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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة
احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم 
والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعــٍم ابتدأهــا وســبوغ آالء 
أســداها والصــاة والســام عــى خــر اخللــق أمجعــن 

ــن. ــه الطاهري حممــد وآل

أما بعد:

ــرة  ــت بالع ــي ارتبط ــق الت ــرز احلقائ ــن أب ــإن م ف
النبويــة هــي حقيقــة املازمــة بــن النــص القــرآين 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص األئمــة املعصومــن

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

ــة. ــكل األزمن ــة ل ــة للعــرة النبوي النصــوص الرشيف

ومــا كتــاب اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب 
طالــب )( ملالك األشــر )( إال أنمــوذٌج واحٌد 
مــن بــن املئــات التــي زخــرت هبــا املكتبــة اإلســامية 
ــة  ــرًا مــن احلقــول املعرفي ــي اكتنــزت يف متوهنــا كث الت
مظهــرة بذلــك احتيــاج اإلنســان إىل نصــوص الثقلــن 

ــة. يف كل األزمن

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة أن ختصــص 
ــا املعــريف التخصــي يف  ــًا ضمــن نتاجه ــًا معرفي حق
حيــاة أمــر املؤمنــن عي بــن أيب طالــب  )( وفكره، 
 )( مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالك األشــر
مــادة خصبــة للعلــوم اإلنســانية التــي هــي أرشف 
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بنــاء اإلنســان وإصــاح متعلقاتــه  العلــوم ومــدار 
علميــة  بحثيــة  سلســلة  ضمــن  وذلــك  احلياتيــة 
ــي  ــام ع ــد اإلم ــات يف عه ــلة دراس ــومة بـ)سلس موس
بــإذن  تصــدر  التــي   ،)( األشــر  ملالــك   )(
اهلل تباعــًا، حرصــًا منهــا عــى إثــراء املكتبــة اإلســامية 
واملكتبــة اإلنســانية بتلــك الدراســات العلميــة والتــي 
هتــدف إىل بيــان أثــر هــذه النصــوص يف بنــاء اإلنســان 
القــرآن  هــدف  مــع  متازمــة  والدولــة  واملجتمــع 
الكريــم يف إقامــة نظــام احليــاة اآلمنــة واملفعمــة باخلــر 

ــة. ــة وكرام ــش بحري ــاء والعي والعط

وكان البحــث املوســوم بـ)الوفــاء بالعهــد أسٌّ 
عــى  دأب  واملجتمــع(  الدولــة  بنــاء  أســس  مــن 
تقديــم املــرشوع املتكامــل الــذي أراده اإلمــام )عليــه 
الســام( يف بنــاء الدولــة، وذلــك مــن خــال عهــده 
إىل مالــك األشــر )رضــوان اهلل عليــه(، فاعتمــد عــى 
ــذي  ــة ال ــر الزاوي ــة حج ــار بمثاب ــايس ص ــز أس مرتك
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يربــط اإلســام بالدولــة، إلقامــة دولــة إســامية 
ــن  ــك م ــر، ذل ــق اآلخ ــل ح ــة وتكف ــن بالتعددي تؤم
خــال فضيلــة كانــت مــن طائــع فضائــل اإلســام 
الترشيــع  اىل  باالســتناد  بالعهــد(  )الوفــاء  وهــي 
اإلهلــي بقولــه تعــاىل ﴿َوَأْوُفــوا بِاْلَعْهــِد إِنَّ اْلَعْهــَد َكاَن 

.43 االرساء:  َمْســُئواًل﴾. 

ــق البحــث  ــة انطل فمــن هــذه املســؤولية الرشعي
ليؤســس دولــة مســؤولة عن تنظيــم شــؤون رعاياها.

بــذل  فقــد  اجلــزاء  الباحــث خــر  اهلل  فجــزى 
جهــده وعــى اهلل أجــره، واحلمــد هلل رب العاملــن.

السيد نبيل قدوري احلسني
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

بني يدي الباحث

ــد(،  ــاء بالعه ــة )الوف ــث بدراس ــذا البح ــم ه هيت
ــام  ــا اإلم ــي أوىص هب ــس الت ــن األُس ــًا م ــه ُأّس بوصف
عــي ـــــ عليــه الســام ـــــ األشــر النخعــي، ليقيــم هبــا 
ــه الســام هــذه  ــه عــى مــر. وقــد جعــل علي واليت
رضوب  مــن  رضبــًا  واألخاقيــة  الدينيــة  القيمــة 
ــــ بصيانتهــا  ـــــ عــّز وجــل  األمانــة التــي أمــر اهلل 
ــْم َأن  ــاىل: ﴿إِنَّ اهللَّ َيْأُمُرُك ــه تع ــا يف قول ــك هب والتمّس
وْا األََماَنــاِت إىَِل َأْهلَِهــا..﴾ النســاء58، ومــن  ُتــؤدُّ
هنــا أوجــب اإلمــام عليــه الســام عــى املســلمن 
بالعهــد،  الوفــاِء  أجــِل  مــن  بالنفــِس  التضحيــَة 
ــاِء  وهــذا رفــع لشــأن هــذه القيمــة التــي ُتســهُم يف بن
املجتمــع، وترّصــُن العاقــات بــن أبنائــه. لقــد أراد 
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ــاة املســلمن عــى  ــي حي ــه الســام أْن يبن ــام علي اإلم
ــم،  ــم ودنياه ــامة دينه ــم  س ــُق هل ــذي حيّق ــه ال الوج
هبــذه القيمــة العاليــة، فخّصهــا بجــزء مــن عهــده إىل 
األشــر، لُيبــّره بذلــك، ويبــّر املســلمن عامــة من 
ــده  ــا يري ــق م ــدر بتطبي ــوايل هــو األج ــه، ألّن ال خال
اإلمــام عليــه الســام؛  ليكون قــدوة لرعيتــه يف قيادته 
هلــم. وســوف ُيعطــي هــذا التشــديد مــن اإلمــام عليــه 
الســام، بشــأن الوفــاء بالعهــد لألعــداء، صــورة 
املســلمن عــى  عــن ســاحة اإلســام، وحــرص 
بنــاء اإلنســان عــى الوجــه الــذي يريــده اهلل تعــاىل، إْذ 
حيــرم عليهــم اإلخــال بالعهــود مــع غرهــم، وحيّتــم 

ــة. ــذه الفريض ــك هب ــم التمّس عليه
*  *  *

يف  )عهــد(  اجلــذر  معــاين  عــى  الوقــوَف  إّن 
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االســتعال االجتاعــي، هيــيء لنــا االّطــاع عــى 
الفضــاء الــداليل الــذي تتحــرك فيــه املعــاين التــي 
حتتضنهــا الســياقاُت التــي تــرد فيهــا تلــك املفــردات. 
ــة))(: ــا املعــاين اآلتي وعــودٌة إىل لســان العــرب ُتعطين

)ـــ العهد: كلُّ ما ُعِهَد اهللُ عليه.
2ـــ العهد: كلُّ ما بن العباد من مواثيق.

3ـــ العهد: تويّل أمر اليتيم.
4ـــ العهد: اليمُن حيلُف عليها الرجُل.

5ــــ العهد: الوفاء.

6ــــ العهد: األمان.

إّن نظــرًة أوىل عــى هــذه املعــاين، تــرّبز لنــا املعنــى 
العــام املشــرك بينهــا للجــذر  )عهــد(، وهــو: )الوفاء 
ــرن  ــا اق ــن هن ــه(، وم ــى نفس ــان ع ــذه اإلنس ــا أخ ب

))( ينظر: لسان العرب ) عهد(.



12

الوفاء بالعهد

ــًا، وصــار  ذكــُر العهــد بذكــِر الوفــاِء، وتوّحــدا داللّي
أحدمهــا يــدّل عــى اآلخــر مــن دون ذكــر صنــوه، 
ــٌس  ــاًء ملتب ــي: أّن ثمــَة وف ــِد يعن وصــار وجــود العه
بــه، وال يمكــُن التفريــق بينهــا يف حــدود الــدالالت 

املشــار إليهــا.

وعــودٌة إىل املعــاين الســابقة بنظــرة تفصيلّيــة، 
اآلتيــة: الــدالالت  ُتعطينــا 

فاملعنيــان األول والثــاين، حُيّتــان عى اإلنســاِن أن 
يكــوَن وفّيــًا مــع اهلل ســبحانه وتعــاىل مــن جهــة، ومــع 
عبــاده مــن جهــٍة أخــرى، بــا ُيلــزم نفســه بــه، بعــد أن 
ُأضيــف )الوفــاء( للعهــد، فصــارا كالكلمــة الواحــدة 
ومــن هنــا صــار الوفــاُء وســيلًة ونتيجــًة لذلــك يف آٍن 
معــا. فتوّحــد املعنيــان يف هــذه الداللــة املكّثفــة، بعــد 

أن ُأضيــف )الوفــاء( للعهــد
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أمــا املعنــى الثالــث، فــإّن تــويّل أمــر اليتيــم عمــل 
جليــل، أمــر بــه اهللُ تعــاىل، وتظهــر قيمُتــُه األخاقيــة 
ــة بالوفــاء بــه، والوفــاء هنــا يعنــي: التمســك  والدينّي
بإصــاح حــال اليتيــم حتــى يبلغ أشــّده، عــى وصف 
ــِم إاِلَّ  القــرآن يف قولــه تعــاىل: ﴿َوالَ َتْقَرُبــوْا َمــاَل اْلَيتِي
ُه َوَأْوُفــوْا بِاْلَعْهــِد  بِالَّتـِـي ِهــَي َأْحَســُن َحتَّــى َيْبُلــَغ َأُشــدَّ

إِنَّ اْلَعْهــَد َكاَن َمْســُؤوالً﴾))(، ويف آيــات أخــر)2(.

ويــأيت املعنــى الرابــع، وهــو الوصية، أي مــا يعهد 
بــه اإلنســان إىل الــويّص، وهنــا يتعّهــد الــويّص بتنفيــذ 
ــا،ال  ــا وأخاقّي ــاء رشعي ــون الوف ــه، فيك ــا ُويّصَ ب م
العهــُد  يتعاضــد  وهبــذا  بــه،  الوفــاء  مــن  منــاص 
والوفــاُء يف هــذه اجلزئّيــِة مــن املعنــى العــام مــّرة 

ــاىل. ــه اهلل تع ــر ب ــا يأم ــتجابة مل ــد االس ــرى، بع أخ

))( االرساء: 34.
)2( األنعام: 52)، الفجر: 7).
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ــان(،  ــد، وهو)األم ــر للعه ــى األخ ــى املعن ويبق
ــه،  ــابقة ُتنتج ــاين الس ــت املع ــى، وإْن كان ــذا املعن وه
ألّن حتّققهــا يعنــي حصــول األمــان للمتعاهديــن، 
إاّل إّنــه هنــا يقــّوي مــن شــأِن الداللــِة ويوّســعها، 
بــا جيعــُل العهــد َ هــو األمــاُن اّلــذي يريــده اهلل تعــاىل 
لعبــاده،ال بوصفــه نتيجــًة ينتُجهــا الوفــاُء فقــط، وإّنــا 
يكــوُن الوفــاُء أمانــًا. وهــذا املعنــى جيمــع املعــاين 
الــذي  الــداليَل  التوّســَع  وجيعــُل  كّلهــا،  الســابقة 
الــذي  الواســع،  املعنــى  ينفتــُح عــى هــذا  قّدمتــه 
سيتجســد فيــا أراده اإلمــام عــي ـــــ عليــه الســام ـــ، 
مــن مالــك األشــر، بقولــه »هــَذا َمــا َأَمــَر بـِـِه َعْبــُد اللــِه 
ــَتَر  ــاِرِث االَْْش ــَن اْلَح ــَك ْب ــَن، َمالِ ــُر اْلُمْؤِمنِي ــٌي َأميِ َعلِ
فـِـي َعْهــِدِه إَِلْيــِه، ِحيــَن َوالَُّه ِمْصــَر«))(. فجعــل كتــاب 
التوليــة عهــدا، ألّن كّل مــا جــاء فيــه حيتــاج إىل الوفــاِء 

))( هنج الباغة: 06/3).
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ــوَن  ــا. وليك ــر وأهله ــان مل ــق األم ــى يتحّق ــه، حت ب
ذلــك منهــاج عمــل للــوالة يف والياهتم، ووســيلةً بيد 
املســلمن ملراقبــة مــا يطّبقــه الــوايل مــن العهــد، فضــا 
عــّا فيــه مــن بيــان لغــر املســلمن لُيبــروا عاقاهتــم 
مــع املســلمن مــن خالــه، واســتنادا إىل هــذه الرؤية، 
يكــون هــذا العهــد، أساســا متينــا لدولــة العــدل 
اإلهلــي التــي بناهــا اإلمــام عليــه الســام، وأراد مــن 

والتــه أن يتمّثلــوه، وهــم يسوســون العبــاد.

الوفاء بالعهد يف اجلاهلية:

مالــك  مــن  ـــــ  الســام  عليــه  ـــــ  اإلمــام  أراد 
القيــم  يســتحرضوا  أن  املســلمن،  ومــن  األشــر 
العربيــة التــي كانــت ســائدة يف العــر اجلاهــي، 
ورفــع اإلســام مــن شــأهنا، فبقيــْت حمافظــة عــى 
ــم التــي  مكانتهــا يف النفــوس، ويف مقدمــة تلــك القي
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أقرهــا اإلســام، قيمــة الوفــاء بالعهــد.

  أشــار اإلمــام ـــــ عليــه الســام ـــــ  يف عهــده 
إىل مــا كان مــن تعظيــم املرشكــن للوفــاء بالعهــد 
ُكــوَن  يف اجلاهليــة بقولــه »...َوَقــْد َلــِزَم ذلِــَك امْلُْشِ
ــا اْســَتْوَبُلوا ِمــْن َعَواِقــِب  ــا َبْينَُهــْم ُدوَن امْلُْســلِِمنَي ملَِ فَِي

تِــَك«))(. اْلَغــْدِر، َفــاَل َتْغــِدَرنَّ بِِذمَّ

ــن،  ــأّن املرشك ــلمن، ب ــكًا واملس ــاُم مال ــَر اإلم ذّك
ألزمــوا  ورشكهــم،  جاهليتهــم  مــن  الرغــم  عــى 
أنفســهم بالوفــاء بالعهــود، وجعلــوا الغــدر مذّمــًة، 
وعــارا يلحــق صاحبــه؛ ألّن عواقبــه مهلكــٌة، لــذا 
ــح  ــن أن تفض ــيلة يمك ــة وس ــن أّي ــون ع ــوا يفّتش راح
الغــادر مــن جهــة، وتنّفــر النــاس مــن الغــدر مــن 
ــه إذا  ــم أّن ــرف عنه ــا ُع ــك م ــن ذل ــرى. وم ــة أخ جه

))(  هنج الباغة: 06/3).
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))غــدر رجــٌل، أو جنــى جناية،انطلــق أحدهــم حتــى 
ــُب  ــٌل خيط ــوم رج ــكاظ، فيق ــدٍر بع ــَة غ ــه راي ــَع ل يرف
ــًا غــدر، فاعرفــوا  بذلــك الغــدِر، ويقــول: أال إّن فان
تســمعوا  ُتالســوُه وال  ُتصاهــروُه وال  وجهــه، وال 
ــه قــوال.(())(. وهــذا النــصُّ يكشــُف عــن املهلكــة  من
التــي جيلبهــا الغــدُر لصاحبــه ــــ أيضاــــ، فهــي ُتيتــه يف 
ــن  ــة م ــه خيم ــرضب علي ــا، وت ــع وإن كان حّي املجتم
ــه  ــاين أنفت ــادرة الذبي ــاعر احل ــّور الش ــد ص ــذّل. وق ال
وأنفــة قومــه مــن الغــدر، حينــا خاطــب حبيبتــه بقوله:

أسميَّ ـ وحيِك ـ هل سمعِت بغدرٍة

ُرفــَع اللـواُء لـنا بـها يف مــجمِع)2(

 .537/( أيضــا  وينظــر   ،288/( واألمكنــة  ))( األزمنــة 
صــورة األســواق يف الشــعر اجلاهــي )بحــث( 320-)32.

)2( ديوان احلادرة الذبياين: 0)3.
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ومــن هنــا نفهــم مــراد اإلمــام عليــه الســام، 
وهــو يدفــع املتلقــي إىل اســتحضار هــذه القيمــة التــي 
ظّلــْت عــى مــا كانــْت عليــه بعــد جمــئ اإلســام. 
الرتباطهــا بتنظيــم حيــاة النــاس، بــا يكفــل هلــم 
العيــش بأمــان، وُييــر عليهــم ســبل بنــاء احليــاة، 
ليكــون هــذا وســيلة إىل الوصــول إىل رضــا اهلل تعــاىل.

الوفاء بالعهد يف اإلسالم:

أشــار اإلمــام عليــه الســام إىل أّن )الوفــاء 
عبــاده  عــى  تعــاىل  اهلل  مــن  فــرٌض  بالعهــد( 
ــِض اهللِ عزوجــّل  ــْن َفَرائِ ــَس ِم ــُه َلْي بقولــه: »...َفإِنَّ
َتْفِريــِق  َمــَع  اْجتَِاعــًا،  َعَلْيــِه  َأشــدُّ  ـاُس  النَـّ ٌء  َشْ
ــاِء  ــِم اْلَوَف ــَن َتْعظي ــْم، ِم ــتِيِت آَرائِِه ــْم، َوَتْش َأْهَوائِِه

الــكام؟. ُيفهــم هــذا  بِاْلُعُهــوِد«))(. فكيــف 

))( هنج الباغة: 06/3)..
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إّن االجابــة عــن هــذا الســؤال، تقتــي أن 
نقــف عــى معنــى )الفــرض( يف اللغــة، لنأخــذ منــه 
تصــّورا ملــا يريــده اإلمــام عليــه الســام، ويف اللغــة 
معنــاه ))مــا أوجبــه اهلل عــّز وجــّل... وفــرض اهلل 
علينــا وكــذا افرضه، أوجبــه(())(. فالوفــاء بالعهد 
فــرض أوجبــه اهلل تعــاىل عــى عبــادة ليمّكنهــم مــن 
ــن  ــم م ــن أعدائه ــم، ويمّك ــؤون حياهت ــم ش تنظي
العيــش بأمــان مــن دون أْن خيشــوا غــدرا. وليوّفــر 
معــاداة  تــرك  أجــل  مــن  للتفكــر  فســحة  هلــم 
املســلمن مــن دون أْن يفقــدوا شــيئا ممــا خيشــونه، 
وعــى هــذا النحــو يســعى اإلمــام عليــه الســام إىل 

بنــاء اإلنســان.

ــــ، يف رؤيتــه هذه،  ــــ عليه الســامـ  واإلمــام عــيـ 

))( لسان العرب: )فرض(.
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يصــدر ــــ كــا هــو شــأنه ـــــ عــن رؤيــة قرآنّيــة للوفــاء 
بالعهــد، فقــد أوجــب اهلل تعــاىل ذلــك عى املســلمن، 
ــات  ــن س ــمًة م ــد ــــ س ــاء بالعه ــه ــــ أي الوف وجعل
املّتقــن، وليــس مــن ســات املســلمن بشــكل عــام، 
ويمكــن أْن نجــد هــذه الداللــة يف قولــه تعــاىل: ﴿َبــَى 
َقــى َفــإِنَّ اهللَّ ُيِــبُّ امْلُتَِّقــنَي﴾))(  َمــْن َأْوَف بَِعْهــِدِه َواتَّ
ــَن  مِّ ــم  َعاَهدتُّ الَِّذيــَن  ويف قولــه عــّز وجــّل: ﴿إاِلَّ 
كـِـنَي ُثــمَّ َلْ َينُقُصوُكــْم َشــْيئًا َوَلْ ُيَظاِهــُروْا َعَلْيُكــْم  امْلُْشِ
ــبُّ  ــْم إِنَّ اهللَّ ُيِ ِتِ ــْم إىَِل ُمدَّ ــْم َعْهَدُه ُّــوْا إَِلْيِه َأَحــدًا َفَأِت
امْلُتَِّقــنَي﴾)2(، فمحبــُة اهلل تعــاىل يف هــذه اآليــِة مرتبطٌة، 
باملحافظــِة عــى العهــد، والوفــاء بــه، وهــي موّجهــٌة 
إىل املتقــن، الذيــن نالــوا مرتبــَة التقــوى يف هــذه اآليــة 
بالوفــاء بالعهــد، يقــول الســيد الطباطبائــي عــن هــذه 

))( آل عمران: 76.
)2( التوبة: 4.
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اجلزئّيــة: ))يف مقــام التعليــل لوجــوب الوفــاء بالعهــد 
مــا مل ينقضــه املعاهــد املــرشك، و ذلــك جيعــل احــرام 
التقــوى  مصاديــق  أحــد  امليثــاق  حفــظ  و  العهــد 

املطلــق الــذي ال يــزال يأمــر بــه القــرآن(())(.

النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه  بالوفــاء  وأمــر 
ــن  ــعبة م ــك ش ــل ذل ــيده، وجع ــو س ــد، فه بالعه
شــعب اإليــان، التي ينبغــي أن يتحى هبا اإلنســان 
املســلم، وقــد جّســد ذلــك يف حياتــه االجتاعيــة، 
ــت  ــرأة دخل ــرة، أّن ام ــرته الطاه ــد ورد يف س فق
ــاَّ  ــا، َفَل ــَؤاَل َعنَْه ــا، َوَأْحَســَن السُّ عليــه ))َفَهــشَّ َلَ
ــاَم َخِدجَيــَة َوإِنَّ  ـَـا َكاَنــْت َتْأتِينَــا َأيَّ َخَرَجــْت َقــاَل: إهِنَّ
ُحْســَن اْلَعْهــِد ِمــَن اإِليــَاِن(()2(، إّن رفــق النبــّي 

))( امليزان: 84/9. وينظر: التبيان: 5/ 72).
)2( عيــون األثــر: 402/2، وينظــر: احلديــث يف بحــار األنــوار 

6)/8، واملعجــم الكبــر 4/22).
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صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم  هبــذه املــرأة عــى 
النحــو الــذي تشــر إليــه الروايــة، جيّســد لنــا املــراد 
مــن حفــظ اجلــوار والوفــاء بــه، عــى الرغم مــن أّن 
العهــد كان مــع الســيدة خدجيــة، وحفظــه يكــون 
هــذه  هنــا جّســدته  بحفــظ ذكراهــا، وذكراهــا 
املــرأة التــي ارتبطــت هبــا يف ذلــك الزمــان. ومــن 
هنــا يتبــّن لنــا قيمــة الوفــاء بالعهــد عــى وفــق هــذه 

ــة. ــة النبوي الرؤي

النبوّيــَة  والرؤّيــَة  القرآنّيــَة  الرؤيــَة  هــذه  إّن 
ــا  ــه واجب ــاء بالعهــد، جعلْت ــة للوف ــَة العلوّي والرؤي
مفروضــًا مــن اهلل ــــ عــّز وجــّل ـــــ عــى مــن ُيعطيــه لغره، 
ــن  ــاده ب ــْن انعق ــُه م ــتمدُّ وجوَب ــَد يس أي أّن العه
وصــار  وجوُبــُه،  تــّم  العقــُد  تــّم  وإذا  طرفــن، 
اإلخــاُل بــِه إخــاالً بــُأسٍّ مــن ُأســِس اإلســام. 
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واســتنادا إىل هــذا ســنعود لننظــر يف هــذه اجلزئيــة 
ــه  ــه نّب ــول أّن ــام فنق ــه الس ــام علي ــد اإلم ــن عه م
مالــكا إىل التمســك بالوفــاء بــا يعقــده مــن عهــود 
مــع غــر املســلمن، ألّن هــذا ســيقّوي مكانــة 
املســلمن يف النفــوس، بــا يقدمونــه ألعدائهــم 
مــن قيــم اســامية عليــا، ســتجذهبم إىل حــوزة 
اإلســام حتــا، أو عــدم معاداتــه يف أقــّل تقديــر. 
بأهّنــم ال  ذّم املرشكــن  الكريــم  القــرآن  إّن  بــل 
يرعــون حرمــة للمســلمن إْن اســتطاعوا، قــال 
تعــاىل: ﴿َكْيــَف َوإِن َيْظَهــُروا َعَلْيُكــْم الَ َيْرُقُبــوْا 
ــى  ــْم َوَتْأَب ــم بَِأْفَواِهِه ــًة ُيْرُضوَنُك ــْم إاِلًّ َوالَ ِذمَّ فِيُك
مــا  لرّســخ  َفاِســُقوَن﴾))(.  َوَأْكَثُرُهــْم  ــْم  ُقُلوُبُ
أرشنــا إليــه مــن التمســك بالعهــود. إذ أضــاف 
ــا فســقا إىل رشك املرشكــن عــى مــا  عــدُم مراقبتِه

))( التوبة: 8.
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بّينتــه اآليــة الكريمــة))(.

ــق  ــام، ال ينطب ــه الس ــام علي ــا أراده اإلم إّن م
عــى مالــك األشــر هنــا فقــط، وإّنــا يشــمُل مجيــع 
املســلمن، ألّن مــا ُيــويص بــه عليــه الســام يريــده 
ــذي  ــدر ال ــه بالق ــذ من ــلم يأخ ــع، وكّل مس للجمي
حيتــاج إليــه يف حياتــه اإلســامّية املســتقيمة، يؤيــد 
هــذا احلديــث النبــوي الرشيــف عــن املســلمن 
ــى  ــم، َأْي إَِذا أْعَط ــْم أدناُه تِِه ــَعى بِِذمَّ ــة: ))َيْس عاّم
ــِع  ــَى مَجِي ــَك َع ــًا َجــاَز َذلِ ــُدوَّ أَمان ــِش الَع أحــُد اجَلْي
ِفــُروه، َواَل َأْن َينُْقضــوا  ــْم َأْن ُيْ امْلُْســلِِمنَي، َوَلْيــَس َلُ

ــده.(()2(. ــِه َعْه َعَلْي

))(  ينظر: األمثل 540/5
)2( النهايــة يف غريــب احلديــث 68/2). وينظــر قــول لإلمــام 
الصــادق عليــه الســام هبــذا املعنــى يف رشح أصــول الــكايف 

.402/7
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احاطــة  يف  الســام  عليــه  اإلمــام  ويســتمر 
مالــك األشــر علــا بتفاصيــل الوفــاء بالعهــد، 
فيخاطبــه بقولــه ))َوإِْن َعَقــْدَت َبْينَــَك َوَبــنْيَ َعــُدّو 
ــَدَك  ــًة، َفُحــْط َعْه ــَك ِذمَّ ــَتُه ِمنْ ــَدًة، َأْو َأْلَبْس ــَك ُعْق َل
ــَك  ــْل َنْفَس ــِة، َواْجَع ــَك بِاالََْماَن َت ــاِء، َواْرَع ِذمَّ بِاْلَوَف
ُجنَّــًة ُدوَن َمــا َأْعَطْيــَت(())(. فاإلمــام عليــه الســام 
ــد  ــردة العق ــة مف ــدا، ودالل ــا عق ــد هن ــّمى العه س
العهــد  ُتعطيــه مفــردة  ُتعطــي وثوقــًا أكثــر ممــا 
نفســها، فقــد ورد يف املعجــم العــريب، أّن العقــد 
هــو العهــد، واجلمــع عقــود، وهــي أوكــد العهود، 
وإذا قلــت: عاقدتــه أو عقــدُت عليــه، فتأويله أّنك 
ــدة)2(.  ــدة: املعاه ــتيثاق، واملعاق ــك باس ــه ذل ألزمت

)3( هنج الباغة: 06/3). 
))( م. ن. 3/ 06)

)2( ينظر: هنج الباغة: 06/3).
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اســتعال  فــإّن  الــدالالت،  هــذه  إىل  واســتنادا 
اإلمــام عليــه الســام    للفظــة العقــد يفصــُح عــن 
تشــديد أراده بشــأن مــا يعقــده املســلمون مــع 
هنــا  ومــن  البعــض.  بعضهــم  ومــع  أعدائهــم 
ذهــب بعــض العلــاء إىل القــول، إّن قولــه تعــاىل: 
 ،)((﴾ بِاْلُعُقــوِد  َأْوُفــوْا  آَمنُــوْا  الَِّذيــَن  ــا  َ َأيُّ ﴿َيــا 
))يعــّم العقــود التــي عقدهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل 
عــى عبــاده، وألزمهــا إياهــم مــن التكاليــف، ومــا 
يعقــدون بينهــم من عقــود األمانــات، واملعامات 
ــتنادا إىل  ــه(()2(. واس ــاء ب ــب الوف ــا جي ــا مم ونحوه
هــذا نقــول: إّن انتقــاء اإلمــام عليــه الســام هلــذه 
ــة اجلــذر )عقــد(، ينبــئ  ــة لدالل الصياغــة املتضّمن

))( املائدة: ).
)2( تفســر البيضــاوي 3/2))، وينظــر أيضــا: تفســر الثعلبــي 

.7/4
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عــن األمهيــة التــي أراد أن يلفــت أنظــار املســلمن 
ــود. ــة العه ــأن ُحرم ــا بش إليه

أمــا اللبــاس الــذي قرنــه اإلمــام عليــه الســام 
مــن  يوّفــره  أن  يمكــن  مــا  إىل  فيشــر  بالعقــد، 
ــا  ســكينة وســر لألعــداء، فينعمــون بذلــك، وهن
ــم  ــوز هل ــة، وال جي ــذه النعم ــكار ه ــم ان ال ُيمكنه
تاهلهــا، وســيغرهيم هــذا كّله بالتفكــر باالنضام 
ــن  ــه م ــذا وج ــرًا، وه ــام اخت ــرة اإلس إىل حض
وجــوه بنــاء الدولــة واملجتمــع الــذي يريــده اإلمام 

ــام. ــه الس علي

ويزيــد اإلمــام مــن حتذيــره مــن خــدش فريضــة 
الوفــاء بالعهــد، فُيضيــف متــّا كامــه عــن ذلــك 
تـِـَك، َوالَ َتِيَســنَّ َبَعْهــِدَك،  فيقــول: ))َفــاَل َتْغــِدَرنَّ بِِذمَّ
إاِلَّ  اهلل  َعــَى  ىُء  ــَرِ جَيْ الَ  ــُه  َفإِنَّ َك،  َعــُدوَّ تَِلــنَّ  َتْ َوالَ 
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.)(()) َجاِهــٌل َشــِقيٌّ

فقــول اإلمــام عليــه الســام هنــا )فــا تغــدرّن 
ــي،  ــر النخع ــر لألش ــى حتذي ــوي ع ــك( ينط بذمت
مــن  الغــدر  ممّــا يف  الرغــم  الغــدر، وعــى  مــن 
ــا  ــًا حين ــزداد ُقبح ــورَة ت ــذه الص ــإّن ه ــاعٍة، ف بش
ــس  ــادر ولي ــان الغ ــة اإلنس ــدر إىل ذّم ــُب الغ ُينس
مــا  وهــذا  بالعهــد،  معــه  املتعاقــد  خصمــه  إىل 
يعــد  فلــم  الســام،  عليــه  اإلمــام  كام  جــّاُه 
الغــدُر خمالفــة لفــرض ربــاين، وال ُبعــدا عــن قيمــة 
أخاقيــة جُيّلهــا املجتمــع، وإنــا صــار رضرا يقــع 
عــى الغــادر نفســه، وهكــذا يصــل إىل غايــة القبــح 
حينــا يرتــدُّ رضره عــى صاحبــه، وهــذا مــا حيّتــم 
عــى اإلنســان أْن يبتعــد عــن هــذه اخلصلــة، بعــد 

))( هنج الباغة: 06/3).
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أْن بــّره اإلمــام عليــه الســام بعواقبهــا عــى 
ــا. ــف لن ــذي تكّش ــو ال النح

أمــا قولــه عليــه الســام )َوالَ َتِيَســنَّ َبَعْهــِدَك(، 
فعــل الرغــم مــن أّن اجلــذر )خيــس( يعنــي يف 
ــه  ــام علي ــاء اإلم ــان، إال أّن انتق ــدر وخ ــة: غ اللغ
الســام   لــه هنــا، يــأيت لإليغــال يف تبشــيع صــورة 
ــه مــن معــان أخــرى،  الغــدر مــن خــال مــا يؤّدي
تنطــوي عــى ذلــك، فـــمن معانيــه التــي ُتظهــر 
مــا ُتشــر إليــه املعــاين اآلتيــة: ))خــاس الــيُء 
خييــس: تغــّر وفســد وأنتــن... وخــاس هــو ذّل، 
وُيقــال: إْن فعــل فــاٌن كــذا، فإّنــه خُيــاُس أنُفــُه أي 
ــّورا  ــا تص ــه ُيعطين ــذا التوجي ــه(())(. وه ــذلُّ أنف ُي
تقــدم  بحيــث  للمفــردات،  اإلمــام  الســتعال 

))(  لسان العرب ) خيس(.
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املفــردة الواحــدة عــددا مــن املعــاين، مــن دون أْن 
ـ أي الســياق  يعــرض الســياق عــى ذلــك، بل إّنــهـ 
ـــــ حيتضــُن املعــاين الناتــة عــن ذلــك، بمرونــٍة 
ــات  ــكام إىل اتاه ــل ال ــى تأوي ــارئ ع ــن الق تع
كثــرة مــن دون تعّســف، وهــذا وجــٌه مــن وجــوه 
املرتبــة العليــا للباغــة عنــد إمــام الباغةعليــه 

ــام. الس

وينهــى اإلمــام عليــه الســام  األشــر النخعــي 
عــن خماتلــة العــدو)وال ختتلــّن عــدّوك(، ليحّصــن 
ــة ثلمــة  ــه مــع العــدو، مــن أّي ــد علي العهــد املتعاِق
قــد حُيدثهــا التفكــر بإيذائــه، وهنــا اختــار اإلمــام 
عليــه الســام  لفظــة )ختتّلــن(، لُينّفــَر املتلّقــي مــن 
هــذا الفعــل، فاخلتــل يف اللغــة يعنــي: اخلــداع 
ــداوره  ــه، أي ي ــٍة... خيتــل الرجــل ليطعن عــن غفل
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ويطلبــه مــن حيــث ال يشــعر))(، وهــذه الــدالالت 
ــارك،  ــن املع ــدو يف ميادي ــة الع ــائل حمارب ــن وس م
ولكــّن اإلمــام هنــى عــن االقــراب منهــا مــع 
العــدو الــذي عقــد املســلمون معــه عهــدا، وصــار 
املرغــوب فيــه مرغوبــا عنــه يف هــذا املوطــن الــذي 

يشــر إليــه اإلمــام.

ــه الســام عــى املســلمن  ــاُم علي أوجــب اإلم
مــن خــال عاملــه األشــر النخعــي، التمســك 
ــى  ــا ع ــا تعّدي ــال هب ــّد اإلخ ــن، وع ــذه املضام هب
حــدود اهلل عــّز وجــّل، يقــول عليــه الســام   يف 
إاِلَّ  اهللِ  َعــَى  ىُء  ــَرِ جَيْ الَ  ــُه  ))َفإِنَّ ذلــك:  بيــان 
ــًا  ــُه َأْمن َت ــَدُه َوِذمَّ ــَل اهللُ َعْه ــْد َجَع . َوَق َجاِهــٌل َشــِقيٌّ
تِــِه، َوَحِريًاَيْســُكنُوَن إىَِل  َأْفَضــاُه َبــنْيَ اْلِعَبــاِد بَِرمْحَ

))( ينظر: لسان العرب )خيس(
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ِجــَواِرِه(())(. إىَِل  َمنََعتِِه،َيْســَتِفيُضوَن 

أفعــال  مــن  وجــّل  عــّز  اهلل  عــى  فاجلــرأُة   
اجلهــاء األشــقياء، فاجلاهــل يفعــل ذلــك ألّنــه ال 
علــم لــه بــا يقــدم عليــه، مــن جهــة،  ويفعــُل ذلــك 
مــن اجلهــل بــاهلل عــّز وجــّل ورســوله ورشائــع 
الديــن، مــن جهــة أخــرى، والراجــح أّن هــذا 
ــد  ــا يري ــر مائمــة مل ــا ـــــ يكــون أكث ــى ـــــ رب املعن
ــه كفيــل بتنفــر النــاس  ــه الســام، ألّن اإلمــام علي

ــد. ــن العه ــا يش ــراب مم ــن اإلق م

لــّذة  يستشــعر  ال  اّلــذي  فهــو  الشــقّي  أمــا 
الســعادة يف حياتــه، ألّنــه يعيــش يف شــّدٍة وُعــرٍة، 

ــّل  ــّز وج ــى اهلل ع ــرأة ع ــن اجل ــذا آٍت م وه

ــام  ــطه اإلم ــقّي، يبس ــر للش ــة مفهــوم آخ  وثم

))( نهج البالغة 107/3.
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عليــه الســام  يف موضــع آخــر مــن هنــج الباغــة، 
ــَع مــا  إْذ يقــول عنــه: ))فــإّن الشــقّي مــن ُحــرم َنْف
ُأويَت مــن العقــِل والتجربــة(())(، والعقــل يقتــي 
ــا ــــ أن ال جيــرأ عبــد مســلم عــى حــدٍّ مــن  ــــ حّق

ــدود اهلل.  ح

ــه  ــام علي ــذي أظهــره اإلم إّن هــذا التشــديد ال
الســام، ال ُيبقــي ُحّجــًة ملــن يريــد أن ينقــض 
مــن  املســلمن  عــى  احلــرص  بداعــي  عهــدا، 
أعدائهــم، ألّن مــا يوّفــره الوفــاء بالعهــد أكثــر 
نفعــا للمســلمن، ونفعــه أوال يتمثــل باالمتثــال ملــا 
أمــر بــه اهلل تعــاىل مــن الوفــاء بالعهــود، فاألصــل 
تصــون  التــي  بالثوابــت  التمّســك  اإلســام  يف 

الديــن.

))( هنج الباغة 37/3).
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الوفاء بالعهد أمان للعباد:

ــر  ــه آخ ــام  إىل وج ــه الس ــاُم علي ــت اإلم يلتف
ــان  ــه األم ــو وج ــد، وه ــاء بالعه ــوه الوف ــن وج م
الــذي يريــده اهلل لعبــاده، يقــول عليــه الســام  
)).. وقــد جعــل اهلل عهــده وذّمتــه أمنــًا أفضــاه 
بــن العبــاد برمحتــه، وحريــا يســكنون إىل منعتــه، 

جــواره.(())(. إىل  ويســتفيضون 

ــل  ــذه تع ــام   ه ــه الس ــام علي ــارة اإلم إّن إش
العهــد رضبــًا مــن رضوِب األمــن التــي أرادهــا اهلل  
لعبــاده، رمحــة منــه هبــم، ليعيشــوا يف دعــة وأمــان 
وســكينة، فيبنــوا ويعّمــروا، ولــوال األمــُن ملــا قــّدر 
ــوايل أن  ــّدر لل ــا ق ــك، ومل ــوا مــن ذل هلــم أن يتمكن
يدّبــر أمــور العبــاد، ألّن تدبــر األمــور يقتــي 

))( هنج الباغة 07/3).
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أمنــا وأمانــا.

ثــم جيعــل اإلمــام عليــه الســام العهــد حريــا 
يســكن العبــاد إىل منعتــه، واحلريــم يعنــي: كّل 
ــذه  ــه))(. وه ــى من ــس، وال ُيدن ــا ُيلم ــّرم ف ــا ُح م
ــه الســام    ــام علي ــي وصــف اإلم ــة املنعــة الت دالل
ــّل  ــكنا يف ظ ــاد س ــر للعب ــث توّف ــم، حي ــا احلري هب
ــب  ــية والرّق ــق واخلش ــا. فالقل ــرن هب ــن املق األم
التــي تقــرن بعــدم األمــن، تأخــذ مــن العبــاد 
جــاء  فــإذا  ينشــدوهنا،  التــي  الُطمأنينــة  أســس 
العهــد بأمنــه، وّفــر هلــم مــا فقــدوه مــن ذلــك كّلــه.

ثــم يــأيت قولــه  عليــه الســام   )فيســتفيضون إىل 
ــام  ــتعال اإلم ــه، واس ــون إلي ــواره(، أي ُيرع ج

))(  هنج الباغة 07/3).
)2( م. ن.
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عليــه الســام   هلــذه اللفظــة، ينطــوي عــى بيــان مــا 
ــذي  ــن ال ــن األم ــان م ــه اإلنس ــعر ب ــن أن يش يمك
ُيشــيعه العهــد، فلفظــة )يســتفيضون( حتمــل داللة 
الرعــة والكثــرة واالنبســاط والزحــف والدفــع 
يف الســر...))(. وهــذه املعــاين كّلهــا ترســم صــورة 
حلــال النــاس وهــم يندفعــون صــوب أمــن العهــد، 
الــذي بســطه اإلمــام يف هــذا اجلــزء مــن قولــه. 
بالبقــاء  املســلمن  ُيغــري  نفســه،  الوقــت  ويف 
ــام  ــه أم ــدون ب ــا يتعّه ــة م ــى صيان ــم ع ــى ثباهت ع

ــم.  ــامة لدينه ــذا س ــم، ألّن يف ه خصومه

شروط صحة العهد:

   ُينهــي اإلمــام عليه الســام كامه عــن الوفاء 

))( ينظر: تاج العروس )فيض(.
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بالعهــد، ببيــان الــرشوط التــي ينبغــي توّفرهــا فيــه، 
مــن أجــل ســامته، ألّن يف هــذه الســامة ســامة 
ــن،  ــاخ أم ــن من ــره م ــا يوّف ــه، ب ــن علي للمتعاقدي
يتيــح للعبــاد بنــاء احليــاة. وجــاءت هــذه الــرشوط 
يف قولــه اآليت: ))َفــَا إِْدَغــاَل َوالَ ُمَداَلَســَة، َوالَ 
ــوُز فِيِه اْلِعَلــُل، َوالَ  ِخــَداَع فِيــِه، َوالَ َتْعِقــْد َعْقــدًا َتُ
َلــنَّ َعــَى حَلِْن َقــْوٍل َبْعــَد التَّْأِكيــِد َوالتََّوّثق(())(. ُتَعوِّ

واآلن ننظــر يف قــول اإلمــام عليــه الســام  
هــذه  مــن  رشط  كّل  يؤديــه  مــا  عــى  لنقــف 

اآليت: النحــو  عــى  وهــي  الــرشوط، 

1- ال ادغــال يف العقــد: االدغــال يف اللغــة 
ــه مــا  يعنــي الفســاد، وأدغــل يف األمــر: أدخــل في

))(  هنج الباغة 07/3).
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ُيفســده وخُيالفــه))(. فمــن يدخــل يف العقــد مــا 
ــه ُيفســده هبــذا الفعــل، واالدغــال ليــس  ليــس في
مــن ُخُلــق املؤمــن. يقــول اإلمــام عليــه الســام   يف 
موطــن آخــر: ))ليــس املؤمــن بامُلدغــل(()2(. فهــذا 
التعــارض بــن اإليــان واالدغــال، حيّتــُم عــى 
املؤمــن أن يتجنــب هــذا الفعــل الــذي خُيرجــه مــن 
دائــرة اإليــان، فكيــف إذا كان االدغــال يف فــرض 

مــن فرائــض اهلل تعــاىل وهــو العهــد ؟.

ــك:  ــُس بالتحري َل ــد: الدَّ ــة يف العق 2- ال مدالس
ال  وفــان  املخادعــة،  واملدالســة:  الظلمــة، 
ــئ،  ــك الش ــي علي ــك، وال خُيف ــك،وال خُيادع ُيدالس
الداللــة  وهــذه  الظــام)3(.  يف  بــه  يأتيــك  فكأنــه 

))( ينظر: لسان العرب ) دغل(.
)2( النهاية يف غريب احلديث 23/2).

)3( ينظر: لسان العرب ) دلس(.



39

أٌس من أسس بناء الدولة واجملتمع

ــر  ــر، يس ــر ظاه ــداع غ ــى خ ــوي ع ــة تنط للمدالس
امُلخــاِدُع خداعــه كأّنــه الُيــرى، وهــذا ال يســتقيم 
مــع أخــاق اإلســام، ألّن مــن خُيــادع اهلل تعــاىل 
يف العهــد يســتحق غضــب اهلل تعــاىل، وقــد ورد يف 
األحاديــث أّن النبــي ُســئل ))فيــم النجــاة غــدا ؟ 
فقــال: النجــاة أن ال ُتادعــوا اهلل فيخدعكــم، فإّنــه 
ــان، ونفســه  ــه اإلي مــن ُيــادع اهلل يدعــه، ويلــع من
يــدع لــو يشــعر(())(. فالــذي خيــدع مــن يعاهــده 
خيــدع نفســه، واهلل عــّز وجــّل ))خادعــه بخذالنــه 
ــل  ــه يف آج ــاة نفس ــه نج ــا في ــرة ب ــن البص ــن حس ع
ــة  ــإّن املدالس ــّدم، ف ــا تق ــتنادا إىل م ــاده(()2(. واس مع
يف العقــد تكــون مدعــاة لســخط اهلل وغضبــه، وهبــذا 
يبتعــد عنــه املســلمون، ويبتعــد عنــه الــوايل قبــل 

))( تفسر العيايش: )/283، وينظر امليزان 5/)2).
)2( تفسر الطربي )/73).
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ــده اهلل تعــاىل،  ــذ مــا يري ــي أوال بتفي ــه املعن غــره، ألّن
ــة. ــدوة للرعي ــون ق ليك

3- ال تــوز العلــل يف العهــد: وهــذا منــٌع آخر 
مــن اإلمــام عليــه الســام    لتحصــن املســلمن من 
االنــزالق إىل مهــاوي عصيــان اهلل تعــاىل، فقــد 
يعمــد صاحــب العهــد إىل حماولــة رصفــه عــن 
ــه بألفــاظ غــر واضحــة  وجهــه مــن خــال كتابت
يف بيــان املــراد، وكأن اإلمــام عليــه الســام   يقــول 
القبــول  و  ))لإلجيــاب  اخــر  األشــر:  ملالــك 
ألفاظــا واضحــة يف معناهــا، رصحيــة يف داللتهــا، 
ــى  ــدت املعن ــك قص ــرف ان ــل الع ــا أه ــم منه يفه
الظاهــر، و ألزمــت بــه نفســك(())(. وهبــذا يبتعــد 
ــا  ــازع، ممّ عــن أســباب اجلــدال واالختــاف والتن

))( يف ظال هنج الباغة )/5)).
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 . قــد يقــود إىل إبطــال العهــد مــن دون وجــه حــقٍّ

4- تنّــب اّللحــن يف العهــد: ووقفــة عــى 
ــا عــى االقــراب  ــا ُتعينن ــة مفــردة اللحــن رب دالل
يف  فاللحــن  الســام.  عليــه  اإلمــام  مــراد  مــن 
اللغــة يعنــي: أّن القائــل ُيميــل قولــه بالتوريــة 
ــة  ــن جه ــٌل ع ــو إذًا مي ــح، فه ــوم الواض ــن املفه ع
االســتقامة، واالنحــراف عــن صحيــح املنطــق))(. 
وإن كان ظاهــره ُيعطــي غــر املخفــي، وهــذا هــو 
ــلمن  ــد املس ــام أن يبع ــه الس ــام علي ــا أراد اإلم م
عنــه، ألّن الطــرف اآلخــر غافــٌل عــّا يــراد بــه، 
واســتنادا إىل هــذا، اشــرط اهلل تعــاىل )العــدل( يف 
ْينَُكــْم  ــا َوْلَيْكُتــب بَّ َ مــن يكتــب بــن النــاس ﴿َيــا َأيُّ
َكاتـِـٌب بِاْلَعــْدِل﴾)2( . وال تقتــر الكتابــة هنــا عى 

))( ينظر: لسان العرب ) حلن(.
)2( البقرة: 282.
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الَديــن فقــط، وإّنــا تعّم العهــود واملواثيــق كافة))(.

إّن هــذه الداللة ُتعطي للنــّص إمكانية التأويل 
عــى وجــوه خمتلفــة، ورصف الــكام إىل أكثــر مــن 
معنــى، وتعــل مــن يريــد اجلنــوح بداللــة ألفــاظ 
العهــد إىل غــر الوجهــة املّتفــق عليهــا قــادرا عــى 
ــذا  ــض، وه ــة أو التعري ــال التكني ــن خ ــك، م ذل
مــا هنــى عنــه اإلمــام عليــه الســام، ألّن مــن وّثــق 
عهــده باليمــن، ال يصــّح أن ُيعــّول عــى حلــن 
ــه  ــام علي ــع اإلم ــى يقط ــه. وحت ــار إلي ــول املش الق
الســام   طريــق الّتنصــل مــن اإلبقــاء عــى العهــد 

ممّــن يبغــي ذلــك، قــال قولتــه هــذه.

ــّددا  ــر مش ــام ـــــ األش ــه الس ــام ــــ علي ــويص اإلم وي
عــى الوفــاء بالعهــد، وعــدم اللجــوء إىل البحــث 

))( ينظر: تفسر القرطبي 276/2.
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عــن مســّوغات للتخلــص مــن قيــوده، بقولــه: 
ــه عهــُد  ــُق أمــٍر َلِزَمــك في ــك ضي ))... وال يدُعوّن

اهللِ إىل طلــِب انفســاخِه بغــِر احلــّق(())(.

قــد يقــع الــوايل يف أمــر يضيق بــه، ويقــّدر أْن ال 
منجــى لــه ممـّـا هــو فيــه، إال بطلــب انفســاخ العقــد 
بغــر احلــّق، فيذهــب إىل ذلــك، إمــا باللجــوء إىل 
مــا منــع عنــه اإلمــام عليــه الســام  كــا مــّر بنــا قبــل 
قليــل، وإمــا بفعــل ذلــك مــن دون حجــة، ألّن 
مــن جُيــايف احلــّق، قــد ال حيتــاج إىل حجــة ليســّوغ 
فعلــه. وهــذا منهــّي عنــه يف قــول اإلمــام عليــه 
الســام ، ألّن الوفــاء تّثــل ألمــر اهلل تعــاىل، الــذي 

ُيلــزم صاحبــه التمســك بــه.

      وخيتــم اإلمــام عليــه الســام  وصيتــه ملالــك 

))( هنج الباغة 07/3).
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))َفــإِنَّ  بقولــه:  بالعهــد  الوفــاء  بشــأن  األشــر 
ــَل  ــُه َوَفْض ــو اِْنِفَراَج ــٍر َتْرُج ــِق َأْم ــَى ِضي َك َع ــْرَ َص
ــَط  ــُه َو َأْن ُتِي ــاُف َتبَِعَت ــْدٍر َتَ ــْن َغ ــْرٌ ِم ــِه َخ َعاِقَبتِ
بـِـَك ِمــَن َاهللَِّ فِيــِه طِْلَبــٌة الَ َتْســَتِقيُل فِيَهــا ُدْنَيــاَك َوالَ 
آِخَرَتــَك(())(. وهــذا اجلــزء مــن قــول اإلمــام عليه 
ــق  ــق بضي ــابق املتعل ــزء الس ــط باجل ــام، مرتب الس
األمــر الــذي يواجــه صاحــب العهــد، فالصــرب هنا 
ينــدرج يف حقــل الصــرب عــى مــا يكــره اإلنســان، 
وهــو واحــٌد مــن صربيــن، وصفهــا اإلمــام عليــه 
بقولــه ))الصــرب صــربان: صــرب عــى  الســام  
ــرُب  ــذا الص ــّب(()2(. وه ــّا حُت ــرٌب ع ــره، وص ــا تك م
ُينتظــر معــه فــرج اهلل ــــ عــّز وجــّل ــــ، واجلــزاء األوىف، 
الــذي ُيظهــره فضــل العاقبــة التــي ذكرهــا اإلمــام 

))(  هنج الباغة 07/3).
)2( هنج الباغة 07/3).
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عليــه الســام، وقــد وعــد اهلل عــّز وجــّل الصابريــن 
ــْرِ  ــم بَِغ ــُروَن َأْجَرُه ابِ ــَوفَّ الصَّ ــَا ُي ــه: ﴿... إِنَّ بقول
ِحَســاٍب﴾))(. وصــرب املســلم عــى التمّســك بعهــد 
ــه  ــه، ملعرفت ــاف تبعت ــدر خي ــن غ ــر م ــّل خ ــّز وج اهلل ع
ومجيــع املســلمن بعواقــب الغــدر ــــــ كــا بــان 
ــن  ــأّن م ــام ب ــه الس ــام علي ــر اإلم ــُل. وذّك ــن قب ــك م ذل
يقــرف ذلــك حُتــدق بــه طِْلَبــٌة مــن اهلل تعــاىل، 
وحُتيــط بــه مــن اجلوانــب كّلهــا وتســتدير بــه، فــا 
يبقــى لــه منهــا منجــى، وال ُيقيلــه اهلل تعــاىل منهــا، 
ألّن التبعــَة املشــار إليهــا لزمتــه يف الدنيــا واآلخرة.

لقــد ختــم اإلمــام عليــه الســام عهــده لألشــر 
ــون  ــن يك ــر م ــي تنتظ ــر الت ــة اخل ــره، بعاقب بتذك
وفّيــا بعهــده، متمّســكا بعقــده، وإْن ضــاق بــه أمٌر، 

))( الزمر: 0)



46

الوفاء بالعهد

ورأى أّن انفراجــه ـــــ كــا يظــّن ـــــ يكــون بالتحــرر 
منــه، فهنــا يكــون الصــرُب هــو املعــّول عليــه يف 

ــاز ذلــك. اجتي
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خامتة البحث 

أّكــد اإلمــام عليــه الســام عــى أمهيــة )الوفــاء 
بالعهــد(،يف حيــاة املســلمن، ألّن يف هــذه القيمــة، 
مــع غرهــا مــن القيــم، مــا يشــّكل بعضــًا مــن 
األســس املتينــة لبنــاء الدولــة واملجتمــع، وقــد 
ــا  ــال م ــن خ ــث م ــة يف البح ــذه األمهّي ــت ه تبين

ــأيت: ي

)ـــــ ذّكــر اإلمــام عليــه الســام عاملــه األشــر 
بتمّســك  عامــة،  واملســلمن  خاصــة  النخعــي 
الغــدر  وبجعلهــم  بالعهــد،  بالوفــاء  املرشكــن 
منقصــة يســبُّ هبــا الغــادرون. فــاألوىل باملســلمن 

ــينها. ــا يش ــم مم ــوا عهوده أْن يصون

2ـــــ صــارْت قيمــة )الوفــاء بالعهد(، قيمــة عربية 
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إســامية، أمــر القــرآن بصيانتهــا، وحــّث النبــيُّ عــى 
ذلــك، وشــّدد اإلمــام عليــه الســام عــى احلفــاظ 
عليهــا، بعــد أْن أصبحــْت فرضــًا مــن فرائــض اهلل 

تعــاىل.

)الوفــاء  الســام  عليــه  اإلمــام  جعــل  3ـــــ 
بالعهــد( أمانــًا مــن اهلل تعــاىل لعبــاده، يعيشــون يف 
كنفــه بســكينِة وهــدوء وُطمأنينــة، وجعــل الغــدر 

ــلم. ــا مس ــاءة ال يقرهب دن

رشوطــا  الســام  اإلمــام عليــه  وضــع  4ـــــ 
ومواثيــق للعهــود ال يصــّح انعقادهــا مــن دوهنــا، 
ويف مقدمــة تلــك الــرشوط، كتابــة العهــد بألفــاظ 
وتراكيــب واضحــة، تــدّل عــى معانيهــا بيــر، 
وال تقبــل التأويــل الــذي قــد ُيســتند إليــه يف فســخ 

ــا. ــل هل ــج ال أص ــود بحج العق
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5ـــــ انتقــى اإلمــام عليــه الســام مــن األلفــاظ 
ــاء بالعهــد،  والصياغــات مــا ُيظهــر وجــوب الوف
ومــا يــرّبز مواطــن رمحــة اهلل تعــاىل يف ذلــك، بدقــٍة 
ــام ،  ــه الس ــه علي ــود يف كام ــو معه ــا ه ــٍة ك بالغ
مــن خــال مراعــاة مــا تؤّديــه جــذور األلفــاظ مــن 
معــاٍن متقاربــة بشــكل عــام، وخمتلفــة يف دالالهتــا 

اخلاصــة يف آٍن معــًا.

6ـــــ أراد اإلمــام عليــه الســام مــن خــال 
عهــده إىل عاملــه مالــك األشــر، أْن يبنــَي جمتمعــا 
 ، اســامّيًا، يعيــش يف ظــّل نظــام دولــة عــدل إهلــيٍّ
بعــد أن وضــع لــه ُأســس البنــاء، وكان الوفــاء 

ــه.  ــك كّل ــة لذل ــس املكين ــن األُس ــد م بالعه
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     فهرس املصادر واملراجع 
* القرآن الكريم.

ــي  ــو ع ــي )أب ــة، للمرزوق ــة واألمكن )ــــــ األزمن
ــاين  ــن       االصفه ــن احلس ــد ب ــن حمم ــد ب أمح
ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ت)42 هـــ(، دار الكت

لبنــان  7)4)هـــ.

2ــــــ األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل، الشــيخ 
مدرســة  منشــورات  شــرازي،  مــكارم 
ــح  ــام ـــــ ط)، التصحي ــه الس ــام ـــــ علي اإلم

الثالث،426)هـــ.

3ــــــ بحــار األنــوار، الشــيخ حممــد باقــر املجلــي، 
ط2،  لبنــان،  ـ  بــروت  الوفــاء،  مؤسســة 

983)م. ـ  403)هـــ 

4ــــــ تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، حممد 
مرتــى الزبيــدي ت 205)هـــ ، مكتبة احلياة، 
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ــروت،  لبنان. ب

5ـــــــ التبيــان يف تفســر القــرآن، الشــيخ الطــويس 
قصــر  حبيــب  أمحــد  حتقيــق  )ت460هـــ(، 
ــامي، ط)،  ــام االس ــب االع ــي، مكت العام

409)هـــ، قــم.

ــل وأرسار  ــوار التنزي 6ـــــ تفســر البيضــاوي )أن
التأويــل(، البيضــاوي، )نــارص   الديــن أبــو 
ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممــد الشــرازي 
الرمحــن  عبــد  حممــد  حتقيــق  ت685هـــ(، 
العــريب،  الــراث  احيــاء  دار   ، املرعشــي 

8)4)هـــ. ط)،  لبنــان،  بــروت، 

عــن  والبيــان  )الكشــف  الثعلبــي  تفســر  7ــــــ 
ت  الثعلبــي  اســحق  )ابــو  القــرآن  تفســر 
دار  عاشــور،  بــن  حممــد  حتقيــق  427هـــ(، 
422)هـــ،. بــروت،  العــريب،  الــراث  إحيــاء 

8ـــــــ تفســر الطــربي )اجلامــع يف تأويــل القرآن(، 
هـــ(،   3(0 ت  جريــر  بــن  )حممــد  الطــربي 
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حتقيــق أمحــد حممــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، 
ط)، 420)هـــ ــــ 2000م.

بــن  )النــرض  العيــايش  العيــايش،  تفســر  9ــــــ 
ــمرقندي  ــاش الس ــن عي ــعود ب ــن مس ــد ب حمم
الســيد هاشــم  احلــاج  ت 320هـــ(، حتقيــق 
العلميــة  املكتبــة  املحــايت،  الرســويل 

د.ت. طهــران،  اإلســامية، 

ألحــكام  )اجلامــع  القرطبــي  تفســر  0)ــــــ 
أمحــد  بــن  حممــد  اهلل  عبــد  أبــو  القــرآن(، 
األنصــاري القرطبــي ت )67هـــ، دار إحيــاء 
ــريب،  ــخ الع ــة التاري ــريب، مؤسس ــراث الع ال

405)هـــ.

نــارص  الدكتــور  حتقيــق  احلــادرة،  ))-ديــوان 
الديــن األســد،دار صــادر، ط2، بــروت، 

393)ه. لبنــان 

2)ــــــــ رشح أصــول الــكايف، رشح املــوىل حممــد 
صالــح املازنــدراين، تعليــق املــرزا أبــو احلســن 
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الغفــاري،  أكــرب  عــي  تصحيــح  الشــعراين، 
ــران. ــامية ٌم، اي ــة االس ط)، املكتب

اجلاهــي،  الشــعر  يف  األســواق  صــورة  3)ـــــــ 
عــزر  حبيــب  حاكــم  الدكتــور  االســتاذ 
جملــة  االســتاذ،  جملــة  )بحــث(،  الكريطــي 
كليــة الربيــة /ابــن رشــد، جامعــة بغــداد، 

.23 العــدد

4)ــــــ عيــون األثــر، ابن ســيد النــاس ت 734هـ، 
حتقيــق إبراهيــم حممــد رمضــان، دار القلــم، 

بــروت، ط)، 4)4)هـــ ــــ 993)م

ــم  ــب )ابراهي ــيد قط ــرآن، س ــال الق 5)ـــــ يف ظ
ــروت ــــــ  ــاذيل ت 385)هـــ(، ب ــن الش حس

2)4)هـــ. ط7)،  القاهــرة، 

ــار،  ــور، دار ص ــن منظ ــرب، اب ــان الع 6)ــــــ  لس
ــان. ــروت، لبن ب

7)ـــــــ  املعجــم الكبــر، الطــرباين، حتقيــق محــدي 
الــراث  احيــاء  دار  الســلفي،  املجيــد  عبــد 



العــريب، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، ط2 

ــزان يف تفســر القــرآن، العامــة الســيد  8)ـــــ املي
402)هـــ،  ت  الطباطبائــي  حســن  حممــد 
مؤسســة النــرش اإلســامي جلاعــة املدرســن، 

ــران. ــم، إي ق

ــن  ــر، اب ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري 9)ــــــ النهاي
األثــر، حتقيــق: طاهــر أمحــد الــزاوي وحممــود 
ــم،  ــاعيليان، ق ــة اس ــي، مؤسس ــد الطناح حمم

ط4.

ــب ـ  ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــة، اإلم ــج الباغ 20ـ هن
عليــه الســام ـ، مجــع الرشيــف الــريض، حتقيق 
للطباعــة  املعرفــة  دار  عبــدة،  الشــيخ حممــد 

ــان. ــروت ـ لبن ــرش، ب والن
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