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 )( ملالك األشرت )(  دراسة يف ضوء عهد  اإلمام عيل

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة
ــم  ــا أهل ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد هلل ع احلم
ــبوغ  ــا وس ــٍم ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر اخلل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آالء أس

أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآين  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة املازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص األئمــة املعصومــن

ــث  ــق حَلدي ــه يف املصادي ــع إلي ــا ُيرج ــر م وإّن خ
الثقلــن »كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآين لــكل األزمنــة متازمــًا مــع صاحّيــة 



6

القيم السلوكية واملحددات النفسية

النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.

ــن أيب  ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــام أم ــاب اإلم ــا كت وم
طالــب )( ملالــك األشــر )( إال أنمــوذٌج 
واحــٌد مــن بــن املئــات التــي زخــرت هبــا املكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت يف متوهنــا  التــي  اإلســامية 
احلقــول املعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج اإلنســان إىل 

نصــوص الثقلــن يف كل األزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة أن ختصص 
حقــًا معرفيــًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي 
 )(  يف حيــاة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
وفكــره، مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك 
اإلنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( األشــر 
اإلنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أرشف  هــي  التــي 
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 )( ملالك األشرت )(  دراسة يف ضوء عهد  اإلمام عيل

ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه احلياتي وإصــاح متعلقات
بحثيــة علميــة واملوســومة بـ)سلســلة دراســات يف 
 ،)( األشــر  ملالــك   )( عــي  اإلمــام  عهــد 
ــا  ــًا منه ــًا، حرص ــإذن اهلل تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء املكتبــة اإلســامية واملكتبــة اإلنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي هتــدف إىل بيــان أثــر 
هــذه النصــوص يف بنــاء اإلنســان واملجتمــع والدولــة 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام 
باخلــر والعطــاء والعيــش  املفعمــة  احليــاة اآلمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

وفكــرة البحــث املوســوم بـ)القيــم الســلوكية 
ــام  ــد اإلم ــوء عه ــة يف ض ــية دراس ــددات النفس واملح
عــي عليــه الســام ملالــك األشــر رضــوان اهلل عليــه( 
تعتمــد عــى اســتقصاء القيــم الســلوكية واملحــددات 
النفســية يف العهــد الرشيــف وبيــان املنظومــة القيميــة 
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ــك  ــد ذل ــّم بع ــام ث ــه الس ــي علي ــام ع ــر اإلم يف فك
اســتخاص مبــادئ الســلوك الــذي جيــب أن يكــون 
ــن  ــر املؤمن ــّف أم ــون يف ص ــد أن يك ــن يري ــه م علي

ــه الســام. ــب علي ــن أيب طال عــي ب

فجــزى اهلل الباحثتــن خــر اجلــزاء فقــد بذلتــا 
جهدمهــا وعــى اهلل أجرمها، واحلمــد هلل رب العاملن.

السيد نبيل احلسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم هنج الباغة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة
خّلــف عــي بــن أيب طالــب )( منظومــة فكرية 
ــا،  ــا ومعانيه ــة بمضامينه ــب االحاط ــة تصع متكامل
ــرٌّ ال ينضــب. مــا هنــل منــه شــارب اال  فهــي معــن َث
وخــرج بجديــد ينفــع النــاس واملخولقــات كافــة. 
»البيــان  ب:  ســمية  ان  مبالغــة  األمــر  يف  وليــس 
اجلامــع«. ان اصــاح العبــاد والبــاد هــو اهلــدف 
االســايس الــذي يقــوم عليــه هنــج أمــر املؤمنــن 
)(. فقــد تــم تفســر خطبــه ورســائله، وأقوالــه 
ــة،  ــع االجتاعيــة واالقتصادي ــؤون املجتم ــول ش ح
والعلميــة، والسياســية، والبيئيــة، واحلفــاظ عــي أمــن 



10

القيم السلوكية واملحددات النفسية

النــاس، وتأمــن العيــش الكريــم هلــم، ورســمت 
ميثــاق حلقــوق االنســان.  املعــامل األساســية ألول 
ــة  ــته العملي ــي وممارس ــلوكه اليوم وكان )(، يف س
منســجًا متــام االنســجام مــع أقوالــه ليــس فقــط مــع 
ــن أن  ــه كان يؤم ــه، ألن ــع مبغضي ــي م ــل حت ــه، ب حمبي
النــاس كلهــم أخــوة ســودًا كانــوا أم بيضــًا، مســلمن 

معاهديــن)1(. أو 

الطبائــع  جمموعــة  األخــاق  علــم  ويشــمل 
يف  الراســخة  واملشــاعر  والصفــات  والعــادات 
خلجــات النفــس البرشيــة، فهــي تشــكل اســاس 
امللــكات التــي تظهرعــادة بشــكل عفــوي دون تفكــر 
ويطلــق عليهــا صفــة اخلــر اوالــرش. امــا الســلوكيات 
ــة  ــر ارادي ــورة غ ــدر بص ــي تص ــخة والت ــر راس الغ
ــدرت  ــا اذا ص ــب. ام ــح الغض ــا مصطل ــق عليه يطل

)1( ابو جوهر، 2010: 75
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ــا  ــق عليه ــذاك يطل ــات ان ــت الرغب ــل وكب ــد التأم بع
البخيــل  كعطــاء  املصطنعــة،  األخــاق  مصطلــح 
بقصــد الشــهرة او املصلحــة وكســب الســمعة. فقــد 
جــاء يف اقــوال األمــام عــي )( كل داء يــداوى 
ــه، ان  ــاق رزق ــه ض ــاء خلق ــن س ــق، م ــوء اخلل اال س
ثــار اجلهــل وأخــرا: ســوء  اخللــق املذمــوم مــن 

اخللــق يوحــش القريــب وينفــر البعيــد()1(. 

)( أن حســن اخللــق لــدى امــر املؤمنــن عــي
اليكــون فقــط مــع النــاس بــل يكــون مــع اهلل ســبحانه 
وتعــاىل يف الدرجــة األوىل وحســن اخللــق مــع اهلل 
ــه أو  ــاره عــز وجــل ممــا أخــرب ب يكــون بتصديــق أخب
أخــرب بــه رســول اهلل )( فصدقــة ولــو مل تفهمــه 
عقولنــا فلتــزم بحســن اخللــق مع هــذا. وأيضــًا يكون 
حســن اخللــق مــع اهلل بتطبيــق أحكامــه ويكــون أيضــًا 

)1( التميمي، 1931: 9187
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بالصــرب عــى مــا قــى وقــدر واحلــال اآلخــر حلســن 
اخللــق هــو حســن اخللــق مــع النــاس)1(.

وناحــظ  يف عهــد امــر املؤمنــن ملــاك االشــر، 
وكــا جــاء يف تقديــم الرشيــف الــريض لــه )ومــن 
ــه لألشــر النخعــي ملــا واله عــى  ــه )( كتب عهــد ل
ــر  ــن  ايب بك ــد ب ــرب حمم ــن إضط ــا ح ــر وأعاهل م
ــد  ــن(، وق ــه للمحاس ــع كتب ــد وأمج ــول عه ــو أط وه
ــد  ــه عب ــر ب ــا أم ــذا م ــم »ه ــملة ث ــدأه )( بالبس إبت
اهلل عــٌي أمــر املؤمنــن )( ملالــك بــن احلــارث 
األشــر يف عهــد اليــه حــن واله مــر...«. ناحــظ 
ان االمــام عــي )( قــد ابتــدأ عهــده باألمــر ورشع 
هبــذا األمــر ُيعــدد الواجبــات التــي ينبغــي عــى مالــك 
ــه مراعاهتــا،  ــي علي ــام هبــا، واالمــور الت األشــر القي
النــاس التــي جيــب تأديتهــا. ويبــن لــه  وحقــوق 

)1( العايد، 2005: 15
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)(أن احلاكــم مــا هــو إال مســؤول مؤمتــن عــى 
هــو  احلاكــم  وعــدل  النــاس وخدمتهــم،  حقــوق 
ــراءة  ــر يف ق ــه. واملتدب ــة إتباع ــى الرعي ــب ع ــا يوج م
العهــد جيــد أن االمــام عــي )( أنكــر أن يكــون 
احلاكــم واحلكومــة ســلطة متجــربة متســلطة عــى 
ــل ان يكــون احلاكــم واحلكومــة يف  ــاس ب رؤوس الن
خدمــة النــاس ومداراهتــم، وإال حتولــت احلكومــة اىل 
ــا  ــب الدني ــن حي ــث وراءه كل م ــوي يله ــب دني منص
ــذر  ــذا ماح ــاٍه، وه ــن ج ــث ع ــا، وكل باح ومغرياهت
ف مــن  منــه االمــام عــي )( ونبــه عليــه، وخــوَّ

ــرة)1(. ــه يف الدنيــا واآلخ عاقبت

إىل  الســام  عليــه  عــي  اإلمــام  عهــد  ويعــد 
ــا  ــالة( كتبه ــاب )رس ــن كت ــارة ع ــر عب ــك األش مال
اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )( إىل مالــك األشــر 

)1( املالكي والعبايس، 2014: 301
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النخعــي حينــا والّه بــاد مــر، وهــذا الكتــاب مــن 
أهــم وأطــول كتــب أمــر املؤمنــن )(. كان عهــد 
اإلمــام إىل األشــر هيــدف إىل التأســيس لنظــام إداري 
وحقوقــي عــى الصعيــد اإلســامي يبــدأ مــن احلاكــم 

ــه)1(. نفس

لقــد شــهد النبــي )( لطائفــة مــن أمتــه باإليان 
منهــم مالــك األشــر، فــروى أمحــد مــن حديــث 
ُمَاِهــٍد َعــْن إِْبَراِهيــَم ْبــِن اأْلَْشــَرِ َعــْن َأبِيــِه َعــْن ُأمِّ َذرٍّ 
ْت َأَبــا َذرٍّ اْلَوَفــاُة َقاَلــْت َبَكْيــُت َفَقــاَل  َقاَلــْت مَلَّــا َحــَرَ
َمــا ُيْبكِيــِك َقاَلــْت َوَمــا ِل َل َأْبكِــي َوَأْنــَت َتُــوُت 
ــِدي  ــَس ِعنْ ــَد ِل بَِدْفنِــَك َوَلْي ــْن اأْلَْرِض َوَل َي ــَاٍة ِم بَِف
ي  نـَـَك فِيــِه َقــاَل َفــَا َتْبكـِـي َوَأْبــِرِ َثــْوٌب َيَســُعَك َفُأَكفِّ
َعَلْيــِه وعــى  َفــإِنِّ َســِمْعُت َرُســوَل اهللَِّ )َصــىَّ اهللَُّ 
ــلَِمْيِ  ــِن ُمْس ــْيَ اْمَرَأْي ــوُت َب ــوُل َل َيُم َم( َيُق ــلَّ ــه َوَس ال

)1( سوادي، 2010: 15
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ــاَر  َداِن النَّ ــَرِ ــَباِن َف َتِس اِن َأْو َيْ ــٌة َفَيْصــِرَ ــَداِن َأْو َثَاَث َوَل
َأَبــًدا. َوإِنِّ َســِمْعُت َرُســوَل اهللَِّ )َصــىَّ اهللَُّ َعَلْيــِه وعــى 
ــْن  ــَاٍة ِم ــْم بَِف ــٌل ِمنُْك ــنَّ َرُج ــوُل َلَيُموَت َم( َيُق ــلَّ ــه َوَس ال
اأْلَْرِض َيْشــَهُدُه ِعَصاَبــٌة ِمــْن امْلُْؤِمنِــَي َوَلْيــَس ِمــْن 
اَعــٍة  ــٍة َأْو مَجَ ــْد َمــاَت يِف َقْرَي ــِر َأَحــٌد إِلَّ َوَق ــَك النََّف ُأوَلئِ
َوإِنِّ َأَنــا الَّــِذي َأُمــوُت بَِفــَاٍة َواهللَِّ َمــا َكَذْبــُت َوَل 

ــُت)1(. ُكِذْب

      ووفقــا هلــذا العهــد، فــر بعــض العلــاء 
التفكــر  انــه  يف  املؤمنــن  امــر  لــدى  االخــاق 
الصحيــح، اي ان األســلوب األمثــل هــو التفكــر 
قبــل  واملقارنــة  والدراســة  واألمعــان  الصائــب 
األقــدام عــى عمــل، فاملعــروف عــن التفكــر انــه 
يوصــل األنســان اىل املعرفــة عــرب العقــل فأمــا ان 
الــرش،  اطــار  اخلــراو يف  اطــار  املعرفــة يف  تكــون 

)1( القرطبي، 1992: 58
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ــو  ــد خيط ــان، وق ــه األنس ــى ب ــرا ارتق ــت خ ــأن كان ف
بــه بمجتمعــه اىل مصــر افضــل لــو كانلــه دور يف 
قيادتــه، وان كانــت رشًا مســتطرًاتعرض اىل مهــاوي 
اخلطــر، فبفضــل زيــادة التمريــن والتكــرار ينمــو 
لــدى األنســان قابليــة القدرةعــى التفكرالصحيــح،        
يمكنــه مــن اختــاذ القراراملفيــد الــذي خيدمــه ويأنــس 

ــه. ب

امــا االســلوب الثــاين يف علــم األخــاق فيشــمل 
تنقســم  و  الســيئة،  واألخــاق  احلســنة  األخــاق 
ــذه  ــة، وه ــرى رديئ ــدة واخ ــا اىل جي ــال بدوره األع
األعــال مــا هــي اال عبــارة عــن افــرازات طبيعــة 
ــرب يف  ــي تع ــية الت ــه النفس ــس مكنونات ــان تعك لألنس
ــاء يف  ــد ج ــل، وق ــن رذائ ــل او ع ــن فضائ ــب ع الغال
ســورة القلــم وانــك لعــى خلــق عظيــم كــا جــاء 
ــم  ــت ألت ــا بعث ــم: » ان ــول األعظ ــان الرس ــى لس ع
مــكارم األخــاق «. و جــاء يف حكــم األمــام عــي 
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بــن ايب طالــب )(: »حســن اخللــق افضــل الديــن 
ــــ ال قريــن كحســن اخللــق ــــ اكــرم احلســب اخللــق 

احلســن«)1(

ــة  ــام والدراس ــن االهت ــد م ــذا العه ــال ه ــد ن وق
ــان مــا مل ينلــه  والتمحيــص والتفســر والــرشح والبي
ــه يف التوجــه عــى مــر العصــور،  ــل ل نــص آخــر مماث
وقــد ُترجــم إىل كثــر مــن لغــات العــامل، ويف بعــض 
وهــذا  وتكــرارًا،  مــرارًا  ورشح  ُترجــم  اللغــات 
دليــل عــى قيمــة املعــاين االنســانية العظيمــة التــي 
حيتوهيــا هــذا العهــد، وتناولــه خمتلــف شــؤون احليــاة 
ــي  ــًا )املالك ــة ثاني ــم واحلكوم ــات احلاك أوالً، وواجب

.)301  :2014 والعبــايس، 

)1( التميمي، 1931: 9187
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اهمية البحث واحلاجة اليه:-
ــم  ــكل دائ ــان بش ــع يتعرض ــان واملجتم ان االنس
لتدهــور واضطــراب وخــران يف مجيــع مقومــات 
املفاهيــم  تكــون  مــن  باســتثناء  احليــاة وميادينهــا، 
والقيــم الدينيــة هــي احلاكمــة عــٰى مســرته وحركتــه، 
واملجتمــع  اإلنســان  القيــم  تلــك  حتــرر  حيــث 
معــًا مــن مجيــع العبوديــات الفكريــة واالجتاعيــة 
ــزرع يف الضمــر وخلجــات النفــس  ــة، وت والربوي
ويف الواقــع االســتقرار والطمأنينــة التــي هــي أســاس 
العمــل  اىل  وتدفــع  واخللقيــة،  النفســية  الصحــة 
االجيــايب البنــاء يف اصــاح وتغيــر النفــس واملجتمع، 
وأســاس القيــم املعنويــة والنفســية االيــان بــاهلل تعــاىل 
ــكناته،  ــه وس ــان يف حركات ــة باالنس ــه التام وباحاطت
وهــو الــذي جيعــل الضمــر طامعــًا يف ثــواب اهلل، 
ــة  ــت حرك ــد أثبت ــه. ولق ــه وعقاب ــن غضب ــًا م وخائف
التاريــخ وســننه املتتابعــة اّن االبتعــاد عــن الديــن 
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فكــرًا وســلوكًا هــو أســاس مجيــع الــوان االنحــراف 
ــداًء بفقــدان  واالنحطــاط الفــردي واالجتاعــي، ابت
الصحــة النفســية والروحيــة، وانتهــاًء باملارســات 
يف  يتزايــد  االنحــراف  اّن  نجــد  وهلــذا  املنحرفــة، 
املجتمعــات غــر الدينيــة التــي ال تؤمــن بمفاهيمــه أو 
ال تتبنــاه منهجــًا هلــا يف القيــم املعنويــة تشــمل: االيان 
اهلل،  وذكــر  والعقــاب،  بالثــواب  وااليــان  بــاهلل، 
ــتغفار،  ــب، واالس ــراف بالذن ــوت، واالع ــر امل وذك

والتوبــة، والرضــا بالقضــاء)1(.

ســمو  عــن   )( عــي  اإلمــام  حتــدث  قــد 
التــي  مالــك وعظيــم شــأنه يف رســالته  شــخصية 
ــاء  ــي ج ــم والت ــا واله عليه ــر حين ــل م ــا أله بعثه

فيهــا:-

)أمــا بعــد: فقــد بعثــت إليكــم عبــدًا مــن عبــاد اهلل 

)1( العذاري، 1992: 32
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تعــاىل ال ينــام أيــام اخلــوف، وال ينــكل عــن األعــداء 
ســاعات الــروع، أشــد عــى الكفــار مــن حريــق النــار 
ــمعوا  ــج فاس ــو مذح ــارث أخ ــن احل ــك ب ــو مال وه
لــه وأطيعــوا أمــره فيــا طابــق احلــق فإنــه ســيف مــن 
ســيوف اهلل تعــاىل ال كليــل الظبــة وال نــايب الرضيبــة 
أن  أمركــم  وإن  فانفــروا،  تنفــروا  أن  أمركــم  فــإن 
وال  حيجــم،  وال  يقــدم،  ال  فإنــه  فأقيمــوا  تقيمــوا 
ــه  ــد آثرتكــم ب يؤخــر، وال يقــدم إال عــن أمــري، وق
عــى نفــي لنصيحتــه لكــم وشــدة شــكيمته عــى 

ــم(.  عدوك

عــن   )( عــي  االمــام  قــول  خــال  ومــن   
ــن  ــب م ــض اجلوان ــراز بع ــن اب ــر، يمك ــك االش مال

وكااليت:- شــخصيته 

أولــه: عظيــم شــجاعته وشــدة بأســه يف أيــام الرعب 
واخلــوف، فإنــه ال هيــاب األعــداء وال يلــن هلم.
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ثانيــه: شــدته عــى الكفــار، وقــد وصفــه اإلمــام 
ــف  ــو وص ــار، وه ــق الن ــن حري ــم م ــد عليه ــه أش بأن

ــات. ــن أروع الصف م

ثالثــه: انــه ســيف مــن ســيوف اهلل تعــاىل كــا كان 
اإلمــام عليــه الســام)1(.

ــدت  ان مــن الطبائــع اإلنســانية الســليمة أهنــا خلَّ
أو  بصــورة  أســهمت  التــي  املتميــزة  شــخصيتها 
أخــرى يف تذليــل مصاعــب احليــاة، وتركــت بصاهتــا 
العلميــة والعمليــة بــن يــدي اإلنســان، لكــي يوظِّفها 
لصاحلــه يف حتقيــق النجــاح يف املياديــن كافــة، وعندما 
ــصٍّ  ــرٍو وتق ــاين ب ــخ اإلنس ــات التأري ــب صفح نقل
شــخصيات  طياتــه  بــن  ســنجد  فإننــا  منصــف، 
عظيمــة قدمــت للبرشيــة عصــارة أفكارهــا املدعومــة 
ــة  ــكوهنا إىل منطق ــباهتا وس ــن س ــا م ــا، فنقلته بأعاهل

)1( القريش، 2004: مصدر انرنت.
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احلــراك والعمــل اإلنتاجــي املبــدع يف شــتى جمــاالت 
ــة  ــك أصبحــت أممــا هلــا حظوهتــا القوي ــاة، وبذل احلي
يف الوجــود والتطــور املتصاعــد، ونقشــت اســمها 
ــن  ــد، م ــانية اخلال ــجل اإلنس ــرة يف س ــا الكب وأعاهل
خــال اإلســهامات الفكريــة والعلميــة لشــخصياهتا 
العظيمــة، ولكننــا قــد نجــد شــخصية فــذة فريــدة 
اخلصائــل  كل  ومجعــت  املطلــق  بالتفــوق  متيــزت 
شــخصية  وهــي  اال  والســامية  الرفيعــة  اإلنســانية 
امــر املؤمنــن عــي )(، فهــي تعــد أعظــم وأروع 
ــردة يف  ــول اهلل )( املتف ــد رس ــخصية بع ــم ش وأه
صفاهتــا واملتميــزة يف ســاهتا، والتــي جعلــت مــن 
ــخ  ــا التاري ــاد هب ــي ج ــدة الت ــخصية اخلال ــام الش اإلم
عــى املســلمن وعــى اإلنســانية، فتألقــت متفــردة مــع 
رســول اهلل )( يف ســاء البرشيــة صانعــًة ّمثــًا أعى 
ونموذجــًا فريــدًا وشمســًا زاهــرة بالقيــم والفضائــل 
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ــدًا باخلــر والســعادة)1(. ــًا وأب ــي متــد العــامل دائ الت

عــى   )( عــي  املؤمنــن  امــر  اكــد  ولقــد 
تكامــل االخــاق يف رســالته ملالــك االشــر، ويمكــن 
ــه االمــام عــي )( حــول  ان نذكــر اهــم مــا جــاء ب

ــة:-  ــث التالي ــال االحادي ــن خ ــاق م االخ

ــُق«)2(.  في ــُق والرَّ دي ــَوَزُه الصَّ ــُه أْع ــاَء ُخلُق ــن س »َم
ــِق  ــوُء اخُلل ــُه«)3(.. »ُس ــاَق ِرْزُق ــُه ض ــاَء ُخلُق ــن س »َم
َشُّ َقريــٍن«)4(.. »ُســوُء اخُللــِق َنَكــُد الَعْيــِش وعــذاُب 
النَّْفــِس«)5(.. »ُســوُء اخُللــِق ُيوِحــُش النَّفــَس، وَيرَفــُع 

)1( الشرازي، 2013: 11

)2( التميمي، 1931: 9187

)3( الريشهري، 1998: 1086

)4( التميمي، 1931: 5567

)5( الريشهري، 1998:  ص1085
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األُْنَس«)1(.

ــك  ــن )( ملال ــر املؤمن ــالة ام ــاء يف رس ــا ج ك
ــة:   ــج الباغ ــورة يف هن ــة املذك ــة التالي ــر الوصي االش
هلــم،  واملحّبــة  للرعيــة،  الرمحــة  قلبــك  »اوأشــعر 
واللطــف هبــم، وال تكونــن عليهــم ســبعًا ضاريــًا 
تغتنــم أكلهــم، فإهّنــم صنفــان: إّمــا أخ لــك يف الدين، 
أو نظــر لــك يف اخلــل، يفــرط منهــم الــزل، وتعــرض 
هلــم العلــل، ويؤتــى عــى أيدهيــم يف العمــد واخلطــإ، 
ــب  ــذي حت ــل ال ــك مث ــوك وصفح ــن عف ــم م فأعطه
وتــرىض أن يعطيــك اهلل مــن عفــوه وصفحــه، فإّنــك 
فوقهــم، ووايل األمــر عليــك فوقــك، واهلل فــوق مــن 
ــم«)2(. ــاك هب ــم، وابت ــتكفاك أمره ــد اس والك ! وق

ــر  ــد األش ــي وردت يف عه ــات الت ــن املتناص وم

)1( التميمي، 1931: 5640

22 :2006 , Jawed )2(
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وال   « الســام:  عليــه  قولــه  اخلامســة،  والرســالة 
ــواء،فإن  ــة س ــدك بمنزل ــيء عن ــُن وامل ــون املحس يك
يف ذلــك تزهيــدًا ألهــل اإلحســان يف اإلحســان، 
ــزم كًا  ــاءة. وال ــى اإلس ــاءة ع ــل اإلس ــًا أله وتدريب
منهــم مــا ألــزم نفســه. وأعلــم إنــه ليــس يشء بأدعــى 
إىل حســن ظــنِّ راٍع برعيتــه مــن إحســانه إليهــم، 
وختفيفــه املؤونــات عليهــم، وتــرك اســتكراِهِه إياهــم 
عــى مــا ليــس ِقَبَلهــم »، أمــا مــا جــاء يف الرســالة 
ــب  ــر جي ــب النظ ــك صاح ــو: » إن املل ــة، فه اخلامس
أن ينظــر يف اســتحقاق العاملــن، فليعطــي كل واحــد 
ــه ملــن يتوقــع أن تفــرغ  بقــدر حقــه، ال أن يعطــي أذن
اخلزانــة، وال للــذي متتلــئ عينــه طمعــًا. بــل عــى 
احلاكــم أن يــرى العــزة بنفســه، وال يطلــع أحــدًا عــى 
ــرأي  ــفيعًا، ف ــون ش ــدًا أن يك ــجع أح ــال، وال يش احل
ــم  ــاج دائ ــدع غــر املحت ــه، هــو أن ال ي امللــك وفائدت
الــراخ وأن يوفــر أســباب مؤونــة النــاس بــدون 



26

القيم السلوكية واملحددات النفسية

ذلــة، فليــس هنــاك أكــرب مــن هــذه اهلمــة، ولــن جيــد 
ــا«)1(. ــرب منه أك

ــم  ــن وىّل عليه ــر- ح ــل م ــب )( إىل أه كت
األشــر- كتابــًا يصــف فيــه األشــر بقولــه: »أمــا بعــد 
ــام  ــام أي ــاد اهلل ال ين ــدًا مــن عب فقــد بعثــت إليكــم عب
ــروع.  ــكل عــن األعــداء ســاعات ال اخلــوف، وال ين
ــك  ــو مال ــار، وه ــق الن ــن حري ــار م ــى الفج ــّد ع أش
بــن احلــارث أخــو مذحــج، فاســمعوا لــه، وأطيعــوا 
ــه ســيف مــن ســيوف اهلل  ــق احلــق فإن ــا طاب أمــره في
ــإن أمركــم أن  ــة، ف ــايب الرضيب ــة، وال ن ــل الظب ال كلي
تنفــروا فانفــروا، وإن أمركــم أن تقيمــوا فأقيمــوا، 
فإّنــه ال يقــدم وال حيجــم وال يؤخــر وال يقــدم إال 
عــن أمــري، آثرتكــم بــه عــى نفــي لنصيحتــه لكــم 

)1( عبده، 1885 هـ: 88 – 89
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ــم«)1(. ــى عدوك ــكيمته ع ــدة ش وش

 وقال امر املؤمنن عي )( يف موضع آخر:

ــكان  ــا ل ــو كان جب ــك ل ــا مال ــك، وم هلل در مال
فنــدًا، ولــو كان حجــرًا لــكان صلــدًا، أمــا واهلل ليهدن 
موتــك عاملــًا، وليفرعــن عاملــًا عــى مثــل مالــك، 

ــك. ــود كال ــل موج ــي وه ــك البواك فلتب

وقــال أيضــا ملــا بلغــه مــوت مالــك: رمحــك اهلل يــا 
.)2()( مالــك، كان يل مالــك كــا كنت لرســول اهلل

ومــن خــال مــا ســبق عرضــه، يمكــن تلخيــص 
امــر  لــدى  بــان معنــى االخــاق  البحــث  امهيــة 
املؤمنــن، ينصــب عــى االنســان الــذي يتميــز بجملــة 
مــن الصفــات لعــل مــن ابرزهــا معرفــة االســام 

)1( االميني، 1359ھ: 40.

)2( الرشيف املرتيض، 1970: 211.
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الســيايس،  والوعــي  والعدالــة،  تطبيقــه،  وحســن 
والصفــات الشــخصية احلميــدة. ويف حالــة املســاس 
بالرشيعــة االســامية أو ظهــور حالــة االســتبداد 
وتبديــد  األمــة  أزاء  احلــكام  قبــل  مــن  والظلــم 
حقوقهــا نتيجــة ضعــف الوعــي واألداء الســيايس 
واإلداري، فــإن االمــام يمنــح احلــق لامــة بأفرادهــا 
وجمموعهــا بالتصــدي للحكومــة واخطائهــا جتســيدًا 
ــة حتــى تصــل اىل  لـــحق املعارضــة وبصــورة تدرجيي
الظلــم والطغيــان  املســلحة للقضــاء عــى  الثــورة 
ــي  ــروف والنه ــر باملع ــدأ األم ــتنادًا اىل مب ــك اس وذل
ــى  ــزة ع ــة متمي ــام أمهي ــذي أواله االم ــر ال ــن املنك ع

الصعيديــن النظــري والعمــي.

هدف البحث:-

هيــدف البحــث احلــايل، التعــرف عــى اهــم القيــم 
الســلوكية واملحــددات النفســية يف ضــوء عهــد امــر 
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.)( ملالــك االشــر )( املؤمنــن عــي

حدود البحث:-

     يتحــدد البحــث احلــايل بالقيــم الســلوكية 
واملحــددات النفســية املتضمنــة يف عهــد امــر املؤمنن 
عــي )( اىل مالــك االشــر )( اثنــاء تســليمه 

ــة مــر. والي

حتديد املصطلحات:-

1- القيم السلوكية:-

عرفها))):-

النســق مــن  الســلوكية، ذلــك  بالقيــم  يقصــد 
املعايــر التفضـــيلية للســـلوكيات املرغوبــة رشعــا 
ــة نقلهــا وتنميتهــا عــن  ــا، والتــي يمكــن للربي وعرًف
طريــق التنشــئة االجتاعيــة والتفاعــل يف املواقــف 

)1( الصائغ، 2006
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التعليميــة والتــي يتجســد عنهــا عــن قناعــة ممارســات 
يمكــن  مبــارشة  مبــارشة وغــر  لفظيـــة وحركيـــة 
وصفهــا بأهنــا ممارســات يــربز فيهــا اخللــق احلســن)1(.

2- احملددات النفسية:-

عرفها ابو رزاق)2(:-

عبــارة عــن صفــات أو خصائــص يتميــز هبــا 
ــة  ــا مجاع ــز هب ــراد أو تتمي ــن األف ــره م ــن غ ــرد ع الف
ــة  ــمة أخاقي ــذه الس ــون ه ــد تك ــات وق ــن اجلاعـ مـ
ــد  ــدق، وق ــامح أو الص ــاون أو التس ــرم أو التع كالك
تكــون فكريــة كاملرونـــة، أو ثقافيــة كســعة األفــق، أو 
شــخصية كاالنبســاط، أو مزاجيــة كرعــة التقلب يف 
املـــزاج، أو حركيــة أو جســمية، مكتســبة أو موروثــة، 
شــعورية أو ال شــعورية، وقــد يعــوض اإلنـــسان 

)1( الصائغ، 2006: 9
)2( ابو رزق، ))20.
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شـــعوريا أو ال شــعوريا بســمة مناســبة أخــرى، و 
ــيطرة أو  ــة مس ــطحية أو عميق ــمة س ــون الس ــد تك ق
بـــسيطة، و قـــد تكـــون متغــرة متحركــة ديناميكية أو 

ــبيا)1(. ــا نس ــة ثبوت ثابت

3- عهد االمام علي )عليه السالم(:-

عرفه)الطهراني، 355)ھ(:-

ــي  ــام ع ــله االم ــذي ارس ــد ال ــك العه ــو ذل      ه
ــة  ــه والي ــد تولي )( اىل مالــك االشــر )( عن
مــر، والــذي ينــص يف كيفيــة إدارة الدولة وسياســة 
ــات  ــه نظري ــة ومراعــاة حقــوق الشــعب وفي احلكوم
ــن يف  ــج الدي ــة ومناه ــم واحلكوم ــام يف احلاك اإلس
ــرب واإلدارة  ــة واحل ــاع والسياس ــاد واالجت االقتص

ــة)2(. ــة والقضائي ــور العبادي واألُم

)1( ابو رزق، 2011: 29 – 30

)2( الطهراين، 1355 ھ: 362



32

القيم السلوكية واملحددات النفسية

4- االمام علي ابن ابي طالب )عليه السالم(:-

عرفــه )املســعودي، 1916( و)ابــن اجلــوزي، 
-:)2005

اهلاشــمي  طالــب  أيب  بــن  عــي  احلســن  أبــو 
ــام  23  ــب ع ــهر رج ــن ش ــد يف )13 م ــريش، ول الُق
قبــل اهلجــرة املوافــق 29 مــن شــهر متــوز لســنة 599 
م(  واستشــهد يف )21 مــن شــهر رمضــان عــام  40 
ــن  ــر لســنة 661 م( اب هـــ املوافــق 27 مــن شــهر يناي
عــم حممــد بــن عبــد اهلل نبــي اإلســام وصهــره، مــن 
آل بيتــه، وكافلــه حــن تــويف والديــه وجــده، وأحــد 
أصحابــه، هــو رابــع اخللفــاء الراشــدين عنــد الســنة 
ــد  ــة عن ــة وأّول األئّم ــن باجلن ــرشة املبرشي ــد الع وأح
الشــيعة، ولــد يف مكــة وتشــر مصــادر التاريــخ بــأن 
والدتــه كانــت يف جــوف الكعبــة،  وُأّمــه فاطمــة بنــت 
ــو  ــة، وه ــرة النبوّي ــل اهلج ــلم قب ــمّية، أس ــد اهلاش أس
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ثــاين أو ثالــث النــاس دخــوال يف اإلســام، وأّول مــن 
ــة املنــورة بعــد  أســلم مــن الصبيــان. هاجــر إىل املدين
ــه  ــع نفس ــد م ــاه حمم ــام وآخ ــة أّي ــد بثاث ــرة حمم هج
حــن آخــى بــن املســلمن، وزوجــه ابنتــه فاطمــة 
ــي  ــارك ع ــرة. ش ــن اهلج ــة م ــنة الثاني )( يف الس
يف كل غــزوات الرســول عــدا غــزوة تبــوك، وُعــرف 
بشــّدته وبراعتــه يف القتــال فــكان عامــًا مهــًا يف نر 
املســلمن يف خمتلــف املعــارك وابرزهــا غــزوة اخلنــدق 
ومعركــة خيــرب. لقــد كان عــي موضــع ثقــة الرســول 
حممــد )( فــكان أحــد كتــاب الوحــي وأحــد أهــم 

ــه.)1( ــفرائه ووزرائ س

-:)( 5- مالك االشرت

)1( ابن اجلوزي، 2005: 7؛  املسعودي، 1916: 5
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عرفه الشيخ املفيد:-

 هــو مالــك بــن احلــارث بن عبــد يغــوث النخعي 
الشــجعان، وكان  كبــار  أمــر  باألشــر،  املعــروف 
ــي  ــارث النخع ــن احل ــك ب ــب مال ــه. يلق ــس قوم رئي
العــراق،  كبــش  األشــر،  هــي:  عديــدة  بألقــاب 
ــو الغالــب عليــه  واألفعــى، لكــن لقــب األشــر ه
مــن بــن تلــك األلقــاب، وقــد جــاء هــذا اللقــب عــى 
ــرت.  ــه فش ــدى عيني ــة يف معركــة عــى إح ــر رضب أث
قامتــه وضخامــة  بطــول  األشــر  مالــك  ويعــرف 
يف  يبعــث  احلــرب  يف  األشــر  منظــر  كان  جثتــه، 
النفــوس اهللــع واخلــوف وهــو يرتــدي عــّدة القتــال 
ــوف  ــب الصف ــوش، ويرت ــدم اجلي ــواده يتق ــًا ج ممتطي
وكان  بالنــر.  والثقــة  والنخــوة  احلميــة  ويبعــث 
 ،)( ــب ــن أيب طال ــي ب ــاب ع ــن أصح ــر م األش
كلهــا،  ومشــاهده  وصفــن  اجلمــل  معــه  وشــهد 
وكــا قــال اإلمــام )عليــه الســام(: كان يل كــا كنــت 
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.)1()( اهلل  لرســول 

االطار النظري للبحث:-

لإلمــام أمــر املؤمنــن عليــه الســام مواهــب 
وعبقريــات، ومل ختتــص ملكاتــه العلميــة بأحــكام 
ــاملة  ــت ش ــا كان ــام، وإن ــارف اإلس ــة ومع الرشيع
جلميــع أنــواع العلوم عــى اختافهــا وتعــدد أنواعها، 
ــر  ــق أكث ــه فت ــام أن ــة اإلم ــاد يف عبقري ــر العق ــد ذك وق

ــل. ــن قب ــلمون م ــا املس ــًا، مل يعرفه ــن عل ــن ثاث م

ومــن املؤكــد أن ســعة علــوم اإلمــام وشــموليتها 
ــن  ــتمدة م ــت مس ــاة كان ــه احلي ــور ب ــم تتط ــكل عل ل
علومــه،  عليــه  أفــاض  فقــد   )( حممــد  النبــي 
مدينــة  ))أنــا  فقــال:  الفكريــة،  بمكوناتــه  وغــذاه 
ــي  ــم النب ــة عل ــاب مدين ــو ب ــا(( فه ــي باهب ــم وع العل
حممــد )( التــي شــملت مجيــع أنــواع العلــوم التــي 

)1( لشيخ املفيد، 1993: 79
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ــا)1(. ــر منه ــوا الكث ــا وجهل ــاس بعضه ــرف الن ع

  وقــد قــال العقــاد عنــه يف كتابــه )عبقريــة االمــام 
عــي عليــه الســام( بــان ســرته ختاطــب االنســان 
ــغ مــن ســر االبطــال  ــه اخلطــاب البلي ــا اجتــه الي حيث
والعظــاء، وتثــر فيــه اقــوى ما يثــره التاريــخ البرشي 
مــن رضوب العطــف وحســن اخللــق، وواقــع العــربة 
والتامــل. ففــي ســرته )( معنــى مللتقــى العاطفــة 
ــار،  ــة واالكب ــع اىل الرمح ــاس املتطل ــبوبه باالحس املش
ــخ  ــه وتاري ــري تارخي ــهداء، جي ــو الش ــهيد اب ــه الش الن
ابنائــه يف سلســلة طويلــة مــن مصــارع اجلهــاد واحلكم 

والعدالــة والعلــم واخللــق الرفيــع)2(.

  ومــن بــن العلــوم التــي انفــرد هبــا اإلمــام وضعه 
ــم  ــدويل للزعي ــده ال ــم واإلدارة يف عه ــة احلك ألنظم

)1( القريش، 2004: مصدر انرنت

)2(العقاد، 1967: 5
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مالــك االشــر واليــه عــى مر،  فقــد وضع فيــه أدق 
األنظمــة وأمههــا إصاحــًا حليــاة اإلنســان السياســية 
موضوعيــة  بصــورة  فيــه  وعالــج  واالجتاعيــة، 
ــع مل  ــم واإلدارة يف جمتم ــا احلك ــع قضاي ــاملة مجي وش
يفقــه أي بنــد مــن أنظمــة احلكــم واإلدارة، وقــد رشع 
اإلمــام أروع صــور احلضــارة، وأهبــى ألــوان التطــور 
والتقــدم الفكــري، إن اإلنســانية عــى مــا جربــت 
ــا أسســه  ــداع في مــن جتــارب وبلغــت مــن رقــي وإب
ــم  ــة احلك ــن أنظم ــون م ــة والقان ــال السياس ــا رج هل
واإلدارة فإهنــم مل يأتــوا بمثــل هــذا العهــد، ولــوكان 
بعضهــم لبعــض ظهــرًا فقــد بلــغ مــن عظيــم مــا 
ــاووا  ــكام أن يس ــر احل ــه أم ــده أن ــام يف عه ــنه اإلم س
اللحظــة  يف  حتــى  الشــعب  طبقــات  مجيــع  بــن 
ــة  ــور العدال ــمى ص ــك أس ــام بذل ــد أق ــرة، وق والنظ
التــي ينشــدها اإلســام وعــى أي حــال فإنــا نعــرض 
صــورًا مــن األنظمــة املرشقــة التــي متــأل النفــوس 
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ــًا)1(. ــارًا وتعظي إكب

ــك  ــام عــي )( إرســال مال ــّرر االم ــا ق  فعندم
األشــر إىل مــر ليحميهــا من ســطوة معاويــة، كتب 
إليــه كتابــًا جــاء فيــه: )أمــا بعــد فإنــك ممــن أســتظهر 
بــه عــى إقامــة الديــن، وأقمــع بــه نخــوة األثيــم وأســد 
ــن  ــد اب ــت حمم ــت ولي ــد كن ــوف، وق ــر املخ ــه الثغ ب
أيب بكــر مــر، فخرجــت عليــه خــوارج..(. ضــاق 
معاويــة هبــذا النبــأ ؛ ومجــع أهــل الــرأي مــن أصحابــه 
توليــة  فــإن  املوضــوع،  هــذا  يف  رأهيــم  ليوحــدوا 
ــد مل  ــو بع ــد.. وه ــر حمم ــن أم ــر م ــم بكث ــر أه األش
ــاؤه،  ــن وب ــس يف صف ــه أم ــه موقف ــن بال ــرب ع يغ

ــق. ــبيل احل ــه يف س ــه، وتفاني وتضحيت

كــا مل تغــرب عنــه خطبتــه يف ذلــك اليــوم، وهــو 
عــى فــرس أدهــم وقــد اســتعّد للقتــال، وبعــد أن 

)1( القريش، 2004: مصدر انرنت
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ــال: ــه ق ــى علي ــد اهلل وأثن مح

)ثــم قــد كان ممــا قــى اهلل ســبحانه وقــّدر، أن 
ــن األرض،  ــدة م ــذه البل ــل ه ــر إىل أه ــاقتنا املقادي س
ــا فنحــن بحمــد  فلّفــت بيننــا، وبــن عــدو اهلل وعدون
طيبــة  أعيننــا،  قريــرة  وفضلــه،  ومنــه،  ونعمــه  اهلل 
الثــواب، واألمــن  بقتاهلــم حســن  أنفســنا، نرجــو 
مــن العقــاب، معنــا ابــن عــم نبينــا، وســيف مــن 
ــول  ــع رس ــى م ــب، ص ــن أيب طال ــي ب ــيوف اهلل ع س
ــيخًا مل  ــى كان ش ــر، حت ــاة ذك ــبقه إىل الص اهلل، مل يس
ــقطة.  ــوة، وال س ــوة، وال هف ــوة، وال َنْب ــه حب ــن ل تك
فقيــه يف ديــن اهلل تعــاىل، عــامل بحــدود اهلل، ذو رأي 
أصيــل، وصــرب مجيــل، وعفــاف قديــم... فاتقــوا اهلل، 
وعليكــم باحلــزم واجلــد واعلمــوا أنكــم عــى احلــق، 
معاويــة،  تقاتلــون  إنــا  الباطــل،  عــى  القــوم  وأن 
وأنتــم مــع البدريــن وقريــب مــن مائــة بــدري ســوى 
ــر مــا معكــم  مــن حولكــم مــن أصحــاب حممــد، أكث
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رايــات قــد كانــت مــع رســول اهلل، ومــع معاويــة 
رايــات قــد كانــت مــع املرشكــن عــى رســول اهلل، فــا 
ــى  ــم ع ــب، أنت ــت القل ــؤالء إال مي ــال ه ــك يف قت يش
إحــدى احلســنين: إمــا الفتــح، وإمــا الشــهادة عصمنا 
اهلل وإياكــم بــا عصــم بــه مــن أطاعــه واتقــاه، وأهلمنا، 
ــم()1(. ــتغفر اهلل يل ولك ــواه واس ــه وتق ــم طاعت وإياك

 )( ويف خــال هــذا العهــد كتــب االمــام عــي
ملالــك االشــر )(، االلتــزام بحســن اخللــق، 

وهــذا يتضــح يف مقولتــه:-

ــّق  ــطها يف احل ــك أوس ــور إلي ــّب األُم ــن أح »ليك
وأعّمهــا يف العــدل وأمجعهــا للرعيــة فــإّن ســخط 
العاّمــة جيحــف بــرىض اخلاّصــة وإّن ســخط اخلاّصــة 
ــة  ــن الرعّي ــد م ــس أح ــة. ولي ــع رىض العاّم ــر م يغتف
أثقــل عــى الــوايل مؤونــة يف الرخــاء وأقــّل لــه معونــة 

)1( شمس الدين، 1990: 239
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يف البــاء وأكــره لإلنصــاف وأســأل باإلحلــاف وأقــّل 
شــكرًا عنــد اإلعطــاء وأبطأ عــذرًا عند املنــع وأضعف 
صــربًا عنــد ملــّات األُمــور ومــن اخلاّصــة وإّنــا عمود 
الديــن ومجــاع املســلمن والعــّدة لألعــداء أهــل العاّمة 
مــن األُّمــة فليكــن هلــم َصغــوك واعمــد ألعــّم األُمــور 

منفعــة وخرهــا عاقبــة وال قــّوة إالّ بــاهلل.

ــدك  ــنأهم عن ــك وأش ــك من ــد رعيت ــن أبع وليك
عيوبــًا  النــاس  يف  فــإّن  النــاس  لعيــوب  أطلبهــم 
الــوايل أحــّق َمــن ســرها فــا تكشــفّن مــا غــاب 
عنــك واســر العــورة مــا اســتطعت يســر اهلل منــك 
ــاس  ــن الن ــق ع ــك. وأطل ــن رعّيت ــره م ــّب س ــا حت م
عقــد كّل حقــد واقطــع عنــك ســبب كّل وتــر واقبــل 
ــن كّل  ــاب ع ــبهات. وتغ ــدود بالش ــذر وادرأ احل الع
مــا ال َيِضــُح لــك وال تعجلــّن إىل تصديــق ســاع فــإّن 

الســاعي غــاّش وإن تشــّبه بالناصحــن.
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ــن  ــك ع ــا خيذل ــورتك بخي ــّن يف مش »ال ُتدخل
ــك  ــف علي ــًا يضع ــر وال جبان ــدك الفق ــل ويع الفض
ــن لــك الــرشه باجلــور فــإّن  ــور وال حريصــًا يزّي األُم
البخــل واجلــور واحلــرص غرائــز شــّتى جيمعهــا 
ــك مــن كان  ــاهلل. وأيقــن أّن رّش وزرائ ســوء الظــّن ب
وقــام  اآلثــام  يف  رشكهــم  ومــن  وزيــرًا  لــألرشار 
بطانــة  لــك  يكونــّن  فــا  اهلل  عبــاد  يف  بُأمورهــم 
ــرك  ــلطان غ ــوا يف س ــا رشك ــك ك ــم يف أمانت ُترشكه

الســوء«)1(. مصــارع  وأوردهــم  فأردوهــم 

عرض النتائج:-

ــري  ــار النظ ــه يف االط ــم عرض ــا ت ــال م ــن خ م
ــم  ــان القي ــان ب ــتنتج الباحثت ــن ان تس ــث، يمك للبح
الســلوكية واملحــددات النفســية المــر املؤمنــن عــي 
 )( يف العهــد الــذي ارســله ملــاك االشــر )(

)1( الشرازي، 1994: 113



43

 )( ملالك األشرت )(  دراسة يف ضوء عهد  اإلمام عيل

تتميــز بخصائــص ال حــر هلــا، لكــن يمكــن ان 
ــا:- ــر منه نذك

1- ان العمل الصالح أعظم ذخرة.

2- امتــاك اهلــوى، والشــح بالنفــس عــا ال 
حيــل لــه، والشــح يعنــي »اإلنصــاف فيــا أحببــت 

وكرهــت«.

ــان:  ــم صنف ــًا، فإهن ــاس مجيع ــن الن ــدل ب 3- الع
ــق«. ــك يف اخلل ــر ل ــن، أو نظ ــك يف الدي ــا أخ ل »إم

4- التحذير من سفك الدماء بغر حق.

بالنفــس، وحــب  النهــي عــن اإلعجــاب   -5
اإلطــراء.

6- النهــي عــن املــن عــى الرعيــة باإلحســان، أو 
التزيــد يف إظهــار مــا وقــع منــه بالفعــل.

بعــد  الوعــد،  يف  اإلخــاف  عــن  النهــي   -7
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الوعــد.

النــاس  فيــه  بــا  االســتئثار  عــن  النهــي   -8
. ن و و متســا

ســكون  حتــى  الســطوة  وتأخــر  احللــم   -9
الغضــب ليمتلــك احلاكــم عندهــا االختيــار، وقــوام 

ذلــك »ذكــر املعــاد إىل ربــك«.

10- تنحية الضيق واالستكبار عن الرعية.

11- إظهــار العــذر للرعيــة، حــال ظنهــا وقــوع 
الظلــم عليهــا مــن قبــل احلاكــم.

التوصيات:- 

1- اقامــة النــدوات واملؤمتــرات التــي تؤكــد عــى 
ــة االخــاق احلميــدة  دور االمــام عــي )( يف تنمي

وهتذيــب النفــوس مــن الرذائــل.

2- تضمــن املبــادى اخللقيــة التــي جــاء هبــا اهــل 
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البيــت )( يف مقــررات الدراســية لطلبــة اجلامعــة، 
وحقــوق  االســامية  الربيــة  مــاديت  يف  وخاصــة 

ــان. االنس

ــة والتــي هتــدف اىل  3- اقامــة امللتقيــات الطابي
توعيــة الطلبــة باملضامــن اخللقيــة التــي جــاء هبــا اهــل 
البيــت )( مــن اجــل العمــل عــى االقتــداء هبــا 

يف ســلوكهم خــال حياهتــم اليوميــة.

املقرتحات:- 
)- اجــراء دراســة مماثلــة تهــدف الــى معرفــة 
ــتر  ــك االش ــي )( لمال ــام عل ــار االم ــبب اختي س

فــي تنصيبــه واليــة مصــر.

2- اجــراء دراســة تهــدف الــى معرفــة الخصائــص 
.((الســلوكية والعســكرية للوالــي مالك االشــتر
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قائمة املصادر:-
1- املصادر العربية:-

 تذكــرة 	  :)2005( ســبط  الجــوزي،  ابــن 
ــي  ــة ف ــواص األم ــرة خ ــروف بتذك ــواص المع الخ
الكتــب  دار  االول،  المجلــد  األئمــة،  خصائــص 

العلميــة - بيــروت – لبنــان.

 ابــو جوھــر، محمــد اميــن )0)20(: العدالــة 	
االجتماعيــة فــي نهــج االمــام أميــر المؤمنيــن علــي 
بــن أبــي طالــب عليه الســام، مجلــة افــاق الحضارة 
االســامية، العدد )4)(، شــمارة، ايــران، ص )75 

.(94 –

 	  :(20((( مصطفــى  محمــد  رزق،  ابــو 
لــذوي صعوبــات  المميــزة  الشــخصية  الســمات 
التعلــم وعاقتهــا باالنتبــاه وبعــض المتغيــرات، 
رســالة ماجســتير منشــورة، كليــة التربيــة، الجامعــة 

االســامية – غــزة.
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 األمينــي، محمــد ھــادي )359)ھ(: ترجمــه 	
أعــام نهــج الباغــة، ترجمــة أبــو القاســم أمامــي، 

طهــران، ايــران.

 التميميــي، عبــد الواحــد محمــد ))93)): 	
لإلمــام  الكلــم،  ودرر  الحكــم  غــرر  شــرح 
مكتبــة  ترجمــة  الســام،  عليــه  أميرالمؤمنيــن 
العرفــان، صيــدا. الحيدريــة، مطبعــة  الروضــة 

 ميــزان 	  :)(998( محمــد  الريشــهري، 
الحكمــة، الجــزء الثالــث، دار الحديــث للطباعــة 

ايــران. قــم،  والتوزيــع،  والنشــر 

 الخليفــة 	 عهــد   :)20(0( فليــح  ســوادي، 
االمــام علــي بــن ابــي طالــب )( الــى وليــه علــى 
العلويــة  العتبــة   ،)( االشــتر  مالــك  مصــر 

المقدســة، الطبعــة االولــى، النجــف االشــرف.

 الحســين 	 بــن  المرتضــي علــي  الشــريف 
)970)(: نهــج الباغــه مــن كام اميــر المؤمنيــن 
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األبحــاث  مركــز   ،)(طالــب ابــي  بــن  علــي 
العقائديــة، تحقيــق الشــيخ فــارس الحســون، النجــف 

االشــرف.

 شــمس الديــن،  محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان 	
الذھبــي أبــو عبــد هللا )990)(: تاريــخ اإلســام 
ووفيــات المشــاھير واالعــام، وذيلــه،  دار الكتــاب 
العربــي، الطبعــة الثانيــة، طرابلــس الشــام، ســوريا.

 الشــيخ المفيــد، عبــدهللا محمــد بــن محمــد بــن 	
النعمــان العكبري البغدادي )993)(: االختصاص، 
الطبعــة الثانيــة، مصــادر الحديــث الشــيعية ـ القســم 
العــام، منشــورات جماعــة المدرســين فــي الحــوزة 

العلميــة فــي قــم المقدســة، ايــران.

 الشــيرازي، الســيد محمــد رضــا )3)20): 	
اإلمــام علــي )( التفــوق المطلــق والشــخصية 
الفقيــه  مؤسســة  االولــى،  الطبعــة  الجامعــة، 
ــة. ــاء المقدس ــراق ـ كرب ــة، الع ــيرازي الثقافي الش
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 )( ملالك األشرت )(  دراسة يف ضوء عهد  اإلمام عيل

 ــيني )994)): 	 ــيرازي، مرتضــى الحس الش
ــة  ــاض المســلمين، الحــوزة العلمي ــى انه الســبيل ال

ــة، دمشــق، ســوريا. الزينبي

 حيــدر 	 يحيــى  الرحمــن  عبــد  الصائــغ، 
)2006(: دور المعلــم فــي تنميــة القيــم الخلقيــة 
لــدى المرحلــة الثانوية، رســالة ماجســتير منشــورة، 

كليــة التربيــة، جامعــة الملــك ســعود.

 الطهرانــي، الشــيخ آقــا بــزرك )355) ھ(: 	
ــث،  ــزء الثال ــيعة، الج ــف الّش ــى تصاني ــة إل الذّريع

ــران. ــم، اي دار االضــواء، ق

 ــد )2005): 	 ــد الرحمــن بــن عاي ــد، عب العاي
ــق، دار الكتــب، الكويــت. فضــل حســن الخل

 نهــج 	 شــرح  )885)ھ(:  محمــد  عبــده، 
 ،)( ابــي طالــب ابــن  الباغــة لامــام علــي 

لبنــان. بيــروت،  االداريــة،  الطبعــة 
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 العــذاري، الســيد شــهاب الديــن الحســيني 	
اھــل  التربــوي عنــد  المنهــج  )992)(: مامــح 
البيــت )(، سلســلة المعــارف االســامية، دار 

الرســالة، العــدد )42(، بيــروت، لبنــان.

 ــة 	 ــاس محمــود )967)(: عبقري ــاد، عب العق
االمــام علــي )(، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، 

لبنــان.

 باقــر 	 الشــيخ  هللا  ايــة  ســماحة  القرشــي، 
شــريف )) )2004(: شــرح العهــد الدولــي 
ــتر  ــك األش ــه مال ــام لوالي ــه الس ــي علي ــام عل لإلم
ــع  ــة، موق ــج الباغ ــاب نه ــي رح ــر، ف ــى مص عل
http://arabic.balaghah.net/con�، تانترنــ
tent/%D8%B4%D8%B1%D8%AD

 ــد هللا 	 ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــي، أب القرطب
بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري 
األصحــاب،  معرفــة  فــي  االســتيعاب   :)(992(
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الجــزء الرابــع، دار الجيــل، بيــروت.

 المالكــي، صبيــح مزعــل جابــر، والعباســي، 	
التنــاص   :)20(4( الــرزاق  عبــد  الديــن  عمــاد 
ــتر  ــك األش ــى مال ــي )( ال ــام عل ــد اإلم ــن عه بي
والرســالة الخامســة )فــي نصيحــة الملــوك( لســعدي 
الشــيرازي، مجلــة جامعــة بابــل للعلــوم االنســانية، 
العــدد )2(، المجلــد )22(، ص )286 – 2)3).

 المســعودي، ابــو الحســن علــي بــن الحســين 	
الجوھــر- معــادن  و  الذھــب  مــروج   :)(9(6(
عربي-فرنســي، الجــزء الثانــي، مطبعــة باريــس 

ــا. ــع، فرنس ــر والتوزي للنش

2- املصادر االجنبية:-
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