّنه  ُمنافق ُيدّلس عىل  خّوان وال 
تصلح به الرعّية، وإذا كان فاسدًا ُمفسدًا عند ذاك تفسد الرعّية؛ ألّنه ال 

صالح للرعية اإالّ بصالح القدوة القائد.

األنانية  والرغبات  الشهوات  به  وانفردت  امُلجتمع  انحرف  إذا  كذلك 
وحقوقه،  اهلل  أمر  هلا–تاركًا  معنى  بكّل  الذات  ُحّب  الشخصّية–أي  واملطامح 
بالصفات  ُمقّرًا  العام،  الصالح  عىل  مصلحته  مقّدمًا  دينه،  تعاليم  عن  مبتعدًا 
فإّنه  القرآن؛  حّددها  التي  االستقامة  عن  بعيدًا  والرذيلة،  والرشيرة  الذميمة 
وضعت  التي  اإلجيابّية  العالقة  تنهار  وبالتايل  يستقيم،  وال  الوالة  أْمر  سيفسد 

ُأسسها سابقًا، وُيدّمر النسيج االجتامعي املرتاص مع احلاكم.

إذن؛ ال بّد أن يؤّدي الناس حّق الوايل ويؤّدي الوايل حّق الناس؛ حتى يسود 
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أداؤها  الواجب  باحلقوق  املتبادل  بااللتزام  املجتمع  يف  والسمو  بالعدالة  احلّق 
عىل كّل طرف إزاء الطرف اآلخر)1(.

وسيرتّتب عىل ذلك:

ارتفاع شأن احلّق بينهم.. 1

التطبيق الكامل ملنهج احلق وطريق الدين احلنيف.. 2

وضوح معامل العدل الذي يسود املجتمع.. 3

جريان الُسنن اإلهلّية كام أرادها اهلل سبحانه وتعاىل.. 4

رفاهّية املجتمع وسعادته يف الزمان الذي ُطّبقت فيه أوامر اهلل تعاىل.. 5

الرغبة والتمنّي لطول بقاء الدولة والدفاع عنها يف الوقت العصيب.. 6

يأس العدو ورّده عىل نحره وطمر كّل مطامعه.. 7

خالل  من  معًا  والدولة  امُلجتمع  عليها  حيصل  ُمهّمة  إجيابّية  نقاط  سبع  هذه 
اجتامعيًا(  )عقدًا  ليس  وإّنه  الطرفني،  عىل  املفروض  اإلهلي  بالواجب  الوفاء 
التطبيق  تاّمة  معتمدة  صاحلة  ُسنن  إّنام  غريه،  أو  روسو(  جاك  )جان  وصفه  كام 

ومضمونة النتائج لصالح املجتمع والسلطة معًا)2(.

من  السلبي  اجلانب  إىل  يتحول  إّنام  احلد،  هذا  عند  يسكت  ال   واإلمام
إن  تباعًا  امُلثمر، وسنأيت إىل طرحها  اجلانب اإلجيايب  أن حتّدث عن  بعد  العالقة 

شاء اهلل.

اإلجيابّية  للعالقة  األمن  توّفر  التي  احلقوق  ما هي هذه  نتساءل:  أن  لنا  بقي 
يف  العدل  وإقامة  واالستقامة،  احلق  طريق  عىل  للسري  الفاعلة  الطاقة  وُتعطي 

))( البحراني، هاشم، حلية األبرار في أحوال محمد وآله األطهار، مصدر سابق.
)2( البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع، تحقيق محمد حسن الشافعي، بيروت، دار 

الكتب العلمية.
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املجتمع؟ إلّنه كام قلنا إّن هدفنا هو اتباع منهجّية أو إعطاء مالمح عاّمة لنظرية 
اجتامعية إسالمية تسري عليها املجتمعات اإلنسانية باختاذها منهجًا سلياًم للعمل 
به، فنعود ونسأل اإلمام عيل أن ُيعطينا صورة هلذه احلقق وماهّيتها، فجاءنا 

اجلواب هبذا الكالم البليغ:

 : َّ َعَ ُكْم  َحقُّ ا  مَّ
َ
أ
َ
ف  : َحقٌّ  َّ َعَ ُكْم 

َ
َول  ،

ً
َحّقا ْيُكْم 

َ
َعل ِل  إِنَّ  انلَّاُس،  يَُّها 

َ
)أ

وا، 
ُ
َْهل جتَ ْيال 

َ
ك َوَتْعلِيُمُكْم  ْيُكْم، 

َ
َعل َفْيئُِكْم  َوتَْوفرُِي  ُكْم، 

َ
ل انلَِّصيَحُة 

َ
ف

يِف  َوانلَِّصيَحُة  َْيَعِة،  بِابلْ اُء 
َ
َوف

ْ
ال

َ
ف ْيُكْم 

َ
َعل َحقِّ  ا  مَّ

َ
َوأ ُموا. 

َ
َتْعل ْيَما 

َ
ك ِديُبُكْم 

ْ
َوتَأ

اَعُة ِحنَي آُمُرُكْم). ْم، َوالطَّ
ُ
ْدُعوك

َ
َمِغيِب، َواإِلَجابَُة ِحنَي أ

ْ
َمْشَهِد َوال

ْ
ال
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احلرب وانتهاك
احلقوق عند االمام علي

والتعاون  االجتامع  إّنام   ،عيل اإلمام  عند  هدفا  ليست  احلرب  إذن، 
والتعايش السلمي هو اهلدف...، والدفاع عن الدين ورايته هي ليست دعوة إىل 
احلرب وتأجيج نارها، إّنام هي إصالح واقع اهليكل االجتامعي وتطبيق الرشيعة 
الدين  الباغي عىل  البرشية يف حياهتا ودحر  الصورة الصحيحة للمسرية  ورسم 
وأهله، فإّنه ال يمكن اإلغضاء عنه واالبتعاد منه وتركه يف غّيه يصول وجيول، 
وإّنه اذا ما تادى يف ذلك فإّنه سيسعى فسادًا يف األرض وهُيلك احلرث والنسل، 
والنواحي  الُقرى  عىل  معاوية  جيش  غارات  خالل  من  فعاًل  حدث  ما  وهذا 
رفع  يف  معاوية  بحيلة  فريق  انخدع  حينام  اإلسالمية،  الدولة  أطراف  يف  وامُلدن 
املصاحف، ونكَص عن حربه، وما أفعال برس بن أرطأة–أحد قادة معاوية–إالّ 
شاهد واضح عىل ذلك، حيث قام هذا الذنب بالتقتيل وترشيد وسلب النساء 
وذبح األطفال عىل صدور ُأمهاهتم، كام فعل مع أطفال عبيد اهلل بن العباس وايل 

اإلمام عيل عىل اليمن.
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وإذا ما راجعنا عهد اإلمام عيل ملالك األشرت نجد هذا النص:

ِح َدَعًة 
ْ
ل إِنَّ يِف الصُّ

َ
َِّ فِيِه رًِضا، ف ِْه َعُدوَُّك ولِل  َداَعَك إيِلَ

ً
حا

ْ
)َوال تَْدَفَعنَّ ُصل

ََذرِ ِمْن َعُدوَِّك  ََذَر ُكَّ الْ ِكِن الْ
َ
 بِلاِلِدَك، َول

ً
ْمنا

َ
جِلُُنوِدَك َوَراَحًة ِمْن ُهُموِمَك َوأ

َْزِم َواتَِّهْم يِف َذلَِك ُحْسَن  ُخْذ بِالْ
َ
َل، ف اَرَب يِلََتَغفَّ

َ
َعُدوَّ ُربََّما ق

ْ
إِنَّ ال

َ
ِحِه، ف

ْ
َبْعَد ُصل
.( نِّ الظَّ

احلق  إىل   عيّل حّب  من  نابعة  هي  والِسلم  الصلح  إىل  بالدعوة  فالقبول 
والعدالة، )وصاحب هذا التوجه يف تاريخ العرب ال بّد له أن يكون حمّبًا للسلم 
كارهًا للقتال، إالّ إذا كان القتال رضورًة اجتامعية وإنسانية، وحّبه للمسلم إّنام 
والتجربة  العقل  إليه  قاده  وملِا  لديه،  املجتمع  ملعنى  حمتومة  منطقية  نتيجًة  كان 
آدم  أبناء  من  واملغلوب  الغالب  إىل  تيسء  ما  ومقدار  احلروب  هول  إدراك  من 
العقل والقلب  وحّواء، والبن أيب طالب يف هذا املجال موقٌف جليٌل آخٌذ من 
كمبدأ  للسلم  طالب  أيب  ابن  دعوة  أّن  قلنا  إذا  نغايل  ال  ونحن  مجيعًا،  والرشف 
عام، كانت منعطفًا إىل اخلري يف تاريخ العرب الذين كان حّب القتال رشيعًة هلم 
القرآن من عمل  الِسلم يف  العاقلون، وحّب  النبّي وأنكرها  أنكرها  يف اجلاهلية 

اهلل، وحّب القتال لغري سبب معقول من عمل الشيطان، ويف سورة البقرة:

ًة َوالَ تَتّبُِعوا ُخُطَواِت الّشَيطاِن إِنُّه 
ّ
ِم اَكف

ْ
وا يِف الّسل

ُ
ِيَن آَمُنوا اْدُخل

ّ
)يَا أّيَها اذل

ُكْم َعُدّو ُمبنٌِي)...
َ
ل

أما أروع ما يف هذا املبدأ الذي كشف عنه ابن أيب طالب دون عنٍت ودون 
تنقل  ثورية خرّية  إّنام هي  أبدًا،  التطور  إىل  الدافعة  الثورية  أّن هذه  فهو  إجهاد، 

البرش أبدًا من حال إىل حال أفضل)1(.

))( البستاني، د. محمود، اإلسالم وعلم النفس، مشهد، مجمع البحوث اإلسالمية، 409)هـ.
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رأيناه  ما  فأشّد  ومعنى،  روحًا  الوجود  وخري  احلياة  ثورّية  يوّحد  عليًا  أّن 
يوّحد معنى التطّور، أو ثورّية احلياة، بمعنى الوجود توحيدًا ال جيعل هذا شيئًا 
الوجود  خري  من  كاًل  احلياة  ثورّية  جيعل  بل  هذا،  من  شيئًا  تلك  وال  تلك  من 
ال  تطّور  أهّنا يف  العلوي  املبدأ  فالثورّية يف  احلياة،  ثورية  من  كاًل  الوجود  وخري 
هيدأ يف سبيل اخلري، وهذا التطور يف ما ُيستفاد من مذهب ابن أيب طالب، سنّة 

طبيعّية ال يمكن لقوٍة من القوى أن تعوقها أو تقف يف سبيلها.

غري أّن اإلنسان قادر عىل أن يفهم هذه احلقيقة، فُيساعد الطبيعة يف ُمهّمتها 
احلياة.  لناموس  املعارضة  خطر  من  وينجو  الزمن  من  فيفيد  الكربى،  الثورّية 
التطّور أن يعوقه أو حيّول جمراه، فإّنه خارٌس إذ ذاك  أّما إذا وقف يف طريق هذا 

مسحوٌق بعجلة احلياة السائرة إىل أمام(.

وقت  يف  للخصم  الُعهود  إعطاء  أو  وإبرامها  االّتفاقّيات  عقد  مسألة  إّن 
 هي من املسائل املهّمة التي ال تراجع فيها، حيث يميض احلرب عند عيل

يف وصل حلقات منهاجه القويم يف ظروف احلرب، فيقول:

ُحْط َعْهَدَك 
َ
ًة، ف بَْسَتُه ِمْنَك ِذمَّ

ْ
ل
َ
ْو أ

َ
)َوإِْن َعَقْدَت بَيَْنَك َوَبنْيَ َعُدوَِّك ُعْقَدةً أ

يَْس 
َ
إِنَُّه ل

َ
ْعَطْيَت، ف

َ
َمانَِة، َواْجَعْل َنْفَسَك ُجنًَّة ُدوَن َما أ

َ
َتَك بِاأل اءِ، َواْرَع ِذمَّ

َ
َوف

ْ
بِال

َوتََشتُِّت  ْهَوائِِهْم 
َ
أ ِق  َتَفرُّ َمَع   ،

ً
اْجتَِمااع ْيِه 

َ
َعل َشدُّ 

َ
أ انلَّاُس  يَشْ ٌء   َِّ الل َرائِِض 

َ
ف ِمْن 

ُدوَن  بَيَْنُهْم  فِيَما  وَن 
ُ
ك ُمرْشِ

ْ
ال َذلَِك  زَِم 

َ
ل ْد 

َ
َوق ُعُهوِد، 

ْ
بِال اءِ 

َ
َوف

ْ
ال َتْعِظيِم  ِمْن  آَرائِِهْم 

ِيَسنَّ 
َ

تَِك، َوال خت ال َتْغِدَرنَّ بِِذمَّ
َ
َغْدرِ، ف

ْ
وا ِمْن َعَواقِِب ال

ُ
ُمْسلِِمنَي؛ لَِما اْسَتْوَبل

ْ
ال

ْد َجَعَل 
َ
، َوق  َجاِهٌل َشِقٌّ

َّ
َِّ إاِل إِنَُّه ال جَيَْتُِئ َعَ الل

َ
نَّ َعُدوََّك، ف

َ
ْتِل بَِعْهِدَك، َوال ختَ

َمَنَعتِِه  ُنوَن إىل 
ُ
يَْسك  

ً
بِرمَْحَتِِه وََحِريما ِعَباِد 

ْ
ال َبنْيَ  َضاهُ 

ْ
ف
َ
أ  

ً
ْمنا

َ
أ َتُه  َوِذمَّ َعْهَدهُ   َُّ الل

َسَة َوال ِخَداَع فِيِه).
َ
ال إِْدَغَل َوال ُمَدال

َ
َويَْسَتِفيُضوَن إىل ِجَوارِهِ، ف
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إذن، احفظ العهد الذي أعطيته بالوفاء، وارَع الذّمة باألمانة، )ُثّم إّن الناس 
الوفاء  تعظيم  عىل  اجتامعهم  من  أشّد  اهلل  فرائض  من  فريضة  عىل  جيتمعوا  مل 
الوفاء  التزموا  املرشكني  أّن  حتى  آرائهم،  وتشّتت  أهوائهم  َتفّرق  مع  بالعهود، 

فيام بينهم، فأوىل أن يلتزمه املسلمون(.

ويف كتاب اهلل تعاىل نقرأ آيات ُمتعّددة هبذا الشأن:

وَن بَِعْهِدِهْم إَِذا اَعَهُدوا).
ُ
ُموف

ْ
)َوال

َعْهَد اَكَن َمْسؤوالً).
ْ
َعْهِد إِّن ال

ْ
وا بِال

ُ
ْوف

َ
)َوأ

َمانَاتِِهْم وََعْهِدِهْم َراُعوَن).
َ
ِيَن ُهْم أل

ّ
)َواذل

ِيَسنَّ بَِعْهِدَك)، 
َ

)َوال خت ُثّم إّن هؤالء قد عرفوا أّن الغدر يعود عليهم وباالً 
املكر  أي  املخاتلة،  باب  من  َعُدوََّك)  نَّ 

َ
ْتِل ختَ )َوال  وتنكث،  عهدك  ختن  ال  أي: 

واخلداع.

َسَة َوال ِخَداَع فِيِه) معناه: ال إفساد وال خيانة وال 
َ
ال إِْدَغَل َوال ُمَدال

َ
ُثّم )ف

التي تستنزل غضب اهلل تعاىل، وتقود  خداع، فهي ثالث من الصفات الذميمة 
إىل تفكك ُعرى الكيان االجتامعي، لينحدر حتاًم يف مسار التدين احلضاري.

احلايل،  بُعرفنا  والديبلوماسّية  السياسية  املواثيق  إىل   اإلمام يتطرق  ُثّم 
وضمن حالة احلرب والِسلم واالتفاقات املتعّلقة هبا، حيث يقول:

ْمٍر 
َ
كِيِد َواتلَّْوثَِقِة، َوال يَْدُعَونََّك ِضيُق أ

ْ
ْوٍل َبْعَد اتلَّأ

َ
ِْن ق نَّ َعَ لَ

َ
ل )َوالَ ُتَعوِّ

ْمٍر 
َ
إِنَّ َصرْبََك َعَ ِضيِق أ

َ
، ف َقِّ ِب انِْفَساِخِه بَِغرْيِ الْ

َ
َِّ إىل َطل ِزَمَك فِيِه َعْهُد الل

َ
ل

ِمَن  بَِك  ِيَط 
ُ

ْن حت
َ
َوأ تَبَِعَتُه،   

ُ
َاف

َ
َغْدٍر خت ِمْن  َخرْيٌ  ْضَل اَعقَِبتِِه 

َ
َوف انِْفَراَجُه  تَرُْجو 

َبٌة ال تَْسَتْقبُِل فِيَها ُدْنَياَك َوال آِخَرتََك).
ْ
َِّ فِيِه ِطل الل

فإذا تعّلل املعاقد لك بعّلٍة قد تطرأ عىل الكالم وطلب شيئًا ال يوافق ما أّكدته 
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العهد،  التزام  ثقاًل يف  لو رأيت  تعّول عليه، وكذلك  امليثاق، فال  وأخذت عليه 
فال تركن إىل حلن القول لتتمّلص منه، فخذ بأرصح الوجوه لك وعليك. )2(

والوفاء والصدق هي  والعهد  فاألمانة  العظيمة،  مفاهيم اإلسالم  هذه هي 
مفاهيم أّكدها اإلسالم طريقًا إىل سعادة البرشية وتكاملها.

وإّن املرء ليقف مذهوالً بحقٍّ أمام عظمة هذا الرجل امُللَهم وهو ُيفّصل يف 
ذلك الزمان البعيد أرقى ُنظم احلرب والسلم ورشوط املعاهدات الدولّية.

الديبلوماسية  واملعاهد  اجلامعية،  املراحل  أعىل  يف  اليوم  ُيدّرس  الذي  إّن 
كقانون حقوقي وسيايس ثابت يف العالقات الدولّية، وتعتمده األُمم املّتحدة أو 
املنظامت الدولّية األُخرى يف إبرام املعاهدات واالتفاقات الدولّية مل يتخّط هذه 

.املواد التي فصّلها اإلمام

أكثر  أو  دولتني  بني  املعقودة  واالتفاقّيات  املعاهدات  ذلك،  عىل  مثاًل  خذ 
بسبب نزاع حدودي، أو رصاع عىل جرف قاري، أو حول كيفية استغالل منابع 
حتديد  البلدين–أو  بني  الفاصلة  احلدود  ضمن  ُمشرتكة–تقع  معدنّية  وثروات 
السحب  تأثري عمليات  بفعل  الغازية  أو  النفطّية  الثروات  تلك  استغالل  طبيعة 
اآلخر،  للبلد  الداخلّية  الشؤون  يف  تدخالت  بفعل  أو  ذاك،  أو  اجلانب  هذا  يف 
والتي غالبًا ما تؤّدي إىل حرب أو رصاع دويل، ألجل احلصول عىل موطئ قدم 
يف  حيتاط  امُلعارص  العامل  أخذ  املعاهدات  هذه  دولّية...  نفوذ  مناطق  تشكيل  أو 

تدوينها خشيًة من وقوع فرص التعّلل بام قد يعرتي بعض ألفاظها من إهبام.

فغالبًا ما تلجأ الدول إىل كتابة هذه املواثيق بلغات خُمتلفة، فيكتب مثال نّص 
يتفقون  عاملية  ثالثة  لغة  ُيضيفون  ُثّم  واضحة،  وبلغٍة  البلدين  بلسان  املعاهدة 
االّتفاق،  مواد  يف  التفسريات  تباين  حاالت  يف  أساس  كمرجع  ُتعترب  عليها 
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الذي  النص  عىل  يعتمدون  أي:  للُمعاهدة،  القانونية  املالحق  يف  ذلك  ويكتب 
اّتفقوا عليه كمرجع لتفسري النصوص واعتامد ذلك املرجع وتثبيته، ورغم ذلك 
بحيث  التورية  واستخدام  الكلامت،  بمعاين  وتالعب  والتفاف  حتايل  فهناك 
التي وافقت وَوّقعت  التهّرب من االلتزامات  حتتمل الكلمة عّدة معاٍن لغرض 
عليها الدولة، وما أكثر ما حيدث هذا يف عاملنا املعارص، وهلذا تسعى الدول إىل 
استخدام أذكى وأقدر اخلرباء والسياسّيني يف تثبيت النصوص وتدقيقها؛ حتى 
ال تقع يف املزالق القانونّية والسياسّية يف عرص املكر واخلداع وانعدام املبادئ يف 

العاّمة. العالقات 

يف  الوقوع  من  وحّذر  السنني،  مئات  قبل   عيل اإلمام  أّكده  ما  وهذا 
يستخدم  ال  أن   يطلب كذلك  الِعلل(،  فيه  جتوز  عقدا  تعقد  )وال  مداخله 
منهج عيل. وما  واملواثيق، هذا هو  االلتزام  للهروب من  القول كمالذ  حلن 
أكثر ما يتمنّى املرء لو أّن املجتمعات البرشّية سارت عىل هداه ومنهجه لتتجنّب 
بنى  ملِا  اإلنسان  خسارة  وبالتايل  احلضارة،  يف  العام  واخلراب  والدمار  السقوط 
وما بذل من جهد يف سبيل الرقي واملدنّية، بفعل نقض عهد، أو هتّور سلطان، 

أو اعتداء أثيم، أو غزو يف ليلة ظلامء وما شابه ذلك.

العهد،  من  حلقه  الذي  الضيق  عىل  الوايل  صرب  أّن  عىل   اإلمام يؤّكد  ُثّم 
خري  هو  به  أحاطت  التي  واملشاكل  الُعقد  يف  االنفراج  أمل  عىل  ذلك  وحتمل 

وأفضل من غضب اهلل وعدم رضاه يف حالة الغدر ونقض العهود واملواثيق.

إّن هذا الكالم حيمل يف طّياته أعىل القّيم وأرقى املفاهيم األخالقية يف التعامل 
املتوّحشون يف عرصنا  التي دّمرها  اإلنساين، حيمل قيمة اإلنسان معه وإنسانّيته 
واالنغالق  الضيق  عن  الُبعد  كّل  بعيدًة  اآلفاق،  عاملية  روحًا  معه  حيمل  احلايل، 
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ونكٍث  وكذٍب  غدٍر  من  الزائفة،  القيم  عن  أيضًا  وبعيدًة  والفكري،  احلضاري 
واحتيال، والتي جّرت إىل ويالت احلروب والرصاع الذي أكل من البرشية ما 
اإلنسان، ومن  تعاىل وهو  اهلل  كّرمه  الذي  املخلوق  ذلك  ُيعّد وال حُيىص من  ال 
تلك الطبيعة التي خلقها اهلل تعاىل لإلنسان لكي يتمّتع بنِعمها ويستغّل مواردها 

يف سبيل راحته وُيعّمرها من أجل سعادته.

لكّن هذا–كام تأّكد سلفًا–ال يمنع من التأهب واالستعداد ملواجهة الطوارئ 
امُلحتملة، فاإلسالم مل يمنع ذلك، بل أقّره.

الدين واجلهاد  للدفاع عن  إّنام هي وسيلة  ذاهتا،  ليست هدفًا بحّد  فاحلرب 
يف سبيل إعالء راية احلق. وهذا عيّل ُيدير احلرب والسالم معًا، احلرب ألّنه 
اضطر إليها بعد أن أتّم احلّجة، فهي للدفاع عن دين اهلل وهيبته ومبادئه السامية 

التي حاول الطامعون واملنافقون وامُلضّللون اخرتاقها)1(.

قانوٌن اجتماعيٌّ َخطري
انلاس  )وإنّما  منه  اجلُملة األخرية   املؤمنني أمري  النَظر يف كالم  ُيلفت  ممّا 

 َمن َعصم الل).
ّ
مع الُملوك واُلنيا، إال

الُكرة  ُمهّم من الظواهر االجتامعية عىل  وكأّن هذا هو مبدأ أساس أو جزء 
عىل  والتساقط  الدنيا  وحّب  امُللوك  مع  دائاًم  الناس  أّن  هل  ترى  يا  األرضّية، 
االيدولوجيا ذات  أم  السلطان  أم  الدولة  أسباب ذلك؟ هل  الدنانري؟ وما هي 

تأثري مبارش عىل هذا السلوك اخلاطئ؟ وما هو العالج إذن؟)2(

))( جعفر، د. محمد علي، تاريخ القوانين ومراحل التشريع اإلسالمي. بيروت، المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر، 986).

)2( جعفر، د. فوزي، علي ومناوؤه، ط2، بيروت، مؤسسة الوفاء، 984).
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حقائق  من  هي  املجتمع  عىل  امُلفسدة  والدولة  الصاحلة  الدولة  تأثري  إّن 
وحتقيق  دراسة  إىل  حيتاج  ذلك  أّن  إالّ  العميل،  الواقع  ىف  هذا  الظاهرة،  األمور 
بالدولة إىل  التي تؤّدي  العوامل  له ِصلة وثيقة يف معرفة  أّن  ملعرفة جذوره، كام 

الصالح أو إىل الفساد.

قامت  التي  واحلضارات  مضت  التي  األُمم  حياة  عن  حُيّدثنا  التاريخ  إّن 
واندثرت، فُيبنّي لنا سرية امُللوك واحلّكام، وأثرها السلبي أو اإلجيايب عىل حياة 

ومسرية وتطّور امُلجتمعات.

وراساًم  وُمقنّنًا  وموجهًا  قائدًا   اهلل رسول  رأسها  عىل  ُأّمة  إىل  فلننُظر 
لبناء  جهده  باذالً  وهنارًا  لياًل  يسعى  وُمرّبيًا  الناس،  به  يستنري  الذي  للمنهج 
التى  الرائعة  إهّنا الصور  العدالة والسعادة والرفاهية.  جمتمع سليم قوي تسوده 
جتذبنا وهتّزنا من األعامق، وجُتّدد فينا احلياة، وتبعث فينا الطمأنينة واالستقرار 
ِعلم  عىل  فالكّل  اإلنسانّية،  رسول  واختّطه  َسنّه  ما  عىل  الزاهر  املستقبل  لبناء 
ظِّله  الذي عاش يف  املدين اإلسالمي  املجتمع  الطاهرة، وبذلك  النبوّية  بالسرية 
به  حَتُلم  الفقري سعيدًا وُمكرمًا، وفيه من مراتب اإليثار والتضحية واملؤاخاة ما 
الدين هو من عالماته  اجّتاه  النفس  والتحّمل وهوان  الصرب  بل ذلك  النفوس، 
احلّق  أجل  اهلل من  واملوت يف سبيل  الشهادة  نحو  الالُمتناهي  أيضًا، واالندفاع 
واملبدأ القويم، ومن شواهده ذاك املجاهد عمر بن احلامم–أخوبني سلمة–حينام 
القتال، حيث قال: )والذي نفس حمّمد  الناس عىل  سمَع رسول اهلل حُيّرض 
بيده، ال ُيقاتلهم اليوم رجٌل فُيقَتل صابرًا حُمتسبًا، مقباًل غري ُمدبر، إالّ أدخله اهلل 
اجلنّة(، فقال ُعمر بن احلامم، ويف يده ترات يأكلهن: بٍخ بٍخ، أما بيني وبني أن 
أدخل اجلنّة إالّ أن يقتلني هؤالء! ُثّم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه، فقاتل 
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رسول  اهلادي  واإلمام  العظيم  القائد  بناه  الذي  املجتمع  هذا  ُقتل،  حّتى  القوم 
.اهلل

وهذا  شاكلتها،  عىل  حرصه  ُيمكن  ال  وممّا  الصورة  هذه  أمثال  مع  لكن 
قلبه  يف  وهناك  ُهنا  منافق  وجود  من  يمنع  ال  ذلك  فإّن  االجتامعي  التامسك 
أّن  إالّ  الدنيا،  اجلََشع وُحّب  قلبه  تأّصل يف  أو ذاك وقد  مرض، يف هذا اجلانب 
األعم األغلب ُهم مَحَلة الرسالة اّلذين نرشوا مبادءها يف كّل البقاع، وهم امَلَثل 

الذي ُيرَضب به يف الُسلوك اإلنساين القويم واخلُُلق الرفيع.

الذات  من  جتعل  رائدة  قيادة  من  األسباب  هلا  هتيأت  ما  إذا  الشعوب  إّن 
وحفظ  امُلجتمع  ترابط  يف  احلقيقي  دورها  هلا  أخالقّية  حقيقة  التائهة  اإلنسانّية 
تغمرها  رائع  أخالقي  مستوى  يف  تكون  السليمة  العادلة  املبادئ  ِوفق  مجعه 

السعادة واالطمئنان.

للشعوب  بالنسبة  املقّدمة  يف  ستكون  األُّمة  وهذه  القيادة  هذه  ِمثَل  إّن 
يستخّف  طاغية  فرعون  يقودها  ُأّمة  تكون  ذلك  من  العكس  وعىل  األُخرى، 

بقومه ويقهرهم عىل طاعته، بل عىل تصديق ضالالته والدفاع عنها.

، أو تستفيق من طغيان ُظلم واستهتار،  إهّنا ُأّمة يصعب أن ُتذِعن لرُبهان حقٍّ
الَسَحرة  هزيمة  استوقفتها  فال  البّينة،  والدالئل  اآليات  تبرص  وهي  حتى 
وإذعاهنم مُلعجزات موسى، وال استفاقت آليات العذاب والُرعب يف الضفادع 
ل واجلراد والدم، وحتى انغالق البحر لقوم موسى مل حُيّرك يف ضامئرهم  والُقمَّ

نزعة الَتحّرر من ذّل العبودّية واخلنوع)1(!

))( جاسم، عزيز السيد، علي بن أبي طالب )سلطة الحق(، ط2، دار سينا للنشر.
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حقائق ثابتة
تطبيق  خالل  من  امُلجتمع  مع  العمل  حول  يدور   اإلمام كالم  حمور  إّن 
ُه  مَهّ فكان  اإلسالمّية،  الرشيعة  حّددته  ما  ِوفق  ُأموره  وتسيري  والعدالة،  احلّق 

ووصاياه يندرج يف هذا األمر.

أو وصايا  تقريع  أو  توبيخ  أو  تذكري  فيها  اإلمام  ُكُتب  أغلب  أّن  نجد  وهلذا 
خاّصة  عالقة  هلا  وأغلبها  رعّيته،  محاية  هو  والدفاع  ذلك،  وغري  اجتامعية 
باملجتمع وحتّوالته وأعامله وُمراعاته والرفق به ومساعدته يف الظروف الصعبة 

التي تستوجب ذلك.

فالفكر الذي حيمله هو فكر إسالمّي إنساين، والرتابط وثيق بني اإلسالم 
 ،حمّمد ورشيعة  القرآن  ُسنن  من  هي  واملساواة  والعدالة،  واحلق  واإلنسان 
 صورٌة  ومن أجل ذلك أرسل اهلل األنبياء والُرسل ُمبرّشين وُمنذرين، وعيلٌّ
عىل  القرآن  مفاهيم  لكّل  والشامل  العادل  والتطبيق  الرسايل  للوعي  صادقٌة 
إىل  والقرآن  اإلسالم  رسالة  هي    عيلٍّ فرسالة  مجعاء.  البرشية  بل  املجتمع، 
معه حيثام  تدور    عيلٍّ نفس  العالية يف  اإلنسانّية  الروح  نجد  اإلنسانّية، وهلذا 

دار كدوران احلّق معه.

شأن  رفع  هي   املؤمنني أمري  حياة  يف  والرئيسّية  البارزة  فالِسامت  إذن، 
الدين ورضاء اهلل، ورضاء اهلل ال يتّم إالّ برضاء عيال اهلل، ونبذ كّل ما هو ضّد 
العاّمة  املفاهيم  أّن  ذلك  خالل  من  وُنالحظ  وسعادهتا،  وُحرّيتها  البرشّية  َتقّدم 
عىل  تطبيقها  قبل  وأهله  نفسه  عىل  طّبقها  والتي  امُلوّحدين،  سّيد  حيملها  التي 

غريه، هي التي جذبت النفوس وجعلته رمزًا خالدًا عىل َمّر الُدهور.

اإلنسانية وعىل  بأهدافها  يتبّجح  الغريب  العامل  ما زال  التي  الفرنسّية  فالثورة 
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خالل  من  اإلنسان  حلياة  معنًى  أعطوا  فالسفتها  وأّن  أفكارهم،  بنات  من  أهّنا 
شعار )حرية–عدل–ُمساواة( نجد أّن هذا الشعار هو ُجزء من املبادئ اإلسالمّية 
إنسانّية طرحها اإلمام  ِقَيم  أعلنها رسول اهلل–وهي بكّل ما حوت من  التي 

عيل قبلهم بمئات الِسنني)1(.

يف  التطبيقّية  الواقعّية  الصور  عىل  أذهاهنم  ونفتح  هؤالء،  بأيدي  فلنأخذ 
وُنرهيم  ثاقب،  عظيم  وفِكر  تاّمة  ُمتكاملة  عقيدة  من  املجيد،  اإلسالمي  ُتراثنا 
فكر  وما هو  وما هي سرية حممد؟  مفاهيم خالدة،  من  اإلسالم  أعطى  ماذا 
النفوس،  حَيّز يف  الذي  أّن  إالّ  عيّل؟ وما تضّمنته رسائله وكتبه بشأن ذلك؟ 
وتعّلق  أهله،  بني  اإلسالم  ضياع  هو  الصدور  يف  واحلرسات  اآلهات  وخيلق 

اآلخرين بمبادئه واالستفادة منها حتت عناوين خُمتلفة)2(.

ُحرّية اإلنسان يف امُلتمع
ُحرّيته  ُيقّيد  الذي  هو  واملجتمع  ُحّرًا،  يولد  اإلنسان  أّن  يقول  َمن  ُهناك 
يديه  وتشّد  بقامطه  وُتقّمطه  فورًا  القابلة  تأخذه  ُيولد  حينام  فالطفل  وحركته، 
بَِيِد ُعضو من املجتمع  القيد  ورجليه وتنع حركته، فإذن أّول يشٍء يستقبله هو 
الكبري وهي القابلة، فُتقّيد حرّيته، يف حني أّن هناك كلمة لإلمام هي أبلغ من 
كّل كالٍم، وأكثر واقعّيٍة من غريها، وهلا مدلوالهتا التحّررية، وفيها معاٍن سامية 

:(((هدفها َخلق اإلرادة الفكرّية والعملّية لدى اإلنسان، فقد قال

تعاىل  هلل  خالصٌة  فالعبودّية  ُحّراً)،  الل  خلقك  وقد  غريك  عبَد  تكْن  )ال 
))( التسخيري، محمد علي التسخيري، حقوق اإلنسان بين اإلعالنين اإلسالمي والعالمي، 

طهران، رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية، 997).
)2( جاسم، عزيز السيد، علي بن أبي طالب )سلطة الحق(، ط2، دار سينا للنشر.

)3( جامع، د. حامد، علي بن أبي طالب عليه السالم حاكماً وفقيهاً، القاهرة، 2003.
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العاّمة، وهذه احلرّيات  إرادته ويف تفكريه ويف حياته  ُحرٌّ يف  ال لغريه، واإلنسان 
جيب أن ُيرافقها ُمراعاة اجلوانب والضوابط التي حّددهتا الرشيعة؛ حتى ال ُتنتهك 
ُحقوق اآلخرين املرشوعة يف العيش بسالم وأمان، وُتصان احلياة العاّمة والنُظم 
التي ُتسرّي احلياة االجتامعّية من كّل انحراف أو جتاوز، مع احرتام القوانني التي 
ُتنّظم املسرية االجتامعّية، ومع ضامن سالمة احلُرّيات العاّمة ضمن إطار الرشيعة 
اإلبداع  حلركة  القاتلة  الضغوطات  من  ذهنه  سيتحّرر  اإلنسان  فإّن  اإلسالمّية، 
واحلقارة  واالستعباد  بالذّل  يشعر  ال  سوف  اإلنسان  هذا  فإّن  وبالتايل  والتطور، 
االعتقاد  الدين  يرفض  العقائدي  اإليامن  جانب  يف  حتى  نافعًا،  عنرصًا  ويكون 
الوراثي امُلقوَلب واجلاهز، إّنام يرى يف ذلك آثارًا سلبيًة ُمستقباًل، ويؤّكد عىل أّن 
اإلنسان جيب عليه التفكري والتدّبر قبل اإليامن واالعتقاد؛ حتى يضمن التامسك 
والرصانة أمام كّل التّيارات املختلفة؛ فعيلٌّ هو سعادة للبرشّية يف أفكاره وسلوكه؛ 
من  فرع  األوىل  ألّن  واحد،  وقت  يف  اإلسالمّية  العقيدة  مع  للتطبيق  قابلة  ألهّنا 

الثانية، فإهّنام قانون شامل للمجتمعات تسعد به وتعيش بسالم معه.

برعيته  بل  بُأّمته،  هيتم  كيف  لوجدته  وكالمه   اإلمام لُكتب  ُعدت  ولو 
للجميع  عنده  فالعدالة  ذمّيني،  أو  مسلمني  كانوا  سواء  املجتمع،  عموم  وهم 

مادام هو يف ظّل اإلسالم)1(.

احلزُم والِلنُي
إّن طبيعة الناس الذين ُيكّونون املجتمع ال تتوافق يف سلوكّية ُمعّينة؛ نتيجة 
للتباين يف األفكار والَفهم واالعتقادات يف القوانني والنُظم، واإلمام يرسم 

))( جرداق، جورج، علي صوت العدالة اإلنسانية، ط2، قم، دار ذوي القربى، 424)هـ.
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خط سرٍي القائد يف عالقته مع َشعبه مادام املجتمع هبذا الشكل من االختالف، 
)والضغث  اللِّني،  من  بضغث  الشّدة  خلط  وهو  خاّصة  مسرية  من  إذن  فالبّد 
)أضغاُث  ومنه  الَرطِب،  من  بيشٍء  يابسها  خمتلط  حشيٍش  قبضٌة  األصل:  يف 
األحالم( للرؤيا امُلختلطة التي ال يصح تأويلها، فاستعار اللفظة هاهنا، واملراد: 

امزج الشّدة بيشء من اللني فاجعلهام كالضغث(.

بناًء عىل ُمقتضيات  اختاذ احلزم والشدة  ُثّم إذا بدا أّن األمر ال ينفع معه إالّ 
. املصلحة اإلسالمّية والعامة وضمن احلدود الرشعية، فاستخدام ذلك رضوريٌّ

وهذه مسألة أساسّية يف إدارة احلياة االجتامعية والسياسية للبلد، وهي أيضًا 
حالٌة نفسّيٌة توجد يف أعامق الكثري من الناس، فهي تستخّف باحلاكم الذي يكون 
ضعف  استشعر  إذا  واملجتمع  والطامعني،  لألعداء  واهنًا  هدفًا  مملكته  سياج 
الدولة وعدم ُقدرهتا يف السيطرة عىل مقاليد األمور لضعف الوايل فسوف خيتّل 
التوازن االجتامعي والسيايس، وينهار معه النظام االجتامعي واألمني، ويصبح 

األمر يف غاية اخلُطورة.

البعض  بعضها  يأكل  ومتنوعٍة  ضاريٍة  لوحوٍش  غابًة  حينئذ  يكون  والبلد 
ويصون  حُيافظ  أن  عليه  املسلم  فالوايل  وحيوّيٌة،  عظيمٌة  مسألٌة  إهّنا  اآلخر. 
واحلرّيات  احلقوق  ُمعطيًا  يده،  ماّدًا  نفسه،  هلم  باسطًا  اجلميع،  وُيراعي  ويعدل 

:بام رّشعته العقيدة اإلسالمّية، وقد قال رسول اهلل

كم مسؤوٌل فاإلمام راٍع وهو مسؤول، والرّجل راٍع ع 
ّ
كم راٍع وُك

ّ
)لُك

أهله وهو مسؤوٌل، واملرأة راعيٌة ع بيت زوجها ويه مسؤولٌة، والعبد راٍع 
كم مسؤول).

ّ
كم راٍع وك

ّ
ع مال سيده وهو مسؤوٌل، أال فلك

فاملسؤولّية جسيمٌة وخطريٌة، وتتطّلب نفسًا ختاف اهلل وترعى ُحرماته، وقلبًا 
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رءوفًا، وفكرًا ناضجًا يستعمله يف امُللاّمت، مدّبرًا قديرًا أمينًا شجاعًا.

مع  الراعي  عالقة  لطبيعة  أساسّية  معاين  ُتعطي  واقعّية  متطّلبات  كّلها  هذه 
الرعّية واحلاكم مع املحكوم.

للُجَميع الرعاّيُة 
اإلسالمّية،  اإلنسانّية  الرعاّية  تشمله  االجتامعّية  امُلعادلة  من  آخر  َطرٌف 
التي  التالية،  الرسالة  ُتنّظمه صورة  ِوفَق إطاٍر خاصٍّ  العاّمة  املوازنة  ويدخل يف 
توّضح تتّبع اإلمام لألحداث، ودفاعه عن طوائف امُلجتمع امُلختلفة، حيث 

:قال

َواْحتَِقاراً  ْسَوةً 
َ
َوق َظًة 

ْ
ِغل ِمْنَك  ْوا 

َ
َشك َك  ِ

َ
بدَل ْهِل 

َ
أ َدَهاقنَِي  إِنَّ 

َ
ف َبْعُد،  ا  مَّ

َ
)أ

جُيَْفْوا  َو ُيْقَصْوا  ْن 
َ
أ َوال  كِِهْم  لرِِشْ يُْدنَْوا  ْن 

َ
أل ْهالً 

َ
أ َرُهْم 

َ
أ ْم 

َ
ل
َ
ف َوَنَظْرُت  وََجْفَوةً، 

ُهْم 
َ
ل  

ْ
َوَداوِل ةِ  دَّ الشِّ ِمَن  بَِطَرٍف  تَُشوُبُه  نِي 

ِّ
الل ِمَن   

ً
َبابا

ْ
ِجل ُهْم 

َ
ل بَْس 

ْ
ال

َ
ف لَِعْهِدِهْم، 

َصاءِ، إِْن 
ْ
ُهْم َبنْيَ اتلَّْقِريِب َواإِلْدنَاءِ َواإِلْبَعاِد َواإِلق

َ
ِة، َواْمُزْج ل

َ
ف
ْ
َقْسَوةِ َوالرَّأ

ْ
َبنْيَ ال

.( َُّ َشاَء الل

لقد أعطى اإلمام طريقة العمل مع صنف آخر من امُلتجمع بعد أن وصل 
يأترون  وال  يأمرون  الذين  الدهاقني  من  القوم  أكابر  بعض  تعّرض  خرب  إليه 
للضغط والشّدة والقسوة، وكذلك االحتقار واجلفوة هلم، فاإلمام يقول: جيب 
أن يكون ُهناك توازٌن يف التعامل والعالقة مع هؤالء الناس، ال أن ُتدينهم فهم 
ُتقصيهم– املسلمني، وال  أهاًل لذلك؛ ألهّنم من أهل الرشك وأنت وايل  ليسوا 
مشوبة  اللينة  باملعاملة  فأشعرهم  امُلعاهدين،  من  وجتفوهم–ألهّنم  ُتبعدهم  أي 
يستهينون  ذلك  وعند  حياهلم  يف  بضعفك  يشعر  ال  حتى  الشّدة؛  من  بطرف 
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بأمرك، وأشعرهم بأّنك شديد يف وقت الشّدة، أي: يكون عملك متداخاًل بني 
قّوٍة ورأفٍة أو تقريٍب وإبعاٍد مع هؤالء، لألسباب النفسية التي جيب أن ُيراعيها 

العامِل أو وايل املسلمني، هذا يف جانب العالقة مع املرشكني وامُلعاهدين)1(.

الكالم  هذا  يف  جاء  وكام  لُعاّمله،  وُيوّضحه  اإلمام  ُيظهره  آخر  جانب  هناك 
:له

ثِيِم، 
َ
َْوَة األ َمُع بِِه نَ

ْ
ق
َ
يِن، َوأ اَمِة الِّ

َ
ْسَتْظِهُر بِِه َعَ إِق

َ
ْن أ إِنََّك ِممَّ

َ
ا َبْعُد، ف مَّ

َ
)أ

َة بِِضْغٍث  دَّ َك، َواْخلِِط الشِّ َهمَّ
َ
َِّ َعَ َما أ اْسَتِعْن بِالل

َ
َمُخوِف. ف

ْ
َهاَة اثلَّْغِر ال

َ
ُسدُّ بِِه ل

َ
َوأ

 
َّ
ةِ ِحنَي ال ُتْغيِن َعْنَك إاِل دَّ ْرَفَق، َواْعَتِْم بِالشِّ

َ
ُق أ

ْ
نِي، وأرفِْق َما اَكَن الرِّف

ِّ
ِمَن الل

ُهْم َجانَِبَك، َوآِس 
َ
لِْن ل

َ
ُهْم وَْجَهَك، َوأ

َ
ةُ. َواْخِفْض لِلرَِّعيَِّة َجَناَحَك، َوابُْسْط ل دَّ الشِّ

ُعَظَماُء يِف َحْيِفَك 
ْ
ْحَظِة َوانلَّْظَرةِ َواإِلَشاَرةِ َواتلَِّحيَِّة؛ َحىتَّ ال َيْطَمَع ال

َّ
بَيَْنُهْم يِف الل

الُم). َعَفاُء ِمْن َعْدلَِك، َوالسَّ َس الضُّ
َ
َوال َيْيأ

فبعد أن أثنى عىل عامله من أّنه من الرجال الذين يعتمدهم يف ُمهاّمته يف إدارة 
البالد، ومن الذين يستعني به عىل إقامة العدل وإظهار دين اهلل، استمر اإلمام يف 
بيان مزاياه عىل أّنه من الوالة الذين يقمع–أي يدَحر–به األعداء ويكرس به شوكة 
َمُخوِف) 

ْ
ال اثلَّْغِر  َهاَة 

َ
ل بِِه  ُسدُّ 

َ
)وَأ ُثّم قال:  الذنوب واخلطايا،  امُلتكرّبين، أصحاب 

)الثغر: مظنّة طروق األعداء يف حدود اململكة، واللهاة: قطعة حلم مدالة يف سقف 
الفم عىل باب احللق، قرهنا بالثغر تشبيها له بفم اإلنسان(.

خالله  من  ُيدافع  الذي  امُلتقّدم  اخلندق  أّنه  من  رائٌع  تشبيٌه   كالمه ففي 
ُثّم يطلب منه االستعانة باهلل  عن ثغور املسلمني أمام أطامع األعداء الغاصبني، 
أوالً وقبل كل يشء أمام اهلموم واملشاكل التي تواجهه، والنظر إىل األمور بدقٍة 

))( الجحاف، يحيى بن إبراهيم، إرشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البالغة المبين، تحقيق السيد 
محمد حسين الجاللي، ط)، قم، 422)هـ.
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واحد  بسلوك  يّتصف  أن  يمكن  ال  كان  جمتمع  وأي  فاملجتمع  ُمتناهي،  وحذٍر 
ومسرية واحدة أبدًا، الّلهّم ربام إالّ يف حالة واحدة عابرة، هلا وقت حُمّدد وتزول

وقت  يف  املجتمعات  هبا  تّر  التي  اجلَمعي(  )العقل  حالة  هي  امُلؤّثر  بزوال 
مع  التعامل  يف  الدقيقة  املوازنة  عىل  ُيشّدد   فاإلمام وحُمّدد.  واحد  ومكان 
الناس )... قيل لبعضهم: َمن أرجح امللوك عقاًل، وأكملهم أدبًا وفضاًل؟ قال: 
بامُلجاملة،  الناس  ولقي  اجلور،  من  جهده  وحتّرز  بالعدل،  أّيامه  صحب  َمن 
وعاملهم بامُلساملة، ومل ُيفارق السياسة، مع لني يف احلُكم، وصالبة يف احلق، فال 

يأَمُن اجلريُء بطشه وال خياف الربيء سطوته()1(.

ِثقُل امُلوازَنة
أن  جيب  طبقة  وكل  ُمتنوع،  وُسلوكه  طبقاته  يف  املجتمع  أّن  آنفًا  ذكرنا  قد 
يكون هلا تعاُمل خاّص هبا، عالوة عىل أن يكون َهمُّ الوايل األّول هو النَظر إىل 
املجتمع  واحتياجاهتم من مجيع  َسرِي حياهتم  ومراقبة  الناس،  من  العاّمة  شؤون 
واالهتامم بام دوهنم، وال العكس كذلك فلكّل موقٍع خاص، وال أقصد بوجوه 
امُلجتمع الطبقة اخلاّصة التي ذكرها اإلمام يف عهده لألشرت، إّنام تلك هلا مبحٌث 
والرعية  بينهام.  فاصلٌة  وهناك  املطروح  املعنى  هذا  عن  بعيدٌة  وهي  هبا،  خاصٌّ 
هي  الطبقة  وهذه  العاّمة،  وُهم  املجتمع  من  الساحقة  األغلبّية  تؤّلف  عمومًا 
للعدوان،  البالد  تعّرضت  ما  إذا  املضحّية  والطبقة  امُلجتمع  يف  األساس  الثقل 
فهي يف امُلقّدمة، وقد وّضح إمامنا ذلك أيضا يف عهده لألشرت، وأغلب ما تكون 
الناس أصحاب نفوس طّيبة طاهرة مع وجود الرعاع فيهم، فال  الفئة من  هذه 

))( الحراني، أبو محمد الحسن، تحف العقول عن آل الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم. 
تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، ط2، قم، مؤسسة النشر، 424)هـ.
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بام  آهبة  غري  منزلٍة،  ومن  رزٍق  من  هلا  اهلل  قسم  بام  راضية  وهي  ذلك،  يف  ُمنافاة 
يسّدوا  أن  ُيريدون  مال،  مجع  أو  سلطٍة  أو  جلاٍه  طلبًا  اآلخرون  عليه  يتصارع 
اإلنسان  هبذا  الرَضر  إحلاق  العقل  من  فليس  اليومّية.  بمعيشتهم  أطفاهلم  َرَمق 
امُلستضعف، ألّن ذلك معناه اهنيار الدولة؛ ألّن هؤالء الناس ليسوا ُجثثًا هامدًة 
ال قول وال فعل هلم طيلة حياهتم، إّنام كلمتهم أقوى من أّي يشء، وإذا ُأطلقت 
الُظلم  انتشار  منها  ُمعّينة،  إالّ يف حاالت  امُلتفّجر، وهذا ال حيدث  الربكان  فهي 
حني  وقضمها  املرشوعة  حقوقهم  وإمهال  معايشهم،  يف  وحماربتهم  واستدامته، 
ذاك حُيدث ما مل يكن يف احلُسبان وما ال حُيمد ُعقباه؛ ألهّنم الطبقة األوسع انتشارًا 
واألكثر عددًا والقوة العاملة التي ُتدير حركة املجتمع بُجهدها وبذهلا، فالشّدة 
ال  فذلك  يشٌء  منهم  َبَدَر  وإن  الضعفاء  املساكني  هؤالء  مع  ليس  هنا  املطلوبة 
سوء  بل  واإلجحاف،  الُظلم  حالة  ُيامرس  لكي  للوايل  ُمسّوغًا  يكون  أن  يعني 
العمل واخلطأ، والتأديب يتناسب مع اإلساءة التي ارتكبها وهي حالة عادية يف 
املجتمعات، إّنام الشّدة مع الذي يّدعي القّوة وحُياول بكّل إمكاناته كسب املنافع 
الباطلة وأكل الُسحت احلرام ولو عىل ِحساب حّق امُلجتمع، بل أحيانًا إجحافه 
واحلُكم،  البالد  ُمقّدرات  عىل  للسيطرة  وُتنّيه  نفسه  تطمع  وأحيانًا  وظلمه، 
منها  احلذر  لغرض   اإلمام يقصدها  التي  اعتقد–هي  ما  الطبقة–عىل  وهذه 
من  قريبًة  األوقات  أغلب  يف  تكون  حيث  معها؛  القّوة  واستخدام  ومتابعتها 
اخلاّصة  الطبقة  منها  ُمتعّددة،  بتسميات  اإلمام  ساّمها  وقد  بالطه،  يف  بل  الوايل 
والعظامء  )بالضعفاء(.  للعاّمة  ُمصطلح  ِقباهَلا  وجعل  )بالُعظامء(،  واألُخرى 
مقِدرة  وأقّل  ُقدرة  أضعف  ُهم  َمن  ِحساب  عىل  كياناهتم  بناء  حُياولون  هؤالء 

وأبعد رغبًة، الذين اكتفوا بام أعطاهم اهلل من مكانة)1(.

))( الحلي، جعفر، المختصر النافع في فقه اإلمامية، طهران، مؤسسة البعثة، 0)4)هـ.
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ِعلُم الَنفس االجِتماعي
والعالقاُت العاّمة َمَع امُلَتَمع

عالقته  يف  األساليب  خُمتلف  يستخدم  وأن  بّد  ال  وحاكمه  البلد  قائد  إّن 
االجتامعي  النفس  بعلم  اليشء  بعض  ُملاّمً  يكون  أن  ّبد  وال  الشعب،  بطبقات 
الذي ُيعطي للموازنة االجتامعية حالة الضّخ املعنوي الستقرار وضع املجتمع، 

:ويف ذلك قال

َوآِس  َجانَِبَك،  ُهْم 
َ
ل لِْن 

َ
َوأ ُهْم وَْجَهَك، 

َ
ل َوابُْسْط  َجَناَحَك،  لِلرَِّعيَِّة  )َواْخِفْض 

ُعَظَماُء يِف َحْيِفَك 
ْ
ْحَظِة َوانلَّْظَرةِ َواإِلَشاَرةِ َواتلَِّحيَِّة؛ َحىتَّ ال َيْطَمَع ال

َّ
بَيَْنُهْم يِف الل

الُم). َعَفاُء ِمْن َعْدلَِك َوالسَّ َس الضُّ
َ
َوال َيْيأ

يف  االستقرار  حالة  تضع  هلم  الكريم  وااللتفات  للرعية  النفس  إنزال  إّن 
موضعها، وتعطي زمخًا قوّيًا للعالقة الصميمة بني الراعي والرعّية.

الوايل  بني  والوفاء  املحّبة  تبادل  يف  دوٌر  له  املجتمع  بأحاسيس  الشعور  إّن 
وِحقدًا  ُبغضًا  يقطر  عبوس  ُمقطب  بوجه  رعيته  ملقابلة  يأيت  فال  والرعية، 
وكراهّية، أي ال ُيقابل املجتمع إالّ وهو مبسوط الوجه، أي االنبساط والراحة 
املحتسب  أو  رئيسًا للرشطة  ليس  الرضا واملحّبة؛ ألّنه  الداللة عىل  يعطي  حتى 
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للرعّية  أٌب  إّنام هو  وامُليسء،  امُلجرم  الصورة حّتى خيافه  بتلك  ليكون  البالد  يف 
وقائٌد ملسريهتم)1(.

ويستأنسوا  معه  يتحدثوا  حتى  نفسه  من  يعطيهم  أن   اإلمام يطلب  ُثّم 
أسايسٌّ  مبدٌأ  بينهم  فاملساواة  مظاملهم،  وطرح  طلباهتم  بتقديم  هلم  والسامح  به، 
عند اإلمام، وهذه املساواة ال تكون يف جانٍب واحٍد حمدوٍد، بل حتى يف أقلِّ 
يتبني  التعبري، حيث  الِدّقة يف  الوصف كامل  والنَظرة، وهذا  اللحظة  األشياء يف 
والتي   ،اإلمام حيملها  التي  واالجتامعية  النفسية  العلوم  حجم  خالله  من 
صوّرها يف كالٍم بليٍغ ال ُيدركه إالّ َمن أمعن يف التصوير البالغي، وهذه حتتاج إىل 
بحوٍث خاّصٍة يف العلوم النفسّية واالجتامعية، حيث لو نظرنا إىل القرب الدقيق 
يف احلالة الوضعّية الدقيقة لِلْحَظة والنْظرة، أو يف احلركة التي تتّم بني األجفان 
ُمعّينة، أو اجلفن إذا حتّرك، نجد أهّنا  وإدارة العني، والعني إذا نظرت بحركات 
حتمل يف طّياهتا معاٍن كثريٍة، فامَلحّبة والغضب، وعدم الرضا فيها والقبول احلَسن 
وما يتبع ذلك، فإذن، املجتمعات يف حياهتا اليومّية قد اهتّمت يف هذه العناوين 
واألعراف وتعّودت عليها وتوارثتها، وأخذت النفوس تقرأ املعاين يف الُعيون، 
األُمور  إىل هذه  تلتفت  فالناس أخذت  والتحّية،  اإلشارة  األهداف يف  وتعرف 
وهتتّم هبا، فإذا ما كان صاحب تلك التعبريات يف العني والوجه واليدين )الوايل 
أو احلاكم( فهنا األمر يكون أشّد وأكثر أمهيًة وخطورًة، ولكن إذا ما ساوى يف 
أو  رىض  بحالة  إشعاٌر  أو  ُمعنّيٌ  تأويٌل  هناك  يبقى  فال  الناس؛  بني  الصور  هذه 
رفض لبعض الناس دون اآلخرين. يطمع الُعظامء يف حيفك وال ييئس الضعفاء 
كرباء  ألّن  املجتمع،  من  الناس  ضعفاء  رعاية  أجل  من  ذلك  كل  َعدلك(،  من 

))( حمادة، عمار، لقاء مع اإلمام علي عليه السالم في نهج البالغة، بيروت، مركز باء 
لألبحاث، )200.
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القوم–أي عظامءهم–يرتّصدون حركة ُوكالم الوايل، وهدفهم االنقضاض عىل 
الفريسة، أو اجليفة–إن صّح التعبري–ألّن َمن يطمع بظلم ضعفاء الناس ورسقة 
حقوقهم املرشوعة عند الوايل ملصاحله الذاتية، ومتابعة ما يقوم به الوايل هلؤالء 
حقيقة  يف  هو  للناس  وصالح  خرٍي  عمل  كّل  إلجهاض  وأفعال  حركات  من 
نتنة، وهؤالء  أمرها جيفة  التي هي يف واقع  الدنيوّية  املطامع  األمر سقوٌط عىل 
قلِب  اقتحام  يستطيعون  حّتى  مفتوٍح  باٍب  كّل  من  االستفادة  حُياولون  الُعظامء 
ونفس الوايل لتحقيق مآرهبم عىل حساب غريهم، وهذه حقيقة واقعة، فهم إذن 
أظلم َمن عليها؛ لظلمهم ضعفاء املجتمع واستغالل احلضوة واجلاه عند الوايل، 
الضعيف  )وُظلم   :احلسن البنه  وصّيته  من  جانب  يف   إمامنا قال  وقد 
أفحش الُظلم(، فاألعامل التي قد تبدو عاديًة بسيطًة، وهي إشارٌة ونظرٌة وحتّيٌة 
وحلظٌة، إالّ أهّنا ترتك آثارًا عظيمة لدى اآلخرين، فامُلتتّبع يرتّبص تلك احلركات 
وُيدركها فورًا، فإذا كانت حيفًا للناس أو ظلاًم فقد فتح فاه وَمّد يديه وانبسطت 
أساريره طمعًا بالوايل لسلب وظلم الضعيف. وكذلك أّن اإلمام خُيرب الوايل 
ومسألة  عدالتك،  من  اليأس  ُيصيبهم  سوف  بُظلمك  شعروا  إذا  الضعفاء  أّن 

اليأس من العدل جتّر إىل ُأموٍر كثريٍة سنتداوهلا يف بحثنا هذا.

ويستخلص ماذا أراد أمري املؤمنني يف بيانه الواضح يف عرصه وما بعده، 
نحو  ودفعها  النفوس  عىل  الشيطان  سيطر  وكيف  أيضًا؟  احلارضة  حياتنا  ويف 
الرّش والرذيلة واالنحطاط اخلُلقي؟ وبالتايل خراب الوضع النفيس عند املجتمع 

الذي يدّمر كّل مدنّيٍة وكّل حضارٍة.
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الَتقّسيم الِعلمي أو املعريف
حسب  املجتمع   عيّل اإلمام  هبا  صنّف  التي  التقسيامت  بعض  بّينا  لقد 
جانب  وهذا  واالقتصادية،  والسياسية  االجتامعية  الصفات  أو  املفاهيم  بعض 
له  أيضًا  وهذا  العلمّية،  املعرفة  َحسب  التقسيم  هو  التقسيامت  تلك  من  آخر 
كالمه  من  جانٍب  يف  يقول  حيث  ومسريته،  امُلجتمع  حياة  عىل  املؤّثرة  جوانبه 

لكميل بن زياد النخعّي:

ْتَباُع 
َ
َاٍة، َوَهَمٌج َراَعٌع أ

َ
ٌم َعَ َسبِيِل ن

ِّ
، َوُمَتَعل ٌة: َفَعالٌِم َربَّايِنٌّ

َ
الث

َ
)... انلَّاُس ث

َجُئوا إىل ُرْكٍن 
ْ
ْم يَل

َ
ِم، َول

ْ
ِعل

ْ
ْم يَْسَتِضيُئوا بُِنورِ ال

َ
وَن َمَع ُكِّ رِيٍح، ل

ُ
ُكِّ نَاِعٍق، يَِميل

َوثِيٍق).

أّن  املجتمع من الناحية العلمّية عند اإلمام عىل هذه األنواع الثالثة، إالّ 
الذين ُتسرّيهم  الثالث )جهلة األُّمة(،  أخطر هذه األنواع عىل املجتمع الصنف 
العقل  وجيمعهم  والقيل،  القال  وجيّرهم  الدواليب،  هبم  وتدور  األهواء، 
الناس،  احلمقى من  وُهم  باهلََمج،   اإلمام الناس، وقد وصفهم  بني  اجلمعي 
إعادة  هدفها  كانت  سواء  معرفٍة،  وال  ِعلٍم  بدون  صيحٍة  كّل  يّتبعون  إهّنم  ُثّم 
حقٍّ مغصوٍب، أو حركة باجّتاه الباطل، فهم مع الرياح أينام تيل يميلون معها، 
والسبب يف كل ذلك أهّنم ال ِعلم وال معرفة هلم حتى يتبرّصوا األمور ويعرفوا 
ليس  ُثّم  الظلامت،  يف  به  ُيستضاء  اإلمام–نوٌر  وصفه  فالعلم–كام  حقائقها، 
لدهيم أو يف فكرهم أّي استقرار أو هدوٍء يف أعامهلم وحركاهتم، وهم األدوات 
الذين حُيّركهم الناس كيفام شاءوا، ال استقرار هلم يف رأٍي وال مشورة هلم أبدًا. 

جتلبهم الصيحة سواء كانت من ُهنا أو هناك كام حُيّرك مشاعرهم املال.
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اإلنساني التقسيم 
منتهى  يف  أخالقّيٍة  حضاريٍة  نقلٍة  يف  ُأخرى  صورٍة  إىل    عيلٌّ اإلمام  ينتقل 
املجتمع  وُيصنّف  البرشّية،  واملشاعر  باألحاسيس  الفّياض  والشعور  اإلنسانّية 
بشكٍل أنساينٍّ آخر، حيث ُيقّسم الناس إىل صنفني ُيشّكالن ُعموم األّمة، فالناس 

 صنفان: عند عيلٍّ

)إّما أٌخ لك يف اّلين، وإّما نظرٌي لك يف اخَللق).

وهذه نظرٌة إنسانّيٌة عظيمٌة، بل حضارّية راقية ال يمكن أن يدرك مدى قيمتها 
َمن يمتلك عقاًل راجحًا وثقافًة واسعًة. تكّلم هبا أمري املؤمنني وأعطاها  إالّ 
مبدًأ عامًا للبرشية، وقانونًا إنسانيًا حضاريًا، إن ُطّبق بام جاء فيه سعدت البرشّية 
وَحّل األمن والسالم. وما يطرحه أدعياء احلرّيات وحقوق اإلنسان من مبادئ 
نِفاق وكذب، واإلشارات كثريٌة يف هذا  الشأن ال تعدو كوهنا حمض  عاّمة هبذا 
حيث  سبقنا،  وما  احلارض  عرصنا  يف  نراه  ما  وهذا  لذكرها،  جمال  وال  اجلانب 
عىل  السليم  اخلُلق  حتوي  والمعٍة  بّراقٍة  بنصوص  الزائف  والتمّسك  التبّجح 
فاإلنسان  األرض.  عىل  املستضعفة  للشعوب  والترشيد  والسبي  والقتل  الورق 
 أخو اإلنسان، سواء كان يف الدين وارتباطاته الوشيجة أو يف اخللقة،  عند عيلٍّ

فاهلل خلقهم كلهم من آدم وحواء:

َبائَِل 
َ
َناُكْم ُشُعوًبا َوق

ْ
ْنىَث وََجَعل

ُ
ٍر َوأ

َ
ْقَناُكْم ِمْن َذك

َ
يَُّها انلَّاُس إِنَّا َخل

َ
) يَا أ

ْتَقاُكْم). )1(
َ
َِّ أ َرَمُكْم ِعْنَد الل

ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
تِلََعاَرف

أّية نظرٍة عظيمٍة هذه، بعيدٌة كّل الُبعد عن العنرصية والتعّسف واالستخفاف 
 للحّكام وللمجتمعات  واالستهانة بالناس، أّية صورٍة ناصعٍة هذه ُيعطيها عيلٌّ
إنسانّيٍة  ُأسٍس  كياهنا عىل  وبناء  الواحدة  الدولة  السلمي يف  وللتعايش  البرشّية، 
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من  نشاهده  وما    عيلٍّ أفكار  من  هذا  عرصنا  يف  اآلن  نحن  أين  مثيلها.  َقّل 
تييٍز عنرصيٍّ وحقٍد دينيٍّ ورصاٍع طائفٍي، وجرائم بشعٍة ُترتكب بحّق البرشية 
باسم اإلنسانّية والدفاع عن حقوقها؟! ولننظر إىل واضع ُأسس احلرّية والعدالة 
 تلميذ رسول اهلل، الذي قّدم تلك األفكار املليئة بالروح  واإلنصاف عيلٍّ

اإلنسانّية، وُنطّبق ما قّدم لنا وللمجتمعات اإلنسانّية)1(.

إّن حالة التعايش اإلنساين األخالقي يف املجتمعات تبعث األمل يف النفوس، 
احلياة  أصبحت  أن  بعد  فيها  العقول  وتبدع  والتطّور،  واالنبعاث  النمّو  ويعّم 
 أعلنها عيل التي  السامية  املبادئ  وإيثار يف ظل  أمان وحمبة  االجتامعية واحة 
)إّما أٌخ لك يف اّلين)، فإذا كان كذلك فلُه حقوٌق تستوجب أداءها يف اإلسالم، 
فإذا  للتعامل األخوي واإلنساين.  الِصيغ  الدين ذلك ووضع أفضل  وقد رشح 
كان أٌخ يف الدين جيب أن يتبادل احلقوق مع اآلخرين؛ ألن تلك املبادئ قوانني 
عاّمٌة وتاّمٌة ال حتتاج إىل تحيٍص، إّنام حتتاج إىل تطبيٍق من خالل الرتبية الدينية 

واألخالقية، وترويض النفس حتى تطّوع للعمل بتلك القيم العظيمة)2(.

األمانات  وتأدية  احلقوق  أداء  من  لبعض:  بعضهم  الناس  بني  جيري  و)ما 
والنصفة يف املعامالت واملعاوضات وتعظيم األكابر والرؤساء وإغاثة املظلومني 
أحدًا،  يظلم  وال  بحّقه،  يرىض  أن  يقتيض  العدالة  من  الِقسم  فهذا  والضعفاء. 
ويقيم كل واحٍد من أبناء نوعه عىل حّقه بقدر اإلمكان، لئاّل جيور بعضهم بعضًا 
النبوي:  احلديث  ورد  وقد  استطاعته.  بحسب  املؤمنني  إخوانه  حقوق  وُيؤّدي 
)إّن للمؤمن عىل أخيه ثالثني حقًا ال براءة له منها إالّ بأداٍء أو العفو: يغفر زّلته، 
ويرحم ُغربته، ويسرت عورته، ويقبل عثرته، ويقبل معذرته، ويرّد غيبته، ويديم 

))( حمادة، عمار، مصدر سابق.
)2( محمود، أ. د. خضير كاظم، السياسة اإلدارية في فكر اإلمام علي بن أبي طالب بين 

األصالة والمعاصرة، بيروت، مؤسسة الباقر.
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وجُييب  ميتته،  ويشهد  مرضته،  ويعود  ذّمته،  ويرعى  خّلته،  وحيفظ  نصيحته، 
وحيفظ  نرصته،  وحيسن  نعمته،  ويشكر  ِصلته،  وُيكافئ  هدّيته،  وَيقبل  دعوته، 
ويصدق  إنعامه،  ويرّب  كالمه،  ويطيب  مسألته،  ويشفع  حاجته،  ويقيض  حليلته 
فريّده  ظاملًا  نرصته  فأّما  مظلومًا،  أو  ظاملًا  وينرصه  ُيعاديه،  وال  وُيواليه  أقسامه، 
خيذله،  وال  َيسأمه،  وال  حّقه،  أخذ  عىل  فُيعينه  مظلومًا  ُنرصته  وأّما  ُظلمه،  عن 

وحيّب له من اخلري ما حيّب لنفسه، ويكره له من الرّش ما يكره لنفسه(.

فالدين  وضوابطها،  مضامينها  هلا  أيضًا  وهذه  اخَللق)،  يف  لك  نظرٌي  )وإّما 
، الذي طرح العدالة بمعانيها احلّقة، مطبقًا عىل  اإلسالمي مرتَجٌم بفكر عيلٍّ
، ُيريد  نفسه أوالً وُمراعيًا كّل الظروف التي تّر عىل املجتمعات من خرٍي أو رشٍّ
والبناء  البناء،  اهلدف يف  فاإلنسان عنده  الكلمة،  بمعنى  إنسانّيًا  جُمتمعًا  يبني  أن 
امُلطلقة، فعيلٌّ كان ال  العدالة  امُلحكم هو  بأساٍس حُمكٍم واألساس  ال يكون إالّ 
ويكون  لأُلّمة،  شاملًة  نظرًة  ينظر  إّنه  اآلخر،  ويرتك  إنساينٍّ  جانٍب  إىل  يلتفت 
اليهود  من  وغريهم(  الذّمة  )أهل  مثال  ينسى  فال  كافة،  باحلّق  احلكم  ِعرب  ذلك 

والنصارى ومن الطوائف األخرى، فهو مثاًل يقول إىل عاّمل بالده:

د أوَصيُتُهم 
َ
ٌة بُِكْم إْن شاَء الل، َوق ُْت ُجُنوَداً يَه مارَّ د َسريَّ

َ
 ق

ّ
)أّما بَعد، فإين

وإىل  إيلُكْم   
ُ
أبَرأ وأنا  الَشذى،  ِف  وَصْ األذى  فِّ 

َ
ك ِمن  عليِهم  لل  جَيُِب  بما 

تُِكم ِمن َمعّرة اجليش)))). ِذمَّ

وهو  معينة  جهة  إىل  جيشًا  وّجه  قد  بأّنه  اخلراِج  وُجباة  ُعاّمله   اإلمام خُير 
يقول:  ُثّم  الناس،  عن  رّشهم  وإبعاد  األذى  بكّف  أوصاهم  قد  وأّنه  هبم،  يمرُّ 
 
ً
مّيا

ّ
)وإىل ِذّمتكم)، أي: اليهود والنصارى الذين بينكم، قال: )َمن آذى ذ

وأمواهلم  كدمائنا،  دماؤهم  تلكون  اجلزية  بذلوا  )إنما  وقال:  آذاين)،  فكأنّما 
))( خالد، خالد محمد، في رحاب اإلمام علي عليه السالم، القاهرة، دار اإلسالم.
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كأموانلا)، ويسّمى هؤالء ذّمة، أي أهل ذّمة، بحذف امُلضاف. واملعرة: املرّضة، 
سّد  ِمن  إالّ  الذّمة،  وأهل  املسلمني  من  به  يمرُّ  َمن  أذى  من  ممنوع  اجليش  قال: 

جوعة امُلضطر منهم خاّصة؛ ألّن امُلضطر ُتباح له املِيتة فضاًل عن غريها)1(.

))( حمود، أ. د. خضير كاظم، السياسة اإلدارية، مصدر سابق.
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أهُل الِذّمة واإلسالم

)إّن ُحقوق األقلّياٍت يف اإلسالم حمكومٌة بموقف اإلسالم األساس من كرامة 
اإلنسان، ومن اإلشارات القرآنّية والنبوّية امُلستمّرة التي ُتنّبه إىل أّن الناس َخلُق 
تعبري  َحدِّ  عىل  اخلَلق  يف  لنا  ُنظراء  وأهّنم   ،آدم نفقس  من  وأهّنم  وعياله،  اهلل 
، إذ نحسب أّن عالئق الناس درجاٌت يف التصّور اإلسالمي، فهناك  اإلمام عيلٍّ
العالقة اإلنسانّية التي ُيمكن أن تتّم بانفصاٍل تامٍّ عن خُمتلف فوارق اللون والِعرق 

والدين. اإلنسان ملجّرد كونه أنسانًا فيه قبٌس من روح اهلل(.

يف  وسالٍم  بأمٍن  يعيشون  الذمة(–كانوا  )أهل  الناس–أي  من  الِصنف  وهذا 
اهلل  كتاب  فرضه  ملِا  وفقًا  اجلزية  منهم  وُتؤَخذ  السمحاء،  اإلسالمّية  املبادئ  ظّل 
وحّددته الرشيعة، ولذلك فإّن امُلسلمني كانوا مسؤولني عن أمنهم والدفاع عنهم.

الدفاُع عِن امُلعاهدين
إّن اإلمام علّيًا يعترب الدفاع عن امُلعاهدين من الرضورات األساسّية التي 
ال جيد فيها فرقًا بينهم وبني غريهم من املسلمني، ففي وقائع الغزوات امُلتكررة 
جليش ُمعاوية بن أيب سفيان عىل ُقرى وُمدن الدولة اإلسالمّية يف األنبار، حيث 
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 تأثرًا شديدًا وحّث  قتلوا وهنبوا وسلبوا وأحرقوا كّل يشٍء للناس، فتأّثر عيلٌّ
أصحابه عىل اجلهاد والقيام ملقارعة العدو بعد أن وجد فيهم التكاسل والتباطؤ 

واخلذالن، وقد قال يف ذلك:

ْخَرى 
ُ
َواأل ُمْسلَِمِة 

ْ
ال ةِ 

َ
َمْرأ

ْ
ال َعَ  يَْدُخُل  اَكَن  ِمْنُهْم  الرَُّجَل  نَّ 

َ
أ َغيِن 

َ
بَل َقْد 

َ
)َول

 
َّ
إاِل ِمْنُه  َتْمَتنُِع  َما  َورُُعَثَها،  الئَِدَها 

َ
َوق َبَها 

ُ
ل
ُ
َوق َها 

َ
ِحْجل َتُِع 

َفَينْ ُمَعاِهَدةِ، 
ْ
ال

رِيَق 
ُ
ٌم، َوال أ

ْ
وا َوافِِريَن، َما نَاَل رَُجالً ِمْنُهْم لَك

ُ
ف بِاالْسِتَْجاِع َواالْسِتَْحاِم، ُثّم انرَْصَ

، بَْل اَكَن 
ً
وما

ُ
 َما اَكَن بِِه َمل

ً
َسفا

َ
 َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا أ

ً
 ُمْسلِما

ً
نَّ اْمَرأ

َ
ْو أ

َ
ل
َ
ُهْم َدٌم، ف

َ
ل

بِِه ِعْنِدي َجِديراً).

امُلسلمة واألُخرى  املرأة  يف هذا اخلطاب ظهر حزن اإلمام ملِا جرى عىل 
املعاهدة–أي من أهل الذمة–الذي سلب جيش معاوية منها ِحجلها و)قلبها(–
السوار املصمت–وقالئدها و)رعثها(–وهو رضب من اخلزر–وُهّن ال يستطعن 
فعل يشٍء سوى ترديد كلمة )إنا هلل وإّنا إليه راجعون( مع ُمناشدة هؤالء القساة 
الرمحة، ُثّم بعد ذلك عادوا من حيث أتوا بدون أّي يشٍء، تاّمني الَعدد ومل جُيرح 
واملعاهدة،  امُلسلمة  لتلك  واحدًا  كان  أَسَفُه  ُثّم  اجلُرح.  و)الَكْلم(  أحٌد.  منهم 

فهي حتت محايته كام هي املسلمة)1(.

 عن ُعمق ُحزنه عىل أعامل هؤالء الَغَدَرة يف قوله: لقد عرّب عيلٌّ

، بَْل اَكَن بِِه 
ً
وما

ُ
 َما اَكَن بِِه َمل

ً
َسفا

َ
 َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا أ

ً
 ُمْسلِما

ً
نَّ اْمَرأ

َ
ْو أ

َ
ل
َ
)ف

ِعْنِدي َجِديراً).

 مصونون حمفوظون يف ماهلم وأعراضهم وكراماهتم.  فأهل الذّمة عند عيلٍّ
وهذه النظرة اإلنسانّية التي ال نجد هلا نظريًا يف العصور السابقة، حيث إّن بالد 
عقائدهم  عىل  الذّمة  أهل  وبينهم  السنني  مئات  املسلمون  فيها  عاش  األندلس 

))( الحكيم، محمد باقر، دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، دار العترة، 424)هـ
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رقاب  عىل  السيف  أنزلوا  املسلمني  عىل  الدوائر  دارت  وحينام  أحد،  يمسهم  مل 
الباقون منهم، بحيث ال تشعر أّن هذه  د  َيرتّدوا، ورُشّ املسلمني أو حُيَرقوا إن مل 
دينه  أخفى  يسرٌي  نزٌر  إالّ  فيها  يبَق  فلم  السنني،  مئات  املسلمون  َملكها  البالد 
وإيامنه. واآلثار اإلسالمية الباقية ُتدلل عىل االمتداد والُعمق اإلسالمي امُلتأصل 
املسلمني  اجّتاه  املعاملة  يف  التبعيض  حيث  احلايل،  عرصنا  حتى  األرض  هذه  يف 
اإلنساين  االجتامع  وعلامء  ُمقّدراهتم.  بكّل  والعبث  وترشيدهم  وتقتيلهم 
أبناء  معاملة  من  كان  بام  فليعملوا  ذلك،  حول  َشَفٍة  ببنة  ينسبوا  مل  واملفكرون 
، وُيطّبق بحّقهم عامل العدالة  الطوائف واألديان األخرى كام كان يفعل عيلٌّ

واإلنصاف.

ُثّم إهّنم ال يدخلون يف اجليش اإلسالمي كُجنود، إّنام كانت حُتسن معاملتهم، 
وكانوا مع املسلمني عىل سواء أمام القانون يف القضايا احلقوقّية)1(.

اإلمياني التقسيم 
هناك تقسيٌم آخر عرّبنا عنه بـ )اإليامين(، وهو ضمن نطاق امُلجتمع بصورٍة 

عاّمٍة.

فقد قال اإلمام يف ِقسٍم من ُخطبٍة له:

 ٌ َا َوَطالٌِب بَِطي ٌء رََجا َوُمَقرصِّ
َ

يٌع ن َماَمُه َساٍع رَسِ
َ
َنَُّة َوانلَّاُر أ )ُشِغَل َمِن اجلْ

يِف انلَّارِ َهَوى).

تنطبق يف واقع األمر عىل حقائق  خُمتلفة  إيامنّية  هؤالء ثالثة أصناٍف هبيئات 
إيامن األفراد وأعامهلم لآلخرة، وهذه الصفات أيضًا ترتتب عليها ُأُموٌر كثريٌة يف 

))( الحكيم، محمد باقر وآخرون، مكانة أهل البيت عليهم السالم في اإلسالم واألمة 
اإلسالمية، ايران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية، 422)هـ.
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حياة املجتمع وعالقاته وطبيعة التعامل فيام بينهم.

فاإلمام َتضّمن معنى كالمه التأكيد عىل أّن )َمن كانت أمامه اجلنّة والنار 
للجنّة  أوقاته مجيعهًا يف اإلعداد  تنفذ  أن  به  اهلل سبحانه، فحريٌّ  ما وصف  عىل 

واالبتعاد عاّم عساه يؤّدي إىل النار(.

ُثّم قّسم الناس )إىل ثالثة أقسام:

)األول( الساعي إىل ما عند اهلل الرسيع يف سعيه، وهو الواقف عند ُحدود 
الرشيعة، ال يشغله فرضها عن نفلها وال شاقها عن سهلها.

الطاعة،  إىل  ِصلٌة  وله  اخلشية،  تعمُره  قلٌب  له  البطيء،  الطالب  و)الثاين( 
لكن ربام قعد به عن السابقني ميٌل إىل الراحة، فيكتفي من العمل بفرضه، وربام 
انتظر به غري وقته، وينال من الرخص حّظه، وربام كانت له هفوات، ولشهوته 
عماًل  خلط  الذي  فذلك  ذنبه،  عىل  النََدم  كثرُي  رّبه،  إىل  رّجاٌع  أّنه  عىل  نزوات، 

صاحلًا وآخر سّيئًا، فهو يرجو أن يغفر له.

وقال  االسم  ولبس  الرسم  حفظ  الذي  وهو  امُلقرّص:  )الثالث(  والِقسم 
بلسانه أّنه مؤمن، وربام شارك الناس فيام يأتون من أعامٍل ظاهرٍة كصوٍم وصالٍة 
وما شاهبهام، وظّن أّن ذلك كّل ما يطلب منه، ُثّم ال تورده شهوته منهاًل إالّ عّب 
أن  به  اهلوى وجدير  عبد  فذلك  إليه،  انتهى  إالّ  أمر  إىل  هواه  به  يميل  منه، وال 

يكون يف النار هوى(.

التقسيم اإلداري
اجُلند

وهو يف تعبرينا العسكري احلايل: القوات امُلسّلحة، أي اجليش الذي حُيافظ 
ويقوم  األعداء،  من  الثغور  عن  وُيدافع  واالجتامعي،  السيايس  الكيان  عىل 
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من  الصنف  وهذا  العام،  األمن  حفظ  أو  للبلدان  فتح  من  اجلهادّية  بالعملّيات 
 يف مواضع خُمتلفٍة؛ نظرًا ألمهّية موقعيته يف الدولة  املجتمع ذكرهم اإلمام عيلٌّ
لقوام  بالنسبة  وأمهّيتهم  وِصفاهتم  معاملهم  حّدد  ُثّم  عاّمٍة،  بصورٍة  واملجتمع 
وهم  واألرواح،  األنفس  عىل  وامُلحافظة  البالد  أمن  وصيانة  السيايس،  الكيان 
تعبئة  ُأسلوب  مسألة  عالج  ُثّم  قيادهتم،  بنوعية  واهتم  والسلطان،  الدولة  هيبة 
التي يستخدمها هذا اجليش،  العسكرية  التعبئة  القوات، أي أعطى صورة  هذه 
أو  أملانّية  وُأخرى  أمريكّية  أو  إنكليزّية  تعبئة  هناك  امُلعارص  ُعرفنا  يف  نقول  كام 
كّل  يف  ُمعينة  نظرّيات  وهلم  اآلخر،  البعض  عن  بعضها  خيتلف  وكلٌّ  روسية، 
تطبيقها  يطلب  خاّصة  تعبئة  له  أيضًا    عيلٌّ فاإلمام  األنواع،  هذه  من  واحدة 

:عىل جنده يف أيام احلرب، وهذا جانب من تعبئته للجيش، حيث يقول

ُيوِف  ْنَب لِلسُّ
َ
إِنَُّه أ

َ
رْضَاِس؛ ف

َ
وا َعَ األ َارِسَ َوَعضُّ

ْ
ُروا ال خِّ

َ
ارَِع َوأ ُموا الَّ )َفَقدِّ

بَْصاَر؛ 
َ
األ وا  َوُغضُّ ِسنَِّة، 

َ
لأِل ْمَوُر 

َ
أ إِنَُّه 

َ
ف َماِح؛  الرِّ ْطَراِف 

َ
أ يِف  َُووا 

ْ
َواتل َهاِم، 

ْ
ال َعِن 

َفَشِل، 
ْ
لِل ْطَرُد 

َ
أ إِنَُّه 

َ
ف ْصَواَت؛ 

َ
األ ِميُتوا 

َ
َوأ وِب، 

ُ
ُقل

ْ
لِل ْسَكُن 

َ
َوأ ِش 

ْ
َجأ

ْ
لِل ْرَبُط 

َ
أ إِنَُّه 

َ
ف

يِْدي ُشْجَعانُِكْم).
َ
 بِأ

َّ
وَها إاِل

ُ
َْعل وَها َوال جتَ

ُّ
ِل

ُ
وَها َوال خت

ُ
ال تُِميل

َ
َوَراَيَتُكْم ف

:ويف كالم آخر له

َْزَر،  َُظوا اخلْ َها، َوالْ
ِّ
ْبَل َسل

َ
َماِدَها ق

ْ
غ

َ
 يِف أ

َ
ُيوف وا السُّ

ُ
ِقل

ْ
ل
َ
َمَة، َوق

ّ
وا الال

ُ
ِمل

ْ
ك

َ
)َوأ

نَُّكْم بَِعنْيِ 
َ
ُموا أ

َ
َُطا، َواْعل  بِاخلْ

َ
ُيوف وا السُّ

ُ
َب، َوِصل َر، َونَافُِحوا بِالظُّ ْ َواْطُعُنوا الشَّ

إِنَُّه اَعٌر يِف 
َ
ف  ، َفرِّ

ْ
ال ، َواْسَتْحُيوا ِمَن  رَّ

َ
ك

ْ
َفَعاوُِدوا ال  ،َِّ َوَمَع ابِْن َعمِّ َرُسوِل الل  َِّ الل

ْعَقاِب...).
َ
األ
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الدرع احلصني
ُيطلق عىل اجليش عادًة بالدرع احلصني؛ ألّن األُّمة تتسرّتّ باجليش يف املواقع 
والنهب،  السلب  أو  االعتداء  أو  الغزو  إىل  الوطن  فيها  يتعّرض  التي  اخلطرية 

: فقال فيهم عيلٌّ

ْمِن، 
َ
يِن َوُسُبُل األ َوِعزُّ الِّ ُوالةِ 

ْ
َِّ ُحُصوُن الرَِّعيَِّة َوَزْيُن ال ِن الل

ْ
ُُنوُد بِإِذ اجلْ

َ
)ف

ِمَن  ُهْم 
َ
ل  َُّ الل ُيِْرُج  بَِما   

َّ
إاِل ُجُنوِد 

ْ
لِل قَِواَم  ال  ُثّم  بِِهْم،   

َّ
إاِل الرَِّعيَُّة  َتُقوُم  يَْس 

َ
َول

ْيِه فِيَما يُْصلُِحُهْم).
َ
ِي َيْقَوْوَن بِِه َعَ ِجَهاِد َعُدوِِّهْم َويَْعَتِمُدوَن َعل

َّ
ََراِج اذل اخلْ

ُيعطي أمري املؤمنني أمهّيًة لوجود اجلُند، فهم الدرع الواقي من األعداء، 
األرواح  إزهاق  أو  املمتلكات  سلب  أو  الفتك  من  خوفًا  األُّمة  تتحّصن  وبه 
وهكذا  املجتمع،  حياة  يف  واإلرباك  اخللل  وإجياد  األعراض  عىل  واالعتداء 
ُوالةِ) أي إّن اجليش للوايل أو احلاكم زيٌن وما 

ْ
يستمر بالكالم فيقول: )َوَزْيُن ال

اآلن  فالرؤساء  اهلامة،  وعلّو  واالفتخار  باملهابة  الوايل  يشعر  بحيث  به  يزدان 
ذلك  ويرّبزون  اجلامهري،  وأمام  العاّمة  الساحات  يف  دائاًم  قّواهتم  يستعرضون 
الذي  املعنوي  الدفع  خالل  من  وصالبتهم  قوهتم  وتزداد  ليفتخروا  إعالمّيًا 

حيصلون عليه.

يِن)، فقد قامت الدولة اإلسالمّية يف عهد رسول اهلل وقويت  ُثّم )َوِعزُّ الِّ
العدد  البسيطة  القّوة  تلك  ولوال  بدر،  أهل  من  املجاهد  النفر  بذلك  شوكتها 
مُلقاومة  اجليوش  جتييش  إىل  احلالة  تطّورت  ُثّم  األمر،  استقام  مَلا  باإليامن  القوية 
 أعقبته وفاته البلدان، حتى يف وقت مرضه والذي  الكّفار واملرشكني وفتح 
الصحابة–بام  أكابر  من  وطلب  الشام،  بالد  إىل  ُيرسله  لكي  ُأسامة  جيش  أنفذ 
من  بالُقرب  عسكر  الذي  اجليش  هبذا  يلتحقوا  والثاين–أن  األّول  اخلليفة  فيهم 
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املدينة ولعن من خَتّلف عنه.

ومع ذلك ختّلفوا عن ذلك اجليش، فالغرض من ذلك هو أّن الرسول قد 
اهتّم بأمر اجليش وأمر الصحابة بااللتحاق به؛ ألّنه عّز الدين، وبه يكون الذود 
عن محى املسلمني، والدفاع عن مبادئ الدين فاهتّم بأمره ذلك االهتامم العظيم، 
حتى أّن رسول اهلل قد أعطى أمجل الصور املثالّية للمجتمعات اإلنسانّية عاّمة 
أمري  يذكر ذلك  بتقديمه عىل أصحابه وأتباعه ليصون وحيافظ عىل دين اهلل كام 

املؤمنني، حيث يقول:

 
َ

َوق
َ
ف بَيْتِِه  ْهَل 

َ
أ َم  دَّ

َ
ق ْحَجَم انلَّاُس 

َ
َوأ ُس 

ْ
َأ

ْ
ابل امْحَرَّ  إَِذا   َِّ  )َواَكَن َرُسوُل الل

تَِل 
ُ
َوق بَْدٍر،  يَْوَم  َارِِث 

ْ
ال ْبُن  ُعَبْيَدةُ  َفُقتَِل  ِسنَِّة، 

َ
َواأل ُيوِف  السُّ َحرَّ  ْصَحابَُه 

َ
أ بِِهْم 

ِمْثَل  اْسَمُه  ْرُت 
َ
َذك ِشْئُت  ْو 

َ
ل َمْن  َراَد 

َ
َوأ ُمْؤتََة،  يَْوَم  َجْعَفٌر  تَِل 

ُ
َوق ُحٍد، 

ُ
أ يَْوَم  مَحَْزةُ 

ْت).
َ
ل جِّ

ُ
ْت َوَمنِيََّتُه أ

َ
ل ُهْم ُعجِّ

َ
ِكنَّ آَجال

َ
َهاَدةِ َول َراُدوا ِمَن الشَّ

َ
ِي أ

َّ
اذل

جمتمع  عىل  احلصول  يريد  رعية  راعي  أو  سلطاٍن  أو  حاكٍم  أّي  فإّن  وغالبًا 
ذلك  هو  يكون  وأن  بّد  ال  الصالح  نحو  ويقوده  إمرته  حتت  ومتكافئ  متكامٍل 
القائد ُأمثولًة مَلن هو دونه يف التضحية والفداء والسخاء والكرم والِعّفة واألمانة، 
فاملجتمعات اإلنسانّية تفتخر بَمن هو ُقدوٌة، وتعتّز به ملِا أدركته فيه من خصاٍل 

محيدٍة، وإقداٍم شجاع، وتضحيٍة جسميٍة وُخلٍق رفيٍع)1(.

ِحفظ  فيها  يكون  التي  الصائنة  القّوة  هي  الثالثة:  اخلاّصية  ْمِن) 
َ
األ )َوُسُبُل 

األخطار  من  الناس ومصائرهم حمفوظة  وتكون حياة  الَبلد،  والنظام يف  األمن 
األُّمة  املدافعني عن كيان  يقوم إالّ هبؤالء  واألهوال واالستغالل، واملجتمع ال 

 بِِهْم).
َّ
يَْس َتُقوُم الرَِّعيَُّة إاِل

َ
)َول

))( خدوري، د. مجيد، الحرب والسلم في شرعة اإلسالم، بيروت، الدار المتحدة للنشر، 
.(973
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اجليُش واخَلراُج
لكي  الكافية  املبالغ  وختصيص  للجيش،  العاّمة  امليزانّية  عىل  اإلمام  يؤّكد 
امُلهّمة للبلد واملجتمع جاهزًا وكاماًل  يكون هذا اجليش الذي حيمل تلك املزايا 
ومسّلحًا تسليحًا قوّيًا، وبدون املال ال يكون هناك جيٌش قويٌّ وال سلطة رصينة 

حتفظ املجتمع وتصونه وجُتاهد عدّوه وُتصلح به ما فسد من أْمِر األُّمة:

ِي َيْقَوْوَن بِِه َعَ 
َّ

ََراِج اذل ُهْم ِمَن اخلْ
َ
َُّ ل  بَِما ُيِْرُج الل

َّ
ُجُنوِد إاِل

ْ
)ُثّم ال قَِواَم لِل

ْيِه فِيَما يُْصلُِحُهْم).
َ
ِجَهاِد َعُدوِِّهْم، َويَْعَتِمُدوَن َعل

الُعليا والقيادُة الَعسَكِريَّة امُلُثُل 
يكون  الشجاع  فالقائد  دائاًم،  قادهتا  صفات  حتمل  الرصينة  املجتمعات  إّن 
األخالقّية  الصفات  حيمل  الذي  الباسل  والعسكري  لشعبه،  صادقًة  ُأمثولًة 
األّول  احلافز  وأعامله  صورته  تكون  العايل  واإليامن  الكاملة،  والطاعة  العالية، 
والرئييس إلقدام اجلندي وبروز شجاعته وتضحيته يف سوح الوغى، ولذا وضع 
الطّيبة يف  اخِلصال  تلك    اإلمام عيلٌّ  بعد رسول اهلل الثاين  اإلنسانّية  ُمعّلم 

هذه الصور الرائعة:

ْنَقاُهْم 
َ
َوأ َوإِلَماِمَك  َولَِرُسوهِلِ   َِّ لِل َنْفِسَك  يِف  نَْصَحُهْم 

َ
أ ُجُنوِدَك  ِمْن  َولِّ 

َ
)ف

 
ُ

ف
َ
َويَْرأ ُعْذرِ 

ْ
ال إىل  َويَْسَتِيُح  َغَضِب 

ْ
ال َعِن  ُيْبِطُئ  ْن  ِممَّ  ،

ً
ما

ْ
ِحل ُهْم 

َ
َضل

ْ
ف
َ
َوأ  

ً
َجْيبا

ْعُف، ُثّم  ُعْنُف َوالَ َيْقُعُد بِِه الضَّ
ْ
ْن الَ يُثرِيُهُ ال ِويَاءِ، َوِممَّ

ْ
ق
َ
َعَفاءِ َويَنُْبو َعَ األ بِالضُّ

ََسَنِة،  َوابِِق الْ اِلَِة َوالسَّ ُُيوتَاِت الصَّ ْهِل ابلْ
َ
ْحَساِب َوأ

َ
ُمُروَءاِت َو األ

ْ
َصْق بَِذوِي ال

ْ
ال

َرِم َوُشَعٌب 
َ
ك

ْ
إِنَُّهْم مِجَاٌع ِمَن ال

َ
َماَحِة، ف َخاءِ َوالسَّ َجاَعِة َوالسَّ ْهِل انلَّْجَدةِ َوالشَّ

َ
ُثّم أ

َمنَّ 
َ
ِِهَما، َوال َيَتَفاق

َ
اِن ِمْن َول َواِلَ

ْ
ُد ال ُمورِِهْم َما َيَتَفقَّ

ُ
ْد ِمْن أ ُعْرِف، ُثّم َتَفقَّ

ْ
ِمَن ال

إِنَُّه َداِعَيٌة 
َ
لَّ ف

َ
 َتَعاَهْدَتُهْم بِِه َوإِْن ق

ً
ْطفا

ُ
ِْقَرنَّ ل ْيَتُهْم بِِه، َوال حتَ وَّ

َ
يِف َنْفِسَك يَشْ ٌء ق
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ُمورِِهُم 
ُ
أ ِطيِف 

َ
َد ل نِّ بَِك، َوال تََدْع َتَفقُّ َك وَُحْسِن الظَّ

َ
ُهْم إىل بَْذِل انلَِّصيَحِة ل

َ
ل

َجِسيِم 
ْ
َولِل بِِه  يَنَْتِفُعوَن   

ً
َمْوِضعا ْطِفَك 

ُ
ل ِمْن  يَِسريِ 

ْ
لِل إِنَّ 

َ
ف َجِسيِمَها  َعَ  اتَِّكاالً 

 ال يَْسَتْغُنوَن َعْنُه).
ً
َمْوقِعا

قال ابن أيب احلديد: )هذا الفصل خُمتّص بالوصاة فيام َيتعّلق بُأمراء اجليش، 
وأطهرهم  ظنّه،  يف  هلل  أنصحهم  كان  َمن  جنوده  من  اجليش  أمر  يويّل  أن  أمره 
جيبًا، أي عفيفًا أمينا، وُيكنّى عن الِعّفة واألمانة بطهارة اجليب ألّن الذي يرسق 
جيعل املرسوق يف جيبه، فإْن ُقلت: وأيُّ تعلق هلذا بوالة اجليش؟ إّنام ينبغي أن 
ألجل  اجليش  ُأمراء  يف  منها  ُبّد  ال  قلُت:  اخلراج!  ُوالة  يف  الوصّية  هذه  تكون 

الغنائم(.

هلا  والتي  األساسّية  املعاين  من  بحصيلٍة  نخرج   اإلمام كالم  خالل  من 
تأثرٌي مبارٌش عىل سالمة امُلجتمع، وما خصَّ به اإلمام من كالمه وهو اجليش، 
واالعتقاد  باهلل،  الثابت  اإليامن  حيمل  َمن  إىل  اجليش  قيادات  تولية  جيب  حيث 
التاّمة لإلمام، وال يكون عكس ذلك، باإلضافة إىل  الراسخ برسوله، والطاعة 
املنصب  هلذا  تؤّهله  عاّمة  واستقامٍة  وأمانٍة  وطهارٍة  وعّفٍة  عاليٍة  بأخالٍق  تّتعه 
وإحساٍس  وإدارٍة  وتنظيٍم  مهاّمٍت  من  املنصب  هذا  يتحّمله  ما  ألّن  احلساس؛ 
وشعوٍر باملسؤولية تفرض أن يكون قائد اجليش حاماًل للخصال احلميدة، من 
الشجاعة املتناهية والصالبة اجتاه األعداء واللني والرأفة مع جنده يف األوقات 

التي حتتاج إىل ذلك)1(.

ُعذٍر  أدنى  يقبل  أي  ُعْذرِ) 
ْ
ال إىل  َويَْسَتِيُح  َغَضِب 

ْ
ال َعِن  ُيْبِطُئ  ْن  )ِممَّ ُثّم 

هبم  يرفق  أي  الضعفاء،  عىل  ويرأف  اجلُند،  عنده  وتسكن  إليه،  ويسرتيح 
))( الخراساني، محمد واعظ وآخرون، الحكومة من وجهة نظر المذاهب اإلسالمية، 

طهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، 9)4)هـ،
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أي ال  ويبُعد،  يتجاىف عنهم  ِويَاءِ): 
ْ
ق
َ
األ َعَ  )َويَنُْبو  الرمحة،  والرأفة:  ويرمحهم، 

هييج  ال  ُعْنُف): 
ْ
ال يُثرِيُهُ  الَ  ْن  )َوِممَّ الضعفاء  عىل  والتعّدي  الُظلم  من  ُيمّكنهم 

غضبه ُعنٌف وقسوٌة، وال يقصد به الضعف أي ليس عاجزًا.

اِلَِة). ُُيوتَاِت الصَّ ْهِل ابلْ
َ
ْحَساِب َوأ

َ
ُمُروَءاِت َو األ

ْ
َصْق بَِذوِي ال

ْ
)ُثّم ال

يف هذا املقطع أعاله يتوّخى اإلمام من والته تنصيب قادِة ُجنده عىل ُأسٍس 
أخالقّيٍة وعلمّية حتى يبعد كّل ُشبهة ُتضعضع نظام اجليش وختلخله، فهو خيتار 
الصفات امُلناسبة بدّقٍة ُمتناهيٍة، نالحظ من خالل ذلك مدى التفكري باملستقبل، 
عقلّية  عن  ُتنبئ  املدى  بعيدِة  أهداٍف  ذات  تامٍة  مدروسٍة  ُأسٍس  عىل  ُيبنى  فهو 
جّبارة فائقة، فبعد أن ُيعطي املعامل الشخصية األخالقية للقائد يستمّر يف كالمه، 
املعروفة  وأحساهبم  الطّيبة  بأنساهبم  املعروفني  من  اجلُند  قادة  يكون  أن  فيطلب 

)وكان يقال: عليكم بذوي األحساب، فإْن ُهم مل يتكّرموا استحيوا(.

والكرامة  ف  الرَشَ ألّن  ََسَنِة)؛  الْ َوابِِق  َوالسَّ اِلَِة  الصَّ ُُيوتَاِت  ابلْ ْهِل 
َ
)َوأ ُثّم 

والفضيلة هي من األُسس التي يقوم عليها كيان اجليش، بدءًا من القائد األّول 
إىل األدنى، ونالحظ ذلك اآلن يف اإلعالم احلريب وغريه لدى الكثري من الدول 
الرشف  من  الرفيعة  اخلصال  بجيوشها  وتلصق  اخِلصال،  هذه  عىل  تؤّكد  التي 
والكرامة، وتؤّكد دائاًم عىل أّن اجليش هو الرشف األعىل يف املجتمع ملِا فيه من 
األفراد  بني  االجتامعية  الثقة  روح  بّث  عىل  تعمل  و)اجلندّية  املعنوّيات،  رفع 
للتفرقة واالنقسام، واحلّث عىل األُخّوة  العام، والكراهة  للنظام  الطاعة  وحّب 
الواجب،  وتقديس  املجموع  مصلحة  سبيل  يف  والتكاتف  والتعاون  والوئام 
وهذا اخلُلق الروحي هو جوهر ما ترمي إليه تعاليم اجلندّية ونظامها( إذا كانت 
جيش  حال  فام  عليها،  املقاتلني  روح  ُتريّب  أو  اجلندّية  تعطيها  الصفات  هذه 
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؟ فِمن املؤّكد أن يكون عىل رأس هذا اجلند َمن  العقيدة اإلسالمّية وُجند عيلٍّ
الطيبة،  اخِلصال احلميدة  ، وتلك  التي ذكرها اإلمام عيلٌّ الصفات  بتلك  ُهم 

ُثّم عدد اإلمام بعضها وهي األساس:

ِمن أهل النجدة.. 1

شجاع.. 2

َسخي.. 3

من أهل السامحة.. 4

أمني.. 5

إّن  ُعْرِف) أي: 
ْ
ال ِمَن  َوُشَعٌب  َرِم 

َ
ك

ْ
ال ِمَن  )مِجَاٌع   كّل هذه كام قال اإلمام

هؤالء القادة حيملون كّل صفات الكرم، وباألحرى جمموعٌة من املكارم واملعاين 
األخالقية وأقسام املعروف بكّل أنواعه)1(.

))( الدمشقي، شمس الدين ابن بركات، جواهر المطالب في مناقب اإلمام علي )عليه السالم( 
، تحقيق محمد باقر المحمودي، ط)، قم، مجمع إحياء التراث العربي، 5)4)هـ
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ِعلُم النفِس االجتماعي
 مع ُجنده يف تعاُمِل عليٍّ

العاّم  الكيان  الفّعال يف حياة  وأثرهم  اجلند  أمهّية    اإلمام عيلٌّ لقد وّضح 
القيادات  اختيار  يف  َنظره  وجهة  ذلك  بعد  أعطى  ُثّم  واالجتامعي،  السيايس 
لُيعالج مسألًة حّساسًة وحيوّيًة يف  السابقة، وعاد  العسكرّية وصفاهتم وأفعاهلم 
حيث  له،  املعنوي  والدفع  وتكامله  تنظيمه  عىل  واملحافظة  اجليش  بِناء  مسرية 
رأيه  ُيعطي  ُثّم  اجتامعّيًة،  نفسّيًة  معاجلًة  باجلُند  امُلتعّلقة  املسائل  ُيعالج  أخذ 
وعمل  بحياة  املتعّلقة  اجلوانب  من  جانٌب  يبقى  ال  حتى  األمر  هذا  يف  السديد 
هذه الرشحية الكبرية من املجتمع دون اهتامٍم أو بياٍن هلا، فالقائد الشجاع وامُلمّيز 
هو  واحلاجة  الِشّدة  وقت  يف  وُيعينهم  ُجنده  بأمر  هيتّم  الذي  األخالقّية  بصفاته 

الذي جيب أن حَيىض باملنزلة الرفيعة واالهتامم الكايف به

ْيِهْم 
َ
َضَل َعل

ْ
ف
َ
ُر ُرُءوِس ُجْنِدَك ِعْنَدَك َمْن َواَساُهْم يِف َمُعونَتِِه، َوأ

َ
َُكْن آث  )َويلْ

ُهْم  ْهلِيِهْم َحىتَّ يَُكوَن َهمُّ
َ
وِف أ

ُ
ِمْن ِجَدتِِه بَِما يََسُعُهْم َويََسُع َمْن َوَراَءُهْم ِمْن ُخل

.( َعُدوِّ
ْ
 َواِحداً يِف ِجَهاِد ال

ً
َهّما

فاإلمام ويف التفاتٍة رائعٍة إىل اجلانب االجتامعي والنفيس للجند ُيقّدم لنا 
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صورًا للتعامل اإلسالمي العظيم، فيؤّكد عىل أن يكون أفضل قادة اجلُند لديك 
الذين خّلفوهم  املال ورصفه عليهم وعىل أهليهم  َمن واسى ُجنده بام محله من 
يمّدهم  أو  يعيلهم  لدهيم  أحٌد  يوجد  والذين ال  ونساٍء،  أوالٍد  يف مساكنهم من 
باملال والغذاء، إالّ ذلك املجاهد يف سبيل اهلل امللتحق باجليش، وهذه مسألٌة يف 
غاية األمهّية، حيث هلا آثاٌر اجتامعّيٌة ونفسيٌة عظيمٌة وضحها اإلمام بجالء، 

حيث قال:

.( َعُدوِّ
ْ
 َواِحداً يِف ِجَهاِد ال

ً
ُهْم َهّما )َحىتَّ يَُكوَن َهمُّ

فاجلندي إذا ما ضِمن املعيشة أو االستقرار املاّدي واألمني ألهله من بعده، 
وعدم وقوعهم يف حالة العوز والفاقة، فإّنه ال يلتفت إىل وراءه، وتكون جهته 
ُمطمئنُّ  فإّنه  استشهد  وإن  حّتى  معتقد  وهو  عدّوه،  قتال  هو  ومّهه  جبهته،  هي 
البال، وينام قرير العني يف مرقده النهائي، فال يمكن أن يكون اجلندي يف ساحة 
األموال سوء معاملة  تلك  يرتافق مع  بأموِر عائلته، وقد  املعركة فكره مشغوٌل 
الفرار  ينتج عنه  الذي  السلبية  اآلثار  العسكري جلنده، حيث يرتك ذلك  القائد 

وانكسار اجليش وهزيمته أمام العدو)1(.

السلبية  واآلثار  احلسنة  للُمعاملة  االجيابّية  اجلوانب   اإلمام أعطى  لقد 
للمواقف السيئة، وأّكد أّن عطف القائد ورعايته للجند يبعث الراحة والطمأنينة 
لدهيم، وبالتايل يعود ذلك عليه خريًا حيث ُيقّدم اجلند أنفسهم وأرواحهم عىل 

:أكّفهم، حيث يقول

)فإّن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك).

وبالتايل فإّن اجلُند سوف ُيبادلون القائد نفس احلّب واحلنان واملوّدة.
))( الدينوري، عبد هللا بن مسلم، اإلمامة والسياسة، تحقيق علي الشيري.، ط)، مطبعة 

أمير، 3)4)هـ.
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العالقُة اإلنسانّية وموّدة اأُلّمة
موّدة  ظهور  وبني  واإلحسان  بالعدل  الوايل  اهتامم  بني  قويٌّ  ترابٌط  هناك 

: الرعّية للوايل ونصحهم يف ذلك، وقد قال عيلٌّ

ةِ الرَِّعيَِّة،  اِلِد َوُظُهوُر َمَودَّ
ْ

َعْدِل يِف ابل
ْ
ُوالةِ اْستَِقاَمُة ال

ْ
ةِ َعنْيِ ال رَّ

ُ
َضَل ق

ْ
ف
َ
)َوإِنَّ أ

 حِبِيَطتِِهْم 
َّ
 بَِسالَمِة ُصُدورِِهْم، َوال تَِصحُّ نَِصيَحُتُهْم إاِل

َّ
ُتُهْم إاِل وإِنَُّه ال َتْظَهُر َمَودَّ

تِِهْم). ِة اْستِْثَقاِل ُدَولِِهْم َوتَْرِك اْستِْبَطاءِ انِْقَطاِع ُمدَّ
َّ
ُمورِ َوقِل

ُ
َعَ ُوالةِ األ

وينفّك عن هذا االرتباط اجلندي الذي ال ُيمكنه التضحية يف ساحة الوغى 
يستثقل  حيث  ُوّدهم،  إىل  يميل  وال  هبم  يرغب  ال  كان  إذا  لوالته  النصح  أو 

وجودهم مع دوهلم ويتمنّى زواهلا ملِا عاناه منهم)1(.
أّما إذا كان األمر عكس ذلك، فإهّنم )ال يستبطوا انقطاع مّدهتم، بل يعّدون 

زمنهم قصريًا يطلبون طوله(.

 بني ما سبَق وما حَلق من تبادل النُصح واملحّبة بني  حيث ربط اإلمام عيلٌّ
اجلُند والوايل، وبني ما يتبع ذلك من واجباٍت وحقوٍق، فالقائد الذي له صفاٌت 

جيدٌة له أثٌر كبرٌي عىل املعنويات واملجتمع بصورٍة عاّمٍة)2(.

ُحسُن الثناِء وَرفُع َمعنوّيات اجُلند
إّن رفع املعنويات ال ينحرص بصورة املعاملة والرابطة التي ذكرت آنفًا بعد، 
وضع  يف  فاعٌل  أثٌر  هلا  اجتامعية،  نفسية  ُأخرى  جوانب   عيل اإلمام  َذكر  بل 

اجلند وقادهتم:

إِنَّ 
َ
ف ِمْنُهْم،  َالءِ  ابلْ َذُوو  بىَْل 

َ
أ َما  َوَتْعِديِد  ْيِهْم، 

َ
َعل اثلََّناءِ  ُحْسِن  يِف  )َوَواِصْل 

))( الريس، محمد ضياء الدين، النظريات السياسية اإلسالمية، ط4، القاهرة، دار المعارف، 
.(967

)2( سباين، جورج، تطور الفكر السياسي، ترجمة حسن جالل، القاهرة، دار المعارف، 954).
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ْ

، ُثّم اْعرِف َُّ َرُِّض انلَّاِكَ إِْن َشاَء الل
ُ

َجاَع َوحت َعالِِهْم َتُهزُّ الشُّ
ْ
ف
َ
ِر ِلُْسِن أ

ْ
ك َة اذلِّ َ رثْ

َ
ك

نَّ بِِه ُدوَن  َ نَّ باَلَء اْمرٍِئ إىل َغرْيِهِ، َوال ُتَقرصِّ بىَْل، َوال تَُضمَّ
َ
 اْمرٍِئ ِمْنُهْم َما أ

ِّ
لُِك

ْن ُتْعِظَم ِمْن باَلئِِه َما اَكَن َصِغرياً، 
َ
 اْمرٍِئ إىل أ

ُ
َغيَِة باَلئِِه، َوال يَْدُعَونََّك رَشَف

.(
ً
ْن تَْسَتْصِغَر ِمْن باَلئِِه َما اَكَن َعِظيما

َ
َوال َضَعُة اْمرٍِئ إىل أ

وإبراز  عليهم  الثناء  وحسن  حسنًا،  بالًء  أبلوا  ُهم  مَلن  واملآثر  املفاخر  فَعدَّ 
بطوالهتم، بتعداد ذلك هيّز الشجاع منهم ويزيده بسالًة وبطولة وإقدامًا وُجرأًة، 

) أي املتأّخر القاعد من الناس. َُّ َرُِّض انلَّاِكَ إِْن َشاَء الل
ُ

)َوحت

إّن إبراز الشخص البطل أمام امُلجتمع بصورة اإلنسان الذي ال يرهب املوت 
اندفاع  الفّعال عىل  اإلجيايب  التأثري  له  وله سيٌف صارٌم سيكون  األعداء  وختافه 
مجيعًا،  الناس  قلوب  يف  امُلحرتم  املوقع  له  اهلامة  مرفوع  وستجعله  اآلخرين، 
مناقبه وبطوالته كرجٍل قوٍي وَشهٍم  به، ويعّدون  يفتخرون  بيته  وعائلته وأهل 
هذه  عايشنا  حيث  االجتامعية،  حياتنا  من  جّدًا  قريٌب  األمر  هذا  إّن  وشجاٍع، 
اجليش  عن  املتخّلف  اجلبان  فالشخص  أمجع،  العامل  ويف  جمتمعاتنا،  يف  احلاالت 
الفار من ساحة القتال ُيعرّيه الناس وينتقصون من شخصّيته بحيث يصبح ُمهان 
يف  وفاعلّيته  حساسّيته  له  اجتامعّيًاَ  ُعرفًا  زالت  وال  كانت  تقريبًا  وهذه  اجلانب، 
النفوس، وأكثر ما تكون آثارها السلبية يف املجتمعات البدوّية بصورة عاّمة )ُثّم 
أمره أن يذكر يف املجالس واملحافل بالء ذوي البالء منهم، فإّن ذلك مما يرهف 
اذكر  امرٍئ إىل غريه( أي  تُضّمّن بالء  الشجاع وحُيّرك اجلبان، قوله: )وال  َعزم 
كّل َمن أبىل منهم ُمفردًا غري مضموم ذكر بالئه إىل غريه، كي ال يكون مغمورًا 
يف جنب ذكر غريه، ُثّم قال له: ال تعّظم بالء ذوي الرشف ألجل رشفهم، وال 

حُتّقر بالء َذوي الّضعة لضعة أنساهبم، بل اذكر األُمور عىل حقائقها()1(.
))( الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، ط)، قم، دار الحديث، 6)4)هـ.
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الوالي والنظر يف املظامل واألثر اإلجيابي
والعمل  اهلل  عن  البعد  بل  الغلبة،  وحّب  الطمع  نتيجة  أحيانا  الظلم  حيدث 
حيدث  وهذا  تعاىل،  اهلل  بعد  عنده  يتظّلم  من  إىل  حيتاج  اإلنسان  إّن  حّرم.  بام 
والده  بعدالة  لشعوره  والده  لدى  الطفل  تظّلم  وهو  اليومية،  حياتنا  يف  حتى 
والعز  باملحبة  إىل شعوره  باإلضافة  إليه،  منه  أخذ  ما  تعيد  التي  وقّوته وسطوته 
أو  حيف  من  عليه  وقع  ما  إليه  يشكو  حينئٍذ  أبيه  وبني  بينه  القلبي  واالرتباط 
بأّن  النفيس  واطمئنانه  وإحساسه  الطفل  شعور  ولوال  بغيابه،  أخوته  من  ظلم 
تتعّلق  قضية  وهذه  املظلومية،  عليه  وعرض  جرأ  ملا  حّقه  يأخذ  سوف  والده 
يوميًا يف جمتمعنا، هذا يف احللقة األوىل  نعايشها  النفيس يف ذات اإلنسان  باألثر 
ما  فإذا  طبقاته،  بكاّفة  كّله  املجتمع  إىل  األمر  يرسي  وهكذا  للمجتمع،  املكّونة 
عليها  واإلجابة  الناس  مظامل  باستامع  واهتاممه  أمره  ويل  بعدالة  اإلنسان  أحّس 
فورًا، قوالً وفعاًل، فإّن ذلك سوف يدفع الناس إىل االلتفاف حول األب األكرب 

للمجتمع والدفاع عنه يف امللاّمت والشدائد من األيام)1(.

وقد اهتّم إمامنا يف ذلك االهتامم الواسع، فأخذ يفّصل جوانب هذا العمل 
ويسعى إىل تربية الوالة لألخذ به والعمل طبق دستوره وبصورة الئقة، ونافعة، 
وعادلة، فهو مل يأمر الوايل باجللوس للناس واالستامع منهم فقط، بل حّدد هلم 
الشاكي  حاالت  ومراعاة  وِمالكاته،  وكيفيته،  وصوره،  املظامل،  يف  النظر  معامل 
بالصورة  نصابه  إىل  احلّق  وإعادة  لديه،  النفسية  اجلوانب  ومراعاة  )املتظّلم(، 
يطأ  الذين  من  إليهم  بعثه  كتاب  يف  عاّمله،  لبعض  قال   وعيل الصحيحة. 

عملهم اجليوش:
))( الزبيدي، عبد الرضا، النقد االجتماعي عند اإلمام علي )عليه السالم( دراسة في 

ضوء نهج البالغة، ط)، 998).
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)وأنا بني أظهر اجليش فارفعوا إّل مظاملكم، وما َعراكم مّما يغلبكم 
 بالل ويب، أغرّيه بمعونة الل، إن شاء الل).

ّ
من أمركم، وال تطيقون دفعه إال

ألهّنا  املجتمع  حياة  يف  األمور  أهم  من  تعترب  املظامل  يف  النظر  قضية  فإذن، 
وأّن  كاملة،  بصورة  الناس  بني  ضوئها  عىل  األحكام  وجتري  العدالة  تثبت 
سالمة املجتمع وصّحته تأيت من رفع املظلومية وإنصاف املظلوم واالقتصاص 
اإلنسان  تعطي  سلطانية  وعدالة  إيامنية  قّوة  إىل  حيتاج  األمر  وهذا  الظامل،  من 
الرشعية  األحكام  بتطبيق  املجتمع  يتامسك  وبذلك  واستقراره،  أمره  سالمة 
وامتزاج ذلك بالقيم األخالقية التي حترق كل الصور املأساوية للظلم والظاملني 
أنفاسه األخرية، ولديه احلسن  والطامعني واملغتصبني، وهذا عيل يويص يف 

واحلسني، بقوله:

)أوصيكما بتقوى الل وحده، وال تبغيا النيا وإن َبَغتكما، وال تأسفا ع 
 
ً
للظالم خصما الضعيف، وكونا  ايلتيم، وأعينا  الّق، وارمحا  يشء منها، قوال 

، وال تأخذكما يف الل لومة الئم).
ً
وللمظلوم عونا

 عيل يويص  امُلرادي،  ملجم  ابن  اللعني  رضبة  بعد  املوت  سكرات  ففي 
 بتقوى اهلل وترك زينة احلياة الدنيا وما حوت، ثّم قول احلّق، فاحلّق عند عيل
عىل  أّكد  ثّم  واستقامتها.  وخالصها  األمة  نجاة  ففيها  وكلمته،  اهلل  إرادة  معناه 
محاية اليتيم والرأفة والرمحة به، ثّم إعانة الضعيف الذي ال حيلة له، الذي يرى 
أطعم  احلّب،  وذلك  الرأفة،  بتلك  وعّزه،  وكرامته  ولباسه  طعامه   عيل يف 
واملنّة  بالذّلة  عجن  إذ  فاخلبز  سعيدة،  مطمئنة  هانئة  فعاشت  والضعفاء  األيتام 
سيدي  اإلمامني  ولديه  بل  والته  يوص  مل  هنا  فهو  منه،  فائدة  وال  فيه  طعم  ال 
عليهم  ويؤّكد   ،اهلل رسول  وحبيَبي   ،واحلسني احلسن  اجلنّة  أهل  شباب 
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، وروحه ونفسه  وهو الذي قد َخربهم وعرفهم كمعرفته بنفسه، فهام قلب عيلٍّ
ليسمعهم  يوصيهم  ذلك  ومع  خصاله،  يف  كعيل  وإهّنم  فيه،  ينظر  الذي  والنور 

ويبلغ غريهم ممّن قرب أو بعد، ممّن حرض أو مل حيرض يف وقته ويف املستقبل.

تدّق  خالدة  الكلامت  هذه  ولتبقى  للبرشية،  االجتامعي  الدرس  يعطي  إّنه 
جمتامعاهتم  يبنوا  كيف  يفهموا  لكي  ومكان،  زمان  كّل  يف  الناس  وعقول  أسامع 

ويقيموا العدل. ثّم انتقل إىل اليشء األعظم واألهم أال وهو:

، وال تأخذكما يف الل لومة الئم).
ً
 وللمظلوم عونا

ً
)كونا للظالم خصما

حتى يف آخر اللحظات يدعو إىل إنصاف املظلومني، كونا معهم، كونا حربًا 
عىل الظاملني، فإّن ذلك أساس العدل واحلكم الذي أراده اهلل، ومهام يكن هذا 
الظامل ُكونا عليه حربًا بال هوادة حتى يستقيم )وال تأخذكما يف الل لومة الئم) 
ونستنتج من قوله هذا ثالث قضايا مهّمة، كأهّنن األعمدة الرئيسية للعدالة 

واملساواة العامة يف املجتمع)1(:

الرمحة.. 1

إعانة الضعفاء، أي: فقراء األمة ومن ال حيلة وال قّوة له.. 2

ممّن . 3 حّقه  واخذ  املظلوم  جنب  إىل  والوقوف  الظامل  وخماصمة  العدالة 
ظلمه.

هلل درك يا أبا احلسن! من أٍب رؤوٍف وحاكٍم عادٍل ومربٍّ أخالقي عظيم، 
واجتامعي فريد، مجعَت كَل اخلصال وأعطيت كّل روحك هلؤالء الناس األيتام 

والضعفاء املظلومني فأعطوك كّل يشء.

))( الزحيلي، د. محمد، حقوق اإلنسان في اإلسالم، ط2، دمشق، دار الكلم الطيب، 997).
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شرائط النظر يف املظامل
إّنام  فقط،  اإلرشادي  املستوى  يف  املظامل  يف  النظر  مسألة   اإلمام جيعل  مل 
املهم  األمر  هلذا  فوضع  األمر،  وصالح  الدين  سالمة  يف  املهم  الطرف  جعلها 
يمكن  وال  بدوهنا،  للمظلوم  االنتصاف  يصلح  أن  يمكن  ال  أساسية  مقّومات 
أن تكون عدالة يف هذا التقايض بعدم االلتزام هبذه الرشائط الذي وضعها أمري 

املؤمنني يف هذا النص:

ُهْم 
َ
ْلُِس ل ُهْم فِيِه َشْخَصَك، َوجتَ

َ
 ل

ُ
غ  ُتَفرِّ

ً
َاَجاِت ِمْنَك قِْسما

ْ
وِي ال )َواْجَعْل ذِلَ

ْعَوانََك ِمْن 
َ
َقَك، َوُتْقِعُد َعْنُهْم ُجْنَدَك َوأ

َ
ِي َخل

َّ
َِّ اذل  َفَتَتَواَضُع فِيِه لِل

ً
 اَعّما

ً
جَمْلِسا

 َسِمْعُت َرُسوَل 
ِّ

إيِن
َ
ُمُهْم َغرْيَ ُمَتَتْعتٍِع، ف

ِّ
َمَك ُمَتلَك

ِّ
ِطَك؛ َحىتَّ يَُكل ْحَراِسَك َورُشَ

َ
أ

َِّ َيُقوُل، يِف َغرْيِ َمْوِطٍن: الل

َقوِيِّ َغرْيَ ُمَتَتْعتٍِع). 
ْ
ُه ِمَن ال ِعيِف فِيَها َحقُّ ٌة ال يُْؤَخُذ لِلضَّ مَّ

ُ
َس أ ْن ُتَقدَّ

َ
)ل

 َُّ الل يَبُْسِط  َنَف؛ 
َ
َواأل يَق  الضِّ َعْنُهُم  َونَحِّ   ، يِعَّ

ْ
َوال ِمْنُهْم  ُْرَق  اخلْ اْحَتِمِل  ُثمَّ 

 
ً
ْعَطْيَت َهنِيئا

َ
ْعِط َما أ

َ
َواَب َطاَعتِِه، َوأ

َ
َك ث

َ
 رمَْحَتِِه َويُوِجْب ل

َ
َناف

ْ
ك

َ
ْيَك بَِذلَِك أ

َ
َعل

َواْمَنْع يِف إمِْجَاٍل َوإِْعَذاٍر).

شخصيًا  الوايل  جيلس  يشء–أن  كّل  أوالً–وقبل  يتطّلب  املظامل  يف  النظر  إّن 
بالبنود  العمل  ثّم  لذلك،  معلومًا  معينًا  وقتًا  وخيصص  الناس  مظامل  يف  للنظر 
النظر يف املظامل، وهذه  التي تدلل عىل صّحة عملية   التي وضعها عيل املهّمة 

ال يمكن العمل بقسم منها وترك القسم اآلخر؛ ألهّنا متالزمة يف أمرها.

 َِّ لِل فِيِه  َفَتَتَواَضُع   
ً
اَعّما  

ً
جَمْلِسا ُهْم 

َ
ل ْلُِس  َوجتَ َشْخَصَك،  فِيِه  ُهْم 

َ
ل  

ُ
غ و)ُتَفرِّ

ِطَك). ْحَراِسَك َورُشَ
َ
ْعَوانََك ِمْن أ

َ
َقَك، َوُتْقِعُد َعْنُهْم ُجْنَدَك َوأ

َ
ِي َخل

َّ
اذل
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من  ذهنه،  يف  املتبقية  النفسية  واآلثار  االجتامعي  وضعه  بطبيعة  اإلنسان  إّن 
ينسيه  خائفًا  مرتددًا  جتعله  العالية،  األهُّبة  أو  احلاكم  عظمة  أو  السلطة  إرهاب 
الوضع احلايل قضيته، ورّبام يفّر وال يعرض قضّيته وهو معتقدًا أّن سالمة نفسه 
هي أفضل من احلصول عل ُظالمته. وهلذا يضع أمري املؤمنني املوازين الدقيقة 
ال  وأن  بنفسه  الوايل  جيلس  أن  يطلب  أوالً  فهو  األعامل،  هذه  ملثل  والصحيحة 
يوكل غريه لذلك؛ لكي يعالج املشاكل وحيّل العقد ويبارش األمور ويطّلع عليها 
شخصيًا. ثّم ينصب ميزان العدل إلنصاف املظلوم واألخذ بالظامل وإعادة احلّق 
إىل نصابه، ونرش راية الرمحة عىل رؤوس األبناء، أي املجتمع؛ ألّن الراعي يعترب 
يتظّلمون عنده  ُيدنيهم وال  يستمع هلم وال  أبوهم ال  ما كان  فإذا  للقوم،  األب 
باحلّق فال نفع من ذلك إذن، وعند ذاك تصبح الفاصلة بني الناس والوايل كبرية.

وكّله  آخره،  حتى  بدايته  من  مرتابط  وكالمه   اإلمام قال  كام  تبطر!.  فال 
واعتباراته،  املجتمع  بأوضاع  تاّمة  معرفة  وعىل  بعض،  عىل  بعضه  شواهد 
سرية  من  نوع  كل  عن  ينتج  الذي  والسلوك  واألحداث  لألوضاع  ومستقرئ 
لكي  عاّمله  يدي  بني  ويضعها  مسبقًا  منها  لكلٍّ  النتائج  يعطي  بحيث  الوالة، 
تكون أشبه بالقانون االجتامعي احلاصل من استقراءات ودراسات تطبيقية عىل 
املجتمع، إذ يضع النقاط عىل احلروف لكّل مسألة سياسية واجتامعية ونتائجها، 
هلذا ال نجد ُبعدًا بني معنًى وآخر وبني رسالة وأخرى، فكّلها نابعة من أساس 
واحد ومصدر أصيل، بناؤه العدالة االجتامعية التي هي أصل لبناء كل أمر)1(.

فمّرة يأمر والته بتفقد أمور الرعية بإرسال ثقاته من الرجال الذين خيافون 
اهلل وال يتكرّبون عىل الناس حتى يدّونوا مشاهدهتم ويرسلوا التقارير الصحيحة 

))( الشريف الرضي، محمد بن الحسين البغدادي، خصائص األئمة عليهم السالم تحقيق د. 
محمد هادي األميني، مشهد، مجمع البحوث اإلسالمية، 406)هـ.
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يستطيعون  ال  الذين  من  متعّمدة  نواقص  أو  إضافات  دون  الوالة  إىل  والتاّمة 
املجيء إليه. وكذلك يأمرهم باألمر التايل: فانرش العدل بنرش أصحابك الثقاة، 
من  وطرد  كرامته  وهدرت  حقه  هنب  مظلوم  إنسان  هناك  يكون  أخرى  ومّرة 
عاّمل  من  عاماًل  كان  سواء  ظامل،  إنسان  بواسطة  والرمحة  واحلّق  العدالة  موقع 
آخر، وال جيد  إنسان  أي  أو  أو صاحب رَشطة،  القضاة،  من  قاضيًا  أو  الوالة، 
من يتظّلم عنده يف هذه الدنيا ليعيد حقه إالّ اهلل والذي بيده والية األمر، وهي 
بطبيعة احلال أمانة يف عنقه من اهلل لرعاية أمر عباده. وهذا األمر قّمة يف العدالة 
املبادئ  هذه  فيها  توجد  التي  فاملجتمعات  للبرشية،  كاملة  ورمحة  اإلنسانية 
كان  سواء  والتضحية  والتفاين  لإلخالص  كبريًا  معنويًا  زمخًا  تأخذ  الصاحلة 

لدينها أو وطنها.

ثّم يطلب اإلمام أن جيلس الوايل بنفسه ويقيم جملسًا عاّمًا، ويريد من كالمه 
وال  فيها  يفيد  ال  التي  واملتكربين  والطغاة  اجلبابرة  جلوس  جيلس  ال  أّن  أيضًا 
وعدله  حكمه  إىل  ينظر  اهلل  ألّن  متواضعًا؛  َوقورًا  يكون  أن  جيب  بل  يستفيد، 
)فتواضع هلل الذي خلقك(، ثّم ال يتعّرض احلاشية واحلّراس لطالبي احلاجات 
بحيث يأخذ اخلوف والرعب مأخذه منهم رهبًة من سطوة األعوان املمحلقني 
من  وتنعهم  الناس  ختيف  التي  والشّدة  القسوة  وجوههم  ويف  بشّدة،  أعينهم 

الكالم:

مهم غري متتعتٍع أي: ال يتددون يف العرض عندك، 
ّ
)حىت يكلمك متلك

ٌة ال  مَّ
ُ
َس أ ْن ُتَقدَّ

َ
َِّ َيُقوُل، يِف َغرْيِ َمْوِطٍن: )ل  َسِمْعُت َرُسوَل الل

ِّ
ثّم يقول: فإيِن

َقوِيِّ َغرْيَ ُمَتَتْعتٍِع).
ْ
ُه ِمَن ال ِعيِف فِيَها َحقُّ يُْؤَخُذ لِلضَّ

فأمري املؤمنني استشهد بحديث رسول اهلل الذي يؤّكد وبوضوح عدم 
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إذ ال  أو خوف،  تردد  القوي وبدون  الضعيف من  فيها حق  يؤخذ  امٌة ال  ُطهر 
يستديم احلكم إالّ بالعدل وإنصاف املظلومني.

بحتمية ال  آٍت  التغيري  فإّن  ما  بالد  والفساد يف  والظلم  اجلور  ما طغى  وإذا 
ريب فيها، ألّن الناس ال يمكن أن تستكني للضيم والقهر مّدة طويلة.

ويف التاريخ شواهد وحقائق كثرية تدّلل عىل ذلك.

الضّعاف  الناس  من  البسطاء  كّل يشٍء من هؤالء  الوايل  يتوقع  أن  ثّم جيب 
العاّمل  التي أصابتهم من  الفقر، والدواهي  الفقر، وأتعبهم  احلال الذي أعياهم 
يقف  نصري  وال  حبيب  ال  ثّم  الوايل،  ورعاية  ظل  حتت  الذين  من  واألعوان 
جيب  املتعبون  هؤالء  أعدائهم.  من  وينصفهم  أوضاعهم  ويعالج  حاهلم  عىل 
يف  عنف  أو  جيرح،  رّبام  كالم  أو  يصدر  جهل  كل  منهم  وحتتمل  تستوعبهم  أن 
كالم غري حمسوب أو عجز عن النطق أو ما شابه ذلك من املثريات يف للنفوس 

املؤّججات لألحاسيس واملشاعر والتي تثري الغضب وعدم الرىض:

رمَْحَتِِه   
َ

َناف
ْ
ك

َ
أ بَِذلَِك  ْيَك 

َ
َعل  َُّ الل يَبُْسِط  َنَف؛ 

َ
َواأل يَق  الضِّ َعْنُهُم  )َونَحِّ 

 َواْمَنْع يِف إمِْجَاٍل َوإِْعَذاٍر).
ً
ْعَطْيَت َهنِيئا

َ
ْعِط َما أ

َ
َواَب َطاَعتِِه، َوأ

َ
َك ث

َ
َويُوِجْب ل

يضع  التي  القّيمة  اإلنسانية  املعاملة  من  والرائعة  اجلميلة  الصورة  هذه 
واهلتك  الضياع  من  ألّمته  حفظًا  لوالته  جاهزة  ويعطيها   عيل مضامينها 
مبدأ  ضمن  يعيش  أن  لإلنسان  يريد  فهو  والعبودية.  املرشوع  غري  والتسّلط 
للوايل:  يقول  وكذلك  وكرامته،  حرّيته  لإلنسان  يعطي  الذي  العظيم  اإلسالم 
منهم،  يصدر  قد  الذي  بعضهم  خلق  وسوء  طلباهتم  من  صدرك  يضيق  ال  بأن 
فتستكرب وتأنف من مالقاهتم والتحّدث إليهم. إّن اهلل يعوض عن ذلك لإلنسان 
الذي حيمل احلّب واحلنان والعطف والرفق، بل كّل معاين الكلامت التي تبعث 
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اهلل  يبسط  سوف  املعاملة  وهبذه  الطاهرة،  اإلنسانية  الروَح  والنفس  القلب  يف 
رمحته وغفرانه يف مجيع املواطن التي قد يبتيل فيها اإلنسان، إّن الوايل هبذا العمل 
التعاليم  خالل  من  اهلل  أطاع  أّنه  ذلك  ومعنى  عبادته،  حّق  وأّدى  فرائضه  أّدى 
اإلهلية التي أوجبها عىل عباده، فاألجر والثواب عىل تلك األعامل عند اهلل، وما 
تعطيه للخلق يبدله اهلل خريًا فاعط بمنتهى اإلحسان ورىض النفس وبدون منٍّ 
أو أذى أو استكثار، وإن أردت أن تنع فامنع بلطٍف واعتذاٍر؛ فإّن ذلك أسمى 
وأرفع وأبلغ أثرًا يف النفوس وأكثر تقّباًل وقناعة لدى لناس بحيث تدفعهم إىل 

حَماهّلم وهم راضني عنك، شاكرين عملك)1(.

)عٌّ مع الّق، والّق مع ّع)

أعطى  فقد  حكمه،  خالل  املهّمة  املواقف  يف  األّول  الفيصل  احلّق  كان  لقد 
نفسه للحّق ومل جيره اآلخرون ألنفسهم طمعًا باستئثار ال هيّمهم آثاره الضاّرة أو 
احلالة الظاملة التي تتبعه، ولذا نصب ميزان العدل بوجه أولئك الذين سعوا إىل 
جلب املنابع املادية ألنفسهم حتى وإن كان ذلك خروجًا عىل الرشيعة ومبادئها، 
إّن عيل يف إشارة دقيقة ومهّمة حيّدد من خالهلا صورة وواقع الوالية يف عهده 

:حيث يقول

رِيُدُكْم 
ُ
 أ

ِّ
ْمُرُكْم َواِحداً؛ إيِن

َ
ْمرِي َوأ

َ
يَْس أ

َ
َتًة، َول

ْ
ل
َ
ْم تَُكْن َبْيَعُتُكْم إِيَّاَي ف

َ
)ل

 َِّ ْنُفِسُكْم َواْيُم الل
َ
ِعيُنوِن َعَ أ

َ
يَُّها انلَّاُس! أ

َ
ْنُفِسُكْم. أ

َ
ْنُتْم تُِريُدونيَِن أل

َ
َِّ َوأ لِل

َقِّ  ورَِدهُ َمْنَهَل الْ
ُ
الَِم ِبَِزاَمتِِه َحىتَّ أ وَدنَّ الظَّ

ُ
ق
َ
وَم ِمْن َظالِِمِه، َوأل

ُ
َمْظل

ْ
نِْصَفنَّ ال

ُ
أل

.(
ً
َوإِْن اَكَن اَكرِها

حقوقها،  عن  واملدافعني  اإلنسانية  وعلامء  للبرشية  قانون  هو  وحده  هذا 

))( شمس الدين، محمد مهدي، دراسات في نهج البالغة، ط2، بيروت، دار الزهراء، 
.(972
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وإلصحاب النظريات االجتامعية واالقتصادية والسياسية؛ كي يرفعوا به عمود 
خيمة اإلنسانية الكبرية التي يستظل بظلها كّل مظلوم ومستضعف ومن تقتحمه 

العيون يف املجتمع.

فتلك اخليمة قائمة ما دام هذا العمود قائاًم، إّنه األمل الذي تدور من حوله 
قلوب تلك األرواح اهلاربة من َحرور اجلور والعبودية والظلم.

فام تعاين منه اإلنسانية بصورة واسعة هو الظلم بمختلف ألوانه واالنحراف 
عن االستقامة والقيم اإلهلية. ولوال الظلم واجلشع والطمع بأنواعه مل يكن هناك 

رصاع واستئثار وبغي.

بقي علينا أن نعرف أن األمر املهّم اآلن: كيف نعالج الواقع املّر الذي أفرزته 
الظروف القاسية؟ ظروف احليف واجلور، حيث تنكفئ موازين العدالة واحلّق.

يتجاوز  إنسانا ال يضمر سوءًا لآلخرين، وال  رأينا  البرش–إذا  فنحن–أفراد 
الظامل،  املظلوم ويعادي  ينارص  احلياد،  بعني هناية  الناس  إىل  ينظر  عىل حقوقهم 
)العدل( ونطلق عىل  نسّميه  الكامل  نوع من  نعتربه حائزًا عىل  إّن شخصًا كهذا 

صاحبه اسم )العادل(.

يف  كان  وإذا  اآلخرين  حقوق  عىل  يتجاوز  الذي  الفرد  هذا  خالف  وعىل 
مركز القّوة والقدرة فإّنه يرجح أفرادا عىل آخرين دون وجود مرجح، وينارص 
يف  حمايدًا  يكون  األقل  عىل  أو  القدرة،  وفاقدي  الضعفاء  وخياصم  الظاملني 
نعتربه  إّن شخصًا كهذا  الظاملني واملظلومني،  الدائرة بني  النزاعات واملناقشات 

مّتصفًا بنوع من )الظلم( ونسّميه )الظامل()1(.

من  نموذج  هذا  والظلم،  العدل  شأن  يف  وردت  كثرية  قرآنية  آيات  وهناك 
))( الشيرازي، محمد الحسيني، آثار الظلم في الدنيا واآلخرة، بيروت، مؤسسة المجتبى، 

.200(
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بعضها:

ْعِدَل بَيَْنُكُم)	 
َ
ِمْرُت أل

ُ
) َوأ

َعِن 	  َويَْنَه  ُقْرَب 
ْ
ال ِذي  َوإِيَتاء  َواإِلْحَساِن  َعْدِل 

ْ
بِال ُمُر 

ْ
يَأ  َّ الل إِنَّ   (

ُروَن) ))).
َّ
ُكْم تََذك

َّ
َعل

َ
ْغِ يَِعُظُكْم ل

َ ِر َوابلْ
َ
ُمنك

ْ
َفْحَشاء َوال

ْ
ال

َوُهم 	  ْمُن 
َ
األ ُهُم 

َ
ل َِك 

َ
ْول

ُ
أ ٍم 

ْ
بُِظل إِيَماَنُهم   

ْ
بُِسوا

ْ
يَل ْم 

َ
َول  

ْ
آَمُنوا ِيَن 

َّ
اذل  (

ْهَتُدوَن) ))). مُّ

 آَخِريَن).	 
ً
ْوما

َ
نَا َبْعَدَها ق

ْ
نَشأ

َ
ْريٍَة اَكنَْت َظالَِمًة َوأ

َ
َصْمَنا ِمن ق

َ
ْم ق

َ
) َوك

 إذن، جيب اخّتاذ اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وخطب اإلمام عيل
العرب والدروس من  املناسبة، من خالل معرفة وأخذ  مرتكزًا يف وضع احللول 

أجل بناء املجتمعات بناًء إنسانيًا إيامنيًا.

النظرة العلوية إىل الظلم

كالمه  جيّسده  املوضوع  هبذا  املتعّلق  االجتامعي   عيل اإلمام  منهج  إّن 
والظلم،  للعدل  والواقعية  املتكاملة  الصور  األذهان  يف  ترسم  التي   وخطبه

وسأبدأ بكالم له يترّبأ فيه من الظلم ويقول فيه:

داً،  ِل ُمَصفَّ
َ

ال
ْ
غ

َ
َجرَّ يِف األ

ُ
ْو أ

َ
داً أ ْعَداِن ُمَسهَّ بِيَت َعَ َحَسِك السَّ

َ
ْن أ

َ
َِّ أل )َوالل

 
ً
َوَغِصبا ِعَباِد 

ْ
ال بِلَْعِض   

ً
َظاملِا ِقَياَمِة 

ْ
ال يَْوَم   ُ

َ
َوَرُسوهل  ََّ الل َق 

ْ
ل
َ
أ ْن 

َ
أ ِمْن   َّ إِلَ َحبُّ 

َ
أ

َها، َويَُطوُل 
ُ
ُفول

ُ
ىَِل ق

ْ
 ابل

َ
ُع إىِل نِلَْفٍس يُْسِ َحداً 

َ
أ ْظلُِم 

َ
أ ْيَف 

َ
َُطاِم، َوك لَِشْ ٍء ِمَن الْ

َها).
ُ
ول

ُ
َى ُحل يِف الرثَّ

إن اإلمام يقسم باهلل، وأيَّ يشء مهّم وعظيم هذا لدى اإلمام الذي يؤّدي 
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ينتهي كّل  املتقني وسيد املوحدين؟! إن بذلك  إمام  القسم باهلل وهو عيل  به إىل 
نقاش، وينتهي كّل حتليل أو تربير بفعل قسمه هذا، ويقول: ألن بات يتقّلب 
ليله مسّهرًا،  املدّببة برؤوس اإلبر الشوكية طيلة  الربّية  النبتة  عىل الشوك وتلك 
أو جّر عىل ذلك وهو مقيد باألغالل بحيث ال يستطيع الذود عن جسمه اجتاه 
تلك اآلالم القاسية واجلروح الدامية، فإّن ذلك كّله أحّب إليه من أن يالقى اهلل 

ورسوله يوم القيامة وهو ظامل لعباده.

الظلم ومسؤولية  أثر  يبنّي مدى  أن  التهويلية  الصورة  يريد هبذه   فاإلمام
الظلم  أّن  لنا ولغرينا  ثّم يوضح  يوم احلساب،  الظامل عند اهلل ورسوله  اإلنسان 
عظيمة،  سلبية  أثارًا  وسيرتك  قاسية،  نتائج  له  الفانية  الدنيا  هذه  حطام  ألجل 

وزرها ثقيل، تبقى مع اإلنسان إىل يوم احلرش العظيم...

َى  الرثَّ يِف  َويَُطوُل  َها، 
ُ
ُفول

ُ
ق ىَِل 

ْ
ابل  

َ
إىِل ُع  يُْسِ نِلَْفٍس  َحداً 

َ
أ ْظلُِم 

َ
أ ْيَف 

َ
)َوك

َها).
ُ
ول

ُ
ُحل

فالنفس هنايتا الفناء وهي تيض إليه مرسعة، وغدًا حمّلها بني طبقات الثرى، 
أال يكفيها هذا رادعًا عن مظامل الناس؟!

تلك  د  وعدَّ أنواع  الظلم  أّن  عىل  مواعظه  بعض  يف  ذكر   اإلمام إّن  ثّم 
القيامة،  يوم  شّدته  من  وحذر  لبعض،  بعضهم  العباد  بظلم  وانتهى  األنواع، 

:حيث قال

ُهَناَك  ِقَصاُص 
ْ
ال ؛ 

ً
َبْعضا َبْعِضِهْم  ِعَباِد 

ْ
ال ُم 

ْ
َفُظل ُيْتَُك  ال  ِي 

َّ
اذل ُم 

ْ
ل الظُّ ا  مَّ

َ
)أ

ِكنَُّه َما يُْسَتْصَغُر َذلَِك 
َ
َياِط، َول  بِالسِّ

ً
با لُمَدى، َو ال رَضْ

ْ
 بِا

ً
يَْس ُهَو َجرْحا

َ
َشِديٌد، ل

َقِّ َخرْيٌ  إِنَّ مَجَاَعًة فِيَما تَْكَرُهوَن ِمَن الْ
َ
ف  َِّ َن يِف ِديِن الل وُّ

َ
إِيَّاُكْم َواتلَّل

َ
َمَعُه. ف

ٍة َخرْياً 
َ
َحداً بُِفْرق

َ
ْم ُيْعِط أ

َ
ََّ ُسْبَحانَُه ل َاِطِل، َوإِنَّ الل

ْ
ِبُّوَن ِمَن ابل

ُ
ٍة فِيَما حت

َ
ْرق

ُ
ِمْن ف
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.( ْن بَِقَ ْن َمَض َوال ِممَّ ِممَّ

إّن اإلمام يوضح حجم عقوبة ظلم العباد عند اهلل وأّكد أّن قصاصها يوم 
احلساب شديد وعسري عىل اإلنسان، وهو ليس بصورة جرح سكاكني أو رضب 
أن  يمكن  ما  اشّد  اهلل  عند  ذلك  عقاب  إّن  هنّي.  أمره  إّن  يقال:  حتى  بالسياط 
يكون وخاصة إذا كان هذا املظلوم مؤمنًا، فاإلمام يف قوله إىل الَبَجيل قاضيه 

عىل األهواز يبنّي ذلك)1(:

)دارِ املؤمن ما استطعت؛ فإّن ظهره ُحىم الل، ونفسه كريمٌة ع الل، وهل 
يكون ثواب الل، وظامله خصم الل، فال تكن خصمه).

عّز وجّل،  الباري  إّنه  املؤمنني؟  من  أحدًا  إذا ظلم  الذي خياصمه  من  إذن، 
ويف أية صورة تكون حالته هناك وهو الضعيف القارص أمام اجلّبار املتعال.

االجتامعية  احلالة  من  نوعني  بني  التفاضل  عملية  عىل   اإلمام يؤّكد  ثّم 
فوجود أيٍد متامسكة وقلوب متفقة مع حّق صعب تطبيقه ومكروه عندكم، خرٌي 

من تفّرق وِشقاق ونِفاق مع باطل حمّبب ومرغوب يف النفوس.

فإذا ما َطُهرت القلوب واتسع بعضها للبعض اآلخر وحتّملت تطبيق احلّق 
والعدالة مع خمالفة ذلك هلوى النفس، هو أصلح وأجدى نفعًا لتامسك ووحدة 

املجتمع ككل)2(.

واإلمام يقول يف ذلك:

وَم ِمْن َظالِِمِه 
ُ
َمْظل

ْ
نِْصَفنَّ ال

ُ
َِّ أل ْنُفِسُكْم َواْيُم الل

َ
ِعيُنوِن َعَ أ

َ
يَُّها انلَّاُس أ

َ
)أ

))( صبحي، د. أحمد محمود، نظرية اإلمام عند الشيعة اإلثني عشرية، مصر، دار 
المعارف.

)2( الصدر، محمد باقر، اإلمام علي عليه السالم سيرة وجهاد، ط2، بيروت، دار المرتضى، 
.2003
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.(
ً
َقِّ َوإِْن اَكَن اَكرِها ورَِدهُ َمْنَهَل الْ

ُ
الَِم ِبَِزاَمتِِه َحىتَّ أ وَدنَّ الظَّ

ُ
ق
َ
َوأل

وال زالت كلمته التي قاهلا يف وصيته لولده اإلمام احلسن تدّق أسامع 
العامل لتعطي لإلنسانية معنى العدل وإحقاق احلقوق: )وظلم الضعيف أفحش 

الظلم(.

وعاجلها  إالّ  املجتمع  أمر  هتّم  كبرية  وال  صغرية  يرتك  ال   عيل كان  وهلذا 
البالد  أمور  وإدارة  العامة  معامالهتم وحياهتم  وإرشادته يف  بحكمته ومواعظه 
وهو  والرشاء  البيع  وحركة  األسواق  يتابع  كام  القضاء  يتابع  فكان  أمر،  كل  يف 

يشّدد عىل قضائه ويقول ألحدهم)1(:

بإظهار ما احتكر.  ثّم اعقبه  انلّه فأوجعه  )انَه عن الِكرة، فمن ركب 
أقم الدود يف القريب جينّبها ابلعيد، وال تطّل اّلماء وال تعّطل الدود).

أو كام جاء يف كتابه إىل حذيفة بن اليامن:

وآمرك  املعاند،  ع  والشّدة  الُمحسن  إىل  باإلحسان  إيلك  وأتقّدم   ...(
ذلك،  عن  مساءل  فإنّك  رعّيتك،  يف  والعدل  واّلين،  أمورك  يف  بالّرفق 
الل  فإّن  استطعت،  ما  السرية  انلاس، وحسن  والعفو عن  املظلوم،  وإنصاف 
جيزي املحسنني... وأقم فيهم بالقسط، وال تتّبع اهلوى، وال ختف يف الل لومة 

ين هم حمسنون)
ّ

الئم؛ فإّن الل مع اذلين اتّقوا واذل

الشؤون  إدارة  يف  هلم  رسمه  الذي  العادل  املنهج  هذا  باتباع  أمرهم  فعيلٌّ 
الرعّية  يف  العدل  مسألة  عىل  أكّد  حيث  البالد،  يف  املهّمة  واالجتامعية  اإلدارية 
وأن  إجحاف  أو  حيف  يقع  ال  أن  أمره  كّل  وكان  القصوى،  األمهية  وأعطاها 

ُينتصف للمظلوم وذلك من العدل حتى يستقيم أمر األّمة:

))( الصدر، محمد باقر، أهل البيت، تنوع أدوار ووحدة هدف، تحقيق عبد الرزاق 
الصالحي، ط)، بيروت، دار الهدى، 2003.
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)وأقم فيهم بالقسط، وال تتّبع اهلوى، وال ختف يف الل لومة الئم).

وكام قلنا سابقًا أّن ال يشء يمنع عن إقامة العدل سوى اتباع هوى النفس، 
وما أكثر ما أكّد اإلمام عىل ذلك وأشار إليه باالبتعاد عنها وإقامة العدل يف 
األمة بإحقاق احلّق، وأن ال خياف وال حياذر من أّنه يريد العمل به إذا كان عائدًا 
إىل اهلل إلعالء طريق احلّق وهو طريق اهلل تعاىل، وان اهلل مع املّتقني واملحسنني.

وقد روى اليعقويب عن الزهري، قال: دخلت عىل عمر بن عبد العزيز يومًا 
ة  مرمَّ إىل  احتاجت  مدينته  أّن  خيربه  له،  عامل  من  كتاب  أتاه  إذ  عنده  أنا  فبينام 
 طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  )أمري  عامل  بعض  أّن  له:  فقلت  إصالح(  )أي: 

كتب إليه بمثل هذا، فكتب إليه:

)أما بعد فحّصنها بالعدل، ونّق طرقها من اجلور؛ فإنّه مرّمتها. والسالم).

إذن، اهلدف األعىل والسامي عند اإلمام هو تثبيت أركان العدل يف البالد 
ألّن فيه رضاء اهلل وصالح املجتمع يف ذلك )ومن هنا، وعىل هذا األساس، اجّته 
اإلمام عيّل إىل املجتمع حُيي قوانينه ويعمل هلا ويريدها صاحلًة خرّية، ثّم يضع 
كاًل من النصح والسيف يف موضعه، تدعيام آلرائه وتثبيتًا ملوقعه من طبقات الناس 
يف زمانه، وراح ال ُيعنى بيشء عنايته بتوطيد أركان العدالة االجتامعية: َأَو ليس هو 

القائل ملهنّئيه بالوالية فيام بعد، وقد دخلوا عليه فإذا هو يرفأ نعله بيديه:

 وأزهق 
ً
)إّن هذه انلعل هو خري عندي من واليتكم هذه، إن لم أقم حقا

باطالً).

بخدمة  لنعيمها  يتوّسلوا  أن  منهم  يريد  اإلمام  فإّن  لآلخرة  العاملون  أما 
اآلخرة–ملن  خري   اإلمام جعل  لذلك  الوسائل،  من  غريها  قبل  اجلامعة 
املسامهة  العمل:  هذا  طليعة  ويف  مستقياًم،  الناس عماًل  بالعمل يف  يريد–منوطًا 
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يف توفري اخلبز واملاء والكساء للمجموعة البرشية، ويف رفع احلاجة عن العاّمة، 
عنها،  والدفاع  اإلنسان  حقوق  إعالن  ثّم  املظلومني،  وإغاثة  الظاملني  وحماربة 
أن  الشأن  ليس  كميل،  يا  والصوم:  الصالة  معنى  يف  زياد  بن  لكميل  )ويقول 
تصيل وتتصّدق، وإّنام الشأن أن تكون الصالة بقلب نقي وعمل عند اهلل مريض، 

وانظر فيَم تصيّل، وعالم تصيّل، فإن مل تكن من وجهه وحّله فال قبول!(.

وبخربهم  اآلخرة،  قبل  األرض،  عىل  الناس  بحياة  اهتاممه  من  بلغ  وقد 
الكوفة، وهو خليفة،  أسواق  كّل هنار ويطوف يف  يغتدى فجر  كان  أّنه  اليومي 

ويقف عىل أهل كل سوق وينادي، قائاًل:

)يا معرش اتلجار! اتّقوا الل، واقتوا من املبتاعني، وتزّينوا باللم، وتناهوا 
عن ايلمني، وجانبوا الكذب، وجتافوا عن الظلم، وانصفوا املظلومني، وأوفوا 
الكيل واملزيان، وال تبخسوا انلاس أشياءهم وال تعيثوا–أو: تعيشوا–يف األرض 

مفسدين).

احلرب  إىل  الظلم  ومنع  نصابه  إىل  احلق  وإعادة  العدل  أمر  أّدى  وإن  حتى 
املظلوم  وإنصاف  الباطل،  ودحض  احلّق  إقامة  من  يمنعه  مل  ذلك  فإّن  واملوت، 
وغريها  األمور،  هذه  استقامة  عىل  يعتمد  املجتمع  بنيان  فأساس  الظامل،  وصّد 
يكون الدمار، ولذا احلرب والقتال مع أنصار الظلم ومهام كّلفت ال بّد منها، ملِا 
فرضه اهلل تعاىل عىل اإلمام العادل من إقامة احلدود ورّد اإلثم والعدوان، فقد 
ورد يف كتاب وقعة صّفني لنرص بن مزاحم ما ييل: )قال نرص: ويف حديث عمر 

بن سعد قال: وكتب عيلٌّ إىل عاّمله، فكتب إىل خمنف بن سليم)1(:

بعد..  أّما  هو،   
ّ
إال هلإ  ال  اذلي  إيلك  الل  أمحد   

ّ
فإين عليكم،  )السالم 

))( الصغير، د. محمد حسنين علي، اإلمام علي عليه السالم سرته وقيادته في ضوء المنهج 
التحليلي )بيروت، مؤسسة المعارف( 2003(.
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والضالل  العىم  نعاس  يف  وهّب  عنه  رغبًة  الّق  عن  َصَدف  من  جهاد  فإّن 
ع  ويسخط  أرضاه،  عّمن  يرىض  الل  إّن  العارفني،  ع  فريضٌة  هل،  اختياراً 
من عصاه، وإنّا قد هممنا باملسري إىل هؤالء القوم اذلين عملوا يف عباد الل 
وا الدود، وأماتوا الّق، وأظهروا 

ّ
بغري ما أنزل الل، واستأثروا باليفء، وعطل

يف األرض الفساد، واختذوا الفاسقني َويِلجة من املؤمنني، فإذا وىّل لل أعظم 
أحداثهم ابغضوه وأقصوه وحرموه، فإذا ظالٌم ساعدهم ع ظلمهم أحّبوه وأدنوه 
 ما صّدوا عن الّق، 

ً
وبّروه، فقد أّصوا ع الظلم، وأمجعوا ع اخلالف. وقديما

وتعاونوا ع اإلثم واكنوا ظاملني...)

احلايل  وقتنا  يف  نلمسها  واقعية  وصورًا  معاٍن  حوى  قد   اإلمام كتاب  إّن 
ويف داخل جمتمعاتنا املختلفة، وهي حقيقة وظاهرة اجتامعية تبنّتها نفوس خلٍق 
كثري من املجتمع وخالطت هواها فامتزجت لتعطي واقعًا اجتامعيًا ُمرًا ُسحقت 
فيه كّل القيم األخالقية وابتعدت فيه عن كّل معاين العدالة االجتامعية، فازداد 
ورّبام  عضاالً،  أصبح  الذي  املرض  أثر  من  سوءًا  املجتمع  أمر  وتفاقم  املرض 
النفسية حتى نسعد  القلوب من تلك األمراض  باحلال ويشايف  تعاىل  اهلل  يرأف 

يف حياتنا ونضمن الثواب يف آخرتنا، ومسك ختامنا اآلية الرشيفة:

نُفِسِهْم 
َ
 َما بِأ

ْ
وا ُ ْوٍم َحىتَّ ُيَغريِّ

َ
ْنَعَمَها َعَ ق

َ
ْعَمًة أ اً نِّ ْم يَُك ُمَغريِّ

َ
َّ ل نَّ الل

َ
) َذلَِك بِأ

َّ َسِميٌع َعلِيٌم). نَّ الل
َ
َوأ
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اخلامتة

بات واضحًا من خالل ما مر يف البحث ان اإلمام أمرياملؤمنني سعى إىل 
اإلنسان  حقوق  احرتام  عىل  تقوم  التي  املتحرضة  الدولة  ودعائم  أسس  وضع 
واحرتام إنسانية اإلنسان، وقد سعى اإلمام سعيًا حثيثًا يف سبيل حتقيق ذلك، 
األمر الذي كّلفه حياته الرشيفة، إذ عاداه جمتمعه الذي تعود عىل نظام الطبقية.

العرصية  الدولة  باين  إىل  ننظر  ونحن  واالعتزاز  الفخر  كمسلمني  لنا  وحيق 
فيام  حتقيقها،  عىل  وعمل  هلا  ودعا  اليوم،  هبا  ينادون  التي  بالشعارات  نادى  قد 

يسمونه اليوم: حرية، ديمقراطية، فهم اآلخر، احلوار مع اآلخر..

الثاقب  بفكرة  واألزمنة  العصور  قد سبق   ،اإلمام اّن  بوضوح  تبني  وقد 
ورؤاه العظيمة، إالّ ان املجتمع آنذاك مل يكن متفهاًم وواعيًا بام فيه الكفاية ملا كان 
النورانية  الوصايا  تلك  من  املجتمع  ذلك  يستفد  مل  وبالنتيجة   ،اإلمام يريده 

التي تعد بحق لبنات بناء الدولة املتحرضة.

اقرتان  بلغ من  بروزا يف منهج حكمه، وقد  املحور األكثر  العدالة  وتعّد 
اسم االمام أمرياملؤمنني بالعدالة، وامتزاجه هبا، قدرًا كبريًا، إذ صار اسم عيل 
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عنوانًا للعدالة، وصارت مفردة العدالة توحي باسم )عيل( صلوات اهلل عليه.

واليوم، ال تزال الفرصة سانحة، وبإمكان عامل اليوم امليلء باحلروب والدمار 
واألزمات، أن يعود إىل ذلك النهج النري، هنج اإلمام عيل، فهو يكفينا إلقامة 
الدولة الصاحلة والعرصية املتحرضة، وكذا العودة إىل كتابه إىل واليه عىل مرص، 
وهو  العذب،  املعني  ذلك  من  لننهل  عليه،  اهلل  رضوان  األشرت  مالك  الشهيد 

يويص عامله عىل مرص بأدّق األمور، ويف شتى ميادين إدارة الدولة.
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املصادر

1–القرآن الكريم.

2–ابن األزرق–بدائع السلك يف طبائع امللك–اجلزء األّول–حتقيق عيل سامي النشار–

بغداد.

3–ابن هشام–السرية النبوية–املجلد األّول والثاين–دار املعرفة–بريوت.

4–إشفيترس–ألربت–فلسفة احلضارة–ترمجة الدكتور عبد الرمحن بدوي–مطبعة مرص–

القاهرة.

5–األعرجي–الدكتور زهري–مباين النظرية االجتامعية يف اإلسالم–املطبعة العلمية قم–

الطبعة األّوىل 1417هـ.

6–الربي التلمساين–حمّمد بن أيب بكر األنصاري–القرن التاسع اهلجري–حتقيق الدكتور 

التنوخي.

القومية  بالدولة  مقارنًا  اإلسالمي  السيايس  محيد–النظام  منري  7–البّيايت–الدكتور 

القانونية–الطبعة الثانية.

8–التوحيدي–أبو حيان–اإلمتاع واملؤانسة–دار الرشيف الريض.

واخلامس–دار  األّول  املجّلد  اإلنسانية  العدالة  صوت  عيل  9–جرداق–جورج–اإلمام 

مكتبة احلياة–بريوت.

الرابعة  النجاح–القاهرة–الطبعة  ومناوؤه–دار  نوري–عيل  10–جعفر–الدكتور 
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1976–1396 هـ.

وأسانيده–الطبعة  البالغة  هنج  احلسيني–مصادر  الزهراء  عبد  11–اخلطيب–السيد 

الرابعة–بريوت.

12–ديوارنت–ول وايريل–قّصة احلضارة–املجّلد الرابع–ترمجة حمّمد بدران 1408هـ–

1988م–بريوت.

اإلسالمي– اإلعالم  البالغة–منظمة  هنج  من  أساسية  تقي–دروس  13–رهرب–حمّمد 

إيران.

14–زيدان–الدكتور عبد الكريم–السننن اإلهلية يف اإلمام واجلامعات واألفراد–الطبعة 

الرابعة 1413هـ–1993م.

15–الرشقاوي–عبد الرمحن–عيل إمام املتقي–املجّلد األّول والثاين–بريوت 1985م.

16–الرشقاوي–حممود–التفسري الديني للتاريخ–اجلزء األّول–دار الشعب.

السادسة– وتطّورها–الطبعة  اإلسالمية–نشأهتا  صبحي–النُّظم  17–الصالح–الدكتور 

بريوت.

18–صحيح البخاري–حتقيق الدكتور مصطفى البغا–اجلزء الثاين.

اخلامس– البغا–املجّلد  ديب  مصطفى  الدكتور  وتعليق  البخاري–ضبط  19–صحيح 

مطبعة اهلندي.

العلمي  الثانية 1408–املجمع  الثاين–الطبعة  باقر–اقتصادنا–اجلزء  20–الصدر–حمّمد 

للشهيد الصدر.

21–الصدر–حمّمد باقر–املدرسة القرآنية.

التعارف  هدف–دار  ووحدة  أدوار  تنّوع  البيت  باقر–آهل  22–الصدر–حمّمد 

للمطبوعات–بريوت.

رشاره–مركز  اجلبار  عبد  الدكتور  التاريخ–حتقيق  يف  باقر–فدك  23–الصدر–حمّمد 

الغدير.

الثاين–مؤسسة  القرآن–املجّلد  تفسري  يف  حسني–امليزان  حمّمد  24–الطباطبائي–السيد 
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األعلمي–بريوت.

أبو  حمّمد  اخلامس–حتقيق  وامللوك–اجلزء  الرسل  جرير–تاريخ  بن  25–الطربي–حمّمد 

الفضل إبراهيم–بريوت لبنان.

الثانية–1417هـ– احلكم–الطبعة  نظام  ومشكلة  عيل  حمّمد–اإلمام  26–طي–الدكتور 

1997م–مركز الغدير للدراسات اإلسالمية.

الثالثة  الطبعة  وتطّوره(  )نشأته  االجتامعي  زيدان–التفكري  الباقي–الدكتور  27–عبد 

)1401هـ–1981م(.

الغدير–بريوت–الطبعة  والسيايس.  الثقايف  اإلسالم  احلميد–صائب–تاريخ  28–عبد 

األّوىل 1417هـ–1977م.

 F. السيايس 1995م–قربص–رشكة  تاريخ اإلسالم  29–العلوي–هادي–فصول من 

K. H املحدودة للنرش.

السابع–الطبعة  اجلزء  قبل اإلسالم  العرب  تاريخ  30–عىل–الدكتور جواد–املفّصل يف 

الثانية 1413هـ–1994م.

النهضة  التطبيقي–دار  االجتامع  علم  يف  عاطف–دراسات  حمّمد  31–غيث–الدكتور 

العربية للطباعة والنرش–بريوت.

32–فضل اهلل–السيد عبد املحسن–نظرية احلكم واإلدارة–دار التعارف–بريوت.

33–الفكيكي–توفيق–الراعي والرعية–الطبيعية الثانية 1403هـ مؤسسة هنج البالغة–

رشكة افست–إيران.

الكتاب  واإلدارة–دار  احلكم  معارصة–نظرية  فكرية  34–قطب–حمّمد–مذاهب 

اإلسالمي–قم–بريوت.

األّوىل  الطبعة  مغنية  جواد  حمّمد  الشيخ  العالمة  الكايف–حتقيق  35–الكليني–فروع 

1413هـ–1992م–دار األضواء للطباعة والنرش–بريوت.

36–املاوردي–األحكام السلطانية–حتقيق الدكتور امحد البغدادي–الكويت 1989م.

37–متز–آدم–احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري–ترمجة حمّمد عبد اهلادي أبو 
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ريده–املجّلد األّول–1377هـ–1957م.

38–املحمودي–الشيخ حمّمد باقر–هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة املجّلد الرابع 

واخلامس.

39–املسعودي–مروج الذهب–دار اهلجرة–قم.

1405هـ–1985م– الثالث  وإيران–اجلزء  مرتىض–اإلسالم  40–مطهري–الشيخ 

ترمجة هادي الغروي.

41–مطهري–الشيخ مرتىض–العدل اإلهلي–ترمجة حمّمد عبد املنعم اخلاقاين.

42–مطهري–الشيخ مرتىض–يف رحاب هنج البالغة–ترمجة هادي يوسف الغروي–دار 

التعارف–1400هـ–1980.

43–مقدمة ابن خلدون–مؤسسة األعلمي–بريوت.

هارون–الطبعة  حمّمد  السالم  عبد  صفني–حتقيق  مزاحم–واقعة  بن  44–املنقري–نرص 

الثانية–منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي–قم 1404هـ.

45–النراقي–حمّمد مهدي–جامع السعادات–اجلزء األّول.

46–النفييس–الدكتور عبد اهلل–يف السياسة الرشعية–الكويت 1405هـ. 1984م.

47–هنج البالغة–الدكتور صبحي الصالح–دار اهلجرة–1395هـ.

الثالثة  اإلسالمي–الطبعة  اإلعالم  بيضون–مكتب  لبيب  البالغة–تصنيف  48–هنج 

1417هـ.

اإلحياء  إبراهيم–دار  الفضل  أبو  حمّمد  احلديد–حتقيق  أيب  ابن  البالغة–رشح  49–هنج 

الكتب العربية–احللبي ورشكاؤه–الطبعة الثانية 1967م–1387هـ.

50–هنج البالغة–رشح الشيخ حمّمد عبده–مؤسسة األعلمي للمطبوعات–بريوت.

51–الوردي–الدكتور عيل–دراسة يف طبيعة املجتمع العراقي–منشورات الريض–قم.

تويبني– التاريخ–من كونفوشيوس إىل  الكربى يف  52–ويد جريي–الپان ج–املذاهب 

ترمجة ذوكان قرقوط–دار القلم–بريوت–الطبعة الثانية 1979م.

مشتاق–الطبعة  طالب  حازم  اسرتاتيجيًا–ترمجة  فكرًا  53–هاريت–ليدل–التاريخ 
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األّوىل–بغداد–1985م.

اإلسالم–املؤتر  يف  اإلنسان  حقوق  يف  مقاالت  فهمي–جمموعة  54–هويدي–الدكتور 

السادس للفكر اإلسالمي–بريوت.

55–اليزدي–حمّمد تقي مصباح–املجتمع والتاريخ من وجهة نظر القرآن الكريم–ترمجة 

حمّمد عبد املنعم اخلاقاين–دار أمري الكبري للنرش 1514هـ.

املجالت والنرشّيات

1–الفكر اإلسالمي–اجلزء الثاين–مؤسسة البالغ.

الثالثة–1995م–دراسة يف ضوء علم االجتامع  2–الفكر اجلديد–العدد العارش–السنة 

احلرضي–إبراهيم املوسوي.

3–ملاذا السقوط احلضاري–مؤسسة البالغ.

4–جملة اجلامعة اإلسالمية–العدد الثالث–السنة الثانية–علم االجتامع عند ابن خلدون–

شيخ األرض تيسري.

5–جملة اجلامعة اإلسالمية–العدد الثاين–السنة الثانية–تكامل احلكمة وشموليتها يف فكر 

اإلمام عيل–يوسف عبد احلميد.

احلضاري  1995م–احلوار  الثانية  السادس–السنة  اإلسالمية–العدد  اجلامعة  6–جملة 

رضورة إنسانية–الدكتور امحد عبد الرحيم السايح.

7–جملة املنهاج–مركز الغدير–العدد الثالث–السنة األّوىل 1417هـ ت 1996م.

من  بغداد–التظلم  1963م–جامعة  السادس–نيسان  اآلداب–العدد  كلية  8–جملة 

احلكام–عبد الغني باقر.

علم  نظريات  1974م–بعض  17–سنة  بغداد–العدد  اآلداب–جامعة  كلية  9–جملة 

االجتامع يف القرن العرشين–إحسان احلسن.
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