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جميع احلقوق حمفوظة 
للعتبة احل�سينية املقد�سة

الطبعة االأوىل

1439هـ ــ 2018م

الكتاب: أعمال املؤمتر العلمي الوطين املشرتك األول، نظام احلكم وإدارة الدولة يف ضوء عهد اإلمام 
.)( ملالك األشرت )( أمري املؤمنني

اجلهة الراعية للمؤمتر : االمانة العامة للعتبة احلسنينية املقدسة ورئاسة جامعة الكوفة.
اجلهة املقيمة للمؤمتر: مؤسسة علوم نهج البالغة ومركز دراسات الكوفة.

املدة: أقيم يف يومي 24 - 25 من شهر كانون األول من العام 2016م املوافق 22 - 24 من شهر ربيع األول 
من العام 1438هـ 

رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق الوطنية 1212 لسنة 2018م.
الناشر: العتبة احلسينية املقدسة.

عدد اجمللدات 10 جملد
عدد البحوث املشاركة: 128 حبثًا

اإلشراف واملتابعة الفنية: وحدة االخراج الفين يف مؤسسة علوم نهج البالغة.

تنويه:
إن اآلراء واألفكار الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر كاتبها وال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة



البناء القيمي والتقوائي للراعي
 يف عهد اإلمام علي )عليه السالم(

لألشرت النخعي )رضي اهلل عنه(

اأ.م.د.هادي عبد النبي التميمي
جامعة الكوفة-كلية االآداب-ق�سم التاريخ

اأ.م.د.ختام راهي مزهر احل�سناوي
جامعة الكوفة - كلية الرتبية للبنات-ق�سم التاريخ
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املقـدمة

بالغ يف إدارة املجتمع وتنظيم حياته يف خمتلف  أثٌر  إن للراعي يف الدولة اإلسالمية 
اجلوانب املادية واملعنوية، وعىل صالحه يتوقف صالح الرعية واستقامة حياهتا والعكس 
بالعكس، تدلنا عىل ذلك كلمة اإلمام عيل )عليه السالم( اخلالدة:)امللُك كالنهر العظيم، 
)عليه  )1((، وقوله  َملحْت  ملحًا  كان  وإن  عُذبْت،  كان عذبًا  فإن  اجلداول؛  منه  تستمدُّ 
السالم(:)إذا تغّي السلطان، تغّي الزمان()2(؛ ولذلك اعتنى اإلمام عيل )عليه السالم( 
بناء  يف  أثر  من  لذلك  ملا  وتقوائيًا،  قيميًا  اخلطية،  املسؤولية  هذه  يتوىل  َمن  وبناء  برتبية 
بام يضمن رصانة  القيادية  أدواته وقدراته  الراعي اإلنسانية من جهة، وتعزيز  شخصية 
الفعل السيايس من جهة أخرى، ومن ثمَّ ضامن حسن سيته، واستقامة العدل، وظهور 
مودة الرعية ورضاها، وكسب تأييدها ومساندهتا التي ستؤدي حتاًم إىل استقرار البالد 

وتطورها.

وتبدو أمهية دراسة )عهد اإلمام عيل )عليه السالم( لألشرت النخعي(، والوقوف عىل 
مضامينه؛ ملا انطوى عليه من عبقرية يف الفكر اإلنساين السيايس اإلسالمي، وملا جتسد فيه 
من جتيل حقيقي وعميق للقيم اإلسالمية، القابلة للتطبيق يف خمتلف جماالت احلياة وإدارة 
العالقات االجتامعية، بام يؤمن التفاعل بني طبقات املجتمع بكل تراكيبه تفاعاًل واعيًا 

مثمرًا، حيقق هدف استخالف اإلنسان يف األرض.

وقد ركز هذا البحث عىل )البناء القيمي والتقوائي للراعي يف عهد اإلمام عيل لألشرت 
النخعي( وُقسم إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة، اختص املبحث األول ببحث القيمة 
والتقوى لغًة واصطالحًا، ودرس الثاين عهد االشرت من ناحية كونه برناجمًا حكوميًا علويًا 
والتقوائي  القيمي  البناء  ركائز  إىل  الثالث  القيمية واألخالقية، وتطرق  املعايي  لتأصيل 
للراعي يف عهد االشرت، وانقسم هذا املبحث إىل مخسة حماور بّينت العالقات األساسية 
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التقوائية  املعايي  التي حرص اإلمام عيل )عليه السالم( عىل تنظيمها عىل وفق  للراعي 
والقيمية، وهذه املحاور هي:

املحور األول: تنظيم عالقة الراعي مع اهلل.
املحور الثاين: تنظيم عالقة الراعي مع نفسه.

املحور الثالث: تنظيم عالقة الراعي مع الرعية بعامة.
املحور الرابع: تنظيم عالقة الراعي مع أعوانه املشرتكني معه يف إدارة الدولة.

املحور اخلامس: تنظيم عالقة الراعي مع العدو.

ثم جاءت اخلامتة لتلخص نتائج البحث، وقد استعان الباحثان بجملة من املصادر 
واملراجع املهمة، والسيام كتايب )هنج البالغة(، )غرر احلكم( التي حوت كلامت اإلمام 
عيل )عليه السالم( مدار البحث، مع مجلة من املراجع املهمة املتخصصة يف رشح وبيان 

مغزى الرتاث الفكري لإلمام عيل )عليه السالم(، واهلل املوفق.
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املبحـث األول 

القيمة والتقوى مدخل معريف

)القيمة( كلمة مشتقة من )ق و م(؛ بمعنى ما يقوم مقام اليشء وقد ُأستخدم ُلغويًا 
إلفادة معاٍن متعددة مثل)3(:

قيمة اليشء وثمنه؛ تقول: تقاوموه فيام بينهم)4(، وماله قيمة: إذا مل َيُدم عىل يشء)5( . 1
وهي ما يكون به اليشء ذا ثمن أو فائدة.

الثبات والدوام واالستمرار: فكل َمْن ثبت عىل يشء فهو قائم عليه)6(.. 2
تعاىل: . 3 قوله  ومنه  األمــر،  له  استقام  فيقال:  االعتدال،  أي  واالستقامة:  العدل 

اعتدل  واستقام:  األمر  إليه دون غيه.وقام  التوّجه  أي يف   ،)7(ِإَِلْه فَاْسَتقِيُموا 
واستوى، وقد تأخذ القيم أحيانًا هذا املعنى لالستقامة.

قوله  يف  كام  العدل،  هو  القوام  ومستقيم.فيكون  قويم  فهو  لته،  عدَّ مُته:  َقوَّ ويقال: 
.)8(َوَكَن َبْيَ َذلَِك قََواًما :تعاىل

وكذلك . 4  ،)9( الّنَِساءِ َعَ  اُموَن  قَوَّ الرَِّجاُل  تعاىل:  كقوله  واإلصالح،  املحافظة 
قوله تعاىل: إاِلَّ َما ُدْمَت َعلَيْهِ قَائًِما)10(، أي: مالزمًا وحمافظًا.

التداويل اللغوي، فإنَّ مشتقاهتا قد استعملت  وكام لكلمة القيمة حضور يف املجال 
مفهوم  إىل  املعنى  ُيشي  إذ   ،)11(الَْقّيُِم ادّلِيُن  َذلَِك  تعاىل:  كقوله  الكريم،  القرآن  يف 
االستقامة، وكذلك قوله تعاىل: دِيًنا قَِيًما)12(، أي له القيومية عىل تقويم االعوجاج 

عرب آلية رشعية، أال وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر)13(.

إن مفهوم القيم اصطالحًا حيكي تلك املعايي احلاكمة عىل املنظومة الدينية بام فيها 
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بإدراك  اإلنفراد  الثقايف والسيايس، وللعقل  النسق  النظام األخالقي واالجتامعي وكذا 
ُحسنها بنحو املوجبة اجلزئية يف مقام الثبوت.وبلحاظ ما تنطوي عليه القيمة من فعلية 
يمكننا القول: إهنا حافز لألفراد من أجل تشخيص األفضل من بني املفضوالت.أما وفقًا 
للمنظور االجتامعي فالقيم ُتساهم يف ترقية احلس االجتامعي عند الفرد، ومتّده بالتصور 

العام ملا فيه خي وصالح جمتمعه)14(.

ويستعمل لفظ القيمة استعاملني: استعامل معياري مطلق، واستعامل معياري نسبي، 
ويتجىل االستعامل املعياري النسبي يف االقتصاد خصوصًا)15(، وأما االستعامل املعياري 
أو  احلاجة  أو  املنفعة  عىل  املجال  هذا  يف  القيمة  تتوقف  وال  باألخالق،  فيتبط  املطلق 

.)16(واقعية الظروف، وإنام هي مستقلة عن كل اعتبار أي أهنا قيمة يف ذاهتا

وإذ نبحث اجلانب القيمي يف رؤية احلكم عند اإلمام عيل أو عالقة الراعي بالرعية، 
فإننا بال شك نعني املدلول القيمي املطلق وليس النسبي ألن رؤيته يف السياسة هي فرع 

رؤيته يف األخالق والدين وهي رؤية مطلقة يف كل تعبياهتا.

الديانات  فيها  واهتمت  عامة،  اإلنساين  الفكر  شغلت  مهمة  قضية  القيم  تشكل 
واملصلحني  والرسل  األنبياء  اهتامم  مركز  وكانت  االجتامعية،  والتنظيامت  والفلسفات 
عرب التاريخ اإلنساين؛ ألهنا متثل جانبًا رئيسيًا من الثقافة يف أي جمتمع، لذلك ال يمكن أن 
ينهض جمتمع ويزدهر دون أن يعتمد عىل جمموعة من قيم األخالق التي تؤيده وتدعمه، 
فتنمية املجتمع مرهونة بتنمية الثروة البرشية فيه، فاإلنسان هو أساس ودعامة املجتمع 

ووسيلة تطويره)17(.

ولندرك الدور الذي أّداه اإلمام عيل )عليه السالم( يف إمتام وترقية املنظومة القيمّية 
الدين  يف  املنظومة  هذه  أبعاد  عند  الوقوف  من  البد  وسياسيًا،  واجتامعيًا  أخالقيًا 

اإلسالمي)18(:
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الُبعد التوحيدي: وهو ُبعد ُيشي إىل )قيمة التوحيد املطلق( التي ترتشح عنها باقي . 1
القيمية  املنظومة  القيم، بل أن كل قيمة تتعارض معها تكون خارجة ختصصًا عن 

اإلسالمية.
بعد الثبات واالستمرارية: واملراد به هنا الدوران حول حمور ثابت هو )التوحيد( . 2

وكل قيمة تكتسب مصداقيتها عند قرهبا من هذا األصل الثابت، وما دام هذا األصل 
حاكم عىل الصيورة الزمانية، فإن القيم التي تدور حوله سيكون هلا الوصف نفسه؛ 

أي أهنا صاحلة لكل زمان ومكان.
بعد التعميم: ونعني به جتيل القيم وشموهلا لكل مفاصل احلياة الفردية واالجتامعية، . 3

بدءًا من عالقة اإلنسان برّبه وبنفسه، وصوالً إىل عالقته بالكون.
بعد الواقعية: القيم التي نادى هبا اإلسالم ليست قياًم مصطنعة مثالية، إنام هي قيم . 4

مثالية،  ذاته-واقعيات  الوقت  وهي-يف  واملوضوعي،  الوجودي  الواقع  تلمس 
بمعنى أهنا ترقى باإلنسان إىل أرفع درجات التكامل الوجودي.

يف  األخالقية  القيم  )حكومة  بقضية  تؤمن  اإلسالمية  السياسة  أن  بالذكر  وجدير 
الغايت ويف الوسائل(...وأن املامرسات السياسية يف عهد أمي املؤمنني اإلمام عيل )عليه 

السالم( هي التطبيق احلقيقي ملبدأ أخالقية الغايات والوسائل يف أكثر من جمال)19(.

أنحاء  السيايس، ومطلق  التعامل  املبادئ األخالقية يف  التزام  إىل  إن دعوة اإلسالم 
السلوك االجتامعي، ال هتدف إىل حتقيق مصالح سياسية وإنام هي دعوة قائمة عىل أساس 
اإليامن برضورة حتكيم املبادئ األخالقية يف احلياة، ومن هنا فإن االلتزام األخالقي الذي 
ال  مبدئي،  رسايل  التزام  هو  وإنام  وصوليًا  نفعيًا  التزامًا  ليس  اإلسالمية  السياسة  يطبع 
خيضع حلسابات املصالح جيرها أو يطردها، وبالتأكيد أن االلتزام األخالقي ال خيلو من 
عطاءات اجتامعية، ويف صالح العمل اإلسالمي)20(، إالّ أنه ال يرى فيها جوهر القضية 
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وال يعتربها أساس دعوته وحثه عىل التزام املبادئ األخالقية...بل أن املبادئ األخالقية 
جيب أن ُتلتزم لواقعيتها وموضوعيتها، وإنسانيتها)21(.

وكيفام كان، فإن الوجه الشاخص للقيم النبيلة التي نادى هبا الدين اإلسالمي هي 
انطواؤها عىل مصالح أكيدة ترتبط بالواقع ارتباطًا وثيقًا وعليه يكون خرق تلك القيم 
من خالل غياهبا أو تغييبها هو إبطال ملصلحتها الواقعية يف زمان ومكان معني، لكنه ال 
الفطرية؛  الكينونة  من  قدسيته  يستمد  الذي  التكويني  القيمي  للنظام  اخلرق  أبدًا  يعني 
والواقعية حقًا  الفطرية  القيم  لتلك  العود  مبدأ  كانت حماوالت اإلصالح وترسيخ  لذا 

مرشوعًا؛ بل مالكًا للتمييز بني ما هو تكويني وما هو تقنيني)22(.

أما التقوى: فهي اختاذ الوقاية من املعايص ومزالهتا، وتأخذ معاين متعددة، إالّ أهنا 
ال خترج عن كوهنا طاعة اهلل واالحرتاز من االعامل املنحرفة، ومحاية النفس من عواقبها 
الدنيوية واألخروية، والطاعة باالخالص هلل، واحلذر وترك كل ما ُيدخل يف املعصية وما 
ُيبعد اإلنسان عن اهلل عّز وجل، والتمسك بكل ما حيفظ آداب الرشيعة، واالتقاء من كل 

ما يدخل يف أتباع هوى النفس ومعاصيها ومنحرف األعامل)23(.

وليست التقوى كبتًا للنفس، وال حظرًا عىل اإلنسان من االستجابة لرغبات النفس 
وفرض  واحلرام،  احلالل  من  اهلل  حدود  عىل  فقط  النفس  ضبط  هي  وإنام  ومشتهياهتا، 
سلطان احلدود اإلهلية عىل النفس...والتقوى هبذا املعنى معنى اجيايب وهو التمكن من 
النفس وانتزاعها من سلطان اهلوى والشهوات وليس معنًى سلبيًا بمعنى ترك احلرام)24(.

وهي هبذا املعنى الشوط األول حلركة اإلنسان إىل اهلل.
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خمطط رقم )1(

حركة اإلنسان إلى هللا  

 (االرتباط بالمحور اإللھي)

 الدخول إلى دائرة والیة هللا التحرر من األنا

العنصر المشترك 

 (الطاعة)

األداة 

 ذكر هللا

األداة 

 التقوى

خمطط مستفاد مما ورد لدى اآلصفي، يف كتابه رحاب عاشوراء، عن رحلة اإلنسان إىل اهلل، ص66-43.

التي يواجهها اإلنسان يف حركته إىل اهلل هي اهلوى، قال تعاىل:  فإن العقبة الكربى 
.)25(ِ

...َواَل تَتَّبِْع الَْهَوى َفُيِضلََّك َعْن َسبِيِل اللَّ

اهْلََوى وُطوُل األَمِل  َباُع  اتِّ اْثنَاِن  َعَلْيُكُم  َأَخاُف  َما  َأْخَوَف  )إِنَّ  ويقول أمي املؤمنني: 
ا ُطوُل األَمِل َفُينِْس اآلِخَرَة()26(. َباُع اهْلََوى َفَيُصدُّ َعِن احْلَقِّ وَأمَّ ا اتِّ َفَأمَّ

وكام أن جتاوز اهلوى هو املرحلة األوىل واألهم يف حركة اإلنسان التكاملية إىل اهلل، 
كذلك يف االستجابة للهوى السقوط والرتدي الكامل لإلنسان، ودرجة سقوط اإلنسان 
وانحطاطه الروحي واخللقي تتناسب طرديًا مع درجة استجابته واستسالمه للهوى)27(، 
إذ يقول أمي املؤمنني )عليه السالم(: )إنكم إن أمرتم عليكم اهلوى أصمكم واعامكم 

وأرداكم()28(.
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وقد عّد اإلسالم مكافحة )اهلوى( اجلهاد األكرب، يف الوقت الذي يعد فيه مكافحة 
الطاغوت اجلهاد األصغر)29(.

إن املثل األعىل للحياة يف اإلسالم وعند اإلمام عيل هو التقوى)30(، فقلَّ أن ترد سورة 
بالتقوى)31(، تقوى اهلل، وقلَّ أن ترد خطبة أو كالم يف هنج  القرآن مل يرد فيها األمر  يف 

البالغة مل يرد فيه األمر بالتقوى)32(.

بِالَْعْدِل  ُمُر 
ْ
يَأ  َ اللَّ إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  التقوى  )مجاع  قال:  أنه   i النبي  عن  وروي 

َواإِلْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي الُْقْرَب َوَينَْه َعْن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَكرِ َواْلَْغِ يَعُِظُكْم لََعلَُّكْم 
.)34()33(ُروَن تََذكَّ

أطهر  يف  باهلل  اإليامن  وهي  صورها،  وأجّل  معانيها  أرفع  يف  الفضيلة  هي  فالتقوى 
حاالته وأسمى معانيه)35(.

ُتلّم به من  التقوى يف نفسك؛ وعيت وجود اهلل وأمره وهنيه يف كل ما  فإذا حققت 
فعل أو قول، وحتريت الفضيلة أنى كانت فأخذت هبا وأخضعت نفسك هلا، وجعلت 
من نفسك ومجيع إمكاناتك خلية إنسانية حّية، تعمل بحرارة واخالص عىل رفع مستوى 
الكيان االجتامعي الذي تضطرب فيه، وصدرَت يف ذلك كله عن إرادة اهلل املتجلية فيام 
اإلسالم... نصبه  الذي  األعىل  املثل  نفسك  يف  حققت  قد  وتكون  أحكام،  من  رشع 
وتعاليم اإلسالم رصحية تنص عىل أن القطب الذي يدور عليه التفاضل ليس شيئًا غي 
نَث وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا 

ُ
َوأ إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر  َها انلَّاُس  يُّ

َ
التقوى قال تعاىل: يَاأ

تَْقاُكْم)36(...فالقيم االجتامعية تتفرع عن 
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَّ

َ
َوَقَبائَِل ِلََعاَرفُوا إِنَّ أ

هذا األصل، وتنبثق من هذا الينبوع)37(.

وقد انطوت مضامني التقوى التي دعا إليها اإلمام عيل )عليه السالم( يف كثي من 
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كلامته)38( إىل االجتاه نحو التامسك واالنتظام عىل احلق والطمأنينة واالستقرار والتعاون، 
وتوليد روح األُلفة والتامسك االجتامعي، ال من أجل احلياة الزائفة والزائلة، بل استقامة 
الزائلة حلياة أبقى، وبه  األفكار والنفس السوية، إلستقامة األعامل واألنشطة يف احلياة 
تكون االسرتاتيجيات أبعد وأعمق وأوسع هلدف أسمى ما بعد الدنيا، والكيفية واحلتمية 
األداء، وبال بطش وال  تنفيذ  احلقوق، وبال فوضوية  أنانية وضياع  بال  الدنيا،  استقامة 
خيانة وال نفاق وال دجل...الخ، فحث اإلمام عيل )عليه السالم( عىل التقوى لكوهنا 

صامم أمان اجتامعي-حضاري فاعل، له أمهيته يف بناء الشخصية للفرد واملجتمع)39(.

والتقوى بام متثله من قمة العبودية هلل والسعي نحو مرضاته، فهي من الوسائل املؤثرة 
لدفع اإلنسان املسلم نحو عامرة البالد، وحتقيق هدف استخالف اإلنسان يف األرض)40(.

وإن القراءة املعصومة لسياسة احلكم تتجىل يف عهد أمي املؤمنني ملالك االشرت حني 
إذ  واحلاكم)41(  للحكم  الوحيد  املالك  وجعلها  التقوى  تأصيل  خالل  من  مرص؛  واله 
وتِِه َفإِنَّ اهللََّ ُيِذلُّ ُكلَّ َجبَّاٍر وُينُِي  اَك وُمَساَماَة اهللَِّ يِف َعَظَمتِِه والتََّشبَُّه بِِه يِف َجرَبُ يقول له:)إِيَّ
ِة َأْهِلَك وَمْن َلَك فِيِه َهًوى  ُكلَّ خُمَْتاٍل َأْنِصِف اهللََّ وَأْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِسَك وِمْن َخاصَّ

ِمْن َرِعيَّتَِك()42(.

فقد دأب اإلمام عيل )عليه السالم( عىل أن يصلح ما يفتقر إىل اإلصالح يف شؤون 
الناس)43( ومل تكن سياسته يف هذا املجال)شيئًا مرجتاًل اصطنعه لنفسه يوم ويل اخلالفة، 
اإلسالمي  املجتمع  يعانيه  كان  الذي  الواقع  من  ومنتزعة  مدروسة  خططًا  كانت  وإنام 
املجتمع  هذا  لنيل  ومهّيأة  األمام،  إىل  خطوات  املجتمع  هبذا  تبلغ  ألن  ومعدة  آنذاك، 

املطامح التي كان حيلم هبا ويصبو إليها()44(.

إن صعوبات الفرتة الزمنية للخالفة، وطالسمها، وتعتيامهتا، وتشويات احلروب-
اإلسالمي  العدل  يف  الرائدة  التجربة  تلك  معامل  طمس  تستطع  مآسيها-مل  عىل  عالوة 



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 16

وإىل  البعيد  املايض  إىل  النظر  مّد  إىل  يدعونا  طالب؛...مما  أيب  بن  عيل  جتربة  والبرشي، 
معطيات تلك التجربة، وإىل املخطط النظري والتطبيقي لعيّل، ذلك املخطط الذي كان 
فلتًة مثل صاحبه، الذي كان فلتة اإلبداع العظيم، التي اغتاهلا األهل: الناس أنفسهم)45(.
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املبحـث الثاني

عهد األشرت-برنامج حكومي واقعي لتأصيل املعايري القيمية واألخالقية

أرسل اإلمام عيل )عليه السالم( مالك األشرت)46( أحد صحابته األجالء، واليًا عىل 
التارخيية؛  والقيمة  األمهية  من  درجة  عىل  بوثيقتني  وزوده  38هـ/658م)47(  سنة  مرص 
كان  الذي  القيادي  البناء  فاعلية  تبني  مرص  يف  الناس  إىل  موجهًة  رسالًة  كانت  األوىل: 
عليه االشرت، وتوحي بمسوغات انتخابه من أمي املؤمنني )عليه السالم( ليكون راعيًا 
هلذا اجلزء من الدولة، وتويص هذه الرسالة الناس بطاعته ودعمه لتسهيل ما جاء به من 
تنظيم اداري وما سيقوم به من أنشطة وفعاليات، وقد جاء فيها:)َفَقْد َبَعْثُت إَِلْيُكْم َعْبدًا 
اِر ِمْن  ْوِع َأَشدَّ َعىَل اْلُفجَّ اَم اخْلَْوِف وال َينُْكُل َعِن األْعَداِء َساَعاِت الرَّ ِمْن ِعَباِد اهللَِّ ال َينَاُم َأيَّ
َحِريِق النَّاِر وُهَو َمالُِك ْبُن احْلَاِرِث َأُخو َمْذِحٍج َفاْسَمُعوا َلُه وَأطِيُعوا َأْمَرُه فِياَم َطاَبَق احْلَقَّ 
يَبِة َفإِْن َأَمَرُكْم َأْن َتنِْفُروا َفاْنِفُروا  ِ َبِة وال َنايِب الرضَّ ُه َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اهللَِّ ال َكِليُل الظُّ َفإِنَّ
ُم إاِل َعْن َأْمِري  ُر وال ُيَقدِّ ُه ال ُيْقِدُم وال حُيِْجُم وال ُيَؤخِّ وإِْن َأَمَرُكْم َأْن ُتِقيُموا َفَأِقيُموا َفإِنَّ

ُكْم()48(. ِة َشِكيَمتِِه َعىَل َعُدوِّ وَقْد آَثْرُتُكْم بِِه َعىَل َنْفِس لِنَِصيَحتِِه َلُكْم وِشدَّ

ويظهر من النص املبارك أن االشرت كان يتحىل بسامت الشخصية املتعددة املواهب 
واملؤثرات  اهلجامت  أمام  والثبات  اإلقدام  صفة  ويمتلك  واحلازمة،  البدية،  والرسيعة 
اختالف  عىل  العالجية  بالوقائية  ويتصف  نكوص،  أو  جبن  أو  خوف  دون  اخلارجية 
دفع  مما  وحزم،  استيعاب  بكل  املختلفة  االجتاهات  عىل  السيطرة  قابلية  وله  األصعدة، 
اإلمام عيّل أن خيص به مرصًا املتميزة بأرضها ومكوناهتا االجتامعية، وأنشطتها املتداخلة، 

وطلب من املجتمع طاعته ليتسنى له تنفيذ ما خمطط له بروحية مجاعية)49(.

اخلطبة  لنا  مغاالة-متثل  فهي-بال  االشرت  مالك  هبا  زود  التي  الثانية  الوثيقة  أما 
املتكاملة التي حُيّدد هبا هدى اإلسالم ما ينبغي أن تكون عليه سية املتبوع بني االتباع، 
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واليًا من قبل السلطة الرشعية احلاكمة، أو امرءًا هيأه وضعه االجتامعي لقيادة الناس...
فهي اخلطة الشاملة العامة التي يسعها أن تستوعب يف نطاقها كل راٍع مسؤول من ذوي 
رأي أو سلطان...وهي اخلطة املحكمة التي تبني بجالء ما جيدر بكل إنسان أن يمتثله يف 
حدود ما أتيح له من نفوٍذ َجلَّ أو هان)50(، أنه اطول عهٍد كتبه اإلمام عيل ألحد والته 
تتصل  التي  العامة  والقرارات  التوجيهات  من  مجلة  عىل  يشتمل  اخلالفة)51(،  بلدان  يف 
)عهد  بـ  نسميه  أن  يصح  مما  العامة)52(،  واخلدمة  أجهزةالدولة  لعمل  التنظيم  بمجال 

النظام التدبيي()53(، واشتهرباسم )عهد األشرت()54(.

ألحد  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  كتبها  وثيقة  أطول  بأنه  االشرت  عهد  ُوصَف  وكام 
بأنه أمجعها حلقوق الرعية)55(، وقد أمجل هذه احلقوق امجاالً  عامله، فقد وصف كذلك 
إَِلْيِه  احْلَاِرِث األْشرَتَ يِف َعْهِدِه  ْبَن  امْلُْؤِمننَِي َمالَِك  َأِمُي  َعْبُد اهللَِّ َعيِلٌّ  بِِه  َأَمَر  َما  فقال: )َهَذا 
َها واْستِْصالَح َأْهِلَها وِعاَمَرَة باِلِدَها()56(، ثم  ِحنَي َوالُه ِمرْصَ ِجَباَيَة َخَراِجَها وِجَهاَد َعُدوِّ

فّصلها بعد ذلك)57(:

فأفاض أوالً يف بيان وظيفة العسكريني وواجباهتم والسبيل الذي حيسن باحلاكم أن 
يتبعه لالستفادة منهم.

العادل  احلكم  أسس  فوضع  والقضاة،  والوزراء  الوالة  احلكم:  جهاز  يف  فصل  ثم 
التقدمي الواعي.

وتكلم بعد ذلك عن الزراع والتجار والصناع والفقراء، فبنّي حقوقهم عىل احلاكم 
من توفي املجاالت هلم، وإعداد أحسن الفرص لنجاحهم يف أعامهلم.

ثم حتدث عن حالة البالد العمرانية فأفاض يف احلديث وبنّي خطورة هذه الناحية يف 
أمن الرعية ورفاهها واطراد تقدمها)58(.

وقد اجتهد بعض الباحثني لبيان السبب الذي محل اإلمام عيل )عليه السالم( عىل 
بالد  مرص  أن  إىل  ذلك  فأرجعوا  والتفصيل،  البسط  من  الصورة  هبذه  العهد  هذا  كتابة 



19احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

السياسة  تقاليدها يف  القرون، وأن  املجتمعي واحلضارة منذ عرشات  التنظيم  عريقة يف 
عاداته  يف  التكوين  مكتمل  جمتمع  األصيل،  جمتمعها  وأن  القدم،  يف  عريقة  واإلدارة 
وتقاليده وفئاته االجتامعية،...ومن املعلوم أن هذا الواقع يستدعي مالحظة مجيع وجوه 
حياة املجتمع وأنشطته، وتركيبه الداخيل، وتفاعالت القوى االجتامعية يف داخله؛ ألجل 
وضع خطوط كربى ثابتة يف سياسة هذا املجتمع تؤمن له االستقرار واالزدهار من جهة 
اجلديد...وفقًا  الثقايف  املناخ  إىل  القديم  الثقايف  مناخه  برفق من  أخرى  وتنقله من جهٍة 
أحيانًا،  احلاجة  تفرضها  رضورة  اخلطب  إطالة  أن  كام  وترشيعاته)59(،  اإلسالم  ملبادئ 
السالم(  )عليه  عيل  فاإلمام  للحكم،  املوضوعة  املناهج  ذات  وبخاصة  الكتب،  وكذا 
والذي جاء بظروف ثورية جاءت عىل اعقاب تردي األوضاع، واستهتار من احلاكمني 
بشعوهبم، وبخاصة الوالة، ال يمكن أن يرتك لوالته األمر يترصفون به كيف يشاؤون، 
وإن كانوا من احلنكة واحلزم والعدالة كاملك االشرت وغيه.وكأن اإلمام )عليه السالم( 
للحكم حياسبون هلا من  مناهج  برسم  الوالة  رقيبًا عىل ترصفات  أن يكون  أراد لشعبه 
قبلهم، فرسمها لُتقرأ عىل الرأي العام-أوالً-ولتكون مرجعًا للحساب مع الوالة-ثانيًا 
اإلمام )عليه  ارشاد  إىل  فهو حيتاج  السيايس  َحذقه  قيل يف  مالك االشرت مهام  -، ومثل 

السالم( وتوجيهه يف مجلة ترصفاته)60(.

وإن االغراض اإلدارية والسياسية واالقتصادية التي جاءت يف العهد العلوي الذي 
حرره أمي املؤمنني لعامله االشرت سنة 38هـ/658م ال يزال آية من آيات التفكي العريب 

ومعجزة من معجزات الثقافة اإلسالمية العالية عىل كر الدهور وتعاقب األجيال)61(.

إذ أن اجلانب األخالقي والقيمي هلذا العهد قد طبع مجيع نصوصه وفصوله بحيث 
املتميز؛ ألن  بالبعد األخالقي  أصبح كل جانب من جوانبه وكل فقرة من فقراته تشع 
واألخالق  السياسية،  األخالق  فهناك  الواقع،  عن  جمردة  مفاهيم  ليست  األخالق 
االقتصادية، واألخالق عىل صعيد املجتمع يف آفاقه وجماالته املختلفة، كل ذلك من أجل 
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إحياء القيم احلضارية واملثل العليا التي جيب أن حتكم احلياة واإلنسان)62(.

الصحيحة  الصيغة اإلسالمية  لتطبيق  السالم(  )عليه  اإلمام عيل  كانت حماولة  وقد 
للحياة اإلنسانية عىل املجتمع يف سبيل بناء اإلنسان املتكامل، وكانت هذه املحاولة هي 

.i مّهه الكبي كقائد رسايل بعد رسول اهلل

لقد فكر اإلمام عيل-بوصفه حاكاًم عادالً-يف املجتمعات التي حكمها، ويف أفضل 
الطرق والوسائل التي تنمي حياهتا االجتامعية وترتفع هبا إىل الذروة من الرفاهية والقوة 
وسلمها،  وحرهبا،  اقتصادها،  شؤون  وأن  باإلسالم  تدين  أهنا  مالحظة  مع  واألمن، 
وعالئقها االجتامعية، ختضع لقوانني اإلسالم، وأهنا جيب أن تأخذ سبيلها إىل النمو يف 
إطار إسالمي بحت)63(، وكان )عليه السالم( راغبًا بشدة طيلة فرتة واليته ببعث نموذج 

قيمي وروحي تعلمه من النبي حممد i وتلمسه يف جمتمع املدينة)64(.

جتارب  خالصة  االشرت  مالك  مرص  عىل  واليه  يدي  بني  عيل  اإلمام  وضع  ولذلك 
احلكم اإلسالمي خالل أربعني عامًا، واخرج معها ُعصارة جتارب احلكومات السابقة 
والالحقة، وحرش مجيع تلك التجارب يف نسق منتظم وعىل صورة قطعة أدبية هي من 
أروع ما أنتجه الفكر البرشي من فنون احلكم واإلدارة؛ فهو ال يضع بني يدي واليه نظرية 
يمكن أن ُتصيب أو ختطئ بل َينصب أمامه قواعد يف احلكم هي أقرب ما تكون بـ)فن 
احلكم( منها بـ)نظرية احلكم(...فهو يوازن يف كل قاعدة من قواعد احلكم بني مصالح 
األمة ومصالح الدولة، ويأخذ بنظر االعتبار حق الوايل وحق الرعية، ويرسم كل تلك 
القواعد بُأفق املايض واحلارض واملستقبل، وُتطرح مجيع تلك األفكار والقواعد من زاوية 
قرآنية منسجمة متامًا ومتطلبات الواقع؛ فكل كلمة قاهلا اإلمام يف هذا املضامر حرص أن 

تأيت منسجمة مع القرآن ومع روح الرسالة اإلسالمية)65(.

إن القيمة االعتبارية ملجمل تقريرات اإلمام عيل )عليه السالم( وتوجيهاته يف اجلانب 
السلوكي العام من عمل التدبي القيادي هي الفرتة القصية لتولية مسؤولية الدولة وما 
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صاحبها من مواجهات مستمرة ألعدائها، واملرتدين عن منهجها، وقد مثل ذلك احلالة 
لَِتقابل االعتبارين االجيايب والسلبي يف  األكثر تعقيدًا، واألكثر وضوحًا يف الوقت ذاته 
سلوك الناس، وقد جتسدت خالل ذلك مواقف احلزم واجلرأة، وثبات اإلرادة واملوقف 
العقالين لإلمام)عليه السالم(، وهو ما يؤرش حالة معتربة من سكينة النفس واستقرارها 
عىل احلالة االجيابية عند اإلمام)عليه السالم( متثلت يف قراراته وتوجيهاته ألُويل األمر 
خاصة، ولشعبه وُأمته عامة، ومل يشهد عهد من العهود اإلسالمية مثل ما قد صاغ اإلمام 
عيل )عليه السالم(، وانجز من ذلك وهو يف الذروة من املسؤولية الكبية واملعقدة، وقد 
مىض يف جماالت التحديد للعالقات املتكافئة واملتوازنة ملتويل الشؤون العامة، وملا ينبغي 
من  لتحقيقها  والسعي  ورغباهتم  الناس  احتياجات  عىل  الوقوف  يف  الغاية  إدراك  من 
منطلق املسؤولية العامة والتي كان ُيلّح عليها إحلاحًا مل يسبق لقائد أن ألحَّ عليها ومىض 

يف متابعتها كمثل ما قد فعل)66(.

ومل تكن العالقة بني أفكار عيّل وتطبيقاته، ذات ُبعد زمني تتخّلله مؤثرات متعددة، 
تفرض عىل التطبيق مسارًا آخر ال صلة له باألفكار؛ ذلك ألنه كان يقرن الفكرة باملامرسة 
وبني  بينه  املسافة  يعتمد  مل  فهو  كذلك،  كانت  التي  الشخصية  طبيعته  إىل  نظرًا  فورًا، 
نفسه، بام يكفل له القدرة عىل التأجيل-تأجيل بعض آرائه-أو املناورة، أو املداورة، أو 
التخيل، استجابًة لضغط بعض املقتضيات أنه-بسبب طبيعته-كان يقرن النظرة، بالفكرة 
حد  عىل  واألفكار  اآلراء  يغني  متدفقًا  ينبوعًا  والعمل  الفكر  لرابطة  وجيعل  باملامرسة، 

سواء، ويغني جتربة املجتمع باملكشوف املبارش)67(.

إن اإلمام عيل يف عهده العظيم إىل مالك االشرت قد وضع األسس املتينة النشاء جهاز 
عىل  تسعد  خاصة  طبقة  منافع  إىل  باالً  ملٍق  غي  فقط،  وللشعب  للشعب  يعمل  حكم 

حساب الشعب وتنعم بجهوده)68(.

فكانت املنظومة القيمية العلوية منظومة عقيدية ترشيعية ُتصان فيها احلقوق والقيم 
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من االنتهاك، وتتضمن التوعية ملفاهيم العدل واحلرية واملساواة وتقدير اإلنسان لقدراته 
الذاتية وتنميتها، وبالتايل مواجهة التسافل اإلنساين والطغيان البرشي عرب حركة منظمة 
قوية واعية هلدف االستخالف واستعامر األرض فهذه املنظومة جتديد لروح اإلنسان، 

ووعيه بذاته يف اطار حركة املجتمع والتاريخ.

وقد كان اإلمام عيّل يف إدارته للدولة وتدبي شؤوهنا ينطلق من فلسفة قرآنية إسالمية 
خاصة يف اإلدارة، فمع كون اإلدارة يف اإلسالم تشرتك مع املفهوم العام لإلدارة يف معظم 
ينبع من نظرية االستخالف  الذي  الديني والعقدي  بالبعد  تنفرد عنها  عنارصها لكنها 
الكربى يف اإلسالم، فاإلدارة اإلسالمية ال تقترص عىل تدبي األعامل العامة وإنام ترتبط 
أصاًل بالغاية التي وجد املسلم هلا وهي عبادة اهلل وطلب رضاه واالنخراط يف مرشوع 
االستخالف وعامرة الكون، وهي يف اإلسالم عبارة عن طاعة مجاعية منظمة تشرتك فيها 
يف  اإلدارة  نجاح  اجلامعية جتعل  الصفة  وهذه  وهيئاته،  وأفراده  املجتمع  مكونات  مجيع 
اجواء الفرقة واخلالف وتفيش الروح الفئوية واألنانية يف املجتمع عماًل مستحياًل ورضبًا 

من رضوب اخليال)69(.

فاألسلوب التنظيمي الذي اتبعه اإلمام عيّل )عليه السالم( من أعمق وأدق األساليب 
التنظيمية الفعالة والرافدة حلقيقة الوضع البنائي الفكري والنفس والسلوكي لإلنسان، 
املختلفة سبياًل، كام هو عليه  بأوجهه  القويم  التنظيم  قادمة، واختاذ  ومستقبله وألجيال 
السيايس واالقتصادي واالجتامعي والنفس واألمني والثقايف واحلضاري وبنظرة أعمق 

يف أمور الدين والدنيا، عىل خمتلف املديات)70(.
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املبحث الثالث

ركائز البناء القيمي والتقوائي للراعي يف عهد االشرت

انطوى عهد اإلمام عيّل لالشرت عىل نظرة فلسفية شاملة للحياة واإلنسان والتاريخ، 
االجتامعية  واملفاهيم  اإلنسانية،  والقيم  واملبادئ  األفكار  من  العديد  عىل  واحتوى 

والسياسية واالقتصادية واألخالقية)71(.

بل أن توجيهاته )القيمّية( يف هذا العهد الرشيف للـ)راعي( يف الدولة اإلسالمية يمكن أن 

تكون )نظرية إدارية راسخة ال تتعارض مع خمتلف األديان واحلضارات )72(.

رعاة  االشرت-ببناء  عهد  السالم(-يف  )عليه  املؤمنني  أمي  من  الرتكيز  هذا  وُيفرس 
الدولة وحكامها )والهتا( قيميًا وأخالقيًا؛ بأهنم اجلهة التي تتوىل تنفيذ واالرشاف عىل 
النبوية( وما يتصل به من قوانني وإجراءات  نة  تنفيذ الدستور اإلسالمي )القرآن والسُّ
من جانب، وهم اجلهة التي ترعى وتدير وتنظم أمر املجتمع بطبقاته وعالقاته املختلفة 

من جانٍب آخر.

الشؤون  إلدارة  يتصدى  الذي  الراعي  وإعداد  تربية  عىل  عيّل  اإلمام  حرص  وقد 
عالقات  بناء  هذا  برناجمه  مدار  وكان  واألخالقية،  التقوائية  املعايي  وفق  عىل  العامة 

الراعي األساسية قيميًا، وتنتظم هذه العالقات يف شعٍب مخس هي:

1- عالقات الراعي مع اهلل.
2- عالقة الراعي مع نفسه.

3- عالقة الراعي مع الرعية عامة.
4- عالقة الراعي مع أعوانه وعامله املشرتكني معه يف إدارة الدولة.

5- عالقة الراعي مع العدو.

وفيام يأيت بيان هلذه املحاور:
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احملور األول: تنظيم عالقة الراعي مع اهلل:

ويكون تنظيمها عىل أساس أهنا عالقة ارتباط وعبادة وطاعة، ومعنى االرتباط باهلل 
كل  يف  له  وخُيلص  وترصفاته،  أعامله  كل  يف  له  هدفًا  تعاىل  اهلل  وجه  اإلنسان  جيعل  أن 
أعامله، وجيعل مرضاة اهلل حمورًا ثابتًا لكل حياته وترصفاته، وأن يدخل بشكل كامل يف 
دائرة والية اهلل فال يكون له رأي أو حكم، أو هوى أو حب، أو بغض، أو عمل أو حركة، 
أو كلمة، يف غي ما حيكم اهلل تعاىل ويريد...واألداة املفضلة واملؤثرة يف حتكيم وتوثيق هذا 
االرتباط والصلة بني العبد وربه، وربط اإلنسان هبذا املحور الرباين يف احلياة وإخالص 
عمله وجهده هلل تعاىل هو الذكر، إذ هو استحضار لسلطان اهلل وحضوره الدائم، وهذا 
الدائم  واالنتباه  الدائمة  املراقبة  حالة  النفس  يف  يعمق  اهلل  حلضور  والوعي  االحساس 

وحيجز اإلنسان عن اإلنزالق مع الشهوات واألهواء إىل معصية اهلل)73(.

َما  َيْوٍم  لُِكلِّ  َفإِنَّ  َعَمَلُه  َيْوٍم  لُِكلِّ  السالم( لألشرت: )وَأْمِض  فقال اإلمام عيل )عليه 
امْلََواِقيِت وَأْجَزَل تِْلَك األْقَساِم وإِْن  َأْفَضَل تِْلَك  َبْينََك وَبنْيَ اهللَِّ  فِيِه واْجَعْل لِنَْفِسَك فِياَم 
ِعيَُّة()74(، فإن أعامل اإلنسان كلها  َها هللَِِّ إَِذا َصَلَحْت فِيَها النِّيَُّة وَسِلَمْت ِمنَْها الرَّ َكاَنْت ُكلُّ
إذا ُقصد هبا وجه اهلل، وتضمنت النفع للناس يمكن أن تكون عبادة هلل تعاىل.وأوصاه 
بأن حيافظ عىل نشاطه الروحي، وأن ال يمل يف ذلك أو يتسامح، وأن ال تشغله مهامت 
احلكم عن االتصال باهلل يف كل وقت يمكنه ذلك)75( فقال )عليه السالم(: )وْلَيُكْن يِف 
ًة َفَأْعِط اهللََّ ِمْن َبَدنَِك يِف َلْيِلَك  تِي ِهَي َلُه َخاصَّ ِة َما خُتِْلُص بِِه هللَِِّ ِدينََك إَِقاَمُة َفَراِئِضِه الَّ َخاصَّ
ْبَت بِِه إىَِل اهللَِّ ِمْن َذلَِك َكاِماًل َغْيَ َمْثُلوٍم وال َمنُْقوٍص َبالِغًا ِمْن َبَدنَِك  وهَنَاِرَك وَوفِّ َما َتَقرَّ
َما َبَلَغ()76(، فالصلة الدائمةب اهلل عن طريق العبادة هي التي تنمي يف اإلنسان الضمي 

الديني الذي يمنعه من البغي والظلم)77(.
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ومن مؤرشات االرتباط باهلل، القدرة عىل ضبط النوازع الذاتية، وربطها بمشيئة اهلل 
ولذلك أمر أمي املؤمنني )عليه السالم( وإليه عىل مرص مالك االشرت بـ )بَِتْقَوى اهللَِّ وإِْيَثاِر 
َباِعَها وال  بِاتِّ إاِل  َأَحٌد  َيْسَعُد  تِي ال  الَّ َفَراِئِضِه وُسنَنِِه  ِمْن  ِكَتابِِه  يِف  بِِه  َأَمَر  َما  َباِع  َطاَعتِِه واتِّ
َجلَّ  ُه  َفإِنَّ ولَِسانِِه  وَيِدِه  بَِقْلبِِه  ُسْبَحاَنُه  اهللََّ  َينرُْصَ  وَأْن  وإَِضاَعتَِها  ُجُحوِدَها  َمَع  إاِل  َيْشَقى 

ُه()78(. ُه وإِْعَزاِز َمْن َأَعزَّ َل بِنرَْصِ َمْن َنرَصَ اْسُمُه َقْد َتَكفَّ

إن التقوى وخمافة اهلل سبحانه وتعاىل وخشيته رس النجاح وجتاوز الفساد واإلفساد 
يف إدارة املنظامت اإلنسانية سواء أكانت عامة أم خاصة؛ فالتقوى متثل املحور املركزي يف 
إطالق فاعلية الفرد واجلامعة نحو حتقيق األهداف العامة أو اخلاصة برؤية صادقة وثقة 
مطلقة قاعدهتا الفكرية والفلسفية متوازنة يف اعتامد روح التقوى وخمافة اهلل وخشيته يف 
الرس والعالنية، لذا فإن التقوى ُتعد الوظيفة األوىل واألساسية التي ينبغي عىل الراعي 
أن يلتزم هبا سلوكيًا ويعتمدها يف التعامل مع اآلخرين عىل وفق سياقات هادفة إىل تدعيم 
البناءات القيمية للمجتمع، وأن التقوى التي ينبغي أن يعتمدها الوايل بالتعامل تستند يف 

رؤية اإلمام عيل )عليه السالم( عىل وفق قاعدتني رئيسيتني مها:

للعقيدة  والفلسفي  الفكري  االطار  يشكل  الذي  الكريم  كتابه  يف  به  اهلل  أمر  ما  أ.إتباع 
اإلسالمية ومادته األساسية.

اإلسالم  لرؤيا  وسلوكيًا  عمليًا  التنظيمي  االطار  تشكل  التي  الكريم  النبي  ب.سنة 
احلنيف)79(.

والبد للحاكم املتصدي لقيادة األمة أن يكون مستقياًم يف سلوكه، ثابتًا يف هنجه، ورعًا 
يف أحكامه وترصفاته، حمتاطًا يف قضايا الناس وأمورهم، وأن ينرص اهلل يف كل حركة من 
حركاته، أي أن ينرص دين اهلل، ويشفق عىل عباده بقلبه، وعزيمته، ويده، وقوته، ولسانه 
وكل جوارحه)80( فإن نرصة اهلل هي حتقيق إرادة اهلل يف املجتمع، وذلك بالسعي إىل بناء 
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جمتمع تسوده العدالة والطمأنينة والرمحة)81(.

واالرتباط باهلل، وحسن عبادته، واالستقامة يف السلوك يقود الراعي حتاًم إىل طاعة 
اهلل وإقامة حدوده، فيكون بمنأى عن خمالفة الرشيعة بالظلم واجلور وهو ما عرب عنه أمي 
ُه ال َيَد َلَك بِنِْقَمتِِه  املؤمنني بـ)حرب اهلل( فقال لالشرت: )وال َتنِْصَبنَّ َنْفَسَك حِلَْرِب اهللَِّ َفإِنَّ

وال ِغنَى بَِك َعْن َعْفِوِه وَرمْحَتِِه()82(.

احملور الثاني: تنظيم عالقة الراعي مع نفسه:

وقد أكد اإلمام عيّل عىل تنظيمها عىل أساس )التقوى( التي تشكل رقيبًا داخليًا ُيقّوم 
عىل  العقل(  )سيطرة  أساس  وعىل  واالنحراف،  الزيغ  يف  االفراط  عن  اإلنسان  سلوك 
هواه  إتباع  يف  اإلنسان  متادى  فإذا  والرغبات،  وامليول  والعواطف  والشهوات  األهواء 
وغرائزه ورغباته اجلاحمة، وأطلق لنفسه عنان الشهوات، بعيدًا عن التعقل والتقوى، فقد 
يصل األمر به إىل اخلروج عن دائرة اإليامن)83(، فصدر توجيه أمي املؤمنني لواليه االشرت 
وِء إاِل  اَرٌة بِالسُّ َهَواِت وَيَزَعَها ِعنَْد اجْلََمَحاِت َفإِنَّ النَّْفَس َأمَّ )وَأَمَرُه َأْن َيْكرِسَ َنْفَسُه ِمَن الشَّ

َما َرِحَم اهللَُّ()84(.

التي  الكبية  املسؤولية  بحكم  وعليه  نفسه،  ومجحات  بشهواته،  حمكوم  احلاكم  إن 
مهمة  يامرس  أن  ليستطيع  نفسه  يتعاىل عىل  وأن  يتجاوز شهواته وعواطفه  أن  هبا  يقوم 

احلكم بجدارة)85(.

واجبات  احلاكم، وهي من  لنجاح  منطلق  اإلمام عيّل هي  عند  النفس  وإن سياسة 
من ينهض لقيادة األمة، فيدرك هبا مقومات السياسة العادلة، فتسقط ُحجج الرعية يف 

املعارضة وتثبت ُحجة احلاكم بعدالته وكفاءته عىل شعبه)86(.
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مقدمة  يكون يف  أن  أي  األمة،  إمامة عن  ربانية، وهي يف اإلسالم  فالسلطة وظيفة 
الناس يف كل الصفات اخلّية)87(، )وَمْن َنَصَب َنْفَسُه لِلنَّاِس إَِمامًا َفْلَيْبَدْأ بَِتْعِليِم َنْفِسِه َقْبَل 
هُبَا َأَحقُّ بِاإلْجالِل  ُم َنْفِسِه وُمَؤدِّ ِه وْلَيُكْن َتْأِديُبُه بِِسَيتِِه َقْبَل َتْأِديبِِه بِِلَسانِِه وُمَعلِّ َتْعِليِم َغْيِ

هِبِْم()88( كام يقول اإلمام عيل )عليه السالم(. ِم النَّاِس وُمَؤدِّ ِمْن ُمَعلِّ

التنظيمية  املستويات  كل  ضمن  البرشية  املوارد  فيهم  بام  الرعية  صالح  يكون  فال 
الوجه  وهو  الوايل،  أو  القائد  بصالح  إالّ  احلكومية،  وغي  احلكومية  املؤسسات  داخل 
والقوة احلازمة واملؤثرة والفاعلة واملهمة للحيلولة دون ظهور الفساد بكل أشكاله، ومنه 

الفساد اإلداري واملايل)89(.

ليس  إغراء  وهو  بالتسلط،  ذاهتا-إغراء  السلطة-بحد  ممارسة  أن  ذكره  ينبغي  ومما 
ومهيًا، بل قائم يف املامرسة والفعل، وأن جمموعة القوانني واملراسيم والتعليامت واألوامر 
اإلدارية، وجمموع األجهزة اإلدارية والرشطة، ودوائر املوظفني واجلباة وغيهم، ختلق 
امكانية طغيان  السالم(  اإلمام عيل )عليه  اآلمرة)90(، ولذلك شخص  السلطة  انموذج 
ٌر آُمُر َفُأَطاُع َفإِنَّ َذلَِك إِْدَغاٌل يِف اْلَقْلِب وَمنَْهَكٌة  الراعي، فقال لالشرت: )وال َتُقوَلنَّ إيِنِّ ُمَؤمَّ

.)91() ٌب ِمَن اْلِغَيِ يِن وَتَقرُّ لِلدِّ

ودينيًا، ويكون  اخالقيًا  وانحرافه  الراعي  فعل  إفساد  إىل  يؤدي  بالسلطة  فاالغرتار 
بدايًة لنشوب مشكالت الرصاع االجتامعي، وتبدل الدول)92(.

إن نزعة التسلط أمر تشجعه ُأهبة السلطة وعظمتها من جهة، وبطانة السوء من جهة 
واالنغامس  الطباع،  ِوحدة  بالنفس،  واإلعجاب  املخيلة،  تورث  السلطة  فُأهبة  أخرى، 
إىل  بالباطل-تقربًا  الثناء  يف  وتبالغ  تكثر  التي  السوء  وبطانة  الشهوة،  هذه  لذة  يف 
السلطان-حُتدث زهوًا يف نفسه، وَتزّيدًا يف فعله، يدُنيه من الطغيان والبغي، فاإلمام عيّل 
الناجع  الدواء  له  الراعي منها، ويصف  أن حيذر  يفوته  املغريات ال  وهو يشخص هذه 



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 28

يَلًة َفاْنُظْر إىَِل ِعَظِم ُمْلِك اهللَِّ  ًة َأْو خَمِ َ بقوله:)وإَِذا َأْحَدَث َلَك َما َأْنَت فِيِه ِمْن ُسْلَطانَِك ُأهبَّ
َفْوَقَك وُقْدَرتِِه ِمنَْك َعىَل َما ال َتْقِدُر َعَلْيِه ِمْن َنْفِسَك َفإِنَّ َذلَِك ُيَطاِمُن إَِلْيَك ِمْن طِاَمِحَك 
يِف  اهللَِّ  وُمَساَماَة  اَك  إِيَّ َعْقِلَك  ِمْن  َعنَْك  َعَزَب  باَِم  إَِلْيَك  وَيِفي ُء  َغْربَِك  ِمْن  َعنَْك  وَيُكفُّ 

وتِِه َفإِنَّ اهللََّ ُيِذلُّ ُكلَّ َجبَّاٍر وُينُِي ُكلَّ خُمَْتاٍل()93(. َعَظَمتِِه والتََّشبَُّه بِِه يِف َجرَبُ

اَك واإلْعَجاَب بِنَْفِسَك والثَِّقَة باَِم ُيْعِجُبَك ِمنَْها وُحبَّ اإلْطَراِء َفإِنَّ َذلَِك ِمْن َأْوَثِق  )وإِيَّ
ْيَطاِن يِف َنْفِسِه لَِيْمَحَق َما َيُكوُن ِمْن إِْحَساِن امْلُْحِسننَِي()94(. ُفَرِص الشَّ

بَِأْهِل  )واْلَصْق  احلق:  بُمّر  أْقَوهَلم  وتقريب  السوء،  بطانة  بنبذ  أمره  أن  بعد  له  وقال 
ْدِق ُثمَّ ُرْضُهْم َعىَل َأال ُيْطُروَك وال َيْبَجُحوَك بَِباطٍِل مَلْ َتْفَعْلُه َفإِنَّ َكْثَرَة اإلْطَراِء  اْلَوَرِع والصِّ

ِة()95(. ْهَو وُتْديِن ِمَن اْلِعزَّ ِدُث الزَّ حُتْ
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خمطط رقم )2(

 غرور السلـطة 

 مظاهر الداء

 حب االطراء الثقة الفارغة ِحدة الطباع الخیالء والعُجب األبھة والكبریاء

 آثار الداء

افساد 

 القلب

اضعاف الدین 
 بتغلیب الھوى

االستبداد والطغیان 
 والبغي

 ُظلم

 زوال الـُملك

خمطط يبني أثر االغرتار بالسلطة يف زوال امُللك عىل وفق ما ذكره اإلمام عيل )عليه السالم(

التواضع  تدعيم  يف  رائعًا  جتسيدًا  نرى  أن  العقائدية  وصالبته  الفكر  عظمة  فمن 
الفلسفي  التأطي  وهذا  واملرؤوسني  الرعية  عىل  والرتفع  والكربياء  بالغرور  والتنديد 
والعقائدي يتجىل بوضوح من خالل مقارنة املرء بعظمة اهلل وقدرته، إذ أن الراعي مهام 
عّز وجل حتى ال  القدير  اخلالق  لعظمة  ينظر  أن  ينبغي  فإنه  وقابلياته  قدراته  تعاظمت 
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يعزب عنه رشده وعقله ويتواضع إجالالً هلل خالق الكائنات وصاحب السطوات)96(.

ُيصيبون وخيطئون، لكن خطأ  االثنني برشًا  الرعية، يف كون  الوالة عن  وال خيتلف 
الوايل أكرب رضرًا، وأشّد مفعوالً، ألنه ُيلحق الرضر باملحكومني بأكرب نسبة منهم كذلك 
فإن خطأ الوايل مرئي من قبل الناس وقد ينظرون إليه بعني املبالغة، فتكون لتلك املبالغة 
واإلكراه  التسلط  يف  االنجراف  عدم  من  هذا  بعد  الوايل  ُيلزم  فَمْن  املضافة،  تأثياهتا 
نشاطها  من  حيد  أو  السوء  بطانة  نشوء  يقاوم  أن  يستطيع  ومن  ؟  والعدوان  واملغاضبة 

السلبي ؟ أن الوايل نفسه يستطيع ذلك عرب شيئني متالزمني:

أوهلام: أن يملك نفسه عن اهلوى، ويضعها يف خدمة العمل الصالح.
وثانيهام: أن تكون حمبته للرعية حقيقية، طبيعية، ثابتة، ال حمبة شعار، أو حمبة مصلحة، أو 

حمبة مرحلة)97(.

َذِخَيُة  إَِلْيَك  َخاِئِر  الذَّ )َأَحبَّ  بأن يكون  ملالك:  السالم(  املؤمنني )عليه  أمي  فجاء توجيه 

حَّ بِالنَّْفِس اإلْنَصاُف ِمنَْها  الِِح َفاْمِلْك َهَواَك وُشحَّ بِنَْفِسَك َعامَّ ال حَيِلُّ َلَك َفإِنَّ الشُّ اْلَعَمِل الصَّ

ِعيَِّة وامْلََحبََّة هَلُْم واللُّْطَف هِبِْم()98(. مْحََة لِلرَّ فِياَم َأَحبَّْت َأْو َكِرَهْت وَأْشِعْر َقْلَبَك الرَّ

غريزة  يشجع  دنيويًا  نظامًا  بصفتها  احلكومة  يرفض  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  إن 
حب اجلاه والتسلط يف اإلنسان، بل يعّرف احلكومة بأهنا هدف للحياة، فهي ال تساوي 
يف نظره شيئًا إذا مل حُتقق اهلدف)99(، واهلدف هو غايتني ترتبط احدامها باألخرى ومها 
إحقاق احلق ومواجهة الباطل)100(، وأن وعي حقيقة السلطة، وإدراك وظيفتها عىل هذا 
النحو من اإلدراك يمنع احلاكم من االغرتار هبا وحيول بينه وبني االجتاه هبا إىل جانبي 

االستئثار واالستبداد)101(.
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فاإلمام عيل )عليه السالم( يشجع رقابة الوايل عىل نفسه تارًة ضمن الشعور بالرقابة 
اإلهلية، وتارًة من أجل محاية وصون الذات من االنحراف يف األداء، فيبني الردع الذايت 
عىل وفق حاسب نفسك بنفسك)102(، وتارة ضمن الشعور بالرقابة الشعبية )وَأنَّ النَّاَس 
َينُْظُروَن ِمْن ُأُموِرَك يِف ِمْثِل َما ُكنَْت َتنُْظُر فِيِه ِمْن ُأُموِر اْلُوالِة َقْبَلَك وَيُقوُلوَن فِيَك َما ُكنَْت 

نَي باَِم جُيِْري اهللَُّ هَلُْم َعىَل َأْلُسِن ِعَباِدِه()103(. احِلِ اَم ُيْسَتَدلُّ َعىَل الصَّ َتُقوُل فِيِهْم وإِنَّ

احملور الثالث: تنظيم وبناء عالقة الراعي مع الرعية:

املجتمع  ألفراد  االجتامعية  الرتكيبة  معرفة  عىل  اإلسالم  يف  احلكم  فلسفة  ترتكز 
ال  إذ  والرعية،  الراعي  بني  املسافة  تقليص  بغية  األصعدة؛  مجيع  الرعية عىل  وتطلعات 
بني  واملعنوي  املادي  القرب  خالل  من  جليًا  ترّبز  اإلهلية  املعية  استحضار  أن  يف  شّك 
احلاكم واملحكوم، وتكون مالكًا لصالح أمرمها، وبالعكس كلام كربت اهلّوة بينهام َدّل 
ن العامل األساس يف ظهور الفساد بجميع  ذلك عىل فتور استحضار تلك املعّية التي ُتكوَّ

مستوياته)104(.

من  املسؤولية  فيه  تنبثق  عام  تدبيي  كيان  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عند  فالدولة 
يتوالها  والتي  وسلطاهتا  الدولة  وظائف  وحتّدد  )الرعية(،  للمجتمع  العامة  اإلرادة 
ذلك  يف  العالئق  وتكون  )الرشيعة(،  الدستور  ملبادئ  طبقًا  )الراعي(  العام  املسؤول 
العامة  املسؤولية  فيها  وىل  التي  الفرتة  ويف  السالم(  )عليه  اإلمام  جسد  وقد  تضامنية، 
يف الدولة، الدور االجتامعي العام ويف معادلة تكافأت فيها احلقوق والواجبات ما بني 

الدولة ومواطنيها، وجتسدت فيها آفاق ومعامل الفكر والنشاط التدبيي املثابر)105(.

الدولة  بني  ما  للعالقة  املسؤول  الدور  ذلك  عن  السالم(  )عليه  اإلمام  عرّب  وقد 
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ُه  ِعيَُّة إىَِل اْلَوايِل َحقَّ ْت الرَّ ومواطنيها يف تطبيق القوانني، واستقرار الدولة بقوله: )َفإَِذا َأدَّ
اْلَعْدِل  َمَعامِلُ  واْعَتَدَلْت  يِن  الدِّ َمنَاِهُج  وَقاَمْت  َبْينَُهْم  احْلَقُّ  َعزَّ  َها  َحقَّ إَِلْيَها  اْلَوايِل  وَأدَّى 
َمَطاِمُع  وَيِئَسْت  ْوَلِة  الدَّ َبَقاِء  يِف  وُطِمَع  َماُن  الزَّ بَِذلَِك  َفَصَلَح  نَُن  السُّ َأْذالهِلَا  َعىَل  وَجَرْت 

األْعَداِء()106(.

ويبنّي النص أن آثار هذه العالقة ونواجتها ينسجامن بدقة مع طبيعتها واجتاهها، كام 
يدل عليه التفصيل اآليت)107(:

أ.اآلثار:

1- أثر قيمي: )عّز احلق بينهم(.
2- أثر ديني: )وقامت مناهج الدين(.

3- أثر سيايس-أخالقي: )واعتدلت معامل العدل(.
4- أثر اجتامعي: )وجرت عىل اذالهلا السنن(.

ب.النواتج:

1- ناتج اجتامعي-تارخيي: )فصلح بذلك الزمان(.
2- ناتج سيايس-نظمي: )وُطمع يف بقاء الدولة(.

3- ناتج أمني-عسكري: )ويئست مطامع األعداء(.

واملحكوم  احلاكم  بني  العالقة  يف  التوازن  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  جيعل  وبذلك 
الذي يضمن عالقة عادلة بني  الكيان االجتامعي وبالشكل  يتكئ عليه  الذي  األساس 

الطرفني.

استعامالً  نجد  فلم  للراعي،  مكمل  جزٌء  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عند  والرعية 
للكلمة منسلخة عن الراعي، إذ ال رعية بال راٍع، كام وأن ال قدرة للراعي أن يعمل شيئًا 
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بدون الرعية، وهناك حقوق متبادلة بينهام، وتشكل هذه احلقوق نظام العالقة املتينة بني 
َض ُسْبَحاَنُه ِمْن  القاعدة والقمة)108(، يقول اإلمام عيل )عليه السالم(: )وَأْعَظُم َما اْفرَتَ
ِعيَِّة َعىَل اْلَوايِل َفِريَضٌة َفَرَضَها اهللَُّ ُسْبَحاَنُه  ِعيَِّة وَحقُّ الرَّ تِْلَك احْلُُقوِق َحقُّ اْلَوايِل َعىَل الرَّ
بَِصالِح  إاِل  ِعيَُّة  الرَّ َتْصُلُح  َفَلْيَسْت  لِِدينِِهْم  وِعّزًا  أِلُْلَفتِِهْم  نَِظامًا  َفَجَعَلَها  ُكلٍّ  َعىَل  لُِكلٍّ 

ِعيَِّة()109(. اْلُوالِة وال َتْصُلُح اْلُوالُة إاِل بِاْستَِقاَمِة الرَّ

إذا  تلبي دعوته  للوايل طاعتها وال متحضه نصيحتها، وال  الرعية  تبذل  أما حني ال 
دعا، أو حني تفعل ذلك كله ولكن الوايل يستغله يف رعاية مصالح نفسه، ويمل مصالح 

رعيته فإن ذلك مؤذن بشيوع الظلم وسيطرة الظلمة وفساد الدولة)110(.

ِعيَُّة َوالَِيَها َأْو َأْجَحَف اْلَوايِل بَِرِعيَّتِِه اْخَتَلَفْت ُهنَالَِك اْلَكِلَمُة وَظَهَرْت  )وإَِذا َغَلَبِت الرَّ
نَِن َفُعِمَل بِاهْلََوى وُعطَِّلِت األْحَكاُم  يِن وُتِرَكْت حَمَاجُّ السُّ َمَعامِلُ اجْلَْوِر وَكُثَر اإلْدَغاُل يِف الدِّ
وَكُثَرْت ِعَلُل النُُّفوِس َفال ُيْسَتْوَحُش لَِعظِيِم َحقٍّ ُعطَِّل وال لَِعظِيِم َباطٍِل ُفِعَل َفُهنَالَِك َتِذلُّ 
اُر وَتْعُظُم َتبَِعاُت اهللَِّ ُسْبَحاَنُه ِعنَْد اْلِعَباِد.َفَعَلْيُكْم بِالتَّنَاُصِح يِف َذلَِك  األْبَراُر وَتِعزُّ األرْشَ

وُحْسِن التََّعاُوِن َعَلْيِه()111(.

اإلمام  منها  انطلق  التي  العميقة  واالخالقية  السياسية  املقدمة  هذه  أساس  وعىل 
عيل)عليه السالم( يف تصوير العالقة احلقوقية املتوازنة بني احلاكم واملحكوم، فإنه رأى 
الذي يضمن  الوحيد  املقابل هو األساس  املبني عىل احلق واحلق  احلقوقي  التكامل  أن 
القائمة من جانب  التناسق االجتامعي بني أفراد األمة وجمموعاهتا من جانب والسلطة 
آخر، وأن اختالف كلمة األمة وظهور معامل اجلور بينها ليسا إالّ نتاجًا لتهشم العالقة بني 
السلطة واملجتمع وهبوطها إىل أدنى مستوى ممكن، ومن ذلك يتبني حجم الدور الذي 

يمكن أن تلعبه السلطة يف صيانة الواقع االجتامعي العام وتلبية مطالبه)112(.
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وفيام يأيت نورد أهم املعايي القيمية واألخالقية والتقوائية التي اهتم اإلمام عيل ببناء 
عالقة الراعي بالرعية عىل هديا:

1- تنظيم العالقة بني الراعي والرعية عىل وفق معيار احلق، واحرتام دستور الدولة.

ويتضمن هذا املعنى التزام الراعي أوالً برد ما يضلعه من اخلطوب، ويشتبه عليه من 
األمور إىل اهلل ورسوله واألخذ بمحكم كتابه، وسنة نبيه اجلامعة غي املفرقة)113(، فضاًل 
عن السية العملية للحاكم العادل الذي كان قبله، فإهنا حمرتمة ومرضية عند اهلل وعند 
السالم(  اإلمام عيل )عليه  بام شاهده من عمل وتطبيق  العمل  الناس، ورشط عليه يف 
اخلطأ  ومن  املقصود،  وفهم  التفسي  يف  االشتباه  من  ليأمن  موضوعاهتا،  عىل  للقوانني 
ملَِْن  َر َما َمىَض  َتَتَذكَّ َأْن  يف التطبيق)114( إذا ردَّ األمور إىل هواه؛ فقال: )واْلَواِجُب َعَلْيَك 
َمَك ِمْن ُحُكوَمٍة َعاِدَلٍة َأْو ُسنٍَّة َفاِضَلٍة َأْو َأَثٍر َعْن َنبِيِّنَا i َأْو َفِريَضٍة يِف ِكَتاِب اهللَِّ َفَتْقَتِدَي  َتَقدَّ
َباِع َما َعِهْدُت إَِلْيَك...لَِكْيال َتُكوَن َلَك  َتِهَد لِنَْفِسَك يِف اتِّ باَِم َشاَهْدَت مِمَّا َعِمْلنَا بِِه فِيَها وجَتْ
اهلل  إالّ  للخي  يوفق  وال  السوء  من  يعصم  فلن  َهَواَها()115(  إىَِل  َنْفِسَك  ِع  َترَسُّ ِعنَْد  ٌة  ِعلَّ

تعاىل.

الراعي أن  أراد  إذا ما  نافعة ومنقذة  وال شك أن شخصية اإلمام عيّل هي مرجعية 
ومباين  رشوط  وتطبيقًا-يف  القرآنية-فكرًا  اإلسالمية  النظرية  معامل  هداها  عىل  يتلمس 
االجتامع واحلضارة وإقامة الدولة وحقوق املواطنة الشتامهلا عىل ركنني رئيسيني مها)116(:

األول: األساس املعريف والفكري يف كل نظرية، ومتثل ذلك بام جادت به شخصيته من 
مفهوم  حول  وأقواله  خطبه  ضمتها  وواضحة  وغنية  حمكمة  نظرية  وأصول  أفكار 
الدولة واملواطنة-الراعي والرعية-بغزارة ال نجدها عند غيه من أبناء هذه األمة...
وتعد تلك األفكار تفسيًا وتعضيدًا لألصول واملبادئ النظرية التي جاء هبا القرآن 
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الكريم، فـ))عيلٌّ مع القرآِن والقرآُن مع عيّل لن يتفّرقا حتى يردا عيلَّ احلوض()117( 
.i كام اخرب رسول اهلل

سيته  لنا  قدمت  فقد  النظرية،  واألصول  األفكار  لتلك  العميل  التطبيق  وهو  الثاين: 
الرشيفة بجميع أدوار حياته تطبيقات عملية خملصة وفريدة ملا رسخ يف ضميه من 
مبادئ أصيلة أخذها من القرآن الكريم، ومن طول صحبته لرسول اهلل i ومالزمته 
إياه، وقد أكد ثباته عىل تلك املبادئ مع اختالف ظروفه التي مرَّ هبا، أكد أصالتها 
كله  أخرى.ولذلك  جهة  من  تبنيها  يف  وإخالصه  جهة  من  للتأسيس  وصالحيتها 
نفهم وصية اإلمام عيل لالشرت خاصة ولكل راٍع باقتفاء أثر سيته املباركة، واالقتداء 
بسنته العادلة بعد كتاب اهلل وسنة رسوله، فبذلك يصل باألمور إىل )َأْوَسُطَها يِف احْلَقِّ 

ِعيَِّة()118(. َها يِف اْلَعْدِل وَأمْجَُعَها لِِرَض الرَّ وَأَعمُّ

ودعا اإلمام عيل يف هذا االجتاه إىل أن تتوثق رابطة الراعي برعيته عىل أساس التزامه 
الصارم-أمام الرعية-بتطبيق القانون واحلق بال حماباة، إذ قال: )وَأْلِزِم احْلَقَّ َمْن َلِزَمُه ِمَن 
تَِك َحْيُث َوَقَع  اْلَقِريِب واْلَبِعيِد وُكْن يِف َذلَِك َصابِرًا حُمَْتِسبًا َواِقعًا َذلَِك ِمْن َقَراَبتَِك وَخاصَّ
َيْثُقُل َعَلْيَك ِمنُْه َفإِنَّ َمَغبََّة َذلَِك حَمُْموَدٌة()119(.وبذلك يكون احلق معيار  واْبَتِغ َعاِقَبَتُه باَِم 
السياسة لديه يف كل ما يتصل هبا ويمت إليها بصلة، وأشار يف السياق نفسه إىل أنه ال 
يشء يربر للراعي انتهاج سلوك مضاد للحق يف سياسته مع الرعية بأي عنوان كان وحتت 

أية ذريعة)120(.
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2- تنظيم العالقة بني الراعي والرعية عىل وفق معايري االنصاف، والعدالة، واملساواة.

أ.االنصاف:

ِة َأْهِلَك  وفيه يقول موجهًا االشرت:)َأْنِصِف اهللََّ وَأْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِسَك وِمْن َخاصَّ
وَمْن َلَك فِيِه َهًوى ِمْن َرِعيَّتَِك َفإِنََّك إاِل َتْفَعْل َتْظِلْم وَمْن َظَلَم ِعَباَد اهللَِّ َكاَن اهللَُّ َخْصَمُه 

َتُه َو َكاَن هللَِِّ َحْربًا َحتَّى َينِْزَع َأْو َيُتوَب()121(. ُدوَن ِعَباِدِه وَمْن َخاَصَمُه اهللَُّ َأْدَحَض ُحجَّ

فإن بناء األخالقية اإلنسانية للراعي تبدأ من املقدرة والعفو واالنصاف، وبناء عدالة 
التنظيم والتوزيع واملساواة يف احلقوق والواجبات، كل عىل قدر واجباته وقدراته، مما 
يبني أوارص املحبة ووحدة القلوب بني القائد ورعيته والعاملني بأمرته، وتواصل تقييم 
وتقويم كل االجتاهات والسلوكيات يف ذكر اهلل تعاىل والشعور بقدرته، الواقي والرادع 
جلموح الظلم لدى اإلنسان، والسيام احلد من متادي الشخص القيادي بسلطته وجربوته، 
واحلد من متادي ما دونه ممن هم أدنى يف تسلسل السلطات واملخولني بالصالحيات، 

مهام كان قرهبم االجتامعي أو النفس من الرئيس أو القائد األعىل)122(.

واالنصاف والعدل عند اإلمام عيل حالة نفسية تنطلق من اجلوارح أوالً، فالبد للراعي 
من أن يبدأ بنفسه أوالً، فيعدل بني نفسه وبني الناس، وبني نفسه وبني اهلل، ويف املرحلة 
إليه، فعندما ال يرسو االنصاف عىل شاطئ  الناس  الناس وبني اقرب  التالية يعدل بني 
النفس أوالً ال يستطيع أن يتحرك ليسود املجتمع، فتكون النتيجة هي انتشارالظلم)123(.

فباالضافة إىل كون االنصاف من مبادئ الدين، فإن له فوائد اجتامعية مّجة منها نزع احلقد 

وإطفاء النائرة وتشجيع املعاندين واملتغطرسني عىل العودة عن غّيهم، وهذه املكاسب كم فيها 

من صالح ونجاح للمجتمع؟)124(، وقد أشار اإلمام عيل )عليه السالم( إىل هذا املعنى بقوله: 

)االنصاف يرفع اخلالف ويوجب االئتالف()125(.
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ب.العدالة:

السيايس يف  وهي احرتام حقوق اآلخرين واعطاء كل ذي حق حقه)126(، والعدل 
فلسفة اإلمام عيل احلكمية والسياسية أوسع من األرض، فهو أساس احلكم، وبه قوام 
العامل، وفرح الرعية، وخصب الزمان، والعدل فضيلة السلطان، وُجنّة الدول، وطريق 
اعامر البالد، وإصالح الشعوب، واستمرارية امللك...هذه املضامني هي عناوين حكم 
علوية)127( ترسم صورة واضحة للعدالة، بمداها الوسيع، فهي أوسع من األرض بل 

روح األرض واحلياة)128(.

التعبي  يكون  الذي  املستوى  إىل  االيامين  أصله  مع  عيّل  اإلمام  عند  العدل  ويرتبط 
حيتل  العدل  أن  يتبني  ومنه  االحسان()129(،  ومجاع  اإليامن  يكون)رأس  أن  عنه  األبرز 
الذي ال تدانيه قيمة أخرى؛ وما ذلك إالّ ألنه  مرتبة الصدارة بني قيم اإليامن إىل احلد 

املبدأ الذي ينبغي أن تتشكل عالقة اإلنسان بكل الوجود بموجبه)130(.

بالعدل،  أغراهم  بل  املسؤوليات  أصحاب  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  حرض  لقد 
ليكون زينًة هلم، وفضائل جتعلهم جديرين بمراكزهم، فالراعي هو املصدر الذي يفيض 
عنه العدل أو الظلم يف مملكته أو واليته وبقدر قوة هذه العدالة وشموليتها تزدهر البالد 

ويتطور عمراهنا)131(.

الِِح()132(  َخاِئِر إَِلْيَك َذِخَيُة اْلَعَمِل الصَّ فتارًة يوجه اإلمام عيل االشرت لتكون )َأَحبَّ الذَّ
فمن العمل الصالح الرغبة الدائمة يف منح كل شخص ماله، وإيقاف اإلنسان عند حده، 
واعطاء كل ماله بمقتىض القواعد التي رسمها القانون، وذلك هو إقامة العدل، وذلك من 
أهم قواعد األخالق التي حتتم بقاء احلقوق يف يد أصحاهبا وصوهنا من العبث، وخي فعال 
لتحقيق احلرية واملساواة إنام هو العمل الصالح؛ إذ هو من أبرز اآلثار لعدالة النفس وأسطع 

صفات العدالة االجتامعية)133(.
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َها يِف  وتارًة ينبه إىل أمهية هذا املبدأ )وْلَيُكْن َأَحبَّ األُموِر إَِلْيَك َأْوَسُطَها يِف احْلَقِّ وَأَعمُّ
ِعيَِّة()134(، فمعيار احلق والعدل ورض الناس هي القاعدة التي  اْلَعْدِل وَأمْجَُعَها لِِرَض الرَّ
ينبغي أن ينطلق منها كل راٍع يف رسم سياساته يف خمتلف شؤونه التنفيذية، واحلصيلة هي 

انتشار العدل)135(.

لقد جعل اإلمام عيل )عليه السالم( ُأسسًا موضوعية للعدالة التي ينبغي أن يطبقها 
الراعي عىل رعيته فمنها:

أ.التساوي يف احلقوق والواجبات بني أفراد املجتمع.
ب.إدارة أموال الدولة وتنميتها عىل أساس العدل وكفالة الفقراء.

جـ.التساوي يف جمال إجراء العدالة.

اأ.الت�ساوي يف احلقوق والواجبات بني اأفراد املجتمع:

والعرقي  الطبقي  التاميز  إلغاء  هو  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  مهامت  أوىل  من  كان 
بني الناس، إذ إن مكانتهم يف الدولة واملجتمع حتددها خدماهتم التي يقدموهنا، ومدى 
التزامهم باألنظمة والقوانني،...وهلم-قبل ذلك-مجيع احلقوق املدنية يف العيش واألمن 
السالم(  )عليه  املؤمنني  أمي  عىل  شاقة  املهمة  تلك  وكانت  والعمل،  والتنقل  والسكن 
فمع  التمييز)136(،  ذلك  بمكاسب  يتمتعون  كانوا  الذين  الكثيين  سخط  عليه  جّرت 
ُيفلح يف  أن ذلك مل  املساواة والعدل كانت من أوىل مقررات اإلسالم ومطالبه، إالّ  أن 
وبقيت  كلية  بصورة  الناس  نفوس  من  والطائفية  والعرقية  الطبقية  النعرات  اجتثاث 
نفوس  يف  والسخط  احلنق  ولد  مما  وميوهلم،  الناس  أهواء  يف  تتحكم  واإلثرة  املحاباة 

املستأثر عليهم واملستضعفني، وجّر عىل املجتمع ويالت الفتنة)137(.

ولذلك وجه اإلمام عيل االشرت إىل أن الراعي ينبغي أن يرى يف القسط والعدل حقًا 
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أصياًل وثابتًا لكل فرد من أفراد املجتمع مهام كان وضعه...وال ُيشرتط فيه وحدة الدين 
ِعيَِّة وامْلََحبََّة هَلُْم واللُّْطَف  مْحََة لِلرَّ والفكر والعرق والعقيدة)138( فقال: )وَأْشِعْر َقْلَبَك الرَّ
ا  يِن وإِمَّ ا َأٌخ َلَك يِف الدِّ ُْم ِصنَْفاِن إِمَّ هِبِْم وال َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتنُِم َأْكَلُهْم َفإهِنَّ

َنظٌِي َلَك يِف اخْلَْلِق...()139(.

األوىل، السيام  الوهلة  ونادرة من  قيمة خاصة،  تكتسب  اإلمام عيل هذه  إن وصية 
والتجارس عليهم  الذمة،  أهل  التعايل عىل  نظرة  العرص-حينذاك-كان ال خيلو من  وأن 
أفكار  الواقعي-إىل  باالستناد-غي  الرعية،  أفراد  وبعض  اجلباة،  بعض  قبل  من  أحيانًا 
لُتضاهي  اخللق(  يف  )النظي  فكرة  عىل  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  تأكيد  فكان  دينية؛ 
فكرة )األخوة يف الدين( وتضع أساسًا لديمقراطية العالقة بني مجيع الناس من خمتلف 
امللل والنحل واألحزاب والطوائف واألقليات القومية، وحتدد االطار احلقوقي حلرية 

االعتقاد تلك احلرية التي ال يمكن قهرها)140(.

كان حّل اإلمام عيل الذي قدمه بمواجهة مشكلة )التمييز(، بصورهتا احلسية حينذاك، 
أخالقي- دستور  آفاقه  ويف  جوهره،  يف  فهو  النوع،  هذا  من  مشكلة  لكل  تارخييًا  حاًل 
ايديولوجيًا  املختلفة  واألطراف  والفصائل  القوى  بني  العالقات  مشكلة  حلل  سيايس 

وسياسيًا ويقوم احلل عىل ركنني)141(:

ووحدة  املنطلقات  وحدة  يتضمن  وهو  والسياسية،  االيدلوجوية  األخوة  ركن  األول: 
العالقة وما يرتتب عىل ذلك من تضامن.

نظي  هو  آخر  مذهٍب  من  )اإلنسان(  أن  املذهبية،  السلطة  تذكي  األهم،  وهو  الثاين: 
)إنسان السلطة( يف اخللق، وليس ثمة ما يتعاىل به عليه، فتكون له به حجة لقمعه.

عىل  يؤكد  أصياًل  إسالميًا  مبدأ  يرسخ  هذه-أن  وصيته  حاول-يف  قد  عيّل  فاإلمام 
اإلنسانية  الكتلة  عن  إفرازها  يعني  ال  لألمة  واالنتامء  فالوالء  اإلنسانية(،  إىل  )االنتامء 
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كلها، إنام يعني:

تركيز الوالء العام لإلنسانية يف هذه املجموعة اخلاصة.. 1
وتكثيفه نحوها باخلصوص.. 2

ألن اإلنسانية أصبح يرتبط معها والئني:
والء عام لإلنسانية كلها.. 1
ووالء خاص لألمة التي يشرتك معها يف العقيدة واألخالق.. 2

الشخيص، واحلس  دائاًم عىل حساب احلس  اإلنساين  تنمية احلس  فاإلسالم حياول 
القومي، وحياول دائاًم أن يركز يف اإلنسان شعوره باالنتامء إىل املجموعة اإلنسانية كلها 
وأنه عضو فيها...ومن هنا نجد القرآن الكريم خياطب اإلنسان عمومًا، وخياطب املؤمنني 
َها انلَّاُس142((، يَابَِن آَدَم)143(.ألن  يُّ

َ
أيضًا بإثارة العنرص اإلنساين فيهم قائاًل: يَاأ

عىل  وبالذات  اإلنساين  العنرص  عىل  اإلسالمية  النظرية  يف  يعتمد  ألمته  اإلنسان  والء 
األخالق التي هي جوهر اإلنسان)144(.

ولكن ينبغي التنبيه إىل أصل مهم يبتني عليه تعيني احلقوق للناس، فإذا كانت املساواة 
برنامج  العصور األخية وُأدرج يف  الشعوب يف  إليه كل  والتآخي أصل إسالمي-مال 
حقوق اإلنسان-فهي ال تعني تساوي األفراد يف النيل من شؤون احلياة: الصالح منهم 
والطالح، واجلاد منهم والكسالن عىل هنج سواء، بل املقصود منه نيل كل ذي حٍق حقه 
العمل، وقد رشح اإلمام عيل)عليه  العلمية وجده يف  من حظ احلياة عىل حسب رتبته 
السالم( هذا األصل عندما نّبه االشرت إليه بقوله: )ُثمَّ اْعِرْف لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما َأْبىَل وال 
ُف اْمِرٍئ إىَِل  نَّ بِِه ُدوَن َغاَيِة َبالِئِه وال َيْدُعَونََّك رَشَ َ ِه وال ُتَقرصِّ نَّ َبالَء اْمِرٍئ إىَِل َغْيِ َتُضمَّ
َأْن ُتْعظَِم ِمْن َبالِئِه َما َكاَن َصِغيًا وال َضَعُة اْمِرٍئ إىَِل َأْن َتْسَتْصِغَر ِمْن َبالِئِه َما َكاَن َعظِياًم(
)145(، فأمر اإلمام عيل كل راٍع-عرب عهده لالشرت-بإيصال حق اجلهد واالخالص إىل 
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صاحبه وعرفان هذا احلق بام يوجبه من الرتبة واالمتياز، وفرّس التبعيض ببعض األمور:

1- إضافة جهد رجل إىل غيه واحتسابه لغي صاحبه.
2- عدم استيفاء حق املجاهد اجلاد، والتقصي يف رعاية حقه عىل ما يستحقه.

3- احتساب العمل الصغي من رجل رشيف كبيًا رعايًة لرشفه.
4- استصغاُر عمٍل كبي من رجٍل وضيع بحساب ضعته.

فهذه هي التبيعضات املمنوعة التي توجب سلب احلقوق عن ذوي احلقوق)146(.

فمن مظاهر العدل أن ُينصف الراعي بني املحسن واملسء، فقال اإلمام عيل )عليه 
َتْزِهيدًا ألَْهِل  َذلَِك  يِف  َفإِنَّ  َسَواٍء  بَِمنِْزَلٍة  ِعنَْدَك  وامْلُِس ُء  امْلُْحِسُن  َيُكوَننَّ  السالم(: )وال 
َأْلَزَم  َما  ِمنُْهْم  ُكاًل  وَأْلِزْم  اإلَساَءِة  َعىَل  اإلَساَءِة  ألَْهِل  وَتْدِريبًا  اإلْحَساِن  يِف  اإلْحَساِن 

َنْفَسُه)147(.

إذ  اهلادف،  التعامل  املجتمع وآداب  قيم  به من  والتزم  ما سعى  إالّ  فليس لإلنسان 
َأْتَقاُكْم)148(، ولذلك فإن اإلمام عيل )عليه السالم( يركز عىل  اهللَِّ  ِعنَْد  َأْكَرَمُكْم  إِنَّ 
والثواب  العقاب  مبدأ  يتضمن  الذي  )التحفيز(  وهو  اإلدارة  يف  النفسية  اجلوانب  أهم 
االعتبارات  معنوية هادفة يف ضوء  أو  مادية  بحوافز  والتأثي عىل سلوكهم  الرعية،  مع 

املوضوعية العامة)149(.

فعدالة الراعي تصنع األجواء املناسبة لرتبية الرعية وتعويدها عىل عمل اخلي)150(، 
ُه َلْيَس يَشْ ٌء بَِأْدَعى إىَِل ُحْسِن َظنِّ َراٍع بَِرِعيَّتِِه ِمْن  فقال )عليه السالم( لالشرت )واْعَلْم َأنَّ
اُهْم َعىَل َما َلْيَس َلُه ِقَبَلُهْم()151(. ِفيِفِه امْلَُئوَناِت َعَلْيِهْم وَتْرِك اْستِْكَراِهِه إِيَّ إِْحَساهِنِإَِلْيِهْم وخَتْ
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ب.اإدارة اأموال الدولة وتنميتها على اأ�سا�س العدل وكفالة الفقراء.

إن النمو واالزدهار-ألي بلد-ال يتحقق باستنزاف املوارد واستهالكها بل باستثامرها 
وتنميتها،...وأن عامرة البالد واستصالح العباد مها اهلدف األسمى وراء كل حركة عامة 
ونشاط اداري يف اإلسالم، فليس غريبًا أن يبتدئ اإلمام عيل )عليه السالم( أمره لالشرت 
بتثبيت هذين اهلدفني الساميني)152(: )َهَذا َما َأَمَر بِِه َعْبُد اهللَِّ َعيِلٌّ َأِمُي امْلُْؤِمننَِي َمالَِك ْبَن 
َها واْستِْصالَح  احْلَاِرِث األْشرَتَ يِف َعْهِدِه إَِلْيِه ِحنَي َوالُه ِمرْصَ ِجَباَيَة َخَراِجَها وِجَهاَد َعُدوِّ

َأْهِلَها وِعاَمَرَة باِلِدَها()153(.

التنمية االقتصادية،  إن )عامرة البالد( قد تساوي يف األدبيات االقتصادية احلديثة: 
االجتامعي  ببعديا  التنمية  تعني  فإهنا  الشعب(  )استصالح  هلا  أضفنا  لو  ولكن 
بعامرة  عيل  اإلمام  عناية  فيه،...إن  ويؤثر  اآلخر  يكمل  البعدين  وكال  واالقتصادي، 
البالد، إنام هو لتحقيق إرادة السامء يف األرض إذ يقرر اإلسالم بأن اشباع اجلانب املادي 
متزامنًا مع التقوى، هلو خي معني عىل االرتقاء بالروح، وال يوجد تنازع إطالقًا بني تلبية 
مطالب اجلسد والسمو الروحي عند اإلمام عيّل، بل أن اإلمام يرامها متالزمتان،...لذا 
فإن التنمية عند اإلمام عيّل ليست جمرد زيادة يف الناتج القومي، ورفع متوسط دخل الفرد 
فقط-كام جيد الباحثون يف الكثي من األدبيات االقتصادية احلديثة)154( -، بل أن مفهوم 
التنمية عنده يشمل)عدالة توزيع الدخل، ورفع مستوى االستهالك جلميع أفراد املجتمع 
سواء منهم من لديه القدرة عىل حتقيق ذلك لنفسه أم من يعجز عن ذلك؛ إذ عىل الدولة 

أن تقوم بتحقيق هذا املستوى للصنف العاجز من الناس()155(.

ْفىَل  َبَقِة السُّ ولذلك جاء يف وصيته لالشرت-ومن خالهلا للرعاة كافة -:)اهللََّ اهللََّ يِف الطَّ
َبَقِة  ْمنَى َفإِنَّ يِف َهِذِه الطَّ ِذيَن ال ِحيَلَة هَلُْم ِمَن امْلََساِكنِي وامْلُْحَتاِجنَي وَأْهِل اْلُبْؤَسى والزَّ ِمَن الَّ
َمالِِك  َبْيِت  ِمْن  ِقْساًم  هَلُْم  فِيِهْم واْجَعْل  ِه  َحقِّ ِمْن  اْسَتْحَفَظَك  َما  ًا واْحَفِظ هللَِِّ  َقانِعًا وُمْعرَتّ



43احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

ِذي لأِلْدَنى وُكلٌّ  وِقْساًم ِمْن َغالِت َصَوايِف اإلْسالِم يِف ُكلِّ َبَلٍد َفإِنَّ لأِلْقَص ِمنُْهْم ِمْثَل الَّ
التَّافَِه إلْحَكاِمَك  بَِتْضِييِعَك  ُتْعَذُر  ال  َفإِنََّك  َبَطٌر  َعنُْهْم  َيْشَغَلنََّك  ُه وال  َحقَّ ِعيَت  اْسرُتْ َقِد 
ْد ُأُموَر َمْن ال َيِصُل إَِلْيَك  َك هَلُْم وَتَفقَّ ْر َخدَّ َك َعنُْهْم وال ُتَصعِّ اْلَكثَِي امْلُِهمَّ َفال ُتْشِخْص مَهَّ
ْغ أِلُوَلِئَك ثَِقَتَك ِمْن َأْهِل اخْلَْشَيِة والتََّواُضِع  َجاُل َفَفرِّ ِقُرُه الرِّ ِمنُْهْم مِمَّْن َتْقَتِحُمُه اْلُعُيوُن وحَتْ
ِعيَِّة  َفْع إَِلْيَك ُأُموَرُهْم ُثمَّ اْعَمْل فِيِهْم بِاإلْعَذاِر إىَِل اهللَِّ َيْوَم َتْلَقاُه َفإِنَّ َهُؤالِء ِمْن َبنْيِ الرَّ َفْلَيْ
ْد َأْهَل اْلُيْتِم  ِه إَِلْيِه وَتَعهَّ ِهْم وُكلٌّ َفَأْعِذْر إىَِل اهللَِّ يِف َتْأِدَيِة َحقِّ َأْحَوُج إىَِل اإلْنَصاِف ِمْن َغْيِ
نِّ مِمَّْن ال ِحيَلَة َلُه وال َينِْصُب لِْلَمْسَأَلِة َنْفَسُه وَذلَِك َعىَل اْلُوالِة َثِقيٌل  ِة يِف السِّ قَّ وَذِوي الرِّ
وا َأْنُفَسُهْم وَوثُِقوا بِِصْدِق  ُ ُفُه اهللَُّ َعىَل َأْقَواٍم َطَلُبوا اْلَعاِقَبَة َفَصربَّ فِّ ُه َثِقيٌل وَقْد خُيَ واحْلَقُّ ُكلُّ

َمْوُعوِد اهللَِّ هَلُْم()156(.

وضمن  مواطنيه  مجيع  مهوم  كاهله  عىل  محل  أنه  الفريدة  اإلسالم  خصائص  فمن 
عاجزهم  وفقيهم،  غنيهم  ورجاهلم،  اناثهم  وكبيهم،  صغيهم  املال  يف  حقوقهم 

وقادرهم)157(.

الطبقة  وهذه  احلقوق،  يف  الناس  سائر  مع  السفىل  الطبقة  عيّل  اإلمام  ساوى  فقد 
تشمل العاجزون عن احليلة واالكتساب، واملساكني واملحتاجون ممن يسأل لرفع حاجته 
بلسانه  )القانع(، ويعرض نفسه يف مظان الرتحم بلسان احلال دون أن يعرض حاجته 
)املعرت(، أو من اعتزل يف زاوية بيته دون أن يسأل بلسانه، وال يعرض نفسه عىل مضان 
قضاء حوائجه إما لرسوخ العفاف وعزة النفس فيه، أو لعدم قدرته عىل ذلك )كالزمنى( 

وقد وىص اإلمام عيل الراعي فيهم بأمور)158(:

1- حفظ حقوقهم والعناية هبم طلبًا ملرضاة اهلل وحذرًا من نقمته ألهنم ال يقدرون عىل 
االنتقام ممن يضهم حقوقهم.

واملستحبة  الواجبة  الصدقات  فيه  جيمع  الذي  العام  املال  بيت  من  قساًم  هلم  جعل   -2
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وأموال اخلراج احلاصل من األرايض املفتوحة عنوة.
3- جعل هلم قساًم من صوايف اإلسالم يف كل بلد...وهي االرضون التي مل يوجف عليها 
i، فلام قبض صارت لفقراء املسلمني،  بخيل وال ركاب وكانت صافية لرسول اهلل 

وملا يراه اإلمام من مصالح اإلسالم.
4- أن ال يصي الزهو بمقام الوالية موجبًا لرصف النظر عنهم وعدم التوجه إليهم مغرتًا 
باشتغاله بأمور هامة عامة، فقال اإلمام )عليه السالم(: أحكام األمور اهلامة الكثية 

ال يصي كفارة لرصف النظر عن األمور الواجبة القصية.
5- االهتامم هبم وعدم العبوس يف وجوههم عند املحارضة واملصاحبة الظهار احلاجة.

اخلشية  أهل  موثق من  بوسيلة رجل  املعتزل،  الثالث  القسم  بالنفقد عن  ثم أوىص 
والتواضع وخصص طائفتني من العجزة بمزيد التوصية واالهتامم:

أ.االيتام الذين فقدوا آبائهم وحرموا من حمبة والديم الذين يلمسوهنم بالعطف واحلنان 
دائاًم.

الشيبة واسقطت قواهم فال يقدرون عىل  الذين أهنكتهم  العمر  أرذل  ب.املعّمرون إىل 
إنجاز حوائجهم بأنفسهم)159(.

فهؤالء الضعفاء والذين يمنعهم احلياء ورشف النفس من إظهار فقرهم، ومن َنصِب 
انفسهم للمسألة، يموتون جوعًا إذا مل يبحث عنهم احلاكم ويرعى أمورهم، ولذلك أمر 

اإلمام الراعي بتفقد هؤالء وأمثاهلم، وأن يوكل هبم من يتفقدهم.

والتأمني  العاميل،  الترشيع  فيها  بلغ  احلديثة  احلكومات  من  حكومة  أن  أظن  ))وال 
االجتامعي من النضوج والوعي للمسؤولية االجتامعية إىل حد أن تؤلف هيئة تبحث عن 
ذوي احلاجة والفاقة فرتفع حاجتهم بأموال الدولة، كام نرى ذلك يف عهد اإلمام والأظن 
أن قلوب املرشعني وعقوهلم اجتمعت عىل أن خُترج للدنيا ترشيعًا عامليًا فأفلحت يف أن 
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خترجه أنبض من ترشيع اإلمام بالشعور اإلنساين العميق()160(.

ومن نافل القول أن الرضائب-يف اإلسالم-إنام وضعت لسد بعض النفقات العامة 
للطبقات  الضامن االجتامعي  قامت عىل حتقيق  فيه  فلسفتها األصيلة  للدولة، ولكن يف 
الفقية يف املجتمع وجتنيبها العوز والفاقة والتذلل يف مسألة الناس، حتى يأتيها رزقها 
أموال  بأمهية  أذًى من أحد...ومع االعرتاف  أو  منّة  املسلمني دون  بيت مال  رغدًا من 
بصورة  منرصفًا  يكون  ال  أن  جيب  الدولة  هّم  أن  إالّ  العامة  اخلزينة  رفد  يف  الرضائب 
أساسية نحو حتصيل الرضائب، وخطتها املالية واالقتصادية جيب أال تكون قائمة عليها، 
املستدامة)161(،  والتنمية  العامرة واالستثامر  يقوم عىل  إنام  العام وحتصينه  االقتصاد  فنامء 
)وْلَيُكْن َنَظُرَك يِف ِعاَمَرِة األْرِض َأْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك يِف اْستِْجالِب اخْلََراِج ألَنَّ َذلَِك ال ُيْدَرُك 
إاِل بِاْلِعاَمَرِة وَمْن َطَلَب اخْلََراَج بَِغْيِ ِعاَمَرٍة َأْخَرَب اْلباِلَد وَأْهَلَك اْلِعَباَد ومَلْ َيْسَتِقْم َأْمُرُه إاِل 

َقِلياًل()162(.

غي أن عمران األرض-نفسه-مرتبط أصاًل بمكانة اإلنسان وقيمته؛ فاإلنسان احلر 
السجني  اإلنسان  أما  هبا،  والعناية  األرض  إعامر  قادر عىل  بالقيود،  املكبل  الكريم غي 
أرض)163(- له  كانت  أرض-إن  أية  اعامر  عىل  قادر  غي  فهو  االجتامعي،  الظلم  بقيود 
ولذلك يوجه اإلمام عيّل االشرت برعاية أصحاب األرايض الزراعية والفالحني فيقول: 
ٍة َأْو إَِحاَلَة َأْرٍض اْغَتَمَرَها َغَرٌق َأْو َأْجَحَف  ٍب َأْو َبالَّ ًة َأِو اْنِقَطاَع رِشْ )َفإِْن َشَكْوا ثَِقاًل َأْو ِعلَّ
ْفَت بِِه  ْفَت َعنُْهْم باَِم َتْرُجو َأْن َيْصُلَح بِِه َأْمُرُهْم وال َيْثُقَلنَّ َعَلْيَك يَشْ ٌء َخفَّ هِبَا َعَطٌش َخفَّ
ُه ُذْخٌر َيُعوُدوَن بِِه َعَلْيَك يِف ِعاَمَرِة باِلِدَك وَتْزِينِي ِوالَيتَِك َمَع اْستِْجالبَِك  امْلَُئوَنَة َعنُْهْم َفإِنَّ
هِتِْم باَِم َذَخْرَت ِعنَْدُهْم  ِحَك بِاْستَِفاَضِة اْلَعْدِل فِيِهْم ُمْعَتِمدًا َفْضَل ُقوَّ ُحْسَن َثنَاِئِهْم وَتَبجُّ
اَم َحَدَث ِمَن  ْدهَتُْم ِمْن َعْدلَِك َعَلْيِهْم وِرْفِقَك هِبِْم َفُربَّ ِمْن إمِْجَاِمَك هَلُْم والثَِّقَة ِمنُْهْم باَِم َعوَّ
ْلَت فِيِه َعَلْيِهْم ِمْن َبْعُد اْحَتَمُلوُه َطيَِّبًة َأْنُفُسُهْم بِِه َفإِنَّ اْلُعْمَراَن حُمَْتِمٌل َما  األُموِر َما إَِذا َعوَّ
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اِف َأْنُفِس اْلُوالِة  اَم ُيْعِوُز َأْهُلَها إلرْشَ اَم ُيْؤَتى َخَراُب األْرِض ِمْن إِْعَواِز َأْهِلَها وإِنَّ مَحَّْلَتُه وإِنَّ
.)164() ِة اْنتَِفاِعِهْم بِاْلِعرَبِ َعىَل اجْلَْمِع وُسوِء َظنِِّهْم بِاْلَبَقاِء وِقلَّ

فمن األمور املهمة التي ينبغي للراعي الرتكيز عليها هي البعد األخالقي لالقتصاد يف 
اإلسالم، فال يقوم الفكر االقتصادي يف اإلسالم عىل أن اهلدف هو جمرد مضاعفة وزيادة 
الثروة، بل تسخي اإلنتاج لزيادة ثروة املجتمع والفرد من جهة، وجلعل أهداف إنسانية 
التي تعاين من الضيق االقتصادي  يف االقتصاد تأخذ باحلسبان األشخاص واجلامعات 
من جهة ثانية، وتأخذ باحلسبان عدم استغالل الطبيعة عىل نحو يؤثر عىل توازن احلياة 

ويؤدي إىل استهالكها بام يرض بمصلحة اإلنسان عىل املدى البعيد من جهة ثالثة)165(.

وتربز وحدة األُفق بني )اإلنسان، وعامرة األرض، واخلراج، وبناء الدولة( يف ذلك 
التصوير العادل لوحدة العالقة االقتصادية بمضموهنا اإلنساين بني تلك األطراف)166( 
وَصالِحِهْم  َصالِحِه  يِف  َفإِنَّ  َأْهَلُه  ُيْصِلُح  باَِم  اخْلََراِج  َأْمَر  ْد  )وَتَفقَّ السالم(:  فقال)عليه 
اخْلََراِج  ِعَياٌل َعىَل  ُهْم  ُكلَّ النَّاَس  هِبِْم ألَنَّ  ملَِْن ِسَواُهْم إاِل  ملَِْن ِسَواُهْم وال َصالَح  َصالحًا 

وَأْهِلِه()167(.

ج.الت�ساوي يف جمال اإجراء العدالة:

تعد املساواة أمام القانون من العوامل عظيمة األثر عىل التامسك االجتامعي، إذ إن 
الناس كادحني ومستثمرين  انطباعًا يبعث عىل الطمأنينة، فيندفع  القانون تعطي  سيادة 

الخيافون ظلَم ُمتنفذ وصاحب مكانة، وال عدوانًا ومتييزًا أمام القانون)168(.

فبدخول اجلميع حتت عنوان )مساواة اجلميع أمام القانون( يتكرس مبدأ الال فارق 
بينهم ومن ثم التساوي يف احلقوق ألهنم كلهم مشمولون بلفظ الناس)169(، فقال اإلمام 
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عيل يف هذا املضمون لواليه االشرت: )وَأْلِزِم احْلَقَّ َمْن َلِزَمُه ِمَن اْلَقِريِب واْلَبِعيِد وُكْن يِف 
تَِك َحْيُث َوَقَع)170(. َذلَِك َصابِرًا حُمَْتِسبًا َواِقعًا َذلَِك ِمْن َقَراَبتَِك وَخاصَّ

نفس  عليه  وللمدعى  للمدعي  أن  إىل  يشي  النص  هذا  أن  الباحثني  بعض  ويرى 
احلقوق القضائية قبل اتضاح احلكم وأما عند اتضاحه وثبوت اإلدانة بحق املتهم فيجب 
انزال العقوبة بحقه دون النظر إىل صفته أو مكانته ومن هنا ُتصبح املساواة القضائية أهم 

تطبيق للمساواة القانونية التي يتمتع هبا اإلنسان عند اإلمام عيل )عليه السالم()171(.

3- سياسة االنفتاح عىل الرعية:

ويتم ذلك عىل وفق أسس متعددة منها:

أ.ارشاك الرعية يف شؤون احلكم عرب املشاورة.
ب.خمالطة الراعي للرعية )التواصل وعدم االحتجاب-تعايش وحوار(.

جـ.املشاركة الوجدانية للرعية واإلدارة األبوية.
د.املكاشفة.

أ.ارشاك الرعية يف شؤون احلكم عرب املشاورة:

من املمكن أن تعمل احلكومات املختلفة يف سبيل تأمني احلوائج املادية للحياة بصورٍة 
واحدة، ولكنها ال تتساوى يف رضا الناس عنها، إذ يفي بعضها بقضاء احلوائج النفسية 

والروحية، بينام ال تفي هبا احلكومة األخرى)172(.

عن  يغفل  ال  بأن  الراعي  لتوجيه  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  سعى  فقد  هنا  ومن 
االستبداد،  عن  األمة  إبعاد  ففيها  املشاورة؛  عرب  الدولة  شؤون  بعض  يف  رعيته  إرشاك 
وبالتايل التسلط الظامل، وتدريب للحاكم بالرجوع إىل أهل احلل والعقد وأهل العقل، 
وأهل االختصاص واالنتفاع من جتارب األمة وخربهتا وقدرات ابنائها، وإشعار الرعية 
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بقيمتها وقدرهتا، وإشعارها باملسؤولية االجتامعية وأهنم رشكاء فيها، كام أن يف التشاور 
تصعيدًا حلالة التالحم بني القيادة وقواعدها)173(.

فوّجه اإلمام عيل واليه االشرت هلذا املعنى بالقول:)وال ُتْدِخَلنَّ يِف َمُشوَرتَِك َبِخياًل َيْعِدُل 
َه بِاجْلَْوِر  َ ُن َلَك الرشَّ بَِك َعِن اْلَفْضِل وَيِعُدَك اْلَفْقَر وال َجَبانًا ُيْضِعُفَك َعِن األُموِر وال َحِريصًا ُيَزيِّ

َمُعَها ُسوُء الظَّنِّ بِاهللَِّ()174(. ْرَص َغَراِئُز َشتَّى جَيْ َفإِنَّ اْلُبْخَل واجْلُْبَن واحْلِ

رأي صالح مصيب  إىل  واحلريص( ال تصل  واجلبان  )البخيل  مع هؤالء  فاملشورة 
باعتبار ما ركز يف طباعهم من مساوئ األخالق التي تؤثر يف رأيم وتكدره)175(.

اْلَوَرِع  بَِأْهِل  )واْلَصْق  الصدق  أهل  من  يتقرب  أن  إىل  أرشده  هؤالء  من  وبدالً 
ْدِق()176(.ويتقرب من أهل العلم واحلكمة واملعرفة فقال )عليه السالم(: )وَأْكثِْر  والصِّ
اْسَتَقاَم  َما  وإَِقاَمِة  باِلِدَك  َأْمُر  َعَلْيِه  َصَلَح  َما  َتْثبِيِت  يِف  احْلَُكاَمِء  وُمنَاَقَشَة  اْلُعَلاَمِء  ُمَداَرَسَة 
تقوي  وإضافة  وإبداعًا،  وتطويرًا،  وتنويرًا،  رشفًا،  ذلك  يف  َقْبَلَك()177(.ألن  النَّاُس  بِِه 
الصالح وتزيل الباطل، وحتّل حمله الصالح، وتزود النظام بعوامل القوة والتقدم،...إن 
اإلكثار من مدارسة العلامء وذوي املروءات واالنصاف جيلو البصية، ويرفع الغشاوة، 
وُيبعد سحب الفتنة، ويعري زيف األدعياء ممن ينصبون أنفسهم-زورًا-أعمدًة لسياسة 
العقول  يشارك  مل  َمْن  يغفل عنها  منعطفات ومزالق ودهاليز،  السياسة  ففي  النظام...، 

رأيا وعقلها وحكمتها، فتحدث العواقب السيئة، وتستعيص املعاجلة)178(.

برأيه  بنفسه ستحمله عىل االستبداد  الراعي  الكرب والغلظة وإعجاب  أن  وال شك 
وترك مشاورة الرجال، فإذا ما فعل ذلك يكون قد فّوت عىل نفسه الكثي من املعرفة، 
والرفق  اللني  مظاهر  من  الشورى  كانت  ولذلك  وأفكاره،  نفسه  فلك  يف  يدور  فيظل 

واملشاركة للرعية)179(.
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الراعي ومريديه، وإنام وجه اإلمام عيّل )عليه  وهذه املشاركة ال تقترص عىل أولياء 
()180(، ألنه لو اقترص  السالم( إىل أن يؤثر الراعي من رعيته ورجاالته )َأْقَوهَلُْم بُِمرِّ احْلَقِّ
يف استشارته عىل أهل واليته مل يكن وإياهم إالّ كالناظر يف املرآة ال يرى سوى صورته 

وال يسمع غي صوته)181(.

ب.خمالطة الراعي للرعية-)التواصل وعدم االحتجاب-تعايش وحوار(.

تتطلب القيادة واإلدارة للمجتمع عدم احتجاب الراعي عن رعيته، وهو يعني بناء 
آخر  وبمعنى  العام،  الرأي  تبلور  لكوهنا  اإلنسانية،  والعالقات  العامة  للعالقات  نظام 
كام هو احلاصل اليوم يف اإلدارة املعارصة ضمن ما يسمى بـ)الباب املفتوح( للشخص 
القيادي مع العاملني أو الرعية)182( وعدم احتجاب الراعي هو حق من حقوق الرعية عىل 
راعيها، عىل اعتبار أنه حيقق اجلانب العياين للتقييم والتقويم، ومراعاة متطلبات الوضع 
وتصوير األمور ميدانيًا جلانبي االتصال، وبناء العالقات الرسمية وغي الرسمية، لئال 
أو عىل  دقيق، ومشوهة ومشوشة،  متكامل وغي  املعلومات والصور بشكل غي  ُتنقل 
والقرارات  املواقف  أخذ  عىل  يؤثر  مما  وهو  هلا،  العامة  اهليئة  شكل  عىل  ليست  األقل 

املناسبة هلا)183(.

فمن مظاهر الغلظة واجلفاء أن حيتجب الراعي عن رعيته باألسوار واجلُدر واحلرس 
والبطانة، وهو ِمن أدخل اخلالل يف هدم السلطان، وأرسعها خرابًا للدول، فإذا احتجب 
السلطان فكأنه قد مات؛ ألن احلجب متنعه من معرفة أحوال شعبه، وما يدور يف مملكته 
وحريمهم  اخلالئق  بأرواح  تعبث  التي  بطانته  طريق  عن  إالّ  يشء  ذلك  من  يصله  وال 

وأمواهلم، ألن الظامل قد أمن أن ال يصل املظلوم إىل السلطان)184(.

فأبدى اإلمام عيل احرتازًا نظريًا وسلوكيًا رضوريًا ملجاهبة هذه الظاهرة بأن رأى أن 
احلق يف  الكربى جلريان  الضامنة  لوجه هي  الناس وجهًا  مع  والصحيحة  احلّية  العالقة 
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جماريه الواضحة، فكان يرفض )السفراء( و)احلجاب( و)الوسطاء( بني الوايل وشعبه، 
لرتبية الوالة عىل نسق العالقة املبارشة، كيام ُتصبح هنجًا إسالميًا ثابتًا، ُتصنع من خالله 

قرارات احلق والعدل)185(.

َلنَّ اْحتَِجاَبَك َعْن َرِعيَّتَِك َفإِنَّ اْحتَِجاَب اْلُوالِة َعِن  فقال لألشرت يف عهده: )َفال ُتَطوِّ
ُة ِعْلٍم بِاألُموِر واالْحتَِجاُب ِمنُْهْم َيْقَطُع َعنُْهْم ِعْلَم َما اْحَتَجُبوا  يِق وِقلَّ ِعيَِّة ُشْعَبٌة ِمَن الضِّ الرَّ
ِغُي وَيْقُبُح احْلََسُن وحَيُْسُن اْلَقبِيُح وُيَشاُب احْلَقُّ  ُدوَنُه َفَيْصُغُر ِعنَْدُهُم اْلَكبُِي وَيْعُظُم الصَّ
اَم اْلَوايِل َبرَشٌ ال َيْعِرُف َما َتَواَرى َعنُْه النَّاُس بِِه ِمَن األُموِر وَلْيَسْت َعىَل احْلَقِّ  بِاْلَباطِِل وإِنَّ
ا اْمُرٌؤ  اَم َأْنَت َأَحُد َرُجَلنْيِ إِمَّ ْدِق ِمَن اْلَكِذِب وإِنَّ وُب الصِّ ِساَمٌت عالمة ُتْعَرُف هِبَا رُضُ
َسَخْت َنْفُسَك بِاْلَبْذِل يِف احْلَقِّ َفِفيَم اْحتَِجاُبَك ِمْن َواِجِب َحقٍّ ُتْعطِيِه َأْو فِْعٍل َكِريٍم ُتْسِديِه 
َع َكفَّ النَّاِس َعْن َمْسَأَلتَِك إَِذا َأِيُسوا ِمْن َبْذلَِك َمَع َأنَّ َأْكَثَر َحاَجاِت  َأْو ُمْبَتىًل بِامْلَنِْع َفاَم َأرْسَ

النَّاِس إَِلْيَك مِمَّا ال َمُئوَنَة فِيِه َعَلْيَك ِمْن َشَكاِة َمْظِلَمٍة َأْو َطَلِب إِْنَصاٍف يِف ُمَعاَمَلٍة()186(.

وإن عقد جمالس لذوي الشكاوى والتظلامت من صلب وظائف الراعي يف فكر اإلمام 
خالل  ومن  هبم،  والرأفة  الناس  إسعاد  عن  مسؤول  الراعي  ألنه  السالم(؛  )عليه  عيل 
جمالس )الرعاة والرعية( تكتسب الدولة مضموهنا الشعبي، وصفتها الشعبية باستمرار، 
ويف سياق تلمس مشاكل الرعية وحاجاهتا، واالطمئنان عىل حسن القيام بخدمتها، فإن 
الرعية بنفسه، كلام دعت احلاجة لذلك،  بتفقد شؤون  القيام  من األمور املهمة للراعي 
وعدم االعتامد فقط عىل املقربني، فال يتكل عىل بطانته بشكل مطلق؛ ذلك ألن البطانة 
فتميل  تتنازعها،  الفردية  املنافع واملصالح  فإن  أقواهلا  الوايل عىل  اعتامد  إىل  اطمأنت  إذا 
عن احلق، وتشّوه احلقائق، وتزين كل خطوة تصب يف مصاحلها اخلاصة، فضاًل عن أن 
حضور قوة الراعي وبطانته ملجالسه مع الرعية ذا أثر سلبي يفقد اللقاءات املبارشة الكثي 
من رضورهتا، والكبي من نفعها؛ ألنه يقلص من حرية الرعية يف ممارسة دورها يف تلك 
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املجالس املشرتكة، وقد ال يستطيع عدد من ذوي احلاجة من اجلهر بحاجته إالّ عرب الصلة 
املبارشة بالراعي،ولذلك حث اإلمام عيّل الوالة عىل التفرغ للناس بأشخاصهم)187( يف 

كل زمان ومكان، فقال لألشرت:

ِلُس هَلُْم جَمِْلسًا َعاّمًا  ُغ هَلُْم فِيِه َشْخَصَك وجَتْ )واْجَعْل لَِذِوي احْلَاَجاِت ِمنَْك ِقْساًم ُتَفرِّ
طَِك َحتَّى  ِذي َخَلَقَك وُتْقِعُد َعنُْهْم ُجنَْدَك وَأْعَواَنَك ِمْن َأْحَراِسَك ورُشَ َفَتَتَواَضُع فِيِه هللَِِّ الَّ
ٌة  َس ُأمَّ ُمُهْم َغْيَ ُمَتَتْعتٍِع َفإيِنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ i َيُقوُل يِف َغْيِ َمْوطٍِن َلْن ُتَقدَّ ُيَكلَِّمَك ُمَتَكلِّ
ُه ِمَن اْلَقِويِّ َغْيَ ُمَتَتْعتٍِع ُثمَّ اْحَتِمِل اخْلُْرَق ِمنُْهْم واْلِعيَّ وَنحِّ  ِعيِف فِيَها َحقُّ ال ُيْؤَخُذ لِلضَّ
َطاَعتِِه  َثَواَب  َلَك  وُيوِجْب  َرمْحَتِِه  َأْكنَاَف  بَِذلَِك  َعَلْيَك  اهللَُّ  َيْبُسِط  َواألَنَف  يَق  الضِّ َعنُْهُم 
هِتَا  وَأْعِط َما َأْعَطْيَت َهنِيئًا واْمنَْع يِف إمِْجَاٍل وإِْعَذاٍر ُثمَّ ُأُموٌر ِمْن ُأُموِرَك ال ُبدَّ َلَك ِمْن ُمَبارَشَ
لَِك باَِم َيْعَيا َعنُْه ُكتَّاُبَك وِمنَْها إِْصَداُر َحاَجاِت النَّاِس َيْوَم ُوُروِدَها َعَلْيَك باَِم  ِمنَْها إَِجاَبُة ُعامَّ

َرُج بِِه ُصُدوُر َأْعَوانَِك()188(. حَتْ

فمن رشوط هذه املجالس التي ينبغي للراعي االلتزام هبا)189(:

إليه ويأذن للعموم من ذوي احلاجات يف  1- أن جيلس هلم يف مكان بال مانع يصلون 
الدخول عليه.

2- أن يتلقاهم بتواضع وحسن خلق مستبرشًا برجوعهم إليه يف حوائجهم.
3- أن يمنع جنده وأعوانه من التعرض هلم وينّحى احلرس والرشط الذي يرعب الناس 
منهم عن هذه اجللسة ليقدر ذو احلاجة من بيان مقاصدهم ورشح مآرهبم ومظاملهم 

بال رعب وخوف وحرص يف الكالم.
كل  عن  العاري  وكالمهم  آداهبم  خشونة  والبدويني  السوقة  من  يتحمل  أن   -4

مالحةوأدب.
5- أن ال يضّيق عليهم يف جملسه وال يفرض عليهم آدابًا تصعب مراعاهتا وال يلقاهم 
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بالكرب وأهبة الوالية والرياسة.
باملنِّ  يقرن عطاءه  مل  طلبوا  ما  فأعطاهم  ومستجابة  معقولة  حاجاهتم  كانت  إن  أنه   -6
واألذى واخلشونة والتأّمر حتى يكون هنيئًا، وإن مل يقدر عىل إجابة ما طلبوا يردهم 

ردًا رفيقًا مجياًل ويعتذر عنهم يف عدم إمكان اجابة طلبتهم.

واإلمام عيل )عليه السالم( بإرصاره عىل رضورة الصلة احلّية بني الراعي والعامة من 
رعيته، يربر ذلك بأن األرضار التي تؤدي إىل فشل إدارة الدولة إنام حيصل من اخلاصة 
متد  املتجددة...التي  االجتامعية  للواردات  الدائم  املصدر  هم  فالعامة  العامة،  وليس 
املجتمع بالعطاء البرشي واالنتاجي والثقايف، ويرتتب عىل ذلك أن التعامل املبدئي مع 
عامة األمة ُيصبح حتاًم تعاماًل تارخييًا بعيد املدى، ألنه ينطوي عىل عوامل االستمرارية 
والثبات والقوة، فالعامة من الرعية هم عامد الدين، ومجاع املسلمني، والعدة لألعداء-
حسب حتليل اإلمام عيل )عليه السالم(-لذلك دعا الراعي إىل امليل معهم)190( عندما قال 
َها يِف اْلَعْدِل وَأمْجَُعَها لِِرَض  لألشرت: )وْلَيُكْن َأَحبَّ األُموِر إَِلْيَك َأْوَسُطَها يِف احْلَقِّ وَأَعمُّ
ِة  ِة ُيْغَتَفُر َمَع ِرَض اْلَعامَّ ِة وإِنَّ ُسْخَط اخْلَاصَّ ِة جُيِْحُف بِِرَض اخْلَاصَّ ِعيَِّة َفإِنَّ ُسْخَط اْلَعامَّ الرَّ
َلُه يِف اْلَبالِء وَأْكَرَه  َخاِء وَأَقلَّ َمُعوَنًة  اْلَوايِل َمُئوَنًة يِف الرَّ َأْثَقَل َعىَل  ِعيَِّة  َأَحٌد ِمَن الرَّ وَلْيَس 
وَأْضَعَف  امْلَنِْع  ِعنَْد  ُعْذرًا  وَأْبَطَأ  اإلْعَطاِء  ِعنَْد  ُشْكرًا  وَأَقلَّ  بِاإلحْلَاِف  وَأْسَأَل  لإِلْنَصاِف 
ُة لأِلْعَداِء  يِن ومِجَاُع امْلُْسِلِمنَي واْلُعدَّ اَم ِعاَمُد الدِّ ِة وإِنَّ ْهِر ِمْن َأْهِل اخْلَاصَّ ِت الدَّ َصرْبًا ِعنَْد ُمِلامَّ

ِة َفْلَيُكْن ِصْغُوَك هَلُْم وَمْيُلَك َمَعُهْم()191(. ُة ِمَن األمَّ اْلَعامَّ

وإن اإلمام عيل )عليه السالم( ُيشي يف النص إىل قضيتني مرتابطتني)192(:
األوىل: أن احلق وبالرغم من كونه جوهرًا واحدًا ومطلقًا من حيث القيمة، إالّ أن له أكثر 
من مستوى، واملستوى الذي جيب الرتكيز عليه يف جمال احلكم السيايس هو املستوى 

املتوسط ألنه أعم يف العدل، وأمجع لرضا الرعية.
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الثانية: رضورة االهتامم بالقيمة الواقعية لالنتشار االجتامعي الذي ُتشكل العامة اجلزء 
األكرب منه، وهذا منظور معقول من زاوية ما تقيض به العدالة من ناحية، ومما تتطلبه 
مصلحة الدولة من ناحية أخرى، وبالذات إذا كانت األكثرية ساحقة، واألقلية فئة 
صغية وحتديدًا يف املواضع التي تتقاطع فيها مصلحة الفئتني، بيد أن اإلمام عيل ال 
يعد رضا األكثرية مقياسًا يف بناء السياسة من غي أن يكون منظورًا فيه مدى مالئمته 
اخلي  فتحرَّ  تدرك،  ال  غاية  الناس  قال:)رضا  إذ  والعدل،  احلق  رشطا  به  يقيض  ملا 

بجهدك، وال تبال بسخط من ُيرضيه الباطل()193(.

جـ.املشاركة الوجدانية للرعية واإلدارة األبوية:

من رضورات احلكم الصالح املشاركة الوجدانية بني الراعي والرعية، إذ هبا يستطيع 
احلاكم أن يتعرف عىل آمال املحكومني وآالمهم ومطاحمهم، وأن يعي حاجاهتم وخماوفهم، 
هلم،  برعايته  ذلك  ويشعرهم  موضعه،  يصلحهم  مما  يشء  كل  ويضع  خليهم  فيعمل 
وحياطته ألمورهم، وعمله لصاحلهم، فيدعمون حكمه بحبهم وإيثارهم له، ويؤازرونه 
يف الرساء والرضاء عىل السواء، وال حيصل يشء من هذا إذا ما اغلق احلاكم دوهنم قلبه، 
ِعيَِّة  مْحََة لِلرَّ وأغمض عنهم عينه)194(، قال )عليه السالم( ملالك األشرت:)وَأْشِعْر َقْلَبَك الرَّ

وامْلََحبََّة هَلُْم واللُّْطَف هِبِْم وال َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتنُِم َأْكَلُهْم...()195(.

فالرمحة مفتاح وموجه النفس ألداء الواجبات بكل ما تتطلبه وتتكامل به، وبالرمحة 
أداء احلقوق املتبادلة بني العقالء، وأداء حقوق حتى البيئة واجلامد، وحينام تكون املسؤولية 
يف عنق الشخص عىل مستوى السلطة التنفيذية والترشيعية والقضائية، يتوجب الشعور 
األبوية،  اإلدارة  تتحقق  وهنا  واللطف،  واملحبة  بالرمحة  واألداء  الرعية  باملسؤولية جتاه 

ورعاية أداء اإلدارة بقائدها اإلنساين بام حتويه من بنود حقوق اإلنسان)196(.

إليهم،  والتقرب  الناس  قلوب  تأليف  هو  والقيادة  احلكم  لوازم  من  الزمة  فأول 
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وما تكرب حاكم عىل رعيته إالّ وكان ذلك إيذانًا بذهاب ملكه)197()فامللك مع الكرب ال 
يدوم، وحسبك به من رذيلة تسلب السيادة، وأعظم من ذلك أن اهلل تعاىل حرم اجلنة 
ا  ِيَن اَل يُرِيُدوَن ُعلُوًّ اُر اآلِخَرةُ َنَْعلَُها لِلَّ عىل املتكربين، فقال سبحانه وتعاىل: تِلَْك ادلَّ
بالفساد...واعلم أن الكرب  لِلُْمتَّقَِي)198( فقرن الكرب  َوالَْعاقَِبُة  فََساًدا  َواَل  رِْض 

َ
األ ِف 

يوجب املقت، ومن مقته رجاله مل يستقم حاله، ومن أبغضته بطانته كان كمن غص باملاء، 
وَمْن كرهته احلامة تطاولت إليه األعداء()199(.ولذلك كانت وصية اإلمام عيل لالشرت أن 

يقرتب من رعيته باللني واملحبة وأن ال يتباعد عنهم باجلفاء والغلظة.
خمطط رقم )3(

 
التفاف السفلة والسوقة  االحتجاب االستبداد الكبر

 حولھ

المخالطة والتفقد  الشورى الرحمة
 للرعیة

التفاف األشراف وذوي 
المروءات وأهل البیوتات 

 الصالحة والناس عامة

 الظلم

 العدل

يبني االعتبارات القيمية التي حتكم سلوك الراعي وتقوده إىل العدل أو الظلم

د.املكاشفة:

الدعايات  لنرش  وسيلة  تكون  قد  التي  والظنون  اللبس  رفع  إىل  املكاشفة  وهتدف 
املغرضة ضد احلاكم، فتضعف الثقة بينه وبني الشعب، وتفسد العالقة بينهام، واملكاشفة 
ركن أسايس وصفة رضورية من صفات احلكم الرشيد أو الصالح عند اإلمام عيل)عليه 

السالم()200(.

ِعيَُّة بَِك َحْيفًا َفَأْصِحْر هَلُْم بُِعْذِرَك واْعِدْل  يقول اإلمام ملالك االشرت: )وإِْن َظنَِّت الرَّ
َعنَْك ُظنُوهَنُْم بِإِْصَحاِرَك َفإِنَّ يِف َذلَِك ِرَياَضًة ِمنَْك لِنَْفِسَك وِرْفقًا بَِرِعيَّتَِك وإِْعَذارًا َتْبُلُغ 
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.)201() بِِه َحاَجَتَك ِمْن َتْقِويِمِهْم َعىَل احْلَقِّ

اخلاطئة،  األوضاع  لتصحيح  رضورة  احلكم،  بشؤون  الشعب  مصارحة  وسياسة 
واحلاكم العادل ال خيشى أن يرجع إىل الصواب يف حال اخلطأ، وال خيشى مكاشفة الناس 
بأمور الدولة ألنه ال ينوي رسقتهم، فّهمه الرئيس خدمتهم والقيام بأمور الوالية بالعدل 

واالنصاف)202(.

إرساء دعائم التعامل القيمي للراعي مع الرعية:. 1

دعا اإلمام عيل )عليه السالم( كل راٍع إىل أن يلتزم يف برامج حكمه، صفات تعاملية 
القيم وإرساء دعائمها بالشكل الذي  قيمية، وهي بمجموعها)تؤكد بشكل كبي أمهية 
حيقق لويل األمر دوره الرائد يف قيادة املجتمع وإدارته بالصورة املثىل التي من شأهنا أن 

ُتتيح لكل الرعية الدور املناط هبا يف حتقيق أهداف املجتمع()203(.

وفيام يأيت استعراض ألبرز ما ورد منها يف عهد اإلمام عيل )عليه السالم( لألشرت:

أوالً: حتذير الراعي من سفك الدماء بغري ِحّلها:

قيمة  اإلنسان  لالشرت(  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  )عهد  الرشيف  العهد  اعترب  لقد 
حضارية كربى ال تعادهلا قيمة، فال جيوز املساس بدمه وعرضه وأمواله، وأن سفك دم 
املسلم أو غيه دون وجه حق، ُيعد من أكرب اجلرائم التي يتز هلا العرش، وحياسب عليها 

الرشع والقانون بالقصاص وعدم الرأفة)204(.

اَك  فجاء التوجيه العلوي لألشرت مبينًا عواقب أي انتهاك حلق احلياة املقدس فقال: )إِيَّ
ُه َلْيَس يَشْ ٌء َأْدَعى لِنِْقَمٍة وال َأْعَظَم لَِتبَِعٍة وال َأْحَرى بَِزَواِل  َها َفإِنَّ َماَء وَسْفَكَها بَِغْيِ ِحلِّ والدِّ
َها واهللَُّ ُسْبَحاَنُه ُمْبَتِدٌئ بِاحْلُْكِم َبنْيَ اْلِعَباِد فِياَم  َماِء بَِغْيِ َحقِّ ٍة ِمْن َسْفِك الدِّ نِْعَمٍة واْنِقَطاِع ُمدَّ
َينَّ ُسْلَطاَنَك بَِسْفِك َدٍم َحَراٍم َفإِنَّ َذلَِك مِمَّا ُيْضِعُفُه  َماِء َيْوَم اْلِقَياَمِة َفال ُتَقوِّ َتَساَفُكوا ِمَن الدِّ
وُيوِهنُُه َبْل ُيِزيُلُه وَينُْقُلُه وال ُعْذَر َلَك ِعنَْد اهللَِّ وال ِعنِْدي يِف َقْتِل اْلَعْمِد ألَنَّ فِيِه َقَوَد اْلَبَدِن 
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َفاَم  اْلَوْكَزِة  َفإِنَّ يِف  بِاْلُعُقوَبِة  َيُدَك  َأْو  َسْيُفَك  َأْو  َعَلْيَك َسْوُطَك  وَأْفَرَط  بَِخَطأٍ  اْبُتِليَت  وإِِن 
ُهْم()205(. َي إىَِل َأْولَِياِء امْلَْقُتوِل َحقَّ َفْوَقَها َمْقَتَلًة َفال َتْطَمَحنَّ بَِك َنْخَوُة ُسْلَطانَِك َعْن َأْن ُتَؤدِّ

وتضمن هذا التحذير القيمي:

1- االهتامم بالبعد الترشيعي اإلنساين، والتذكي بأن احلساب األخروي واحلكم اإلهلي 
يطال من يعتدي بسفك الدم احلرام.

2- تأثي سفك الدماء عىل واقع الدولة ومستقبلها عكس ما يرجوه القاتل، فكلام ارتفع 
مستوى اعداد الناس الذين ُتسفك دمائهم بال مسّوغ وبال حق ويغّي ِحّلها، سيكون 
هناك هتديدات وخماطر عىل مستقبل الدولة واحلكم واحلكام واحلضارة،...فعندما 
يكون طغيان مؤثرات الظلم قد ينجح بناء الدولة واحلكم-ظاهريًا -، لكن مستقبله 
وهتدر  ُتسفك  عندما  بلهيبه  يشء  كل  وحُيطم  ُيلهب  ما  رسعان  الرماد  حتت  كالنار 

الدماء بغي ِحّلها)206(.
3- حتمل الراعي للتبعات القضائية ألن القتل العدواين )قتل العمد( ال عذر فيه لراعي 
الدولة، فإذا أقدم عىل ارتكاب هذه اجلريمة، فالبد أن يناله القصاص العادل، وأن 
يعاقب عليها بالقتل، دون نظر إىل اختالف رتبته االجتامعية، أما )قتل اخلطأ( فإذا 
حدث من الراعي أو بأمره فالبد من أن يتحمل تبعاته بدفع الدية إىل أولياء املقتول، 

وال تكون السلطة ذريعًة للتملص من أداء حقهم إليهم)207(.
ثانيًا: تعزيز الثقة بني الراعي والرعية عرب قاعدتني ذهبيتني تفضيات إىل حتقيق االنسجام، 

واستتباب األمن واالستقرار ومها:

َعنَْك  واْقَطْع  ِحْقٍد  ُكلِّ  ُعْقَدَة  النَّاِس  َعِن  )َأْطِلْق  فقال لالشرت:  األحقاد،  أ.مكافحة 
اِعَي  َسَبَب ُكلِّ ِوْتٍر وَتَغاَب َعْن ُكلِّ َما ال َيِضُح َلَك وال َتْعَجَلنَّ إىَِل َتْصِديِق َساٍع َفإِنَّ السَّ

َغاشٌّ وإِْن َتَشبََّه بِالنَّاِصِحنَي()208(.

ُه َلْيَس يَشْ ٌء بَِأْدَعى إىَِل ُحْسِن َظنِّ َراٍع بَِرِعيَّتِِه  ب.االحسان إىل الرعية، فقال: )واْعَلْم َأنَّ
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اُهْم َعىَل َما َلْيَس َلُه ِقَبَلُهْم  ِفيِفِه امْلَُئوَناِت َعَلْيِهْم وَتْرِك اْستِْكَراِهِه إِيَّ ِمْن إِْحَسانِِه إَِلْيِهْم وخَتْ
َتِمُع َلَك بِِه ُحْسُن الظَّنِّ بَِرِعيَّتَِك َفإِنَّ ُحْسَن الظَّنِّ َيْقَطُع َعنَْك  َفْلَيُكْن ِمنَْك يِف َذلَِك َأْمٌر جَيْ
َنَصبًا َطِوياًل وإِنَّ َأَحقَّ َمْن َحُسَن َظنَُّك بِِه مَلَْن َحُسَن َبالُؤَك ِعنَْدُه وإِنَّ َأَحقَّ َمْن َساَء َظنَُّك 
بِِه مَلَْن َساَء َبالُؤَك ِعنَْدُه()209(، وحّذر اإلمام عيل )عليه السالم( الراعي من املّن باحسانه، 
وإظهار الزيادة يف األعامل بشكل يفوق ما هي عليه يف الواقع افتخارًا عىل الناس بفعله 

ألن املن يبطل االحسان، وحثه عىل الوفاء بوعوده للرعية)210(.

إذ أن خلف الراعي لوعده يعني إكبار نفسه وحتقي الرعايا إذ إنه مل يعتِن بانتظارهم 
ومل حيرتم تعهدهم وخالف الوعد وإن كان قبيحًا ومذمومًا عىل وجه العموم، ولكنه من 
والكرب وحتقي  العجب  أقبح وأشنع؛ الشتامله عىل  الرعية  إىل  بالنسبة  والوالة،  األمراء 

طرف التعهد)211(.

بادرة  عن  واالجتناب  احللم  ومالزمة  الرعية،  خطايا  عن  وعفوه  الراعي  صفح  ثالثًا: 
َلُل وَتْعِرُض هَلُُم اْلِعَلُل وُيْؤَتى َعىَل َأْيِديِْم  الغضب جتاه الرعية عندما )َيْفُرُط ِمنُْهُم الزَّ
ِذي حُتِبُّ وَتْرَض َأْن ُيْعطَِيَك  يِف اْلَعْمِد واخْلََطأِ َفَأْعطِِهْم ِمْن َعْفِوَك وَصْفِحَك ِمْثِل الَّ
َفْوَق َمْن َوالَك  َفْوَقَك واهللَُّ  َعَلْيَك  َفْوَقُهْم وَوايِل األْمِر  َفإِنََّك  اهللَُّ ِمْن َعْفِوِه وَصْفِحِه 

وَقِد اْسَتْكَفاَك َأْمَرُهْم واْبَتالَك هِبِْم()212(.

فاإلمام عيّل )عليه السالم( يذكر الراعي بوجود قوة أعىل من قدرة وقوة املخلوق، 
وهي قدرة اهلل عّز وجل التي ال حدود هلا، ليكون هذا التذكي صعقة رادعة له، فيخاطبه 
بام هو نفس بالتوازي مع مقارنة ما ترضاه وال ترضاه النفس لذاهتا، وما يتوجب عمله 
باملقابل جتاه اآلخرين، فمن االنصاف تذكر ذلك والعمل عىل وفقه، وهو أمر البد منه 

لبناء الدواخل الرتبوية-النفسية بالبعد اإلنساين)213(.

ويرى اإلمام عيل )عليه السالم( أن العفو هو التطبيق األسمى لسياسة الرفق ولكن 
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َتْبَجَحنَّ  وال  َعْفٍو  َعىَل  َتنَْدَمنَّ  )وال  قال:  إذ  العقوبة،  من  التأثي  يف  أجدى  يكون  حني 
ٌر آُمُر َفُأَطاُع َفإِنَّ  َعنَّ إىَِل َباِدَرٍة َوَجْدَت ِمنَْها َمنُْدوَحًة وال َتُقوَلنَّ إيِنِّ ُمَؤمَّ بُِعُقوَبٍة وال ُترْسِ

.)214() ٌب ِمَن اْلِغَيِ يِن وَتَقرُّ َذلَِك إِْدَغاٌل يِف اْلَقْلِب وَمنَْهَكٌة لِلدِّ

وهبذا يكون قد أكد عىل رضورة أن يكون احلكم لصالح الناس وليس عبئًا عليهم، 
وأن يدير احلاكم السلطة من منطلق الشعور باملسؤولية التي تفرتض عدم إصدار القرار 
الذي حتكمه حالتا الغضب والترسع، واالبتعاد عن االستكبار عىل املجتمع أو إمتهانه 
اغرتارًا بامكانات السلطة إذ السياسة هبذا تقود حتاًم إىل انعكاسات وخيمة ال يسلم منها 
املجتمع وال احلاكم ذاته)215(، فعندما حيكم الراعي بقلبه الكبي وليس بسوطه الطويل 
االبدان، ويتكون عىل شاطئ هذه  أن يكون حاكاًم عىل  قبل  القلوب  ُيصبح حاكاًم عىل 

العالقة، مستوى عاٍل من الديناميكية بني الراعي والرعية)216(.

رابعًا: حسن سرية الراعي مع رعيته بأن يسرت عىل عيوب الناس، وال يفتش عنها، 
َأْبَعَد  )وْلَيُكْن  لالشرت:  فقال  العيوب  وطالب  النميمة،  أهل  إبعاد  ذلك  إىل  والوسيلُة 
َرِعيَّتَِك ِمنَْك وَأْشنََأُهْم ِعنَْدَك َأْطَلُبُهْم ملََِعاِيِب النَّاِس َفإِنَّ يِف النَّاِس ُعُيوبًا اْلَوايِل َأَحقُّ َمْن 
اَم َعَلْيَك َتْطِهُي َما َظَهَر َلَك واهللَُّ حَيُْكُم َعىَل َما  َها َفال َتْكِشَفنَّ َعامَّ َغاَب َعنَْك ِمنَْها َفإِنَّ َسرَتَ
ُه ِمْن َرِعيَّتَِك َأْطِلْق َعِن  َغاَب َعنَْك َفاْسرُتِ اْلَعْوَرَة َما اْسَتَطْعَت َيْسرُتِ اهللَُّ ِمنَْك َما حُتِبُّ َسرْتَ
النَّاِس ُعْقَدَة ُكلِّ ِحْقٍد واْقَطْع َعنَْك َسَبَب ُكلِّ ِوْتٍر وَتَغاَب َعْن ُكلِّ َما ال َيِضُح َلَك وال 

اِعَي َغاشٌّ وإِْن َتَشبََّه بِالنَّاِصِحنَي()217(. َتْعَجَلنَّ إىَِل َتْصِديِق َساٍع َفإِنَّ السَّ

فالتفتيش عن عيوب الناس يوجب خوفهم ونفورهم، وعىل الراعي التجاهل عن 
أمور ال يصّح له الدخول فيها من أحوال الناس اخلصوصية مما ال يصح ويظهر له)218(.
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خامسًا: إشباع حاجات الرعية املعنوية واالعتبارية لكسب حسن ظنهم بسياسة الراعي، 
ْم  آَماهِلِ يِف  )َفاْفَسْح  لالشرت:  السالم(  )عليه  وصيته  يف  فجاء  للمجتمع،  والوالء 
ْكِر حِلُْسِن  وَواِصْل يِف ُحْسِن الثَّنَاِء َعَلْيِهْم وَتْعِديِد َما َأْبىَل َذُوو اْلَبالِء ِمنُْهْم َفإِنَّ َكْثَرَةالذِّ

ُض النَّاِكَل إِْن َشاَء اهللَُّ()219(. رِّ َجاَع وحُتَ ْم هَتُزُّ الشُّ َأْفَعاهِلِ
اَك  سادسًا: النهي عن ُخلق االستئثار، وختصيص نفسه بالزيادة من دون الناس فقال: )وإِيَّ
ُه َمْأُخوٌذ  واالْستِْئَثاَر باَِم النَّاُس فِيِه ُأْسَوٌة والتََّغايِبَ َعامَّ ُتْعنَى بِِه مِمَّا َقْد َوَضَح لِْلُعُيوِن َفإِنَّ
َك وَعامَّ َقِليٍل َتنَْكِشُف َعنَْك َأْغطَِيُة األُموِر وُينَْتَصُف ِمنَْك لِْلَمْظُلوِم()220(،  ِمنَْك لَِغْيِ
بالراعي  املحيطة  الناس من احلاشية  يأيت هذا االستئثار والتطاول عىل حقوق  وقد 
فأوىص اإلمام عيل )عليه السالم( بقطع أسباب تعديم، باألخذ عىل أيديم ومنعهم 
فِيِهُم  ًة وبَِطاَنًة  لِْلَوايِل َخاصَّ إِنَّ  العامة وأمالكهم فقال: )ُثمَّ  من الترصف يف شؤون 
تِْلَك  َأْسَباِب  بَِقْطِع  ُأوَلِئَك  َة  َمادَّ َفاْحِسْم  ُمَعاَمَلٍة  يِف  إِْنَصاٍف  ُة  وِقلَّ وَتَطاُوٌل  اْستِْئَثاٌر 
تَِك َقطِيَعًة وال َيْطَمَعنَّ ِمنَْك يِف اْعتَِقاِد  األْحَواِل وال ُتْقطَِعنَّ ألََحٍد ِمْن َحاِشَيتَِك وَحامَّ
ِهْم  ٍك حَيِْمُلوَن َمُئوَنَتُه َعىَل َغْيِ ٍب َأْو َعَمٍل ُمْشرَتَ ُعْقَدٍة َترُضُّ بَِمْن َيِليَها ِمَن النَّاِس يِف رِشْ

ْنَيا واآلِخَرِة()221(. َفَيُكوَن َمْهنَُأ َذلَِك هَلُْم ُدوَنَك وَعْيُبُه َعَلْيَك يِف الدُّ
سابعًا: النهي عن االستكبار والبطش: وقد بّينا-فيام تقدم-أن اإلمام عيل )عليه السالم( 
قد خّص الراعي بمزيد نصح يكفه عن ُعقد الزهو بالسلطة واإلعجاب بالنفس)222(، 
والثقة باإلطراء الكاذب، والتعايل عىل الرعية، وحذره من الغضب، وجعل مفتاح 
التوقي من ُفرص الشيطان هذه: تدريب النفس عىل اإلكثار من ذكر اهلل، والتفّكر يف 
َك  عواقب فعله عندما تعرض إىل احلكم العادل، فقال: )اْمِلْك مَحِيََّة َأْنِفَك وَسْوَرَة َحدِّ
ْطَوِة  اْلَباِدَرِة وَتْأِخِي السَّ ْس ِمْن ُكلِّ َذلَِك بَِكفِّ  َيِدَك وَغْرَب لَِسانَِك واْحرَتِ وَسْطَوَة 
وَمَك  ُكَم َذلَِك ِمْن َنْفِسَك َحتَّى ُتْكثَِر مُهُ َحتَّى َيْسُكَن َغَضُبَك َفَتْمِلَك االْختَِياَر وَلْن حَتْ

بِِذْكِر امْلََعاِد إىَِل َربَِّك()223(.
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فضاًل عن أن اإلمام عيل )عليه السالم( وضع نصب عني الراعي بعض املحددات 
القيمية التي ينبغي أن حتكم شخصيته ومن ثمَّ تعامالته ومنها:

الدولة عىل ما خفَّ من أمورها وما ثقل، فقال يف عهده لالشرت: . 1 إدارة   الصرب يف 
َأْلَزَمُه اهللَُّ ِمْن َذلَِك إاِل بِاالْهتاَِمِم واالْستَِعاَنِة بِاهللَِّ  ُرُج اْلَوايِل ِمْن َحِقيَقِة َما  )وَلْيَس خَيْ
ُه  رْبِ َعَلْيِه فِياَم َخفَّ َعَلْيِه َأْو َثُقَل()224(، فـ )احْلَقُّ ُكلُّ وَتْوطِنِي َنْفِسِه َعىَل ُلُزوِم احْلَقِّ والصَّ
َثِقيٌل()225(، وإلزامِه احلق لكل الناس من القريب والبعيد حيتاج من الراعي أن يكون 
َط فِيَها ِعنَْد  )َصابِرًا حُمَْتِسبًا()226(، ثم حذره من )اْلَعَجَلَة بِاألُموِر َقْبَل َأَواهِنَا َأِو التََّسقُّ
َأْمٍر  َأِو اْلَوْهَن َعنَْها إَِذا اْسَتْوَضَحْت َفَضْع ُكلَّ  َرْت  َتنَكَّ َأِو اللََّجاَجَة فِيَها إَِذا  إِْمَكاهِنَا 
َمْوِضَعُه وَأْوِقْع ُكلَّ َأْمٍر َمْوِقَعُه()227(، فالصرب ال يعني التواين عن إمضاء األمور إذا 
حان وقتها، وتيرست خمارجها، واالهتامم باالنجاز ال يكون مع اللجاجة إذا صعبت 

وتنكرت، ففي كل األحوال يكون مقياس النجاح بوضع األمور يف نصاهبا.
 تنظيم الراعي لوقته، ومبارشة أعامله:. 2

والتنبيه إىل القيمة القصوى التي يمثلها عامل الزمن يف جمال احلكم واإلدارة إذ يقول 
من  أكثر  هذا  ويشتمل  فِيِه()228(  َما  َيْوٍم  لُِكلِّ  َفإِنَّ  َعَمَلُه  َيْوٍم  لُِكلِّ  )وَأْمِض  اإلمام عيل: 

داللة أمهها)229(:

1.رضورة إنجاز االعامل يف وقتها املحدد وعدم امهاهلا أو تأجيلها إىل احلد الذي يؤدي 
إىل تراكمها، إذ من املؤكد أهنا لو تراكمت فسوف لن يكفي الزمن للقيام هبا مجيعًا 
ويف وقت واحد، فضاًل عام لذلك من تأثي سلبي عىل مضاعفة االعامل والرفع من 

جودهتا.
2.إن التنظيم اجليد يتطلب أن تكون هناك حمددات زمنية النجاز األعامل بحيث تتناسب 

كمية العمل مع كمية الزمن املستغرق.
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3.رضورة اجلاهزية النجاز األعامل املستقبلية، فكام أن لكل يوم سابق رضوراته، فإن 
لكل يوم الحق استحقاقاته، وال شك أن التنظيم حني يكون هبذه الدقة الزمنية، فإنه 
بعهدته من أعامل واعادة  ما  ملتابعة  املسؤول  )الراعي(  أمام  املجال واسعًا  سيفسح 
النظر يف ما حيتاج إىل إعادة النظر حسب مقدار األمهية واألولوية ووجوه املصلحة.

وقد وّجه اإلمام عيّل الراعي إىل أن يبارش بنفسه األعامل التي ختتص باألمور العامة 
عن  وبعيدًا  بشأهنا،  رسيعة  إجراءات  )الواليات(،وتقتيض  أقاليم  من  ترد  التي  واهلامة 
االنجاز،  سبيل  وتعيق  املعامالت  جمرى  من  تطيل  أن  شأهنا  من  التي  املكاتبات  صيغ 
واختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب)230(، فقال: )ُثمَّ ُأُموٌر ِمْن ُأُموِرَك ال ُبدَّ َلَك 
َيْوَم  النَّاِس  َحاَجاِت  إِْصَداُر  وِمنَْها  ُكتَّاُبَك  َعنُْه  َيْعَيا  باَِم  لَِك  ُعامَّ إَِجاَبُة  ِمنَْها  هِتَا  ُمَبارَشَ ِمْن 

َرُج بِِه ُصُدوُر َأْعَوانَِك()231(. ُوُروِدَها َعَلْيَك باَِم حَتْ

احملور الرابع: تنظيم عالقة الراعي مع أعوانه وعماله املشرتكني معه يف إدارة الدولة.

واعتمد اإلمام عيل )عليه السالم( يف ذلك عىل عدٍد من اخلطوات:

اأ.االختيار الدقيق لكبار موظفي الدولة بالذات:

فقد أوىل اإلمام عيّل )عليه السالم( مسألة اختيار األشخاص الذين تناط هبم املراكز 
القيادية يف احلكم اهتاممًا بالغًا، فرأى رضورة أن جيري انتقائهم عىل أساس مواصفات 
بعضها  وخيتص  واألمانة،  والورع  كالتقوى  األخالقي  باجلانب  بعضها  يرتبط  دقيقة 
ملقياس  وفقًا  االختيار  يكون  أن  وهنى  والكفاءة)232(،  كاجلدارة  العميل  باجلانب  اآلخر 
فقال:  بالتجربة،  االختبار  ملقياس  وفقًا  وإنام  والظن)233(،  احلدس  فيه  يتحكم  شخيص 
َجاَل  الرِّ َفإِنَّ  ِمنَْك  الظَّنِّ  وُحْسِن  واْستِنَاَمتَِك  فَِراَستَِك  َعىَل  اُهْم  إِيَّ اْختَِياُرَك  َيُكِن  ال  )ُثمَّ 
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النَِّصيَحِة  ِمَن  َذلَِك  َوَراَء  ِخْدَمتِِهْم وَلْيَس  بَِتَصنُِّعِهْم وُحْسِن  اْلُوالِة  لِِفَراَساِت  ُضوَن  َيَتَعرَّ
ِة  نَي َقْبَلَك َفاْعِمْد ألَْحَسنِِهْم َكاَن يِف اْلَعامَّ احِلِ وا لِلصَّ ُهْم باَِم ُولُّ واألَماَنِة يَشْ ٌء وَلِكِن اْخَترِبْ

يَت َأْمَرُه()234(. َأَثرًا وَأْعَرفِِهْم بِاألَماَنِة َوْجهًا َفإِنَّ َذلَِك َدلِيٌل َعىَل َنِصيَحتَِك هللَِِّ وملَِْن ُولِّ

ب.تق�سيم العمل:

باألمن وبعضها  باالقتصاد وبعضها  يرتبط بعضها  التي  فطاملا كان للحكم وظائفه 
باجلانبني اإلداري والتنفيذي بشكل عام، فقد رأى اإلمام عيل )عليه السالم( رضورة أن 
يكون لكل جانب من هذه اجلوانب إدارته املختصة التي تكون مسؤولًة عنه، وأكد يف 
هذا السياق عىل رضورة أن تتوىل كل إدارة نطاق مسؤوليتها بشكل كامل دون أن تسمح 
باخرتاقه أو التطفل عليه من قبل أصحاب االختصاصات الوظيفية األخرى)235(، وقد 
توقف أكثر من باحث عند قوله )عليه السالم(: )واْجَعْل لَِرْأِس ُكلِّ َأْمٍر ِمْن ُأُموِرَك َرْأسًا 
ِمنُْهْم ال َيْقَهُرُه َكبُِيَها وال َيَتَشتَُّت َعَلْيِه َكثُِيَها()236(، فوصفه بعضهم بالثورة يف اإلدارة 
احلكومية بالقياس إىل العرص الذي صدر فيه؛ إذ كانت اإلدارة آنذاك تقترص عىل شخص 
املتنوعة،  املهامت  لتقسيم  مراعاة  دون  األشخاص  من  مجلة  أو  شخص  يعاونه  احلاكم، 
رضورة  إىل  يشي  أنه  آخرين  ورأى  وحده)237(،  احلاكم  من  النهائية  القرارات  وتصدر 

تقسيم العمل من الناحية اإلدارية والتنظيمية)238(.

ج.تطبيق �سيا�سة املتابعة واملراقبة:

حدوثها  حال  يف  مبارش  بشكل  عالجها  أو  االخطاء  حدوث  ملنع  حماولة  هي  التي 
لتجنب أكرب قدر من آثارها السلبية...وقد استهدفت سياسة اإلمام عيل الرقابية خمتلف 
اخلراج  عىل  والعامل  كالوالة  الدولة  موظفي  فشملت  الرسمية،  والدوائر  السلطات 
والقضاة واجلنود، وخمتلف أصحاب املناصب العليا، وذلك انسجامًا مع رؤيته للحكم، 
والتي جتعل من الراعي أمينًا وحارسًا يعمل من أجل َمْن نصبه حاكاًم-أي الرعية-وليس 
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مالكًا للحكم، فهو إذن يتجسس ويراقب حلساب األمة ولضامن صون مصاحلها، وليس 
َما  ُأُموِرِهْم  ِمْن  ْد  َتَفقَّ اياه ملراقبة اجلند: )...ُثمَّ  عليها)239( فقال يف عهده لالشرت موجهًا 

َد َلطِيِف ُأُموِرِهُم اتَِّكاالً َعىَل َجِسيِمَها()240(. ا،...وال َتَدْع َتَفقُّ ُد اْلَوالَِداِن ِمْن َوَلِدمِهَ َيَتَفقَّ

َقَضاِئِه...()241(.وأكد  َتَعاُهَد  َأْكثِْر  )...ُثمَّ  القضاة:  واستكشاف حال  لتتبع  له  وقال 
َأْهِل  ِمْن  اْلُعُيوَن  َأْعاَمهَلُْم واْبَعِث  ْد  َتَفقَّ عىل تعيني الرقباء عىل العامل بعامة فقال: )...ُثمَّ 
اْستِْعاَمِل األَماَنِة  َعىَل  هَلُْم  َحْدَوٌة  أِلُُموِرِهْم   ِّ الرسِّ يِف  َتَعاُهَدَك  َفإِنَّ  َعَلْيِهْم  ْدِق واْلَوَفاِء  الصِّ
من  ال  والصالح  الصدق  أهل  من  يكونوا  أن  الرقباء  يف  ِعيَِّة()242(.وتوخى  بِالرَّ ْفِق  والرِّ

فاسدي الذمم.

أعامل  ملتابعة  واملدققني  املراقبني  من  شبكة  النشاء  الراعي  عيّل  اإلمام  حث  وقد 
العقوبة  ينزل  حتى  أخبار  من  يرده  ما  صحة  عىل  لالطمئنان  وصغارًا؛  كبارًا  املوظفني 
َيَدُه  َبَسَط  ِمنُْهْم  َأَحٌد  َفإِْن  األْعَواِن  ِمَن  ْظ  فَّ )وحَتَ لالشرت:  فقال  تردد)243(،  بال  باجلاين 
َعَلْيِه  َفَبَسْطَت  َشاِهدًا  بَِذلَِك  اْكَتَفْيَت  ُعُيونَِك  َأْخَباُر  ِعنَْدَك  َعَلْيِه  هِبَا  اْجَتَمَعْت  ِخَياَنٍة  إىَِل 

اْلُعُقوَبَة...()244(.

د.تفعيل مبداأ الثواب والعقاب:

كان  فقد  االجيايب،  لدورها  حقيقيًا  وتفعياًل  املراقبة،  نتائج  من  حتمية  نتيجة  وهو 
الثواب ملن أحسن وأجاد عمله، وهو هبذا  إتباع أسلوب  الراعي عىل  اإلمام عيّل حيث 
األسلوب حيفز املوظفني ألن يستمروا عىل ما هم عليه من االستقامة واألمانة، ويزدادوا 
يف البذل يف عملهم)245(، إذ يقول: )ُثمَّ اْعِرْف لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما َأْبىَل()246(، فال يكون 
االساءة  أهل  ويتامدى  باالحسان،  االحسان  أهل  فيزهد  بمنزلة سواء  واملسء  املحسن 
باإلساءة)247(، ومن أساليب التحفيز التي يعم خيها املحسن وغيه: مواصلة الثناء عىل 

ُض النَّاِكَل()248(. رِّ َجاَع وحُتَ ْم هَتُزُّ الشُّ ْكِر حِلُْسِن َأْفَعاهِلِ من حُيسن البالء فإن)َكْثَرَة الذِّ
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وقد وجه اإلمام عيل الراعي إىل حماسبة ومعاقبة األعوان واملوظفني عام يرتكبونه من 
جرائم أو خيانة يف أعامهلم بعد ثبوت التهمة، وأن تكون العقوبة مادية ومعنوية، فقال 
لالشرت: )...َفإِْن َأَحٌد ِمنُْهْم َبَسَط َيَدُه إىَِل ِخَياَنٍة...َفَبَسْطَت َعَلْيِه اْلُعُقوَبَة يِف َبَدنِِه وَأَخْذَتُه 

ْدَتُه َعاَر التَُّهَمِة()249(. َياَنِة وَقلَّ ِة وَوَسْمَتُه بِاخْلِ باَِم َأَصاَب ِمْن َعَمِلِه ُثمَّ َنَصْبَتُه بَِمَقاِم امْلََذلَّ

هـ.اعتماد اأ�ساليب ت�سمن اأو ت�ساعد املوظف على اال�ستقامة وال�سالح.

كبذل العطاء الواسع هلم مثاًل، والتوسعة يف رواتب ومعاشات كبار املوظفني مثل 
وضامن  والرشوات  املرافق  عن  به  ليتعففوا  اخلراج()250(؛  وعامل  والقضاة  اجلند  )قادة 
أيديم  املال حتت  االستمرار عىل ذلك مع وجود  فيهم، ألنه يصعب ضامن  االستقامة 
وهم يعيشون الضنك واحلاجة)251(، بل أن التوسعة يف البذل ينبغي أن تشمل املوظفني 
كافة كام أشار إىل ذلك اإلمام عيل يف عهده لألشرت قائاًل: )ُثمَّ َأْسبِْغ َعَلْيِهُم األْرَزاَق َفإِنَّ 
ٌة َعَلْيِهْم  َت َأْيِديِْم وُحجَّ ٌة هَلُْم َعىَل اْستِْصالِح َأْنُفِسِهْم وِغنًى هَلُْم َعْن َتنَاُوِل َما حَتْ َذلَِك ُقوَّ

إِْن َخاَلُفوا َأْمَرَك َأْو َثَلُموا َأَماَنَتَك()252(.

احملور اخلامس: تنظيم عالقة الراعي مع العدو:

اإلسالمية  الدولة  تتبناها  أن  ينبغي  عيّل-التي  اإلمام  فكر  السياسية-يف  العالقة  إن 
هي عالقة منتظمة قائمة عىل مبادئ، وتتحكم هبا ضوابط وقواعد، وال يمكن للحاكم 

االنفالت منها متى شاء نتيجة رغبة قصية العمر أو مصلحٍة مؤقتة)253(.

التي  والعهود  بالعقود  االلتزام  إىل  االشرت  السالم(  )عليه  اإلمام عيل  وّجه  ولذلك 
يربمها معالعدو، والتي جيب أن تكون مرعية عىل كل حال، بال غدٍر أو إفساد أو خيانة، 
بِاْلَوَفاِء  َعْهَدَك  َفُحْط  ًة  ِذمَّ ِمنَْك  َأْلَبْسَتُه  َأْو  ُعْقَدًة  َك  َعُدوِّ وَبنْيَ  َبْينََك  َعَقْدَت  )وإِْن  فقال: 
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ُه َلْيَس ِمْن َفَراِئِض اهللَِّ يَشْ ٌء  َتَك بِاألَماَنِة واْجَعْل َنْفَسَك ُجنًَّة ُدوَن َما َأْعَطْيَت َفإِنَّ واْرَع ِذمَّ
ِق َأْهَواِئِهْم وَتَشتُِّت آَراِئِهْم ِمْن َتْعظِيِم اْلَوَفاِء بِاْلُعُهوِد وَقْد  النَّاُس َأَشدُّ َعَلْيِه اْجتاَِمعًا َمَع َتَفرُّ
َتْغِدَرنَّ  اْلَغْدِر َفال  َعَواِقِب  ِمْن  اْسَتْوَبُلوا  ملَِا  امْلُْسِلِمنَي  َبْينَُهْم ُدوَن  فِياَم  ُكوَن  امْلُرْشِ َذلَِك  َلِزَم 
ُئ َعىَل اهللَِّ إاِل َجاِهٌل َشِقيٌّ وَقْد  رَتِ ُه ال جَيْ َك َفإِنَّ تَِك وال خَتِيَسنَّ بَِعْهِدَك وال خَتْتَِلنَّ َعُدوَّ بِِذمَّ
َتُه َأْمنًا َأْفَضاُه َبنْيَ اْلِعَباِد بَِرمْحَتِِه وَحِرياًم َيْسُكنُوَن إىَِل َمنََعتِِه وَيْسَتِفيُضوَن  َجَعَل اهللَُّ َعْهَدُه وِذمَّ
َلنَّ  ُز فِيِه اْلِعَلَل وال ُتَعوِّ وِّ إىَِل ِجَواِرِه َفال إِْدَغاَل وال ُمَداَلَسَة وال ِخَداَع فِيِه وال َتْعِقْد َعْقدًا جُتَ
َعىَل حَلِْن َقْوٍل َبْعَد التَّْأِكيِد والتَّْوثَِقِة وال َيْدُعَونََّك ِضيُق َأْمٍر َلِزَمَك فِيِه َعْهُد اهللَِّ إىَِل َطَلِب 
َك َعىَل ِضيِق َأْمٍر َتْرُجو اْنِفَراَجُه وَفْضَل َعاِقَبتِِه َخْيٌ ِمْن َغْدٍر  اْنِفَساِخِه بَِغْيِ احْلَقِّ َفإِنَّ َصرْبَ

خَتَاُف َتبَِعَتُه وَأْن حُتِيَط بَِك ِمَن اهللَِّ فِيِه طِْلَبٌة ال َتْسَتْقبُِل فِيَها ُدْنَياَك وال آِخَرَتَك()254(.

إليها اإلمام عيل )عليه السالم( يعرب بوضوح  التي أشار  العهود واملواثيق  إدارة  إن 
تتسم  ودالالت  قياًم  اإلسالمي  الصعيد  عىل  يضع  اإلسالمي  اإلداري  الفكر  أن  عىل 
قد  احلقائق  اهلل سبحانه وتعاىل، وهذه  لرضا  ابتغاء  املوقف  الصدق وعدم خيانة  بروح 
رعاية  وعدم  واملخادعة  بالتضليل  تتسم  السياسة  أن  يرون  ممن  العديد  بال  عن  تغرب 
الذمم، بل أن العكس هو الصحيح إذ أن الفكر السيايس السديد ما اتسم بعمق الوفاء 
اخليانة والتدليس واملخادعة، مهام كانت  انتهاج سبل  بالعهود والذمم واملواثيق وعدم 
باسرتاتيجياهتا  ترتقي  النبيلة  واألسس  احلميدة  املبادئ  عىل  املبنية  فالقرارات  النتائج، 
الفعيل االسرتاتيجي، وهكذا  البناء  تتقاطع مع  املرسومة، فاألسس ال  أهدافها  وحتقيق 
هو اإلسالم الرافض لكل انحراف يف مفاصل احلياة، بام فيه اإلنسان، فام كان مبني عىل 
مدمرة  اآلجلة  أو  العاجلة  نتائجه  اخلطأ  عىل  مبني  كان  وما  حممودة،  نتائجه  الصحيح 

للذات واملحيط اخلارجي)255(.

ويف جمال السياسة العسكرية يأمر اإلمام عيل )عليه السالم( الراعي بأن ال يرفض أية 
دعوة إىل الصلح ُتوجه إليه إذا كان فيها مصلحة، ورضا هلل تعاىل، أي أهنا حتقق السالم 
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َك وهللَِِّ فِيِه ِرًضا َفإِنَّ يِف  القائم عىل العدل فقال لألشرت: )وال َتْدَفَعنَّ ُصْلحًا َدَعاَك إَِلْيِه َعُدوُّ
َك  وِمَك وَأْمنًا لِباِلِدَك وَلِكِن احْلََذَر ُكلَّ احْلََذِر ِمْن َعُدوِّ ْلِح َدَعًة جِلُنُوِدَك وَراَحًة ِمْن مُهُ الصُّ

.)256() ِْم يِف َذلَِك ُحْسَن الظَّنِّ َل َفُخْذ بِاحْلَْزِم واهتَّ اَم َقاَرَب لَِيَتَغفَّ َبْعَد ُصْلِحِهَفإِنَّ اْلَعُدوَّ ُربَّ

فاإلمام عيّل يشي إىل أن احلرب رضورة وليست خيارًا، وأن البديل هلا هو أوىل منها، 
وهو السلم، وأن احلرب ال تكون استجابًة لشهوة احلاكم، وإنام تكون ألجل املجتمع 
السلم يف نظر  تبدو أولوية  والدفاع عن مصاحله، وليس هلا أهداف عدوانية، ومن هنا 
هي  التي  احلرب،  أخالق  عىل  تقوم  احلرب  أن  عن  فضاًل  السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام 
الوفاء وايثار السلم وحقن الدماء كلام أمكن، ألن اإلسالم هو دين السالم الذي يؤثر 
التعايش السلمي عىل احلرب والقتال والعداء بكل وسيلة ممكنة، فعىل الراعي الصالح 
يف دولة اإلسالم أال يرتك وسيلًة تقرب من السالم إالّ ويستعملها لينهي حالة احلرب 
والقتال، ويف الوقت نفسه يستعمل احلذر، فال يستنيم إىل عقود السالم والصلح، فيهمل 
االستعداد، ألن الدعوة إىل السالم قد تكون خديعًة من عدوه يراد منها الغدر، فينبغي 
أال يرتك له فرصة يستفيد منها من غدره إذا كانت دعوته إىل الصلح والسالم ناشئة عن 

نيٍة سيئة)257(.
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اخلـامتة

العهد الرشيف )عهد اإلمام عيل )عليه السالم( لالشرت  البحث يف مضامني  انتهى 
النخعي( إىل مجلة من النتائج منها:

ومتكاملة، . 1 حّية  منظومة  واملكاين،  الزماين  بامتدادها  العلوية  القيمية  املنظومة  إن 
واقعيةقابلة  منظومة  وهي   ،i اهلل  رسول  وُسنة  الكريم  القرآن  من  أساسها  تستمد 
للتطبيق عىل مّر العصور واألجيال؛ فهي بذلك )منتج عقدي حضاري(-إن صّح 

التعبي -.
حتتل قيمة التقوى موقع الصدارة يف تسلسل القيم التي تؤلف يف جمموعها رؤية اإلمام . 2

عيل للكون واحلياة، وقد مّثلت أسمى جتٍل للعالقة بني العبد ورّبه، أو االنعكاس 
األسايس ملا يقتضيه التوحيد يف رأيه، فهي حجر الزاوية يف تصوره الفكري واملعريف 

والسيايس عىل صعيد ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.
إن عهد االشرت هو أطول وثيقة كتبها اإلمام عيّل ألحد والته، وتضمنت تفصياًل . 3

والقيمية  واألخالقية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  احلكم  لقواعد  وشموالً 
اإلسالمية  الصيغة  لتطبيق  رعيته،  شؤون  إدارة  يف  الراعي  يلتزمها  أن  ينبغي  التي 
الصحيحة للحياة اإلنسانية عىل املجتمع يف سبيل بناء اإلنسان الكامل، وكانت هذه 
القواعد بمثابة اخلطط املدروسة املنتزعة من واقع املجتمع اإلسالمي، وُمعدة لتبلغ 

به املطامح التي كانت يصبو إليها.
كان إعداد اإلمام عيّل للراعي وبناءه قيميًا وتقوائيًا يستلزم تنظيم عالقاته األساسية، . 4

ومنها تنظيم عالقته مع اهلل سبحانه وتعاىل، واستشعار املعّية اإلهلية يف كل حني مما 
االستحضار  هذا  يكون  وال  واألهواء،  الشهوات  مع  االنزالق  عن  النفس  حيجز 
بإدامة الذكر والعبادة والطاعة، وعدم املساحمة يف النشاط الروحي للراعي،أما  إالّ 
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تنظيم عالقة الراعي مع نفسه فتكون عىل أساس التقوى، وسيطرة العقل عىل امليول 
والنزعات املختلفة، وأول تلك الرغبات اجلاحمة التي ينبغي جلمها هي نزعة التسلط 
والطغيان التي يمكن أن تترسب إىل نفس الراعي بفعل زهو السلطة وُاهبتها، وعالج 
وإدراك  السلطة  حقيقة  ووعي  عليه،  وقدرته  وجل  عّز  اخلالق  عظمة  بتذكر  ذلك 
وظيفتها يف إحقاق احلق ومواجهة الباطل، وإصالح حياة الناس ومعايشهم، وإقامة 

الدين واملحافظة عىل الرشيعة.
إن العالقة بني الراعي والرعية تضامنية تعاونية تفاعلية يتكيء عىل توازهنا الكيان . 5

هذه  ببناء  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  اهتامم  ذلك  تطلب  وقد  برمته،  االجتامعي 
العالقة عىل وفق معايي احلق واالنصاف والعدل واملساواة واحرتام دستور الدولة، 
احلكم،  بشؤون  ومكاشفتها  معها،  والتواصل  وخمالطتها،  الرعية،  عىل  واالنفتاح 

وإحاطتها بالرعاية األبوية.
مساواهتم . 6 تشمل:  موضوعية،  ُأسسًا  رعيته  عىل  الراعي  يطبقها  التي  للعدالة  إن 

وكفالة  العدل  أساس  عىل  وتنميتها  الدولة  أموال  وإدارة  والواجبات،  احلقوق  يف 
الفقراء، وتساويم أمام القضاء، وكانت احللول التي أرشد إليها اإلمام عيل )عليه 
السالم( يف هذه املجاالت حلوالً تارخيية وموضوعية وقيمية تضع ُأسسًا لديمقراطية 

العالقة بني الناس عىل خمتلف القوميات والطوائف وامللل والنحل.
أعوانه . 7 وبني  بينه  القيمية  العالقة  لبناء  للراعي  عيّل  اإلمــام  توجيهات  اعتمدت 

هؤالء  اختيار  حسن  عىل:  الدولة  إدارة  يف  معه  املشرتكني  والعامل  املوظفني  من 
بني  العمل  وتقسيم  والعميل،  األخالقي  باجلانب  ترتبط  ملواصفات  وفقًا  املوظفني 
هؤالء املوظفني من الناحية اإلدارية والتنظيمية، وتطبيق سياسة اإلرشاف واملتابعة 
واملراقبة املستمرة لصون مصالح األمة، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب تبعًا لذلك، 
التوسعة  مثل  االستقامة  عىل  املوظف  تساعد  التي  األساليب  استعامل  عن  ناهيك 
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عليهم يف معاشاهتم ورواتبهم.
إىل . 8 العدو عالقة قيمية، فوّجه  الراعي مع  حرص اإلمام عيّل عىل أن تكون عالقة 

الضوابط والقواعد التي حتكم هذه العالقة، وهي ضوابط تستند إىل املبادئ احلميدة 
واألسس النبيلة التي ترفض االنحراف يف مفاصل احلياة كافة.

واحلمد هلل رب العاملني
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قائـمة املصـادر واملراجـع

اأواًل: امل�سادر االأولية.

1- اآلمدي، عبد الواحد التميمي )من علامء القرن اخلامس اهلجري(، غرر احلكم ودرر 
الكلم، حتقيق: السيد مهدي الرجائي، ط إيران، 1426هـ/2005م.

االستنفار  أو  الغارات  )ت283هـ/896م(،  سعيد  بن  حممد  بن  إبراهيم  الثقفي،   -2
والغارات، ط دار االضواء، بيوت، 1407هـ/1987م.

التعريفات،  )ت816هـ/1413م(،  عيل  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  اجلرجاين،   -3
طبغداد، )بال.ت(.

4- اجلوهري، إسامعيل بن محاد )ت393هـ/1002م(، الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية، حتقيق: أمحد عبد الغفور، ط4، بيوت، 1407هـ/1986م.

5- احلاكم النيسابوري، أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل )ت405هـ/1014م(، املستدرك 
عىل الصحيحني، ط دار الفكر، بيوت، 1422هـ/2002م.

هنج  رشح  )ت656هـ/1258م(،  املدائني  اهلل  هبة  بن  الدين  عز  احلديد،  أيب  ابن   -6
البالغة، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط إيران، 1421هـ/2001م.

الشيباين )ت241هـ/855م(، مسند أمحد، ط دار إحياء الرتاث،  ابن حنبل، أمحد   -7
بيوت، )بال.ت(.

8- ابن أيب طالب، اإلمام عيل )ت40هـ/660م(، هنج البالغة، مجع: الرشيف الريض، 
وفهرسة:  تعليق  )ت406هـ/1015م(،  موسى  بن  احلسني  بن  حممد  احلسن  أيب 
قم،  اهلجرة،  دار  ط3،  تربيزيان،  فارس  الشيخ  حتقيق:  الصالح،  صبحي  الدكتور 

1425هـ/2004م.
9- الطربيس، أبو عيل الفضل بن احلسن بن الفضل )من علامء القرن 6هـ(، جممع البيان 
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يف تفسي القرآن، وضع حواشيه وخّرج آياته وشواهده: إبراهيم شمس الدين، ط 
دار الكتب العلمية، بيوت، 1418هـ/1997م.

الطربي-تاريخ  تاريخ  بن جرير )ت310هـ/922م(،  أيب جعفر حممد  الطربي،   -10
األمم وامللوك، ط دار إحياء الرتاث العريب، بيوت، 1429هـ/2008م.

)ت520هـ/1126م(،  الفهري  الوليد  بن  حممد  بن  حممد  بكر  أبو  الطرطويش،   -11
رساج امللوك، طبعة حجرية، االسكندرية، 1289هـ/1872م.

القاموس  )ت817هـ/1414م(،  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  الفيوزآبادي،   -12
املحيط، إعداد وتقديم، حممد عبد الرمحن املرعشيل، ط بيوت، 1424هـ/2003م.
13- ابن قتيبة، أيب حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري )ت276هـ/889م(، املعارف، 

ط2، دار الكتب العلمية، بيوت، 1424هـ/2003م.
أخبار  لدرر  األنوار اجلامعة  باقر )ت1111هـ/1699م(، بحار  املجلس، حممد   -14

االئمة األطهار، ط3، بيوت، 1403هـ/1983م.
15- ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين بن مكرم االفريقي )ت711هـ/1311م(، لسان 
العرب، مراجعة وتدقيق: يوسف البقاعي وآخرون، ط بيوت، 1426هـ/2005م.
16- املنقري، نرص بن مزاحم )ت212هـ/827م(، وقعة صفني، حتقيق ورشح: عبد 

السالم حممد هارون، ط3، قم، 1422هـ/2001م.
17- الواسطي، أيب احلسن عيل بن حممد الليثي )ت يف ق6هـ(، عيون احلكم واملواعظ، 

حتقيق: حسني احلسيني البيجندي، ط قم، 1417هـ/1996م.
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ثانيًا: املراجع الثانوية:

إيران،  الفقاهة،  نرش  مؤسسة  عاشوراء،  رحاب  يف  مهدي،  حممد  اآلصفي،   -1
1419هـ/1998م.

2- األعرجي، زهي، اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( السية الذاتية واالجتامعية، 
ط2، بيوت، 1430هـ/2008م.

قم،  القربى،  ذوي  منشورات  الفلسفة،  موسوعة  الرمحن،  عبد  بدوي،   -3
1427هـ/2006م.

4- التميمي، الدكتور مهدي حسني، اإلمام عيل )عليه السالم( التدبي القيادي للدولة، 
طالنجف األرشف، 1426هـ/2015م.

قم،  ط  اإلنسانية،  العدالة  صوت  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  جورج،  جرداق،   -5
1423هـ/2002م.

6- اجلنايب، ميثم، اإلمام عيل القوة واملثال-الرتاجيديا السياسية للطوباوية الثورية، ط 
دار املدى، دمشق-بيوت، 1416هـ/1995م.

7- احلكيم، حممد تقي، مع اإلمام عيل )عليه السالم( يف منهجيته وهنجه، ط املؤسسة 
الدولية للدراسات والنرش، بيوت، 1423هـ/2002م.

8- محود، خضي كاظم، السياسة اإلدارية يف فكر اإلمام عيل بني األصالة واملعارصة، ط 
بيوت، )بال.ت(.

9- اخلوئي، املحقق ميزا حبيب اهلل اهلاشمي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، ط 
دار املحجة البيضاء، بيوت، 1434هـ/2013م.

)عليه  عيل  اإلمام  عند  االجتامعي  الفكر  يف  األمي،  عبد  الرضا  عبد  الزبيدي،   -10
السالم( دراسة يف ضوء هنج البالغة، ط قم، 1426هـ/2005م.

11- السيد جاسم، عزيز، عيل سلطة احلق، حتقيق وتعليق: صادق جعفر الروازق، ط 
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قم، 1428هـ/2007م.
12- الشامي، حسني بركة، الربنامج األمثل إلدارة الدولة وقيادة املجتمع يف عهد اإلمام 

عيّل ملالك االشرت، ط2، دار السالم، بغداد، 1429هـ/2008.
الكريم  القرآن  واملواطنة يف  للدولة  النظرية  الرشيفي، حممد رضا مطر، األصول   -13
كربالء،  الكفيل،  دار  السالم(،  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  عند  وتطبيقاهتا 

1437هـ/2016م.
بيوت،  ط4،  البالغة،  هنج  يف  دراسات  مهدي،  حممد  الدين،  شمس   -14

1422هـ/2001م.
بيوت،  الوفاء،  مؤسسة  ط2،  االشرت،  عهد  مهدي،  حممد  الدين،  شمس   -15

1404هـ/1984م.
16- شهاب، السيد عباس هاشم علوي، معامل الفكر التنموي اإلسالمي )اإلمام عيل بن 

أيب طالب )عليه السالم( نموذجًا، ط دار العصمة، البحرين، 1428هـ/2007م.
17- صليبا، د.مجيل، املعجم الفلسفي، ط إيران، 1426هـ/2005م.

دار  ط2،  السالم(،  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  الفتاح،  عبد  املقصود،  عبد   -18
الصفوة، بيوت، 1433هـ/2012م.

19- العسل، إبراهيم، التنمية يف اإلسالم، ط بيوت، 1416هـ/1996م.
بغداد،  والتوزيع،  للنرش  املعرفة  رشكة  ط3،  والرعية،  الراعي  توفيق،  الفكيكي،   -20

)بال.ت(.
21- قرباين، زين العابدين، ميثاق إدارة الدولة يف عهد أمي املؤمنني )عليه السالم( ملالك 
االشرت، تعريب: قاسم البيضاين، حتقيق: حممد صالح احللفي وأمحد عبد احلسني، ط 

قم، 1434هـ/2012م.
22- القزويني، د.حمسن باقر، عيل بن أيب طالب )عليه السالم( رجل املعارضة والدولة، 
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ط دار العلوم، بيوت، 1425هـ/2004م.
23- املتوكل، حممد عطا، املذهب السيايس يف اإلسالم، ط2، بيوت، 1405هـ/1985م.
24- املحنك، هاشم حسني نارص، علم االجتامع يف هنج البالغة، ط النجف، )بال.ت(.
25- املحنك، هاشم حسني نارص، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ط دار 

أنباء للطباعة والنرش، العراق، 1412هـ/1991م.
دار  ط2،  اليوسفي،  هادي  ترمجة:  البالغة،  هنج  رحاب  يف  مرتىض،  املطهري،   -26

التعارف، بيوت، 1400هـ/1980م.
27- مغنية، الشيخ حممد جواد، يف ظالل هنج البالغة، ط3، دار العلم للماليني، بيوت، 

1400هـ/1979م.
السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام  األئمة-مكاتيب  مكاتيب  األمحدي،  عيل  امليانجي،   -28

حتقيق ومراجعة: جمتبى فرجي، ط دار احلديث، قم، 1426هـ/2005م.
29- نرص اهلل، حسن عباس، مجهورية احلكمة يف هنج البالغة، ط دار القارئ، بيوت، 

1427هـ/2006م.

ثالثًا: البحوث يف املجالت العلمية:

1- جاسم، سنان سعيد، املنظومة القيمية واألخالقية يف النهضة احلسينية، دورية وقائع 
مؤمتر اإلصالح احلسني، ط النجف، 1438هـ/2016م.

األموي، جملة  احلكم  وانتهاكها يف سياسات  القيم  تغييب  السيد خالد،  2- سيساوي، 
اإلصالح احلسيني، العدد 11، 1436هـ/2015م.

3- العطار، مهدي، الشورى يف اإلسالم-تأمالت يف النظرية والواقع التطبيقي، )جملة 
قضايا إسالمية(، ع6، 1419هـ/1998م.
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رابعًا: الر�سائل اجلامعية.

1- مزهر، ثائر حسن ضاحي، اطروحة احلكم عند اإلمام عيل )عليه السالم(، رسالة 
ماجستي مقدمة إىل كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1437هـ/2016م.

الهوامش:

هنج  رشح  )ت656هـ/1258م(،  املدائني  اهلل  هبة  بن  الدين  عز  احلديد،  أيب  1.ابن 
البالغة، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط إيران، 1421هـ/2001م، 231/20.

2.املصدر نفسه، 94/16.
جملة  األموي،  احلكم  وانتهاكها يف سياسات  القيم  تغييب  السيد خالد،  3.السيساوي، 

اإلصالح احلسيني، العدد 11، 1436هـ/2015م، ص158.
4.ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين بن مكرم االفريقي )ت711هـ/1311م(، لسان 
العرب، مراجعة وتدقيق: يوسف البقاعي وآخرون، ط بيوت، 1426هـ/2005م، 
مادة قوم؛ اجلوهري، إسامعيل بن محاد )ت393هـ/1002م(، الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية، حتقيق: أمحد عبد الغفور، ط4، بيوت، 1407هـ/1986م، مادة 

قوم.
5.الفيوزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب )ت817هـ/1414م(، القاموس املحيط، 
مادة  املرعشيل، ط بيوت، 1424هـ/2003م،  الرمحن  إعداد وتقديم: حممد عبد 

قوم.
6.ابن منظور، لسان العرب، مادة قوم، اجلوهري، الصحاح، مادة قوم.

7.سورة فصلت، اآلية 6.
8.سورة الفرقان، اآلية 67.

9.سورة النساء، اآلية 34.



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 76

10.سورة آل عمران، اآلية 75.
11.سورة التوبة، اآلية 36.

12.سورة األنعام، اآلية 161.
13.سيساوي، تغييب القيم، ص158.

14.سيساوي، تغييب القيم، ص159؛ جاسم، سنان سعيد، املنظومة القيمية واألخالقية 
النجف،  ط  األول،  احلسيني  اإلصالح  مؤمتر  وقائع  دورية  احلسينية،  النهضة  يف 
1438هـ/2016م، املجلد األول، ص602-603؛ وينظر: بدوي، عبد الرمحن، 
-216/3 1427هـ/2006م،  قم،  القربى،  ذوي  منشورات  الفلسفة،  موسوعة 

.217
15.إذ تتوقف القيمة عىل املنفعة التي تكون مقياسًا لليشء املقّوم، واملنفعة أمر نسبي متامًا 

ويتوقف عىل عوامل عديدة كاحلاجة والعرض والطلب...الخ.
16.بدوي، موسوعة الفلسفة، 217-216/3.

17.جاسم، املنظومة القيمية، 603/1.
18.سيساوي، تغييب القيم، ص162-161.

19.املتوكل، حممد عطا، املذهب السيايس يف اإلسالم، ط2، بيوت، 1405هـ/1985م، 
ص188.

َحْولَِك سورة آل  ِمْن  وا  اْلَقْلِب الَْنَفضُّ َغِليَظ  َفظًّا  ُكنَْت  َوَلْو  تعاىل:  قوله  20.كام يف 
تِي ِهَي  يَِّئُة اْدَفْع بِالَّ َتْسَتِوي احْلََسنَُة َوالَ السَّ عمران، اآلية 159؛ وقوله تعاىل: َوالَ 

ُه َويِلٌّ مَحِيٌم سورة فصلت، اآلية 34. ِذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ َأْحَسُن َفإَِذا الَّ
21.املتوكل، املذهب السيايس، ص191-190.

22.سيساوي، تغييب القيم، ص162.
التعريفات،  )ت816هـ/1413م(،  عيل  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  23.اجلرجاين، 
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املحنك، هاشم حسني نارص، علم االجتامع يف هنج  بغداد، )بال.ت(، ص41؛  ط 
البالغة، ط النجف، ) بال.ت(، ص431.

إيران،  الفقاهة،  نرش  مؤسسة  عاشوراء،  رحاب  يف  مهدي،  حممد  24.اآلصفي، 
1419هـ/1998م، ص62-61.

25.سورة ص، اآلية 26.
موسى  بن  احلسني  بن  حممد  احلسن  أيب  الريض،  الرشيف  مجع:  البالغة،  26.هنج 
الشيخ  حتقيق:  الصالح،  صبحي  الدكتور  وفهرسة:  تعليق  )ت406هـ/1015م(، 
 ،42 رقم  الكالم  1425هـ/2004م،  قم،  اهلجرة،  دار  ط3،  تربيزيان،  فارس 

ص84.
27.اآلصفي، يف رحاب عاشوراء، ص60.

الكلم،  القرن 5هـ(، غرر احلكم وُدرر  التميمي ) من علامء  الواحد  28.اآلمدي، عبد 
حتقيق: السيد مهدي الرجائي، ط إيران، 1426هـ/2005م، ص270.

29.ينظر: املجلس، بحار األنوار، 116/17.
بيوت،  ط4،  البالغة،  هنج  يف  دراسات  مهدي،  حممد  الدين،  30.شمس 

1422هـ/2001م، ص155.
31.ينظر: سورة البقرة، اآلية 2، سورة البقرة، اآلية 177، سورة آل عمران، اآلية 133، 

سورة املائدة، اآلية 8.
32.ينظر عىل سبيل املثال: هنج البالغة، اخلطبة 75، ص111؛ اخلطبة 82، ص116، 
ص121، ص125، ص126، ص127؛ اخلطبة 113، ص206؛ اخلطبة 132، 
ص234؛ اخلطبة 157، ص270؛ اخلطبة 161، ص281؛ اخلطبة 191، ص353؛ 

اخلطبة 195، ص389.
33.سورة النحل، اآلية 90.
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34.الطربيس، أبو عيل الفضل بن احلسن بن الفضل ) من علامء القرن السادس اهلجري 
إبراهيم  وشواهده:  آياته  وخّرج  حواشيه  وضع  القرآن،  تفسي  يف  البيان  جممع   ،)

شمس الدين، ط دار الكتب العلمية، بيوت، 1418هـ/1997م، 51/1.
35.شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص158.

36.سورة احلجرات، اآلية 13.
37.شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص160-159.

38.ينظر: هنج البالغة، ص121، ص125، ص206، ص270-271، ص281.
39.املحنك، علم االجتامع يف هنج البالغة، ص435.

40.شهاب، السيد عباس هاشم علوي، معامل الفكر التنموي اإلسالمي ) اإلمام عيل بن 
أيب طالب a نموذجًا(، ط دار العصمة، البحرين، 1428هـ/2007م، ص118-

.119
41.سياوي، تغييب القيم، ص173.

42.هنج البالغة، الكتاب رقم 53، 548.
ِذي َكاَن ِمنَّا ُمنَاَفَسًة يِف ُسْلَطاٍن وال اْلتاَِمَس  ُه مَلْ َيُكِن الَّ 43.وهو القائل: »اللَُّهمَّ إِنََّك َتْعَلُم َأنَّ
يَشْ ٍء ِمْن ُفُضوِل احْلَُطاِم وَلِكْن لِنَِرَد امْلََعامِلَ ِمْن ِدينَِك وُنْظِهَر اإلْصالَح يِف باِلِدَك َفَيْأَمَن 
 ،131 رقم  نص  البالغة،  هنج  ُحُدوِدَك«  ِمْن  َلُة  امْلَُعطَّ وُتَقاَم  ِعَباِدَك  ِمْن  امْلَْظُلوُموَن 

ص232.
44.شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص365.

الروازق، ط  45.السيد جاسم، عزيز، عيل سلطة احلق، حتقيق وتعليق: صادق جعفر 
قم، 1428هـ/2007م، ص439، ص440.

الفتح، فأصيبت  46.مالك بن احلارث بن عبد يغوث النخعي الكويف، حرض حروب 
ملزاياه  وكان  الكوفة،  يف  يعيش  كان  باألشرت،  فاشتهر  اليموك  معركة  يف  عينه 
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مع  نفي  الكوفيني،  نفوس  يف  كبي  تأثي  وحياته،  وأهبته  ومنعته  ومرؤته  األخالقية 
الكوفة، واشرتك  بوايل  أيام عثامن بسبب اصطدامه  عدد من أصحابه إىل محص يف 
يف الثورة عىل عثامن بن عفان، كان من رجال اإلمام عيل البارزين أيام خالفته، إذ 
اشرتك يف حرب اجلمل، وكانت له مواقف مشهودة يف صفني، وويل اجلزيرة لإلمام 
عيّل ومن ثمَّ واله مرصًا بعد أن اضطربت عىل حممد بن أيب بكر، وكان معاوية قد 
عزم عىل االستيالء عىل مرص، فخاف من وصول األشرت إليها ملا عرف عنه من كفاءة 
ودأب واستامتة وخربه يف العمل، فقىض معاوية عليه قبل وصوله إىل مرص بطريقة 
غادرة، بعدما تناول من العسل املسموم بسّم فتاك، فحزن اإلمام عيّل لفقده، حتى 

َعّد موته من مصائب الدهر.
ملزيد ينظر: املنقري، نرص بن مزاحم )ت212هـ/827م(، وقعة صفني، حتقيق ورشح: 
عبد السالم حممد هارون، ط3، قم، 1422هـ/2001م، ص12، ص62، ص154، 
ابن   ،544 ،506 ،525 ،467 ،440 ،364 ،289 ،258 ،250 ،175 ،173
الدينوري )ت276هـ/889م(، املعارف، ط2،  قتيبة، أيب حممد عبد اهلل بن مسلم 
جعفر  أيب  الطربي،  ص324؛  1424هـ/2003م،  بيوت،  العلمية،  الكتب  دار 
عيل  امليانجي،   ،64-63/5  ،386-384( )ت310هـ/922م(،  جرير  بن  حممد 
األمحدي، مكاتيب األئمة، مكاتيب اإلمام عيل a، حتقيق ومراجعة: جمتبى فرجي، 

ط دار احلديث، قم، 1426هـ/2005م، 471-460/1.
أو  الغارات  )ت283هـ/896م(،  سعيد  بن  حممد  بن  إبراهيم  الثقفي،  47.ينظر: 
ص166- 1407هـ/1987م،  بيوت،  األضواء،  دار  ط  والغارات،  االستنفار 

171؛ الطربي، تاريخ، 63/5.
48.هنج البالغة، الكتاب رقم 38، ص523.

*الظبة: حد السيف والسنان ونحوها.
*نايب الرضيبة: النايب من السيوف الذي ال يقطع.
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49.ينظر: املحنك، علم االجتامع يف هنج البالغة، ص337-336.
الصفوة، بيوت،  دار  أيب طالب، ط2،  بن  اإلمام عيل  الفتاح،  املقصود، عبد  50.عبد 

1433هـ/2012م، 133-132/7.
51.الرشيف الريض، هنج البالغة، ص545.

52.التميمي، الدكتور مهدي حسني، اإلمام عيل a التدبي القيادي للدولة، ط النجف 
األرشف، 1436هـ/2015م، ص115.

53.املرجع نفسه، ص115.
من  كثي  عند  هذا  الناس  يوم  وإىل  صدوره  منذ  العناية  موضع  العهد  هذا  54.أصبح 
درسًا  تناولوه  قد  نراهم  لذلك  القانون،  وأساتذة  األدب،  وأعالم  العلم،  رجال 
وبحثًا وأوسعوه رشحًا وتعليقًا وافردوا فيه املؤلفات، وترمجوه إىل بعض اللغات، 
هذا مضافًا إىل ما تعرض له عامة رشاح ) هنج البالغة ( برشوح مبسوطة وخمترصة 
كل بحسب طريقته يف رشح هنج البالغة ولو انتزعت من تلك الرشوح لكانت عدة 
جملدات.لنامذج من عناوين تلك الرشوحات التي عنيت بعهد األشرت.ينظر: شمس 
الدين، حممد مهدي، عهد األشرت، ط2، مؤسسة الوفاء، بيوت، 1404هـ/1984م، 

ص51-46.
55.شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص285.

56.هنج البالغة، كتاب رقم 53، ص546.
57.ينظر: امللحق رقم )1( عهد األشرت.

58.شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص285.
59.ينظر: شمس الدين، عهد األشرت، ص38-39؛ اخلوئي، املحقق ميزا حبيب اهلل 
بيوت،  البيضاء،  املحجة  دار  ط  البالغة،  هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج  اهلاشمي، 

1434هـ/2013م، 292/20.
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الدولية  املؤسسة  ط  وهنجه،  منهجيته  يف   a عيل  اإلمام  مع  تقي،  حممد  60.احلكيم، 
للدراسات والنرش، بيوت، 1423هـ/2002م، ص121-120.

 ( بغداد،  والتوزيع،  للنرش  املعرفة  الراعي والرعية، ط3، رشكة  توفيق،  61.الفكيكي، 
بال.ت(، ص66.

62.الشامي، حسني بركة، الربنامج األمثل إلدارة الدولة وقيادة املجتمع يف عهد اإلمام 
عيل ملالك األشرت، ط2، دار اإلسالم، بغداد، 1429هـ/2008م، ص144.

63.شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص142-141.
الكريم  القرآن  يف  واملواطنة  للدولة  النظرية  األصول  مطر،  رضا  حممد  64.الرشيفي، 
وتطبيقاهتا عند اإلمام عيل بن أيب طالب a، دار الكفيل، كربالء، 1437هـ/2016م، 

ص179.
65.القزويني، د.حمسن باقر، عيل بن أيب طالب a رجل املعارضة والدولة، ط دار العلوم، 

بيوت، 1425هـ/2004م، ص217-216.
66.التميمي، اإلمام عيل a التدبي القيادي للدولة، ص168-167.

67.السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص438.
68.شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص274.

69.الرشيفي، األصول النظرية للدولة واملواطنة، ص266.
البالغة، ط دار  القيادي يف هنج  70.املحنك، هاشم حسني نارص، اإلدارة واألسلوب 

انباء للطباعة والنرش، العراق، 1412هـ/1991م، ص305.
71.الشامي، الربنامج األمثل، ص143.

72.املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص308.
73.اآلصفي، يف رحاب عاشوراء، ص65-64.

74.هنج البالغة، الكتاب 53 ) عهد األشرت (، ص565.
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75.شمس الدين، عهد األشرت، ص164.
76.هنج البالغة، الكتاب 53 ) عهد األشرت (، ص566.

77.شمس الدين، عهد األشرت، ص164.
78.هنج البالغة، الكتاب 53 ) عهد األشرت (، ص546.

79.محود، خضي كاظم، السياسة اإلدارية يف فكر اإلمام عيّل بني األصالة واملعارصة، ط 
بيوت، )بال.ت(، ص12، ص13.
80.الشامي، الربنامج األمثل، ص154.
81.شمس الدين، عهد األشرت، ص69.

82.هنج البالغة، الكتاب 53 )عهد األشرت(، ص547.
الفرقان،  َوِكياًل سورة  َعَلْيِه  َتُكوُن  َأَفَأْنَت  َهَواُه  إهَِلَُه  َذ  َ اختَّ َمْن  َأَرَأْيَت  83.قال تعاىل: 
اآلية 43؛ شمس الدين، عهد األشرت، ص68؛ الشامي، الربنامج األمثل، ص160، 

.161
84.هنج البالغة، الكتاب 53 ) عهد األشرت (، ص546.

85.شمس الدين، عهد األشرت، ص69.
86.نرص اهلل، حسن عباس، مجهورية احلكمة يف هنج البالغة، ط دار القارئ، بيوت، 

1427هـ/2006م، ص70.
87.القزويني، اإلمام عيل، ص195.

88.هنج البالغة، احلكمة رقم 68، ص614.
89.املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص252.

90.السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص461-460.
91.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 ) عهد األشرت(، ص547.االدغال = ادخال الفساد، 

والِغي: حادثات الدهر بنقلب الدول.
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92.ينظر: شمس الدين، عهد األشرت، ص75.
93.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 ) عهد األشرت(، ص548.
94.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص570.
95.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص551.

96.محود، السياسة اإلدارية، ص23-22.
97.السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص461.

98.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص547-546.
99.العطار، مهدي، الشورى يف اإلسالم-تأمالت يف النظرية والواقع التطبيقي، )جملة 

قضايا إسالمية(، ع6، ص1419هـ/1998م، ص440.
100.ينظر: هنج البالغة، اخلطبة رقم )3(، ص39، اخلطبة 33، ص76.

101.مزهر، ثائر حسن ضاحي، اطروحة احلكم عند اإلمام عيل، رسالة ماجستي مقدمة 
إىل كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1437هـ/2016م، ص73-72.

102.ينظر: املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص78.
103.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص546.

104.سيساوي، تغييب القيم، ص171.
105.التميمي، اإلمام عيل، ص111-110.

106.هنج البالغة، اخلطبة رقم 216، ص419.
عبد  الرضا  عبد  الزبيدي،  ص165؛  عيل،  اإلمام  عند  احلكم  اطروحة  107.مزهر، 
األمي، يف الفكر االجتامعي عند اإلمام عيل a دراسة يف ضوء هنج البالغة، ط قم، 

1426هـ/2005م، ص108.
108.القزويني، عيل بن أيب طالب، ص186.

109.هنج البالغة، اخلطبة رقم 216، ص419-418.
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110.شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص293.
111.هنج البالغة، رقم اخلطبة، 216، ص419.

112.مزهر، اطروحة احلكم عند اإلمام عيل، ص166؛ اجلنايب، ميثم، اإلمام عيل القوة 
دمشق-بيوت،  املدى،  دار  ط  الثورية،  للطوباوية  السياسية  واملثال-الرتاجيديا 

1416هـ/1995م، ص133.
113.ينظر: هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص556.

114.اخلوئي، منهاج الرباعة، 363/20.
115.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص572.

116.الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص15.
117.احلاكم النيسابوري، أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل )ت405هـ/1014م(، املستدرك 

عىل الصحيحني، ط دار الفكر، بيوت، 1422هـ/2002م، 337/3.
118.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص549.

119.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص568-567.
البالغة،  هنج  وينظر:  ص90-91؛  عيّل،  اإلمام  عند  احلكم  أطروحة  120.مزهر، 

الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص570-569.
121.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص548.

122.املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص202.
123.القزويني، اإلمام عيل، ص207.

124.الرشيفي، األصول النظرية للدولة واملواطنة، ص170.
احلكم  عيون  6هـ(،  القرن  يف  )ت  الليثي  حممد  بن  عيل  احلسن  أيب  125.الواسطي، 
واملواعظ، حتقيق: حسني احلسيني البيجندي، ط قم، 1417هـ/1996م، ص26.

126.صليبا، د.مجيل، املعجم الفلسفي، ط إيران، 1426هـ/2005م، 59/2.
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ص102،  ص47،  ص46،  ص43،  ص39،  احلكم،  غرر  اآلمدي،  127.ينظر: 
ص298، ص335، ص354، ص555، ص690.

128.نرص اهلل، مجهورية احلكمة، ص151.
129.اآلمدي، غرر احلكم، ص90.

عيل،  اإلمام  عند  احلكم  اطروحة  مزهر،  ص148؛  احلكمة،  مجهورية  اهلل،  130.نرص 
ص95.

131.نرص اهلل، مجهورية احلكمة، ص152؛ وينظر يف أقوال اإلمام عيل a: )العدل ُجنة 
الدول(، )ما حصن الدول مثل العدل(، )بالعدل تصلح الرعية(، )ما ُعمرت البلدان 

بمثل العدل( اآلمدي، غرر احلكم، ص102، ص298، ص688، ص690.
132.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص546.

133.الفكيكي، الراعي والرعية، ص41-40.
134.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص549.

135.القزويني، اإلمام عيل، ص207-206.
136.ينظر: الثقفي، الغارات، ص49-44.

137.الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص193-192.
138.املرجع نفسه، ص195.

139.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص547.
140.السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص464، ص467.

141.املرجع نفسه، ص466.
142.سورة فاطر، اآلية 3.

143.سورة يس، اآلية 60.
144.املتوكل، املذهب السيايس، ص114.
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145.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص556.
146.اخلوئي، منهاج الرباعة، 319/20.

147.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص551.
عىل  أعجمي  وال  أعجمي  عىل  لعريب  فضل  و)ال  13؛  اآلية  احلجرات،  148.سورة 
بالتقوى( كام قال رسول اهلل  عريب، وال ألمحر عىل أسود، وال ألسود عىل أمحر إالّ 
i.ابن حنبل، أمحد الشيباين )ت241هـ/855م(، مسند أمحد، ط دار إحياء الرتاث، 

بيوت، )بال.ت(، احلديث رقم 2305.
149.محود، السياسات اإلدارية، ص34.

150.القزويني، اإلمام عيل، ص207.
151.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص551.

152.الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص237.
153.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص546.

154.شهاب، معامل الفكر التنموي، ص115-117؛ واملتتبع لكلامت اإلمام عيل جيد أن 
أهداف التنمية عنده ترتكز يف أربع نقاط رئيسية خلصها أمره ملالك االشرت بـ)استصالح 
أهلها( وهي: 1- بناء جمتمع متعلم.2- بناء جمتمع خال من األمراض.3- بناء جمتمع 
الكفاية.4- بناء جمتمع املتقني الذي يتوفر عىل تلكم األهداف مجيعًا.املرجع نفسه، 

ص117.
155.العسل، إبراهيم، التنمية يف اإلسالم، ط بيوت، 1416هـ/1996م، ص90.

*أهل البؤس: الذين يعانون شدة الفقر.
*الزمنى: أرباب العاهات املانعة هلم عن االكتساب.

*القانع: السائل.
*املعرت: املتعرض للسؤال بال عطاء.
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*تقتحمه العيون: تنظر إليه احتقارًا وازدراًء.
156.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص564-563.

157.الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص254.
158.اخلوئي، منهاج الرباعة، 344-343/20.

159.املرجع نفسه، 344/20.
160.شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص247.

161.الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص254-253.
162.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص559.

163.السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص423، ص324.
164.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص560-559.

*شكو ثقاًل أو علة: أي شكوا من مال اخلراج املرضوب عىل األرض أو من عّلة ساموية 
أرّضت بزرعهمز

*انقطاع رشب: انقطاع ماء يف بالد تسقى باألهنار.
*انقطاع بآلة: ما يبل األرض من مطر وندى، لألرايض التي تسقى باألمطار.

*إحالة أرض: حتويل األرض البذرو إىل فساد بالتعفن بعد أن غلبت عليها الرطوبة.
*التبجح: الرسور بام يرى من حسن عمله بالعدل.

*االمجام: الرتفيه والراحة.
165.شمس الدين، عهد االشرت، ص135.

166.السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص324.
167.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص559.

168.شهاب، معامل الفكر التنموي، ص251.
169.جرداق، جورج، اإلمام عيل a صوت العدالة اإلنسانية، ط قم، 1423هـ/2002م، 
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.348/1
170.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص567.

الذاتية  السية  السالم(:  طالب)عليه  أيب  بن  عيل  اإلمام  زهي،  171.األعرجي، 
واالجتامعية، ط2، بيوت، 1430هـ/2008م، ص719؛ مزهر، اطروحة احلكم 
ينظر:  عيّل  اإلمام  فكر  يف  القضاء  يف  وللتوسع  ص100-99،  عيل،  اإلمام  عند 
بيوت،  الرافدين،  دار  ط  القضاء،  يف  ومنهجه  عيّل  اإلمام  فاضل،  املال،  عباس 

1432هـ/2010م.
دار  ط2،  اليوسفي،  هادي  ترمجة:  البالغة،  هنج  رحاب  يف  مرتىض،  172.املطهري، 

التعارف، بيوت، 1400هـ/1980م، ص97.
173.العطار، الشورى يف اإلسالم، ص377.

174.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص550.
175.اخلوئي، منهاج الرباعة، 303/20.

176.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص551.

177.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص552.
عيل،  اإلمام  القزويني،  ص470-471؛  احلق،  سلطة  عيل  جاسم،  178.السيد 

ص203-202.
179.فليس غريبًا أن يأيت ذكرها يف اآلية نفسها التي حثت عىل اللني والرفق وهي قوله 
وا ِمْن  ا َغلِيَظ الَْقلِْب اَلنَْفضُّ ِ نِلَْت لَُهْم َولَْو ُكنَْت َفظًّ تعاىل: فَبَِما رَْحٍَة ِمْن اللَّ
ْمِر... آل عمران، اآلية 159؛ 

َ
َحْولَِك فَاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغفِْر لَُهْم وََشاوِرُْهْم ِف األ

الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص216.
180.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص551.

181.الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص217.
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182.املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص256.
183.املرجع نفسه، ص257.

184.الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص217.
185.السيد جاسم، عيل سلطة احلق، ص453.

186.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص567-566.
187.ينظر: شهاب، معامل الفكر التنموي، ص332-333؛ السيد جاسم، عيل سلطة 

احلق، ص455-454.
188.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص565-564.

*متعتع: الرتدد بسبب العجز والعي، واملراد: غي اخلائف.
*اخلُرق: العنف.

*األنف: ضيق الصدر بسوء اخللق، واالستنكاف واالستكبار.
189.اخلوئي، منهاج الرباعة، 345/20.

ص451- احلق،  سلطة  عيل  جاسم،  السيد  ص28؛  اإلدارية،  السياسة  190.محود، 
452؛ وينظر: املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص255.

191.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص549.
192.مزهر، اطروحة احلكم عند اإلمام عيل، ص113.

193.ابن أيب احلديد، رشح النهج، 251/20.
194.شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، ص274.

195.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص547.
196.املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص201.

197.الرشيفي، األصول النظرية للدولة، ص214.
198.سورة القصص، اآلية 83؛ وينظر: سورة آل عمران، اآلية 159؛ سورة الشعراء، 
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اآلية 215.
)ت520هـ/1126م(،  الفهري  الوليد  بن  حممد  بن  حممد  بكر  أبو  199.الطرطويش، 
رساج امللوك، طبعة حجرية، االسكندرية، 1289هـ/1872م، ص56؛ الرشيفي، 

األصول النظرية للدولة، ص214.
200.شهاب، معامل الفكر التنموي، ص234.

201.هنج البالغة، ص568.
202.شهاب، معامل الفكر التنموي، ص235؛ مغنية، الشيخ حممد جواد، يف ظالل هنج 

البالغة، ط3، دار العلم للماليني، بيوت، 1400هـ/1979م، 111/4.
203.محود، السياسة اإلدارية، ص29.

204.الشامي، الربنامج األمثل، ص147.
205.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص570.

206.املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص259.
207.شمس الدين، عهد االشرت، ص185.

208.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص550.
209.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص552-551.

210.املصدر نفسه، ص571.
211.اخلوئي، منهاج الرباعة، 362/20.

212.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص547.
213.املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف هنج البالغة، ص202.

214.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص547.
زين  قرباين،  ص102؛  السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام  عند  احلكم  اطروحة  215.مزهر، 
االشرت،  ملالك  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمي  عهد  يف  الدولة  إدارة  ميثاق  العابدين، 
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قم،  ط  احلسني،  عبد  وأمحد  احللفي  صالح  حممد  حتقيق:  البيضاين،  قاسم  تعريب: 
1434هـ/2012م، ص152-151.

216.القزويني، اإلمام عيل، ص235.
217.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص550-549.

218.اخلوئي، منهاج الرباعة، 303/20.
219.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص556-555.

220.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص571.

221.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص567.
222.ينظر: امللحق رقم )1(.

223.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص572.
ك: ِحدة البأس. *سورة حدِّ

*َغرب لسانك: حد اللسان، تشبيهًا له بحد السيف.
*البادرة: ما يبدو من اللسان عن الغضب من سباب ونحوه.

224.هنج البالغة، ص554.
225.املصدر نفسه، ص564.
226.املصدر نفسه، ص567.
227.املصدر نفسه، ص571.

228.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص565.
229.مزهر، اطروحة احلكم عند اإلمام عيل، ص105.

230.التميمي، اإلمام عيل، ص116.
231.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص565.

232.ينظر: امللحق رقم )1( )عهد األشرت(، رشوط اختيار قادة اجلند، والقضاة، وعامل 
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اخلراج، والوزراء واملستشارين، والُكّتاب وغيهم.

233.مزهر، اطروحة احلكم عند اإلمام عيل، ص107.
234.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص561.

235.مزهر، أطروحة احلكم عند اإلمام عيل، ص106.
236.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص561.

237.شمس الدين، عهد االشرت، ص141.
عيل،  اإلمام  عند  احلكم  اطروحة  مزهر،  ص70-71؛  اإلدارية،  السياسة  238.محود، 

ص106.
239.ينظر: شهاب، معامل الفكر التنموي، ص265-260.

240.هنج البالغة، ص555-554.
241.املصدر نفسه، ص557.
242.املصدر نفسه، ص558.

التنموي،  الفكر  معامل  شهاب،  ص243؛  للدولة،  النظرية  األصول  243.الرشيفي، 
ص265.

244.هنج البالغة، ص558.
245.ينظر: شهاب، معامل الفكر التنموي، ص266-267؛ الفكيكي، الراعي والرعية، 

ص113.
246.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص556.

247.املصدر نفسه، ص551.
248.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص556-555.

249.هنج البالغة، ص559-558.
250.ينظر: امللحق رقم )1( )عهد األشرت(، أمر اإلمام عيل الراعي بالتوسعة عىل قادة 
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اجلند، والقضاة، وعامل اخلراج.
251.شهاب، معامل الفكر التنموي، ص254.

252.هنج البالغة، ص558.
253.القزويني، اإلمام عيل، ص246.

254.هنج البالغة، الكتاب رقم 53 )عهد األشرت(، ص568 - 570.
255.محود، السياسة اإلدارية، ص91 - 92؛ املحنك، اإلدارة واألسلوب القيادي يف 

هنج البالغة، ص210.
256.هنج البالغة، ص568.

257.شمس الدين، عهد االشرت، ص177 - 178.





املشورة يف فكر اإلمام علي)عليه السالم(
عهد مالك االشرت )رضي اهلل عنه( إمنوذجًا

م. د عقيل عبداهلل يا�سني العابدي
كلية الرتبية / جامعة وا�سط
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املقدمة

والرشع  العقيل  املنطق  رضورهتا  عىل  اكد  التي  احلضارية  املفردات  هي  كثية 
ملا  العامة،  حياهتم  يف  ممارسته  عىل  العرب  دأب  عرف  فهي  املشورة  ومنها  االسالمي، 
اخلصوص،  وجه  عىل  السياسية  واحلياة  العموم  وجه  عىل  العامة  احلياة  يف  أمهية  من  له 
عنه  يتمخض  ما  بحقيقة  وعلم  االسالم  ظهر  حينام  أكثر  العرف  ذلك  مكانة  وتعززت 
من تسديد اآلراء وتأليف القلوب ومعرفة ما يدور يف أذهان العقول، حينها أقره وحث 
التكافل الفكري والتضامن االجتامعي بني املسلمني،  احلكام عىل ممارسته حتت صورة 
وممن أكد عىل حتقيقه والعمل هبا بعد النبي)صىل اهلل عليه واله وسلم( وصيه االمام عيل 
)عليه السالم(، فقد أشار اىل املشورة يف مناسبات عديدة ومنها عهده ملالك االشرت)عليه 
العهد  يف  وإشارته  الرشع،  حكم  وتعزيز  الرعية  حقوق  إنصاف  يف  ألمهيتها  السالم(، 
احلكام، حلثهم  كانت موجهة جلميع  بل  عنه( فحسب  اهلل  ملالك)ريض  تكن موجهة  مل 
عىل العمل هبا وحتذيرهم من مغبة الصفات الذميمة التي حيملها بعض املستشارون يف 
القرارات  انعكاسات سلبية عىل واقع  لتلك الصفات  مشوراهتم للحكام، ال سيام وان 

الصادرة للرعية.

مما سبق تتضح جليًا أمهية املوضوع ومما دعانا اىل دراسته قلة الدراسات املتوفرة عنه 
اىل  واالزدهار  االستقرار  تبعث  التي  الروح  بمثابة  تكون  فاملشورة  حيويته،  جانب  اىل 

احلياة العامة ماضيًا وحارضًا ومستقباًل.

وتستأخرها  مقدمة  تتقدمها  حماور  ستة  يف  جعله  املوضوع  طبيعة  اقتضت  لقد 
خامتة، املحور االول كان بعنوان املشورة لغة واصطالحًا، وخصص لتعريف املشورة 
الترشيع االسالمي، وبحث  باملشورة يف مصادر  الثاين عنون  املحور  لغة واصطالحًا، 
بيان اثر املشورة يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيف، املحور الثالث اختذ عنوان 
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املشورة عند االمام عيل)عليه السالم( يف عهده ملالك االشرت)ريض اهلل عنه(، وتناول 
االئمة)عليه  عنون  الرابع  املحور  السالم(،  عيل)عليه  االمام  فكر  يف  املشورة  بحث 
السالم( واحلكامء الذين وافقوا االمام عيل )عليه السالم( يف طروحاته حول املشورة، 
أما  املشورة،  يف  السالم(  عيل)عليه  االمام  فكر  وافقت  التي  اقواهلم  بحث  وتضمن 
هبا،  يتشاورون  التي  واملوضوعات  املشورة  أهل  عنوان  اختذ  فقد  اخلامس  املحور 
مسلمني،  غي  او  مسلمني  كانوا  إن  املشورة  أهل  من  االسالمي  الفقه  حكم  وبحث 

فضال عن املوضوعات التي حيق هلم التشاور هبا.

اواًل: مفهوم امل�سورة لغة وا�سطالحًا:

امل�سورة لغًة:

إذا رجعنا إىل معاجم اللغة العربية لبحث مدلول كلمة املشورة نجد أن كلمة املشورة 
أو الشورى أو املشاورة أو االستشارة ما هي إال مصادر مأخوذة من الفعلني شور وشار، 
اللذين يعنيان يف معنامها العام االستخراج أو االستظهار يف األمر، قيل: طلبت رأيه، أي: 

استخرجت ما عنده وأظهرته، وقيل: استشار أمره إذا تبني واستنار)1(.

وردت  فهي  موضع،  من  أكثر  يف  واملشورة  الشورى  كلمة  العرب  استخدم  وقد 
خالياه  من  جناه  أي:  العسل،  شار  قيل:  مواضعه،  من  العسل  استخراج  عىل  للداللة 
ومواضعه، كام جاءت بمعنى بيان هيئة الشخص وصورة لباسه، قيل: أقبل رجل وعليه 
شورة حسنة، أي: حسن اهليئة واللباس، وقيل أيضًا: فالن حسن املشوار، أي: حسن 
الدابة  رشت  قيل:  والبيع،  الرشاء  عند  الدابة  بدن  تفحص  بمعنى  وردت  كام  املنظر، 
أجريتها لتعرف قوهتا، وقيل: شار الدابة يشورها، أي: إذا عرضها لُتباع، إىل جانب ما 
ورد جاءت كذلك بمعنى إظهار جتربة الشخص وقوة الرأي، قيل: حسن املشوار، أي: 
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َبُه حسن حني جتربة، وقيل: فالن جيد املشورة، أي: إذا ما وجه الرأي)2(. جُمرَّ

كلامت  واالستشارة  واملشاورة  والشورى  املشورة  أن  القول  يمكن  لذلك  وتبعًا 
املعنى واملدلول، وإن تعددت االستخدامات واختلفت، فجميعها تعني يف  متقاربة يف 
مفهومها العام االستخراج واالستظهار، وهذا يف واقع احلال يصب يف مصلحة املعنى 

احلقيقي الذي نبحث عنه يف تعريفنا للمشورة من الناحية اللغوية.

امل�سورة ا�سطالحا:

جمموعة  فهناك  كثيًا،  اللغوي  املعنى  عن  للمشورة  االصطالحي  املعنى  خيتلف  ال 
تعريفات نجدها مبثوثة هنا وهناك تدور مجيعها تقريبًا حول مفهوم استخراج واستظهار 
أراء اآلخرين، بعد التعرف عليها وإمعان النظر فيها، فقال بعض العلامء أهنا:)استخراج 
الرأي بمراجعة البعض إىل البعض()3(، وقال بعض آخر أهنا:)االجتامع عىل األمر، ليستشي 
كل واحد صاحبه، ويستخرج ما عنده()4(، يف حني ذهب بعض منهم عىل أهنا:)املفاوضة 
يف الكالم، ليظهر احلق()5(، كام عدها بعضهم:)استخراج آراءهم )األخرون( وإعالم ما 

عندهم()6(، وهي عند بعض كذلك :))مطالعة ذي العقل الراجح()7(.

كام عرفت اصطالحًا عند امُلحَدثني بأهنا:)استطالع الرأي من ذوي اخلربة للتوصل 
رأي  به  ينصح  ما  بقوله:)واملشورة  بعضهم  وصفها  كام  للحق()8(،  األمور  أقرب  إىل 
النازل  الرأي يف مكان وتداوهلم يف األمر  بأهنا:)اجتامع أهل  وغيه()9( وعّدها بعضهم 

هبم، ليصدروا فيه عن رأي واحد()10(.

الدنيا  أمور  يف  املعضالت  أو  املعضلة  عرض  فقال:)هي  منهم  اآلخر  البعض  أما 
املختلفة،  اآلراء  سامع  السديد،  والرأي  العملية  بالتجربة  عرفوا  الذين  عىل  والدين، 
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واستخالص كل املناسب لتلك املعضلة أو املعضالت من تلك اآلراء املعروضة والقرار 
عىل تنفيذ كل املناسب()11(، وذهب بعضهم إىل القول بأهنا:)تبادل وجهات النظر وتقليب 

اآلراء مع آخرين يف موضوع حمدد، للتوصل إىل الرأي األصوب()12(.

بينا  الناحية االصطالحية كام  املراد من املشورة من  التعريفات أن  ويتضح من هذه 
سابقًا هو التداول مع اآلخرين ملعاجلة موضوع ما، بقصد استخراج واستخالص رأي 

يكون سبياًل للخروج بحل مناسب له.

ثانيًا: امل�سورة يف م�سادر الت�سريع اال�سالمي:

امل�سورة يف القراآن الكرمي:

تبعًا للمكانة السامية التي متتعت هبا املشورة يف الرتاث اإلنساين والعريب )13(، بسبب 
ذاهتا  املكانة  هلا  اإلسالم  َأوىل  فقد  الرعية  هتم  التي  السديدة  القرارات  صنع  يف  أمهيتها 
بذلك  نادى  وممن  احلياة،  شؤون  مجيع  يف  وإجيادها  ممارستها  عىل  وحرص  رشيعته،  يف 
السالم(  االمام)عليه  ان  وبام   ،)14( السالم(  عيل)عليه  االمام  السالم(  النبي)عليه  بعد 
مع القرآن :«والقرآن مع عيل«)15(، عىل حد قول النبي)صىل اهلل عليه واله وسلم( فأن 
القرآن الكريم الذي يكون بمثابة الدستور الذي اعتمده اإلسالم يف تنظيم حياة اإلنسان 
قد أشغل حيزًا مهاًم للمشورة بني صفوف ُسَوره وآياته الكريمة، وذلك بشكل يناسب 

األمهية التي حظيت هبا يف الرتاث اإلنساين واملجتمع.

لقد وردت املشورة بصيغة الشورى يف القرآن الكريم يف مواضع عدة وبصيغ خمتلفة 
دلت عىل املعنى نفسه الذي ورد يف اللغة ويف االصطالح، وسنذكر هذه املواضع مع بيان 

قول املفرسين فيها.



101احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

ففي ما يتعلق بذكر السور الواردة فيها لفظة الشورى برصيح العبارة تكون سورة 
الشورى)16( ممن يمثلها القرآن الكريم، وهي مكية)17(، عنواهنا يبني مفهومها بوضوح.

أما ما يتعلق باآليات التي ضمت بينها لفظة الشورى، فيأيت عىل رأسها قوله تعاىل: 
َحْولَِك  ِمْن  واْ  اَلنَفضُّ الَْقلِْب  َغلِيَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َولَْو  لَُهْم  نِلَت  الّلِ  ّمَِن  رَْحٍَة  فَبَِما 
اللَّ  إِنَّ  الّلِ  َعَ   ْ َفَتَوكَّ َعَزْمَت  فَإَِذا  ْمرِ 

َ
األ ِف  وََشاوِرُْهْم  لَُهْم  َواْسَتْغفِْر  َعنُْهْم  فَاْعُف 

لآلية:  تفسيه  الطويس )ت460هـ/1067م( يف معرض  قال   ،)18( َِي  الُْمَتَوّكِ ُيِبُّ 
:)وقيل يف وجه مشاورة، النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( إياهم  ْمرِ

َ
وََشاوِرُْهْم ِف األ

)أصحابه( مع استغنائه بالوحي عن تعرف صواب الرأي من العباد ثالثة أقوال: أحدمها 
عىل وجه التطيب لنفوسهم والتأليف هلم، والرفع من أقدراهم إذ كانوا ممن يوثق بقوله: 
)ويرجع إىل رأيه(، والثاين: وجه ذلك لتقتدي به أمته باملشاورة وال يروهنا منزلة نقيصة 
كام مدحوا بأن أمرهم شورى بينهم، والثالث: أنه لألمرين، إلجالل الصحابة واقتداء 

األمة به يف ذلك()19(.

هذا وقد أوضح الطويس يف تفسيه ذلك جواز االستعانة برأي الصحابة يف بعض 
أمور الدنيا، ممن مل ينزل به الوحي حكاًم يذكر، كمكائد احلرب، كام أنه بني يف أثناء تعليله 
لبعض األسباب التي كانت وراء حصول الشورى أنه مارسها ليمتحن بعض أصحابه 

ليميز الناصح منهم من الغاش)20(.

وممن وافق هذا التفسي يف أغلب مضامينه الطربيس )ت548هـ/1153م()21(، وابن 
والفيض  )ت671هـ/1272م()23(،  والقرطبي  )ت597هـ/1200م()22(،  اجلوزي 
الكاشاين، )ت1091هـ/1680م()24( يف تفسيهم هلذه اآلية املباركة، وإن اختلفوا يف 

حكمها الرشعي إن كان وجوبيًا أو استحبابيًا)25(.

ِيَن اْسَتَجابُوا  أما املوضع الثاين الذي وردت فيه لفظة الشورى، ففي قوله تعاىل:َوالَّ
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ا َرزَْقَناُهْم يُنفُِقون)26(، ذكر الطربي  ْمُرُهْم ُشوَرى بَيَْنُهْم َوِممَّ
َ
َلةَ َوأ قَاُموا الصَّ

َ
لَِرّبِِهْم َوأ

اهلل  بني  فيها  والتي   ،بَيَْنُهْم ُشوَرى  ْمُرُهْم 
َ
َوأ لآلية:  تفسيه  )ت310هـ/922م( يف 

تعاىل الصفات الواجب توفرها عند املؤمنني:)أي إذا حز هبم أمر تشاوروا بينهم()27(، كام 
فرسها الطربيس بقوله:)أي ال يتفردون بأمر حتى يشاوروا غيهم فيه()28(، أما الرازي 
)ت606هـ/1209م( فتفسيه لآلية خيتلف يف املضمون عام ذكره الطربي والطربيس، 
يقول:)إذا وقعت بينهم واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى اهلل عليهم، أي ال ينفردون برأي 

بل ما مل جيتمعوا عليه ال يقدمون عليه()29(.

قبل  أمرًا  أرادوا  إذا  كانوا  إذ  املفرسون،  يذكر  كام  األنصار  اآلية يف  نزلت هذه  وقد 
اإلسالم، وقبل قدوم النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( اجتمعوا وتشاوروا، ثم عملوا 
عليه، فأثنى اهلل عليهم بذلك، وقيل هو يف تشاورهم حني سمعوا بظهور النبي )صىل اهلل 
عليه واله وسلم( وورود النقباء عليه، حتى اجتمعوا يف دار أيب أيوب)ريض اهلل عنه( عىل 

اإليامن به أو النرصة له)30(.

الشورى قوله تعاىل يف سورة  التي مّلحت إىل مفهوم  القرآنية األخرى  ومن اآليات 
َا  َأيُّ َيا  السالم(:)َقاَلْت  )عليه  سليامن  النبي  مع  وقصتها  سبأ)31(  ملكة  ذكر  يف  النمل، 
تفسيه  يف  الطويس  قال  َتْشَهُدوِن()32(،  َحتَّى  َأْمًرا  َقاطَِعًة  ُكنُت  َما  َأْمِري  يِف  َأْفُتويِن  امَلأَلُ 
لالية:)إن املرأة ملا وقفت عىل كتاب سليامن: ووَصَفته.. وعرفتهم ما فيه قالت ألرشاف 

قومها: أفتوين يف أمري، أي أشيوا عيَل()33(.

واجلدير بالذكر أن اإلفتاء الذي طلبته ملكة سبأ من املأل أي أهل احلل والعقد من 
قومها ما هو إالّ لبيان االستعانة برأيم يف أمر هام أملَّ هبم؛ وذلك ملواجهته بشكل مقبول 
ُقدمت  التي  املشورة  أن  من  الرغم  ذلك عىل  حققت  وقد  احلكمة،  نطاق  خيرج عن  ال 
إليها من قومها كانت تقيض باستخدام القوة ملواجهة نفوذ النبي سليامن )عليه السالم( 
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املحدق، إذ اجتهت إىل رأي طمحت من خالله إىل مواجهة ذلك اخلطر بطريق دبلومايس 
يقيض بكسب ود سليامن من خالل مراسلته وإبعاث اهلدايا إليه، واخلطوة التي تقدمت 
هبا ملكة سبأ يف معاجلة األمر إن دلت عىل يشء فإنام تدل عىل أن املشورة يف بعض األحيان 

مل تكن ملزمة يف التطبيق للمستشي إذا كانت ضعيفة يف معاجلة الواقع املشكل.

الكريم  القرآن  يف  الشورى  بصيغة  جاء  الذي  املشورة  مفهوم  إن  سبق  مما  ويتضح 
بشكله الرصيح وغي الرصيح شغل مكانة مرموقة يف القرآن الكريم، وهذا األمر مل يأِت 
اعتباطًا بل جاء طبقًا لألهلية الكبية التي حظي هبا يف تنظيم الشؤون احلياتية املختلفة، 
من  اإلنسان،  يعيشه  الذي  الواقع  حتسني  رضورة  عىل  حث  الكريم  القرآن  وأن  السيام 
الرسالة اإلسالمية، والتي تكون  التي جاءت هبا  املبادئ والقيم  بتطبيق  خالل االلتزام 
عىل  حيملها  مجاعة  أي  قبل  من  اعتامدها  إن  إذ  احلضارية،  مفرداهتا  من  واحدة  املشورة 

التفكي يف إصالح شؤوهنا املختلفة، بام يؤدي إىل تقدمها ورقيها.

امل�سورة يف ال�سنة النبوية ال�سريفة:

النبي)عليه  لسية  عاكسة  مرآة  جيدها  السالم(  )عليه  عيل  االمام  لسية  املتتبع  إن 
ملا ورد  النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( كام هو معلوم ترمجة عملية  السالم(، وسية 
يف القرآن الكريم من قيم وأفكار وُمُثل وأخالق، وعىل ذلك االساس ان تأكيد االمام 
)عليه السالم(عىل املشورة يف عهده ملالك االشرت)ريض اهلل عنه( )34( يتوجب ان يكون 
هلا اصل يف سنة النبي)صىل اهلل عليه واله وسلم(، وبعد البحث وجدنا االصل حارض يف 
تلك السنة، فكام يذكر ان املشورة كانت واحدة من القيم التي مارسها)صىل اهلل عليه واله 
وسلم( قوالً وفعاًل يف حركته)35(، وأكـد علـى تطبيقهـا ملـا فيهـا مـن أمهيـة علـى مستقبـل 
املجتمع اإلسالمـي فـي مجيـع شؤونـه، فهـي نظـام حكـم، ورشعـة دين، ومنهج حياة، 



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 104

وتكافل جمتمع.

وقد  الكريم،  القرآن  هلا  تعرض  كام  للمشـورة  الرشيفة  النبوية  السنة  تعرضت  لقـد 
جاء ذلك يف أحاديثـه الرشيفة املختلفـة مـع أهله )عليه السالم( وأصحابـه )ريض اهلل 

عنه(، وللتعرف عىل ذلك يمكن لنا إيراد بعضها باألقوال اآلتية:

1- حديثه )صىل اهلل عليه واله وسلم( ألبن عمه اإلمام عيل)عليه السالم( حني واله 
اإلدارة  يف  النجاح  أساس  باعتبارها  عمله  يف  املشورة  بالتزام  يوصيه  وهو  اليمن 
والقيادة، قال اإلمام)عليه السالم( عنه)صىل اهلل عليه واله وسلم( :))ملا واليّن النبي 
َمن  حار  ما  عيل  يا  يوصيني،  وهو  يل  قال  اليمن  عىل  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل 

استخار وال ندم َمن استشار()36(.
عاتق  عىل  امللقاة  املسؤولية  يظهر  وهو  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  حديثه   -2

املستشار:)املستشار مؤمتن()37(.
إىل  الناس  فـي هداية  املشـورة  ُيربز أمهـية  3- حديثه )صىل اهلل عليه واله وسلم( وهو 

أصلح أمورهم:)ما تشاور قوم قط إالّ ُهدوا ألرشد أمرهم()38(.
الرأي  ومباركة  املشورة  استحباب  يبني  وهو  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  حديثه   -4

املشاور فيه:)َمن أراد أمرًا فشاور فيه مسلاُم وفقه اهلل ألرشد أموره()39(.
امُللـحة ملامرسة املشورة  5- حديثه )صىل اهلل عليه واله وسلم( وهـو يعكس الضـرورة 

بالنسبة للفرد:)ما يستغني رجل عن مشورة()40(.
6-حديثـه )صىل اهلل عليه واله وسلم( لإلمـام علـي )عليه السالم( وهـو يعـد املشــورة 

بمثابـة املنارصة واملـؤازرة:)ال مظاهرة أوثق من املشاورة وال عقل كالتدبي()41(.
7- حديثه )صىل اهلل عليه واله وسلم( وهو حيذر املستشي من مغبة عدم األخذ بمشورة 

العاقل الناصح:)اسرتشدوا العاقل وال تعصوه فتندموا()42(.
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الندامة  من  املنيع  باحلصن  املشورة  يشّبه  وهو  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  حديثه   -8
واملالمة املرافقة لسوء التدبي:)املشاورة حرز من الندامة وأمن من املالمة()43(.

9- حديثه )صىل اهلل عليه واله وسلم( وهو يرد عىل سؤال عن معنى احلزم، قيل له )صىل 
ذوي  وسلم(:)مشاورة  واله  عليه  اهلل  )صىل  فقال  احلزم،  ما  وسلم(  واله  عليه  اهلل 

الرأي وإّتّباعهم()44(.
درء  يف  وأمهيتها  املستشار  هوية  حيدد  وهو  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  حديثه   -10

األخطار:)َمن شاور األوّداء أمن األعداء()45(.
املشاورة  باملؤازة:)نِْعم  املشورة  يشّبه  وهو  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  حديثه   -11

امُلؤازرة()46(.
12- حديثه )صىل اهلل عليه واله وسلم( وهو يظهر األثر السلبي لالستبداد بالنسبة لألثر 

اإلجيايب للمشورة:)ما سعد أحد برأيه وال شقى عن مشورة()47(.

أحاديثه  يف  وسلم(  واله  عليه  اهلل  النبي)صىل  فيه  شبه  الذي  االستعراض  ذلك  من 
يمكن  والرشد،  واألمانة  كاملؤازرة  اإلنسانية  الصفات  بأروع  االستشارة  الرشيفة 
دلت  إن  التي  )القولية(،  النبوية  السنة  يف  تبوأهتا  التي  الرفيعة  املكانة  عىل  االستدالل 
عىل يشء فإنام تدل عىل مدى عناية النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( هبا ومدى التزامه 
خالهلا  من  يدخل  التي  البوابة  كوهنا  املهمة،  وغي  املهمة  األمور  خمتلف  يف  تطبيقها  يف 

الصالح للفرد واملجتمع.
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ثالثًا: امل�سورة عند االمام علي )عليه ال�سالم( يف عهده ملالك اال�سرت)ر�سي اهلل عنه(:

يف الوقت الذي أخذت فيه املشورة حيزًا مناسبًا من الذكر يف القرآن الكريم والسنة 
النبوية الرشيفة كان هلا حصة يف الشأن نفسه يف فكر االمام عيل )عليه السالم(، وكيف 
ال يكون ذلك واالمام )عليه السالم( الصورة الناطقة للقرآن والنفس املثالية للنبي)صىل 
اهلل عليه واله وسلم(، ومرد اهتاممه هبا مل يكن اعتباطًا بل جاء لدورها يف تسديد الرأي 
وتأليف القلوب، وقد ورد ذكره للمشورة يف مناسبات عديدة ولعل ابرزها يف اثناء تولية 
مالك االشرت)ريض اهلل عنه( ادارة مرص سنة 38هـ/661م وعهده له يف السياسة التي 
تعينه عىل ادارة البالد، وإىل ذلك أشار)عليه السالم( ملالك)ريض اهلل عنه( بقوله: )وال 
تدخلن يف مشورتك بخيال يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، وال جبانًا يضعفك عن 
شّتى  غرائز  واحلرص  واجلبن  البخل  فان  باجلور  الرشه  لك  يزين  حريصًا  وال  األمور، 

جيمعها سوء الظن باهللّ ( )48(.

وقصد من ذلك ابعاد املستشارين الذين يتصفون بخصال ذميمة عن صنع القرار، 
التي  السياسة  عىل  سلبًا  ينعكس  مما  نفسه،  القرار  مضمون  عىل  الصفات  تلك  لتأثي 
يعتمدها احلاكم يف التعاطي مع الرعية، بالشكل الذي يؤدي يف النهاية اىل خروج احلاكم 

عن طاعة اهلل تعاىل ورسوله)صىل اهلل عليه واله وسلم(، وفشله يف عمله املناط اليه.

وتوىل االمام)عليه السالم( عرض الصفات الذميمة لدى املستشارين بحسب أمهيتها 
عىل واقع سياسة الدولة جتاه الرعية، فهو جعل املستشارين الذين يتصفون بالبخل عىل 
رأس املستشارين الواجب جتنبهم عند صنع القرار، ملا هلا من أمهية كربى يف التأثي عىل 
االمام)عليه  اشار  الناس وأعامهلم، وقد  بمعاشات  التي هلا صلة  االقتصادية  القرارات 
السالم( اىل ذلك بقوله:« وال تدخلن يف مشورتك بخيال يعدل بك عن الفضل ويعدك 
الفقر«، أي عليك جتنب املشورات التي تؤثر عىل سلبًا عىل الواقع االقتصادي للرعية، 
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لتداعياهتا الوخيمة عىل حياة الرعية، فهي قد تكون سببًا يف افقارهم وجتويعهم ومتردهم 
عىل سلطة الدولة، وجاء حتذير االمام)عليه السالم( ردًا عىل ما ذهب اليه هذا الصنف 
من املستشارين يف تزيني مشوراهتم للحكام من ناحية بيان مردودها االجيايب عىل اقتصاد 
البالد، ومما ال شك فيه ان االمهية السلبية التي حظيت هبا تلك الصفة يف فكر االمام)عليه 
السالم( مردها إيامنه بأثرها يف نشوء الفقر وما يرتتب عىل ذلك من خماطر عىل صالح 
الفرد، وقد اشار االمام اىل تلك املخاطر بمقاالت عدة أوضحت اثارها، ولعل ابرزها 
قوله :« الفقر املوت االكرب«)49(، ومل تأيت تلك املخاطر بمعزل عن حكم اهلل وسنة نبيه 
بل جاءت بموازاهتام، قال تعاىل :«الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف«)50(، فهنا 
قدم جانب االمن الغذائي عىل االمن املجتمعي، خلطورة الفقر عىل حياة الفرد العامة، 
كام ان النبي) ص واله( حذر من الفقر وأعده بابًا القرتاف الذنوب العظام ومنها الكفر 
باهلل تعاىل، قال)صىل اهلل عليه واله وسلم(:« بارك لنا يف اخلبز وال تفرق بيننا وبينه فلوال 

اخلبز ما صلينا وال صمنا وال أدينا فرائض ربنا »)51(.

املستشارين  اختيار  يف  مراعاهتا  اىل  السالم(  االمام)عليه  أشار  التي  الثانية  الصفة 
اجلبن، قال )عليه السالم(:)وال جبانًا يضعفك عن األمور(، فهو يف هذا املقام اوجب 
عىل احلاكم رضورة عدم ارشاك املستشار اجلبان يف صنع القرار، الن ارشاكه جيبن احلاكم 
عىل مواجهة التحديات التي هتدد أمن واستقرار الدولة، مما يتيح املجال لألخرين إلثارة 
الفوض يف البالد، بام يؤدي يف النهاية اىل ضياع االمن وتعطيل مصالح الرعية، واالمور 
التي قصدها االمام)عليه السالم( يف قوله عديدة، منها: ما تكون حركة مترد ضد الدولة، 
او  البالد،  لسلطة  منافسة  سياسية  قوة  او  البالد،  حكم  عىل  السيطرة  يف  طاحمة  قوة  او 

جهات تريد العبث بمصالح الرعية.
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باجلبن  يتصفون  الذين  املستشارين  جتنب  عىل  السالم(  )عليه  االمام  تأكيد  وجاء 
لضامن بسط االمن، واالمن كام هو معلوم جاء من حيث االمهية بعد مكافحة اجلوع، 
قال تعاىل: » الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف«، مما يدلل عىل توافق طروحات 
االمام)عليه السالم( مع الطروحات التي دعت اليها الرشيعة واملنطق يف عرض حاجات 

الرعية امللحة.

الصفة االخرى التي استلزم االمام )عليه السالم( عدم توفرها يف شخص املستشار 
الواجب خلوها  الذميمة  احلرص، قال )عليه السالم( يف معرض حديثه عن الصفات 
من نفس املستشار:)وال حريصًا يزين لك الرشه باجلور(، وقصد)عليه السالم(من ذلك 
التحديات  القرار الذي يصدره احلاكم جتاه  بيان األثر السلبي للمستشار احلريص عىل 
التي تعرتض البالد، ويوضحها اكثر يف انعكاس تطلعات املستشار احلريص عىل قرارات 
احلاكم جتاه الرعية، فهو غالبًا ما يسعى اىل اقناع احلاكم عىل اختاذ القرارات التي تضمن 
النظر عن تأثياته الظاملة للرعية، وملا تلقى إذنًا صاغية من  بقاءه يف سدة احلكم بغض 
البقاء يف  النهاية كوهنا تكون متامشية مع رغبته يف  للوهلة تكون حمبذه عنده يف  احلاكم 

السلطة.

النصح  تقديم  ناحية  من  الوزير  عمل  مع  ما  حد  اىل  مشابه  املستشار  عمل  ان  وبام 
واالرشاد للحاكم فقد حذر االمام)عليه السالم( احلاكم من اختاذ الوزراء الذين كانت 
إن رش وزرائك من كان   « بقوله:  اشار  الظلمة، وإىل ذلك  هلم سابقة يف نرصة احلكام 
بطانة فإهنم أعوان األثمة  قبلك وزيرا ومن رشكهم يف اآلثام فال يكونن لك  لألرشار 
وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خي اخللف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه 
إثمه.أولئك أخف  آثام عىل  يعاون ظاملا عىل ظلمه وال  مل  وأوزارهم ممن  مثل آصارهم 
عليك مؤونة، وأحسن لك معونة، وأحنى عليك عطفا، وأقل لغيك إلفا فاختذ أولئك 
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خاصة خللواتك وحفالتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقوهلم بمر احلق لك، وأقلهم مساعدة 
فيام يكون منك مما كره اهلل ألوليائه واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع 
والصدق، ثم رضهم عىل أن ال يطروك وال يبجحوك بباطل مل تفعله، فإن كثرة اإلطراء 
حتدث الزهو وتدين من العزة«)52(، وجاء حتذير االمام )عليه السالم( من هؤالء بسبب 
ممارستهم للظلم سابقًا جتاه الرعية مما جيعلهم مهيئني ملامرسته الحقًا مع أي حاكم اخر، 
ياملوا  ما  بقدر  للرعية  اخلي  يأملوا  مل  فهم  وانانيتهم،  نفاقهم  ذلك  عىل  يساعدهم  ومما 
ظلمها يف مشوراهتم للحكام، عرب جماملتهم وتأمني الظروف التي تضمن بقاءهم وبقاء 

احلكام يف السلطة.

هذا وقد عزز االمام)عليه السالم( تأكيده عىل امهية ممارسة احلاكم للمشورة الصاحلة 
يف مناسبات عديدة حثت احلاكم عىل اعتامد املشورة يف رسم القرارات املختلفة، ومنها 
كانت وصاياه ألصحابه)ريض اهلل عنه(، قال)عليه السالم(: و))َمن شاور ذوي األلباب 
دل عىل الصواب()53(، أي من لزم مشاورة اصحاب العقول من العلامء والعارفني وغيهم 
مل يزل عن سبيل الصواب يف قوله وفعله، وقال)عليه السالم(:)شاور يف حديثك الذي 
املتقون عند طلب املشورة، بقصد تقديم  انتقاء املستشارون  خيافون اهلل()54(، إشارة اىل 
النصح يف الرأي وكتامن االمر املستشار فيه، وقال)عليه السالم(منددًا باالستبداد:))َمن 
السالم( يف  الرجال شاركها يف عقوهلا()55(،وقصد)عليه  وَمن شاور  برأيه هلك  استبّد 
بآراء االخرين، وكيف يكون متضامن مع عقوهلم  املستني  املستبد وحال  القول مصي 
القولني هوية  السالم( يف  اىل تعرتضه، ومل خيصص االمام)عليه  التحديات  يف مواجهة 
املستشي يف ما لو كان حاكاًم او كان فردًا من العوام، لكنه قصد احلاكم فيها أثر من الفرد، 
الن امهيتها عىل احلاكم تكون أكثر من العامي، اذ ان مردود وقوعها عند احلاكم يكون 
عىل العوام اكثر من مردود وقوعها لدى الفرد الواحد، وقال )عليه السالم(:)االستشارة 
عني اهلداية وقد خاطر َمن استغنى برأيـه()56(،أي ان يف ممارستها مسايرة هلدى الباري 
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واملخاطر  املخاطر،  يف  الوقوع  اىل  املؤدي  السبيل  اختيار  يعني  عنها  واالستغناء  تعاىل 
التي قصدها االمام)عليه السالم( القرارات اخلاطئة التي يصدرها احلاكم جتاه الرعية، 
واثرها السلبي عىل سي حياهتم، كام قال)عليه السالم( يف مناسبة اخرى:)ما عطب امـرء 
استشار()57(، وهنا )عليه السالم( جزم بصحة قرارات الفرد الذي ال ينفك عن ممارسة 
املشورة، ومما الشك فيه االولوية يف ممارستها تكون للحاكم دون املحكوم، وقال )عليه 
السالم(:)ال مظاهرة أوثق من املشـاورة()58(، واملظاهرة هنا تأيت بمعنى النرصة، والنرصة 
نظر  يف  يكون  معه  ووقوفها  اعداءه،  ضد  معه  تقف  التي  اجلامعة  بمثابة  للحاكم  تكون 
االمام)عليه السالم( أوثق من نرصة اتباعه، وقال)عليه السالم( وهو يظهر عظم النتائج 
املرتتبة عىل ترك املشورة:)َمن مل يسترش يندم()59(، أي ان الندم واخلرسان سيكونان حليفا 
السالم(  )عليه  او حمكومًا، وقال  إن كان حاكاًم  النظر عن هويته  رأيه بغض  املستبد يف 
وهو يظهر حماسن املشورة ومكارمها عىل احلاكم واملحكوم يف أٍن واحد:)يف املشورة سبع 
خصال استنباط الصواب واكتساب الرأي والتحصن من السقطة وحرز املالمة ونجاة 
)عليه  قصدها  التي  السبعة  اخلصال  ومفهوم  األثر)60((،  باع  واتِّ القلوب  وألفة  الندامة 
الرأي  اىل  الوصول  يف  االخرين  مع  االجتهاد  أي  الصواب  استنباط  قوله:  يف  السالم( 
الصحيح، أما مقصده من واكتساب الرأي أي يف احلصول عىل الرأي السديد، وأما قوله 
والتحصن من السقطة أي الوقوع يف مزالق اخلطأ، وقوله وحرز املالمة أي اهنا املأمن من 
املالمة التي جيريا االخرين عىل احلاكم إزاء املهالك الواقعة عليهم من جراء ما يرد من 
القرارات اخلاطئة، وعني بـ ونجاة الندامة أي فيها الفالح من هاجس الندم الذي يرافق 
احلاكم بعد الوقوع يف هاوية اخلطأ، كام انه اراد من وألفة القلوب أي ما يرد من ممارستها 
من توادد وتكافل تؤدي اىل تأليف قلوب االخرين وهذا ما مل حيصل يف االستبداد، اما 
وسلم(  واله  عليه  اهلل  النبي)صىل  مارسها  بسنة  االستنان  أي  األثر  اتباع  من  قصده  ما 

وحرص عىل اتباعها.
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رابعًا: ال�سحابة واالئمة واحلكماء الذين وافقوا االمام علي)عليه ال�سالم( يف 
امل�سورة:

مما الشك فيه ان الفكر الذي محله االمام عيل)عليه السالم( ودعا اليه املسلمني وغي 
املسلمني مل يأت من مصدر جمهول بل جاء من معني خازن علم االولني واالخرين النبي 
يوافق  الذي ال  التفسي  يقبل  الفكر ال  إن ذلك  واله وسلم(، وبام  اهلل عليه  حممد)صىل 
العقل يف جزيئة ما فمن غي املمكن ال حيظى بقبول أفكار االخرين، وعىل ذلك االساس 
االمام  أفكار  مجيع  بصحة  ووصاياهم  أقواهلم  يف  واحلكامء  السالم(  )عليه  االئمة  أقر 
عيل)عليه السالم( يف املشورة، ودعوا اليها من خالل ترصحيهم بمكانة املشورة ومنزلتها 
السامية والصفات الواجب توفرها عند املستشار، وقد اختذت تلك الدعوة يف الغالب 
جانب التلميح اىل فكر االمام)عليه السالم( يف املشورة دون جانب الترصيح لكن الذي 
االمام)عليه  علم  عظم  ذلك  يعزز  ومما  االفكار،  يف  الواضح  التشابه  وجوده  عىل  دل 
السالم( فهو دون ادنى شك أعلم املسلمني بعد النبي)صىل اهلل عليه واله وسلم( وهذا 
واملعرفة  العلم  فنون  واحلكامء  والصحابة  االئمة  منها  يتعلم  التي  املدرسة  بمثابة  جيعله 
االصيلة، وقد رصح بعض الصحابة بذلك، ال سيام عمر بن اخلطاب بقوله: »لوال عيل 
هللك عمر«، وقوله :»ما ابقاين اهلل ملعضلة ليس هلا ابا احلسن« ولكثرة مقاالهتم املطروحة 
يف هذا اجلانب ارتأينا عرضها بحسب التسلسل الزمني لوفيات أصحاهبا، منها:: كان 
قول عمر بن اخلطاب )ت 23هـ/644م( وهو يظهر أصناف الرجال بالنسبة ملوقعهم 
فيام  يشاور  برأيه، ورجل  فيسددها  األمور  عليه  ترد  ثالثة: رجل  املشورة:)الرجال  من 
يطيع  يأمتر رشدًا وال  بائر ال  الرأي، ورجل حائر  أهل  يأمره  وينزل حيث  أشكل عليه 
إىل  دعي  املشورة:)َمن  دون  املسدى  الرأي  مقبولية  عدم  يبني  وهو  وقوله  أمرًا()61(، 
يسارة من غي مشورة فال حيل له أن يقبل()62(، وقوله وهو يظهر قوة الرأي النابع من 



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 112

املشورة:)الرأي الفرد كاخليط السحيل والرأيان كاخليطني والثالثة اآلراء ال تكاد تنقطع(
)63(، وكان لإلمام احلسـن بـن علـي )عليه السالم( )ت50هـ/ 670م( قول يف املشورة 

أظهر فيه الربكة التي حيلها اهلل تعاىل بني املستشيين نصه:)مـا تشـاور قـوم قـط بينهـم إالّ 
هداهـم اهلل ألفضـل ما حيرضهـم()64(، وقـوله وهو يصنف الرجال بحسب منزلتهم من 
املشورة:)النـاس ثالثـة فرجـل، ونصـف رجـل، وال يشء، فأمـا الرجـل التام فـالذي له 
رأي وهو يستشي، وأمـا نصـف رجـل فالـذي لـيس رأي وهو يستشي، وأمـا الذي ال 

يشء فالذي ليس لـه رأي وهو ال يستشي()65(.

حتكيم  يف  والعقل  املشورة  قيمة  فبني  686م(  )ت67هـ/  قيـس  بـن  األحنـف  اما 
الصـواب وجتنبـوا  منـه  يتولـد  ببعـض  بعضـه  الرأي  بقوله)66(:))أرضبوا  السديد  الرأي 

منـه شـدة احلـزم، وانتهـوا  عقولكم، فإن فيها نتائج اخلطأ، وذم العاقبة()67(.

كام أشار اإلمام الباقر )عليه السالم( )ت114هـ /732م( وهو يعكس قيمة املشورة 
عند أهل الكتاب:)يف التوراة أربعة اسطر: َمن ال يسترش يندم، والفقر املوت األكرب، كام 

تدين ُتدان، وَمن ملك استأثر()68(.

جتاوز  إىل  األفراد  فيه  دعا  اقوال  آدابه  يف  املقفع)69()ت142هـ/759م(  ابن  واورد 
فكرة التحرج من استشارة اآلخرين، باعتبارها عقبة حتول أمام عملية تصحيح الرأي:)ال 
يقذفن يف روعك إنك إذا استرشت الرجال ظهر منك للناس حاجتك إىل رأي غيك 
فيقطعك ذلك عن املشاورة، فإنك ال تريد الرأي للفخر، ولكن لالنتفاع به، ولو أنك 

أردته للذكر، لكان أحسن الذكر عند العقالء()70(.

مقاالت  املشورة  يف  765م(  )ت148هـ/  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  وأظهر 
خمتلفة أكد فيها عىل أمهيتها يف سداد الرأي ومعاضدة الفرد ونرصته من مداحض الوقوع 
من  أخصب  غنى  و))ال  الزلل()71(،  مداحض  عىل  موقوف  برأيه  اخلطأ:)املستبد  يف 
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العقل، وال فقر أحط من احلمق وال استظهار يف أمر بأكثر من املشورة فيه()72(، و))لن 
يلك امرؤ عن مشورة(، و))إذا نزلت بك نازلة فال تشكها إىل أحد من أهل اخلالف، 
ولكن اذكرها لبعض إخوانك، فإنك لن تعدم خصلة من أربع خصال: إما كفاية بامل 

وإما معونة بجاه أو دعوة فتستجاب أو مشورة برأي()73(.

أما اإلمام الكاظم )عليه السالم( )ت181هـ/ 797م( فقد صنف موقف احلاكم 
من الرأي املشاور فيه إن كان صحيحًا أو خاطئًا بقوله:)من أكثر من املشورة مل يعدم عند 

الصواب مادحًا، وعند اخلطأ عاذرًا()74(.

باحلرص  فيه  اشاد  السالم( )ت203هـ/ 818م( قوال  الرضا )عليه  اإلمام  وأورد 
اآلخرين  مع  تعامله  يف  املشورة  ملبدأ  السالم(  )عليه  الكاظم  اإلمام  أبوه  يوليه  الذي 
رغم متانة فكرة ورجاحة عقله:)كان عقله ال يوازن به العقول وربام شاور األسود من 
سودانه، فقيل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: إن شاء اهلل تبارك وتعاىل ربام فتح عىل لسانه، 

قال، فكانوا ربام أشاور عليه بيشء فيعمل به()75(.

اما مقاالت احلكامء يف املشورة فهي كثية ال يمكن اإلحاطة هبا لكثرهتا، نذكر منها 
النُْزر اليسي، منها:)مشاورة احلكامء ثبات()76(، أي إن اآلراء املسداة منهم فيها السداد 
ذوي  استشار  وَمن  زل،  برأيه  أستبد  وَمن  ضل  بعقله  استغنى  ومنها)َمن  والثبات، 
األلباب سلك سبيل الصواب، وَمن استعان بذوي العقول فاز بدرك املأمول()77(، يعني 
ذلك أن مصي االستبداد اخلطأ والزلل يف حني التشاور يف األمور يكون واقعه الصواب 
العقالء،  رأي  إىل  فارجع  اجلمهور،  لك  تغي  أو  األمور  عليك  أشكلت  والفالح،)إذا 
وافزع إىل استشارة العلامء، وال تأنف من االسرتشاد وال تستنكف من االستمداد، فألن 
تسأل وتسلم خي من أن تستبد وتندم()78(، أي أنه إذا اشتبهت عليك األمور فاحتكم إىل 

أهل الرأي والتجربة ملعاجلتها دون االستنكاف من ذلك أو االستبداد يف الرأي.
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ناصحًا  عاقاًل  يشاور  أن  تنوبه،  النائبة  عند  العاقل  شيم  أيضًا:)من  احلكامء  وقال 
وقال  استبرص()80(،  استشار  املشورة()79(،)َمن  عند  للحق  وليعرتف  يطيعه  ثم  رأي  ذا 
احلكيم وهو يعكس أثر املشورة يف نجاة الفرد من مالمة االستبداد:)ما ُغبنت قط حتى 

يغبن قومي، قيل: وكيف ذلك؟ قال: ال أفعل شيئًا حتى أشاورهم()81(.

وقد جاءت تلك املقاالت بألواهنا املختلفة وأشكاهلا املتنوعة لتؤكد حقيقة مفادها أن 
املشورة رِشعة إهلية وسنة نبوية ال يمكن االستغناء عنها، كوهنا أداة أودعها اهلل لسعادة 

اإلنسان ورقيه يف شؤون حياته املختلفة.

خام�سًا: اأهل امل�سورة وجمال املو�سوعات التي يت�ساورون فيها:

اأهل امل�سورة:

بام ان االمام عيل)عليه السالم( مل يرش يف العهد اىل أهل املشورة بيشء من التفصيل، 
املوضوعية  من  بيشء  بيانه  عىل  حرصنا  املوضوع  لذلك  العهد  ختصص  عدم  بسبب 
يريدها االمام عيل)عليه السالم(  التي  والشمولية، لعل يف ذلك إكامالً لصورة املشورة 
يف فكره وهنجه، مستعينني عىل ذلك بنصوص ترشيعية، ودالئل عقلية، وشواهد تارخيية 
تدلل عىل ما نذهب اليه من احلقائق واآلراء، ابتداًء عند التطرق اىل اهل املشورة تتبادر 
إىل أذهاننا جمموعة من التساؤالت تكون بحاجة إىل إجابات تفي بالغرض املنشود من 
إىل  التي تكونه،  بالتنظيامت  يتعلق  ما  الشورى، ومنها  بمفهوم  يتعلق  ما  منها  الدراسة، 
الواجب  املؤهالت  نشأته ومكونات أعضائه، فضاًل عن  الزمني ألصل  جانب اإلطار 

توفرها عندهم واآلداب الواجب مراعاهتا عند أخذ املشورة منهم.

ولإلجابة عىل تلك التساؤالت كان لزامًا علينا أن ُنفصل يف عرض اإلجابات املناسبة 
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هلا، بقصد إعطاء صورة واضحة عنها تفي بالغرض املنشود، ففي ما يتعلق بمفهوم أهل 
الشورى فالذي ُيراد به تلك اجلامعة التي تتوافر فيها مزايا اجتامعية وعلمية)82(، تؤهلها 
من  والدينية،  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  املسلمني  شؤون  تنظيم  مهمة  لتويل 
خالل مسامهاهتم الفاعلة يف صياغة القرارات املؤدية إىل ذلك التنظيم عن طريق املشورة، 
إىل  اخلربة  وأهل  الناس  ووجهاء  العلامء  يمثلها  التي  اجلامعة  تلك  وصول  عملية  وتتم 
املكانة تلك عن طريق الثقة التي متنحها هلم األمة يف النيابة عنها يف التعاطي مع الشؤون 
املختلفة التي تواجهها، حتقيقًا ملصاحلها العامة، وخي من يمثل تلك اجلامعة النقباء اإلثنا 
عرش املمثلون عن سكان أهل املدينة املنورة، الذين أخرجهم النبي)صىل اهلل عليه واله 
وسلم( بعد بيعة العقبة الثانية سنة )12ب/ 621م(، وذلك ليكونوا له مستشارين يف 

اختاذ القرارات بعد هجرته إىل املدينة)83(.

تلك  عند  حمصورًا  وجودها  يكن  مل  املشورة  أن  التارخيية  النصوص  من  والظاهر 
أهل  مها:  آخرين  مستويني  عىل  بياهنا  يمكن  أخرى  جهات  عند  حضور  هلا  بل  اجلامعة 
الشورى باملعنى الواسع أي مجهور األمة، فكل مسلم بالغ عاقل يكون من أهل الشورى، 
)84(، فالضمي هنا للجميع، أي جلميع املسلمني)85(،  ْمرِ

َ
قال تعاىل: وََشاوِرُْهْم ِف األ

بعد  قريش  قتال  بشأن  أصحابه  لعامة  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  واستشارة 
فيه  والذي  مثال عىل ذلك،  املدينة خي  بحدود  املارة  التجارية  لقوافلهم  املسلمني  صد 

يقول:)أشيوا عيلَّ أيا الناس()86(.

الثاين للحصول عىل املشورة فهو الشورى اخلاصة )الفردية(، وتكون  أما املستوى 
يف  ويشرتط  احلياة،  جماالت  خمتلف  يف  اخلربة  وأهل  العلامء  من  االختصاص  أهل  عند 
هؤالء توافر ميزة التخصص الدقيق واخلربة اخلاصة يف أي جمال من املجاالت العامة، 
الفاريس )املحمدي( )ريض اهلل عنه( عىل  ومصداقًا عىل ذلك مشورة الصحايب سلامن 
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النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( بحفر اخلندق حول املدينة املنورة سنة )5هـ/626م)87(.

أما اإلطار الزمني لنشأة فكرة أهل الشورى بمستوياهتم املختلفة فتعود إىل عصور 
موغلة يف القدم، إذ ُوجدت بوجود التمدن عند العراقيني القدماء واملرصيني واليونان 

والرومان والفرس، ووجدت كذلك عند العرب يف دار الندوة.

أما زمان ظهور مصطلح أهل الشورى بمنظوره اإلسالمي، فيمكن القول إىل أنه بدأ 
ببداية مبدأ الشورى الذي دعا إليه القرآن الكريم وأمر بتطبيقه النبي )صىل اهلل عليه واله 
وسلم( عىل أصحابه، إذ بادر )صىل اهلل عليه واله وسلم( قبل اهلجرة بالتنسيق مع زعامء 
املدينة يف بيعة العقبة الثانية إىل تشكيل أول جملس شورى يف الدولة مكون من أثنى عرش 

رجاًل من وجوه املهاجرين األنصار، يرجع إليهم يف مهام األمور)88(.

وغي  املسلمون  فمنهم  الشورى  جملس  منه  يتكون  التي  األعضاء  إىل  بالنسبة  أما 
، إذ إنه  ْمرِ

َ
املسلمني ومنهم الذكور واإلناث استنادًا إىل قوله تعاىل: وََشاوِرُْهْم ِف األ

تعاىل مل حيدد يف اآلية املذكورة اهلوية الدينية للشخص املستشار، ومل حيدد جنسه إن كان 
بيان  يف  املسلمون  العلامء  اختلف  إذ  عليه،  خمتلف  األمر  فأن  ذلك  ومع  أنثى،  أم  ذكرًا 
احلكم الرشعي يف مسألتي إرشاك الذمي واملرأة يف املشورة وجعلهم ضمن دائرة أهل 

الشورى.

املشورة(  يف  املسلمني  غي  األوىل)إرشاك  للمسألة  الرشعي  باحلكم  يتعلق  ما  ففي 
طرح الفقهاء املسلمون يف ذلك رأيني لكل منهام دليل يثبت صحته، الرأي األول أظهر 
عدم جواز االستعانة برأي الذمي، وهو قول املالكية واحلنبلية)89(، وقد استدلوا يف صحة 
ما ذهبوا إليه بآيات عدة من القرآن الكريم وبأحاديث رشيفة من السنة النبوية، أبرزها: 
ْوِلَاء ِمن ُدْوِن الُْمْؤِمنَِي َوَمن َيْفَعْل َذلَِك 

َ
قوله تعاىل: الَّ َيتَِّخِذ الُْمْؤِمُنوَن الَْكفِرِيَن أ

ٍء)90(، وقد فرست املواالة هنا باملعونة واملظاهرة والنرصة)91(،  فَلَيَْس ِمَن الّلِ ِف َشْ
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لُونَُكْم َخَبااًل 
ْ
ِيَن آَمُنواْ اَل َتتَِّخُذواْ بَِطانًَة ّمِن ُدونُِكْم اَل يَأ َها الَّ يُّ

َ
وقوله تعاىل:يَا أ

ْكَبُ قَْد بَيَّنَّا لَُكُم 
َ
فَْواهِِهْم َوَما ُتِْف ُصُدورُُهْم أ

َ
واْ َما َعنِتُّْم قَْد بََدِت اْلَْغَضاء ِمْن أ َودُّ

اآليَاِت إِن ُكنُتْم َتْعقِلُون)92(، وقد جاءت البطانة يف هذه اآلية بمعنى اخلواص، قيل 
بطانة الرجل خاصته أي املقربني له، أما معنى من دونكم فهو من غيكم أي من أهل 

األديان األخرى)93(.

قال الرازي يف تفسي هذه اآلية:)إن الذين هنى اهلل املؤمنني من خمالطتهم... اليهود 
وذلك ألن املسلمني كانوا يشاوروهنم يف أمورهم، ويؤانسوهم ملا كان بينهم من الرضاع 
املعاش  أسباب  يف  هلم  ينصحون  فهم  الدين  يف  خالفوهم  وإن  أهنم  منهم  ظنًا  واحللف 

فنهاهم اهلل()94(.

إىل جانب ذلك استدل أصحاب هذا الرأي بقول النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم(:)ال 
تستضيئوا بنار أهل الرشك وال تنقشوا يف خواتيمكم عربيًا()95(، قيل إن املراد باالستضاءة 

هنا االستشارة يف األمور، أي ال تستشيوا املرشكني يف أموركم، فتعملوا بآرائهم)96(.

أما قول الرأي الثاين يف تلك املسألة فقد أجاز االستعانة برأي غي املسلمني يف مواطن 
ومل جيوزها يف مواطن أخرى، وهو ما تذهب إليه احلنفية)97(، والزيدية)98(، والشافعية)99(، 
والشيعة اإلمامية)100(، وبعض احلنابلة)101(وقد استدل أصحاب هذا الرأي عىل صحة 
وبأفعال  الكريم،  القرآن  بآيات من  املسلمني  برأي غي  املتعلق بجواز االستعانة  قوهلم 
ِيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم ِف  ُ َعِن الَّ من السنة الرشيفة نذكر أمهها: قوله تعاىل: اَل َينَْهاُكُم اللَّ
َ ُيِبُّ الُْمْقِسِطَي. وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلِْهْم إِنَّ اللَّ ن َتَبُّ

َ
ادّلِيِن َولَْم ُيْرُِجوُكم ّمِن دِيَارُِكْم أ

ْخرَُجوُكم ّمِن دِيَارُِكْم َوَظاَهُروا َعَ 
َ
ِيَن قَاتَلُوُكْم ِف ادّلِيِن َوأ ُ َعِن الَّ َما َينَْهاُكُم اللَّ إِنَّ

.)102(الُِموَن ْولَئَِك ُهُم الظَّ
ُ
َُّهْم فَأ َّوُْهْم َوَمن َيَتَول ن تََول

َ
إِْخَراِجُكْم أ
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قال البغوي يف تفسي:)أي ال ينهاكم اهلل عن بر الذين مل يقاتلوكم أن تعدلوا فيهم 
إليهم لالستنارة برأيم يف مهام األمور من ألوان  باإلحسان والرب()103( ولعل الرجوع 

ذلك الرب الذي أوىص اهلل تعاىل به املسلمني.

 ،)104(ْهَل اّلِْكرِ إِن ُكنُتْم اَل َتْعلَُموَن
َ
لُواْ أ

َ
ومن اآليات األخرى قوله تعاىل:فَاْسأ

وقد وردت هذه اآلية يف أهل الكتاب وال سيام اليهود والنصارى، كام ذهب إليه أغلب 
املفرسين، قال القرطبي وهو يفرس اآلية:)يريد أهل التوراة واإلنجيل الذين آمنوا بالنبي، 
قال سفيان سامهم أهل الذكر ألهنم كانوا يذكرون خرب األنبياء مما مل تعرفه العرب، وكان 

كفار قريش يراجعون أهل الكتاب يف أمر حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم(()105(.

كام استدل أصحاب هذا الرأي عىل صحة قوهلم باستعانة النبي )صىل اهلل عليه واله 
وسلم( بعد هجرته بيهود املدينة املنورة ضد مرشكي قريش يف وثيقة املدينة، وقد حصل 
سنة  األحزاب  يوم  إىل  االتفاق  واستمر  الطرفني،  بني  حدثت  التي  املشاورة  بعد  ذلك 
عىل  القرشيني  مع  حتالفهم  خالل  من  املربم  االتفاق  اليهود  نقض  إذ  626م(،  )5هـ/ 

حرب املسلمني)106(.

النبي )صىل اهلل عليه واله  باستعانة  استدلوا عىل صحة قوهلم  فقد  فضاًل عن ذلك 
وسلم( بصفوان بن أمية يوم حنني سنة )8هـ/ 629م(، وذلك عندما أعار األخي النبي 
)صىل اهلل عليه واله وسلم( بعد املشاورة أدرعًا وسالحًا لقتال هوازن، ففي رواية ابن 
هشام )ت213هـ/828م(:)ملا أمجع رسول اهلل، فأرسل إليه وهو يومئذ مرشكًا، فقال: 
يا أبا أمية، أعرنا سالحك هذا تلق عدونا غدًا، فقال صفوان: أغصبًا يا حممد؟ قال: بل 
عارية مضمونة حتى نؤديا إليك، قال: ليس هبذا بأس، فأعطاه مائة درع بام يكفيها من 

السالح()107(.
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اخللفاء  استعانة  الرأي  هذا  أصحاب  طرحها  التي  األخرى  والشواهد  األدلة  ومن 
بأهل الذمة يف إدارة شؤون الدولة، فمن ذلك أن عمر بن اخلطاب جعل موظفي دواوين 

الدولة يف عهده من الروم)108(.

الرأي فهي  نظر أصحاب هذا  املسلمني يف  فيها مشاورة غي  التي جيوز  األمور  أما 
والصناعة  كالتجارة  االقتصادية  اجلوانب  مثل  الدنيوية  املسائل  تعالج  التي  القضايا 
والزراعة، واجلوانب السياسية العامة، كشؤون احلكم واحلرب، أما املسائل التي مل جيّوزوا 
الدينية كاإلمامة والقضاء  التي ختص األمور  القضايا  املسلمني، فهي  فيها مشاورة غي 

وشؤون العبادات إىل غي ذلك، التي يشرتط ملن يتدخل يف شأهنا صفة اإلسالم)109(.

يف  املسلمني  غي  مشاركة  عىل  تدلل  تارخيية  شواهد  الرأي  هذا  أصحاب  يذكر  ومل 
والعقائد،  والعبادات،  الرشعية،  كاألحكام  بالدين،  اخلاصة  التشاورية  التداوالت 

واختيار اإلمام، والقايض، مما يعزز رأيم.

واجلدير بالذكر أن مؤيدي هذا الرأي حددوا رشوطًا ملن جّوزوا له حق املشاورة يف 
اجلوانب الدنيوية، وذلك من باب محاية املصالح العامة اخلاصة باإلسالم واملسلمني من 
جهة ولكي تكون املشورة ذات جدوى قيمة يمكن االستفادة منها من جهة أخرى، ومن 
تلك الرشوط األمانة)110(، فضاًل عن الرشوط األخرى كالعلم، والتجربة،إىل غي ذلك، 
واألمانة هنا حتمل معاين كثية، جمملها عدم إرشاك النوازع النفسية )السلبية( يف التأثي 
عىل الرأي املستشار فيه، بقصد إضعافه، ومنها العداء، والتعصب، واحلقد، واملواالة إىل 

غي ذلك.

النظرة السائدة  وقد قدم هذا الرشط )األمانة( عىل الرشوط األخرى بسبب سلبية 
وهذه  االهتام،  خانة  يف  يضعوهنم  كانوا  ما  غالبًا  أهنم  إذ  الذمة،  أهل  جتاه  املسلمني  بني 
التي  املؤامرات  أن  إذ  التارخيي،  الواقع  العام، ومما يؤكد صحتها  بإطارها  النظرة مربرة 
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كانت حُتاك ضد الدولة اإلسالمية يف مراحلها األوىل تدبر بعضها بخيوط غي إسالمية، 
وذلك من أجل اإليقاع هبا وبدعوهتا)111(.

تلك  يف  واألصوب  األرجح  هو  الثاين  الرأي  أن  نرى  للرأيني  قراءاتنا  خالل  ومن 
قربه من  إىل  بالنسبة  التارخيي،  والواقع  العقل والرشع  إىل  األقرب  املسألة، وذلك ألنه 
العقل، جيّوز املنطق االستعانة بأي رأي يقود الفرد إىل األمر الصائب، بمعزل عن اهلوية 
ووضع  العقل،  مع  يتوافق  ما  أقر  فقد  الرشع،  أما  الرأي،  صاحب  حيملها  التي  الدينية 
لذلك ضوابط تنظم األمر،ألن العقل حجة لصواب عمل اإلنسان من عدمه، أما الواقع 
اجلوانب  خصت  التي  القضايا  يف  التشاور  يف  املسلمني  غي  إرشاك  يثبت  فلم  التارخيي 

الدينية، كاألحكام الرشعية، والعقائد، والعبادات، إىل غي ذلك.

العلامء،إذ  من  إليه  ذهب  من  عند  ومربراته  أسبابه  فله  األول  بالرأي  يتعلق  ما  أما 
جاء عىل وفق تلك املربرات بسبب عدم قبول غي املسلمني بالواقع اجلديد الذي عاشه 
املسلمون بعد ظهور اإلسالم وقيام دولته يف املدينة بعد هجرة النبي )صىل اهلل عليه واله 
وسلم(، وهذا األمر جعلهم يعيشون حالة عدم االنصهار مع املجتمع اإلسالمي، عىل 
الرغم من تودد املسلمني إليهم يف الوثيقة التي رسمها النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( 
يف املدينة حلفظ حقوقهم العامة، مما وّلد نوعًا من الشك والريبة عند املسلمني جتاه والئهم 
للدولة اإلسالمية، لكن يمكن القول إن هذه املرحلة االنتقالية التي عاشها املسلمون مع 
الذكر قد مرت وولت فال يمكن  آنفة  الظروف  الذمة من غي املسلمني عىل وفق  أهل 
لنا أن نعمم موقفهم السلبي يف هذه املرحلة عىل املراحل الالحقة التي عاشها املسلمون 
إجيابية بعض مواقفهم جتاه  لنا  تثبت  التارخيية  الوقائع  أن  عرب دوهلم األخرى، والسيام 
حترير  جتاه  املسلمني  مع  النصارى  لألقباط  االجيايب  املوقف  املثال  سبيل  عىل  املسلمني، 
مرص سنة )20هـ/ 640م( من الروم البيزنطيني، من خالل تقديمهم يد العون واملساعدة 
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للمسلمني لتحقيق أمر الفتح)112(، كذلك موقف اليهود اإلجيايب يف فتح األندلس سنة 
)91هـ/ 790م()113(، وعليه يمكن أن نعد هذا الرأي ضعيفًا وغي واقعي.

املشورة، ومل  املستشي مراعاهتا عند أخذ  العلامء رشوطًا وجب عىل  هذا وقد حدد 
تنظيمها  أجل  من  جاءت  بل  املشورة،  طريق  أمام  يقف  حاجزًا  تشكل  الرشوط  تكن 

وإخراجها بالشكل الذي يقبله العقل والرشع.

نبني  أن  ارتأينا  فقد  سابقًا،  بينا  كام  مستويني  عىل  ينقسمون  الشورى  أهل  أن  وبام 
الرشوط الواجب توفرها عند كل من أعضاء جملس الشورى )اجلامعي( وعند اجلمهور 
العام الذي يمثله األفراد، وقد جتنبنا ذكر رشط إسالم املستشار الذي حصل عليه اختالف 
بني العلامء املسلمني، ذلك أن املؤيدين منهم لفكرة التمييز بني أهل الشورى وأهل احلل 
والعقد يرون رضورة توفره عند أهل احلل والعقد)114(، يف حني نجد أن الرافضني لتلك 
الفكرة يرون عكس ذلك، إذ ال رضورة لتوفره عندهم)115(، لذا ركزنا عىل ذكر الرشوط 

املتوافق عليها بني العلامء والتي كان منها:

يقول  الفرد،  عند  احلميدة  الصفات  عليه  تقف  الذي  العمود  وهو  العلم:   -1
املاوردي)ت450هـ/1058م( وهو يصف قيمته وقيمة محلته بالنسبة لوالة األمر 
ومن تبعهم باعتبارهم املسؤولون عن إدارة مصالح العباد:)العلم هو عصمة امللوك 
احللم  إىل  وليدهم  الظلم،  يمنعهم  ألنه  والوزراء،  السالطني  ومعقل  واألمراء 
بمشاورة  إالّ  حزمه  يتم  ال  احلازم  امللك  أن  وكام  ويعطفهم،  األذى  عن  ويصدهم 

الوزراء واألخيار، كذلك ال يتم عدله إالّ باستفتاء العلامء األبرار()116(.

وقد جعل اإلمام الصادق )عليه السالم( للعلم مرتبة متقدمة يف الرشوط الواجب 
فمن  بحدودها،  إالّ  تكون  ال  املشورة  السالم(:)إن  )عليه  قال  املستشار،  عند  توفرها 
عرفها بحدودها وإالّ كانت مرضهتا عىل املستشي أكثر من منفعتها له، فأدهلا أن يكون 
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مواخيًا،  صديقًا  يكون  أن  والثالثة  متدينًا،  حّرًا  يكون  أن  والثانية  عاقاًل،  يشاوره  الذي 
والرابعة أن تطلعه عىل رسك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثم يرس ذلك ويكتمه، فإنه 
إذا كان عاقاًل انتفعت بمشورته، وإذا كان حّرًا متدينًا جهد نفسه يف النصيحة لك، وإذا 
كان صديقًا مواخيًا كتم رسك إذا أطلعته عليه، وإذا أطلعته عىل رسك فكان به كعلمك، 

متت املشورة وكملت لك()117(.

والذكاء،  التجربة  صفة  مع  العلم  صفة  مالزمة  برضورة  احلكامء  أوىص  وقد 
إذا  اجلاهل  احلمق  ألن  قيل  والذكاء،  الفطنة  مع  التجربة  بطوال  الكامل  قيل:)العقل 
استرشته زاد يف لبسك وأدخل عليك التخليط يف رأيك ومل يقم بحقيق نصحك، وقيل 

بكثرة التجارب تصلح الروية()118(.

وقد حذر النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( من عدم األخذ بمشورة العامل العاقل يف 
قوله )صىل اهلل عليه واله وسلم(:)اسرتشدوا العاقل ترشدوا وال تعصوه فتندموا)119((.

إذ ال  املستشار،  العلم عند  منزلة  تقل شأنًا من  التقوى ال  التقوى والورع: ومنزلة   -2
قيمة ملشورة دون تقوى، وذلك ألن صاحب الرأي قد يكون غي ناصح، قال النبي 
)صىل اهلل عليه واله وسلم( يف مكانة التقوى عند املشورة:)َمن أراد أمرًا فشاور فيه 
السالم(:)شاور  امرءًا مسلاًم وّفقه اهلل ألرشد أموره()120(، وقال اإلمام عيل )عليه 
يقول  حديثًا  السالم(  )عليه  الصادق  ولإلمام  اهلل()121(،  خيافون  الذي  حديثك  يف 
فيه:)استرش العاقل من الرجال الورع، فإنه ال يأمر إال بخي، وإياك واخلالف، فإن 
خالف الورع العاقل مفسدة يف الدين والدنيا()122(، وقال )عليه السالم( يف موضع 
آخر:)شاور يف أمور مما يقتيض الدين من فيه مخس خصال عقل وعلم وجتربة ونصح 
وتقوى وإن جتد فاستعمل اخلمسة واعزم وتوكل عىل اهلل تعاىل فإن ذلك يؤديك إىل 

الصواب()123(.
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واقع  بعد  وتأيت  األفكار،  وتصحيح  املواهب  لصقل  قّيمة  أداة  التجربة  التجربة:   -3
يعالج  حاملها  ألن  وذلك  يستشي،  َمن  عند  أمهية  وهلا  السنني،  مر  عىل  ُيعاش 
يويص  وهو  احلكيم  لقامن  قال  العمر،  بطول  مقرون  وحصوهلا  باملايض،  املستقبل 
وأنت  بالغالء،  عليه  كان  ما  رأيه  من  يعطيك  فإنه  األمور  جّرب  َمن  ولده:)شاور 
تأخذه باملجان)124((، وقال اإلمام عيل )عليه السالم(:)رأي الشيخ خي َمن مشهد 
الغالم()125(، وقال املأمون لِوْلِده موصيًا:)استشيوا ذوي الرأي والتجربة واحليلة 

فإهنم أعلم بمصارف األمور وتقلبات الدهور()126(.

وقال احلكامء:)عليك برأي الشيوخ، فقد مرت عىل وجوههم عيون العرب وتصدعت 
ألسامعهم آثار الغَي()127(، وقالوا أيضًا:)خيتار للمشورة أهل العقول الغريزية والتجارب 

الكثية واحللو الرزينة()128(.

مشورة  عن  التخيل  بالرضورة  يعني  ال  الكبار  مشورة  عىل  احلث  أن  هنا  يذكر  ومما 
الصغار،إذ إن أمر احلث يعني فيه التفضيل، والسيام أن البعض من الصغار يملك من 
بآراء  احلكامء:)عليكم  قال  املشورة،  إلسداء  يؤهله  ما  اإلهلية  والعناية  والذكاء  الفطنة 

األحداث ومشاورة الشباب، فإن هلم أذهانًا تقل الفواصل وتتحطم الذوابل()129(.

تعني  فاألمانة  األخرى،  تكمل  إحدامها  متالزمتان  والكتامن: ومها صفتان  األمانة   -4
النصح والكتامن يعني احلفظ، والنصح أمر مقرون باحلفظ، إذ أن األمانة القولية فيها 
احلتمية الالزمة حلفظ الرأي من الشياع من جهة وفيها خالص النصح من الغش من 
جهة أخرى، قال النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم(:)املستشار مؤمتن()130(، أي أمني 
عىل أن ال خيون فيام ائُتمن عليه من الرأي، وال يغش فيام ُيستنصح فيه عند املشورة، 
وقال اإلمام عيل )عليه السالم(:)َمن غش املسلمني يف مشورة فقد برئت منه()131(، 
الرأي  حمض  ينصحه  فلم  أخاه  استشار  السالم(:)َمن  )عليه  الصادق  اإلمام  وقال 
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سلبه اهلل عزَّ وجل رأيه()132(، وقال )عليه السالم( وهو يويص أحد أصحابه:)إن 
كنت تريد أن تستتب لك النعمة وتكمل لك املودة، وتصلح لك املعيشة، فال تسترش 
العبد والسفلة يف أمرك، فإنك إن ائتمنتهم خانوك، وإن حّدثوك كذبوك، وإن نكبت 
خذلوك، وإن وعدوك موعدًا مل يصدقوك()133(،، وقالوا:)َمن شاور أهل النصيحة 

سلم من الفضيحة()134(، وقيل:)إذا استرشت فانصح، وإذا قدرت فاصفح()135(.

أما الكتامن فقال به النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( وهو يعّده بابًا من أبواب نجاح 
الصادق  اإلمام  جعل  وقد  بالكتامن()136(،  حوائجكم  إنجاح  عىل  املشورة:)استعينوا 
)عليه السالم( لصفة الكتامن منزلة مهمة بني الصفات الواجب توفرها عند املستشار، 
حيث قال وهو يضعها يف املرتبة الرابعة، بعد العلم، والتقوى، والوفاء:)الرابعة أن تطلعه 
صديقًا  كان  فإذا  ويكتمه،  ذلك  يرس  ثم  بنفسك،  كعلمك  به  علمه  فيكون  رسك،  عىل 
كعلمك()137(،  به  فكان  رسك  عىل  أطلعته  وإذا  عليه،  أطلعته  إذا  رسك  كتمك  مواخيًا 
وذكر الطرطويش )ت520هـ/ 1126م( إن بعض ملوك العجم استشار وزيريه، فقال 
وأحزم  للرس  أمَوت  فإنه  به،  خاليًا  إال  أحدًا  منا  يستشي  أن  للملك  ينبغي  أحدمها:)ال 
للرأي وأجدر بالسالمة وأعفى()138(، وقال املأمون العبايس:)امللوك حتتمل كل يشء إالّ 

ثالثة أشياء القْدح يف امللوك، وإفشاء الرس، والتعرض للحرم()139(.

فّضل  املشورة،  أخذ  لغرض  املستشارين  عىل  املعروضة  القضايا  حفظ  ولصعوبة 
احلكامء سرتها من دون إفشائها، جتنبًا من خماطر إعالهنا، قال بعضهم:)صدرك أوسع 
لرسك من صدر غيك(، وقالوا:)رسك من دمك(، وقيل كيف كتامنك للرس، قال:))ما 

قلبي له إالّ قرب()140(.
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وخماطر إعالن الرأي عند املستشار تتمثل يف أن رأي املستشي إذا اطلع عليه بعض 
جليس  كل  وفاه  صديقه،  صديق  كل  أخرب  املستشي  جلساء  من  غيهم  أو  األصدقاء 

جليسه حتى أمره إىل عدوه فيبتغي الغوائل ويفسد الرأي قبل إحكامه)141(.

5- احلزم: اجلدية صفة رفيعة وجب توفرها عند املستشار عند أخذ املشورة، إذ إن اجلاد 
يف رأيه ومشورته جينب املستشي من التهاون واللهو والعبث الذي يصاحب هوى 
املستشار الغي احلازم، مما يؤثر سلبًا عىل ضعف رأيه ومشورته: ُسئل النبي )صىل اهلل 
عليه واله وسلم( عن احلزم، فقيل له:)ما احلزم: قال: مشاورة ذوي الرأي وإّتباعهم(
)142(، وقيل:)إن امللك احلازم يزداد برأي الوزراء احلََزمة كام يزداد البحر بمواده من 

األهنار()143(.

لك  وهو  يبكيك  َمن  732م(:)اّتبع  )114هـ/  السالم(  )عليه  الباقر  اإلمام  وقال 
ناصح، وال تتبع من يضحكك وهو لك غاش، وسرتدون عىل اهلل مجيعًا فتعلمون()144(.

يف  التخصص  إىل  املشورات  بعض  حلاجة  وجدت  الصفة  وهذه  التخصص:   -6
املوضوعات املختلفة املشار فيها، لذلك وِجَب عىل املستشار أن يكون من أصحاب 
االختصاص واخلربة يف املسائل التي حتتاج إىل نوع من املعرفة، قال القرطبي:)واجب 
باملصالح،  يتعلق  فيام  الناس  ووجوه  يعلمون،  ال  فيام  العلامء  مشاورة  الوالة  عىل 

ووجوه الكّتاب والوزراء والعامل فيام يتعلق بمصالح البالد وعامرهتا()145(.

مراعاهتا  املستشي  عىل  وجب  آدابًا  وصاياهم  يف  واحلكامء  األئمة  وضع  وقد  هذا 
ال  التي  لإلطالة  جتنبًا  االختصار  من  بيشء  نذكرها  أن  ارتأينا  وقد  املشورة،  طلب  عند 
يسع املجال لبياهنا، قال النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( وهو يويص اإلمام عيل )عليه 
السالم(:)يا عيل ال تشاور جبانًا فإنه يضّيق عليك املخرج، وال تشاور البخيل فإنه يقرص 
اجلُبن والبخل  إن  يا عيل  يزين لك رشها، واعلم  فإنه  بك غايتك، وال تشاور حريصًا 
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واحلرص غريزة واحدة جيمعها سوء الظن()146(.

له  يكون  ال  املستشار:)أن  يف  قيل  اهلوى،  أصحاب  مشاورة  من  احلكامء  حّذر  وقد 
يتابعه، وال هوى يساعده، فإن األغراض جاذبة، واهلوى  يف األمر املستشار فيه فرض 
صاد، والرأي إذا عارضه اهلوى وجاذبته األغراض فسد()147(، وقيل للمستشي يف إّتباع 
اهلوى:)اعدل عن مشورة َمن قصدوا موافقتك متابعة هواك، واعتمَد خمالفتَك انحرافًا 

عنك، واعتمْد عىل َمن توخى احلق والصواب لك وعليك()148(

وقد أكد احلكامء عىل رضورة سالمة قلب املستشار من نزعة احلسد، وجعلوا خلو 
صدر املستشار من هذه اخلصلة رشطًا أساسًا لنجاح املشورة، قالوا:)سالمته من غائلة 
احلسد، قيل ألن احلسد حيث أهل املحبة عىل البغضة، وذوي الوالية عىل البعد والفرقة، 
فساد  إىل  داعية  وتكون  نفسك،  عىل  تتقيها  التي  الوجود  بجميع  رضك  يتعمد  وحينئذ 

رأيك()149(.

إىل جانب ما ذكر فقد حرص احلكامء عىل االمتناع عن مشورة سبعة أشخاص:)قيل 
سبعة ال ينبغي لذي لب أن يشاورهم جاهل، وعدو، وحسود، ومراء، وجبان، وبخيل، 
النعمة،  زوال  يتمنى  واحلسود  اهلالك،  يريد  والعدو  يضل،  اجلاهل  فإن  هوى،  وذو 
واملرائي واقف مع رضا الناس، واجلبان من رأيه اهلرب، والبخيل حريص عىل مجع املال 
فال رأي له يف غيه، وذو اهلوى أسي هواه()150(، كام حّذر احلكامء من مشورة الصبيان 
والنساء بداعي ضعف عقوهلم وآرائهم، قالوا:)ال ينبغي أن ُيستشار النساء وال الصبيان، 

لنقص عقوهلم وضعف آرائهم()151(.

املستشار، واالحتياطات  عند  توفرها  الواجب  الصفات  ذكر  احلكامء يف  يكتِف  ومل 
املحيطة  الظروف  مراعاة  رضورة  إىل  تطرقوا  بل  املشورة،  أخذ  عند  توخيها  الواجب 
ابن  قال  فيه،  املستشار  الرأي  واقع  عىل  إجيايب  أثر  من  هلا  ملا  وذلك  املستشار،  بفكر 
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األزرق:)سالمة الفكر من مكدرات صفوه، وذكروا ممن عرض له ذلك أصنافًا، فاجلائع 
حتى يشبع، والعطشان حتى يقنع، واألسي حتى يطلق، والضال حتى جيد، والراغب 
وقالوا  السليطة،  املرأة  البول، وصاحب  الضيق، وحاقف  يمنح وصاحب اخلف  حتى 
صحيحة،  أمزجتهم  تكون  أن  رشط  الشّبان  باستشارة  قال  الشباب:)وَمن  مشاورة  يف 

وقرائحهم)152( سليمة، وعلومهم غزيرة()153(.

مما سبق يمكن القول ان ما طرح بشأن اهل املشورة يمكن ان يكون موافقًا لطروحات 
االمام عيل)عليه السالم( يف هذا الشأن، ومما يعزز ذلك موافقته للقرآن الكريم والسنة 

النبوية الرشيفة واملنطق العقيل.

مو�سوعات امل�سورة:

مما ال شك فيه ان االمام عيل )عليه السالم( مل يكن قاصدًا يف عهده ملالك االشرت)ريض 
اهلل عنه( التزام املشورة يف اجلوانب الدينية، لعدم خضوع تلك اجلوانب آلراء االشخاص، 
وخضوعها ملشيئة اهلل تعاىل، وقد اثبت الكثي من العلامء ذلك وليس اجلميع، الن املسألة 
االجتهاد  تستدعي  ما  غالبًا  معلوم  هو  كام  اخلالفية  واملسائل  اخلالفية  املسائل  من  تعد 
عليه، وأصل  املخَتلف  األمر  يقطع  رصيح  لعدم وجود نص  القرآين، وذلك  النص  يف 
، أي إىل كلمة األمر، إذ مل حيدد  ْمرِ

َ
اخلالف يعود إىل اآلية الكريمة: وََشاوِرُْهْم ِف األ

يف اآلية نوع األمر املشاَور عليه، إن كان خيص القضايا العامة التي تتعلق بجميع شؤون 
أم  رشعيًا،  حكاًم  فيها  ينزل  مل  التي   - الدينية  وحتى  واالقتصادية  املسلمني-السياسية 

قضايا احلرب وما شابه.

وعىل هذا األساس حصل االختالف بني العلامء يف املسألة، إذ انقسموا عىل قسمني، 
مجيع  أي  فيها،  املشاَور  املوضوعات  جمال  عمومية  يرى  الذي  القول  يؤيد  منهم  قسم 
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القول الذي جيعل خصوصية جمال املوضوعات  شؤون املسلمني، والقسم اآلخر يؤيد 
املشاَور فيها، أي األمور التي ختص اجلانب احلريب )العسكري(.

ويستند أصحاب القول األول )عمومية الشورى( عىل نصوص تارخيية تثبت صحة 
قال:)ملا  السالم(،  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  عن  الرتمذي  رواه  ما  منها:  قوهلم 
 ، ُموا َبْيَ يََدْي َنَْواُكْم َصَدقَةً ِيَن آَمُنوا إَِذا نَاَجيُْتُم الرَُّسوَل َفَقّدِ َها الَّ يُّ

َ
نزلتيَا أ

قال النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم(: ما ترى؟ دينار، قلت: ال يطيقونه، قال: نصف 
ْشَفْقُتْم 

َ
دينار؟ قلت: ال يطيقونه، قال: فكم؟، قلت: شعية، قال: إنك زهيد، فنزلت أ

ُموا َبْيَ يََدْي َنَْواُكْم َصَدقَاٍت)154(، قال: َفبَي خفف اهلل عن هذه األمة)155(. ن ُتَقّدِ
َ
أ

كام استندوا فيام ذهبوا إليه عىل أحد أحاديث النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم(، الذي 
ه إليه )صىل اهلل عليه واله وسلم( من اإلمام عيل )عليه السالم(،  جاء ردًا عىل سؤاٍل ُوجِّ
فيه  منك  يسمع  ومل  القرآن  به  ينزل  مل  بعدك،  بنا  ينزل  األمر  اهلل،  رسول  يا  نصه:)قلت 
شيئا؟ قال: امجعوا له العابدين من املؤمنني، واجعلوه شورى بينكم، وال تقضوا فيه برأي 

واحد()156(.

كام استدلوا عىل صحة قوهلم بقضية مشاورة الصحابة بعضهم مع بعض يف املسائل 
الرشعية بعد وفاة النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم(، كمسألة قتال مانعي الزكاة، ومسألة 

حد شارب اخلمر، ومسألة إمالص)157( املرأة احلامل)158(.

سفيان  ومنهم  اإلطار،  هذا  يف  والعلامء  الفقهاء  من  عدد  ملقولة  رأيم  أسندوا  كام 
ْمرِ( ،يقول:)هي للمؤمنني أن 

َ
أبن عيينة)159( يف قوله وهو يفرس اآلية:)وََشاوِرُْهْم ِف األ

يتشاوروا فيام مل يأهتم عن النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( فيه أثر()160(، وقد أّيد هذا 
الرأي من العلامء املسلمني، احلسن البرصي، والضحاك بن مزاحم، وابن جرير الطربي، 

والدسوقي)161(.
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ذلك  ونحو  احلربية  باملسائل  خاصة  املشورة  أن  فيى  الثاين  القول  أصحاب  أما 
الدنيوية، وكان عىل رأس مؤيديه قتادة بن دعامة، والربيع بن أنس، وابن  من القضايا 
إسحاق الشافعي)162(، والطويس)163(، فقد استدلوا عىل صحة ما ذهبوا إليه عىل أقوال 

العلامء املسلمني يف هذا الشأن، والواقع التارخيي لنوع املسائل املطروحة عىل التشاور.

الوقوف  املسلمني فهي كثية حتت هذا اإلطار، وال يمكن  العلامء  أقوال  أما خيص 
عليها مجيعًا، لكثرهتا وسعة دالالهتا، لذلك ارتأينا أن نعرض نامذج حمددة منها، منها قول 
ْمرِ(، فقال:)عىل 

َ
اإلمام الشافعي)ت204هـ/ 819م( يف تفسيه لآلية:)وََشاوِرُْهْم ِف األ

معنى استطابة أنفس املستشارين أو املستشار منهم، والرضا بالصلح عىل ذلك ووضع 
احلرب بذلك، ال إن برسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم( حاجة إىل مشورة أحد، واهلل 
عزَّ وجل يؤيده بنرصه بل هلل ورسوله امَلن والَطْول عىل مجيع اخللق()164(، وقال الطربي 
يف معرض تفسيه لآلية الكريمة السابقة، قال أمر اهلل النبي:)بمشاورة أصحابه يف مكايد 
احلروب، وعند لقاء العدو، تطييبًا منه بذلك أنفسهم، وتآلفًا هلم عىل دينهم ولَيوا أنه 
إياه  بتدبيه له أمروه وسياسته  يسمع منهم ويستعني هبم، وإن كان اهلل عزَّ وجل أغناه 
وتقويمه أسبابه عنهم(، وقال يف موضع آخر:)إن اهلل عزَّ وجل أمر نبيه )صىل اهلل عليه 

واله وسلم( بمشاورة أصحابه، فيام حزبه من أمر عدّوه ومكايد حربه)165((.

كام قال الطربيس يف تفسيه لآلية اآلنفة الذكر:)يعني يف أمر احلرب ونحوه مما مل ينزل 
عليك فيه وحي، لتطيب نفوسهم، ولتستظهر برأيم(، وقال يف موضع آخر:)إن ذلك يف 

أمور الدنيا ومكائد احلرب، ولقاء العدو، ويف مثل ذلك جيوز أن نستعني بآرائهم()166(.
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واله  عليه  اهلل  النبي )صىل  اعتمدها  التي  املشورة  لنوع  التارخيي  للواقع  بالنسبة  أما 
وسلم(، فلم تذكر املصادر التارخيية - كام يقول أصحاب هذا الرأي - إنه )صىل اهلل عليه 
أصحاب  يدعي  كام  الديني  اجلانب  ختص  التي  املسائل  يف  أصحابه  شاور  وسلم(  واله 
إنه )صىل اهلل عليه واله وسلم( غالبًا ما كان يشاور أصحابه يف أمور  إذ  القول األول، 
وقّوى  هذا،  الفريق  رأي  من  عّضد  املشورة(  )نوع  األمر  وهذا  والسياسة)167(،  احلرب 

حججه فيام طرحه من قول.

وبعد هذا االستعراض ومن خالل قراءتنا للرأيني نرى أن األرجحية تكون لصالح 
الرأي الثاين، وذلك لقوة احلجج التي ذكرها أصحابه للتأكيد عىل صحة قوهلم، فضاًل 
الدين،  أحكام  ختص  التي  املسائل  يف  خلقه  عقول  مشاورة  عن  غني  تعاىل  اهلل  أن  عن 
ولو أجاز ذلك لكان األنبياء وبضمنهم سيدنا حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم( األوىل 
بتلك املشورة، لكنه تعاىل عىل الرغم من املكانة السامية التي متتع هبا األنبياء استغنى عن 
مشاورهتم وجعلهم مبلغني ومنذرين ليس إالّ يف إيصال أحكام رشيعته إىل عباده، هذا 

حال األنبياء فكيف بحال عباده الذين يزعمون مشاورته تعاىل هلم.

أما ما ذكره أصحاب الرأي األول - الذي يقول بجواز مشورة النبي )صىل اهلل عليه 
عليه  اهلل  )صىل  بمشورته  يتعلق  ما  ففي   - الدينية  األحكام  يف  ألصحابه  وسلم(  واله 
واله وسلم( لإلمام عيل )عليه السالم( يف مسالة مقدار الصدقة املفروضة عىل املسلمني 
مقابل التناجي معه )صىل اهلل عليه واله وسلم(، فاخلرب متواتر وصحيح سندًا ومتنًا بعد 
مراجعته)168(، أما االحتجاج به يف مشورة النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( ألصحابه 
يشاور  مل  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  أن  ذلك  صحيح،  غي  فأمر  األحكام  يف 
أحدًا من الصحابة، وإنام كان )صىل اهلل عليه واله وسلم( يشاور نفسه يف املقدار الذي 
يناسب إمكانية املسلمني بعد أن ترك له تعاىل جمال حتديدها، واملقصود بنفسه هنا اإلمام 
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عيل )عليه السالم(، استنادًا إىل قوله تعاىل يف حديث مباهلة النبي )صىل اهلل عليه واله 
وسلم( مع نصارى نجران:)َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأْبنَاءَنا َوَأْبنَاءُكْم َونَِساءَنا َونَِساءُكْم َوَأنُفَسنَا 
اهلل  النبي)صىل  أبناء  بمثابة  السالم(  واحلسني)عليهام  احلسن  جعل  إذ  وَأنُفَسُكْم()169(، 
عليه واله وسلم(، وجعل فاطمة )عليه السالم( بمثابة نسائه، وجعل عيل)عليه السالم(

بمثابة نفسه )صىل اهلل عليه واله وسلم()170(.

)صىل  النبي  بعد  األحكام  يف  اآلخر  لبعضهم  بعضهم  الصحابة  مشورة  قضية  أما 
األحكام،  بتلك  بعضهم  معرفة  ضعف  باب  من  جاءت  فقد  وسلم(،  واله  عليه  اهلل 
من  العلامء  وفهمها  وقد عرفها  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  أصاًل يف  وهي موجودة 
الصحابة، وال حتتاج إىل املشورة، وإن كانت مستحدثة تطلب االجتهاد، وخي مثال عىل 
التي جسد  ذلك مشورات عمر بن اخلطاب لإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم(، 
حجمها عمر بن اخلطاب بأقواله العديدة، منها:)لوال عيل هللك عمر()171(، و))ال أبقاين 

اهلل ملعضلة ليس هلا أبا احلسن()172(.
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اخلامتة

بعد دراسة املوضوع بجوانبه املختلفة تبينت لنا جمموعة من النتائج عكست املضامني 
إمجاهلا  ارتأينا  أننا  إال  ومتنوعة  عديدة  واقعها  يف  وكانت  الدراسة،  منها  خرجت  التي 

بالنقاط اآلتية:

االمام  توىل  فقد  قبل االسالم  العرب  احلميدة عند  االعراف  أقر  قد  ان االسالم  1-بام 
كانت  االعراف  تلك  ومن  االسالم،  بعد  ممارستها  عىل  التأكيد  السالم(  عيل)عليه 
بالنسبة لعرب  باعتبارها كانت  السالم( عىل ممارستها،  التي حرص )عليه  املشورة 
مرموقًة  بمنزله  حظيت  وقد  متداوالً،  قبليًا  وتقليدًا  سلياًم  اجتامعيًا  عرفًا  اجلزيرة 
عندهم، ملالئمتها طبيعة شخصياهتم التي تأنف ما فرض عليهم من القول وحتبذ ما 
تشاوروا فيه من األمر، إىل جانب شعورهم بأمهية ممارسة ذلك العرف، ملا له من أثر 

يف تسديد األمور وصواهبا.
2- إن كان الظرف مل يسمح لألمام عيل)عليه السالم( بيان أحكام املشورة يف عهده ملالك 
االشرت )ريض اهلل عنه( فقد خصص هلا الفقه االسالمي حيزًا يناسب أمهيتها، حدد 
فيه حكم ممارستها، واألشخاص الذين يتولون إسداءها، واملوضوعات الواقعة يف 
ضمن نطاقها، وملا كان البحث يف ذلك املوضوع حيمل اوجه متعددة يف الرشيعة فقد 
حرصنا عىل ترجيح االحكام التي تناسب العقل والرشع بغية التقرب اىل ما يدور يف 

فكر االمام)عليه السالم(.
ملالك  عهده  يف  املشورة  ممارسة  عىل  للحكام  السالم(  )عليه  عيل  االمام  تأكيد   -3
يف  ألمهيتها  جاءت  بل  فراغ  عن  يكن  مل  اخرى  ومناسبات  السالم(  االشرت)عليه 
عندهم  ممارستها  عزز  ومما  النبوية،  السنة  وممارسة  القلوب  وتأليف  اآلراء  تسديد 
منها  يأمله  ما  وكان  أصحابه،  مع  هلا  وسلم(  واله  عليه  اهلل  النبي)صىل  ممارسة  هو 
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ليس احلصول عىل العلوم واملعارف بل تأليف قلوهبم ومعرفة ما يدور يف أذهاهنم 
فضاًل عن تأديب نفوسهم عىل اعتامدها، ومما يدل عىل ذلك العلم الوافر الذي أهلمه 
ذلك  وقد جتىل  العامة،  واقع حياته  من  التي كسبها  الواسعة  واملعرفة  تعاىل،  اهلل  به 
عىل  احلال  وينطبق  العلم(  مدينة  وسلم(:))أنا  واله  عليه  اهلل  )صىل  بقوله  واضحًا 
اإلمام عيل)عليه السالم(، الذي مارس املشورة للمقاصد التي قصدها النبي)صىل 
اهلل عليه واله وسلم( ليس إال، بحكم العلم الوافر الذي عرفه من النبي)صىل اهلل 
عليه واله وسلم(، واملعرفة الواسعة التي كسبها من واقع حياته العامة، وقد دلل عىل 

ذلك قول النبي)صىل اهلل عليه واله وسلم(:))أنا مدينة العلم وعيل باهبا(.
يف  مستشاريم  اختيار  يف  للحكام  السالم(  عيل)عليه  االمام  وضعها  التي  4-الصفات 
عهده ملالك االشرت)عليه السالم( جاءت بحسب أمهيتها، فهو حينام جعل املستشار 
البخيل عىل رأس املستشارين الواجب جتنبهم جاء بسبب تأثيه السلبي عىل اجلانب 
املعايش للرعية، وهذا اجلانب كام هو معلوم يكون من أخطر التحديات التي هتدد 

االيامن ونفوذ الدولة عند الرعية.
5-لقد كان العلامء القدامى واملحدثني يف طروحاهتم حول املشورة متأثرين كثيًا بام ذكره 
االمام عيل)عليه السالم( حوهلا، وكيف ال يكون ذلك واقعًا وهو قد استوحى)عليه 

السالم( مبادئها من معني علم النبي)ص واله(. 
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دمشق، ج13/ص256، املجلس، بحار األنوار، ج72/ ص101.
ص194؛  الفوائد،  كنز  الكراجكي،  ص100؛  ج/  اليعقويب،  تاريخ  42.اليعقويب، 
اجلامع  السيوطي،  ص153؛  األمايل،  الطويس،  ص95؛  الوزراء،  حتفة  الثعالبي، 

الصغي، ج1/ ص149؛ املجلس، بحار األنوار، ج1/ ص96.
ج13/  األسامع،  إمتاع  املقريزي،  ص12؛  اخلاطر،  وتنبيه  الناظر  نزهة  43.احللواين، 
ج3/  احللبية،  السية  احللبي،  ص354؛  ج1/  القدير،  فيض  املناوي،  ص50؛ 

ص374.
44.الربقي، املحاسن، ج2/ ص601؛ املجلس، بحار األنوار، ج72/ ص100؛ احلر 

العاميل، وسائل الشيعة، ج12/ ص39.
45.الراغب األصفهاين، حمارضات األدباء، ج1/ ص46.

46.املصدر نفسه، ج1/ ص44.
للملك  الفريد  العقد  الوزير،  طلحة  أبن  ص73؛  ج1/  السلوك،  درر  47.املاوردي، 
املقاصد  السخاوي،  ص422؛  ج1/  اخلفاء،  كشف  العجلوين،  ص41،  السعيد، 

احلسنة، ج1/ ص579.
48.خطب االمام عيل)عليه السالم(، هنج البالغة، ج3/ ص87.

49.الرشيف الريض، خصائص االئمة /ص108.
50.سورة قريش، اية: 4.

51.الكليني، الكايف، ج5/ ص73.
52.خطب االمام عيل)عليه السالم(، هنج البالغة، ج3/ ص88.

53.املفيد، اإلرشاد،ج1/ص301؛ املجلس، بحار األنوار، ج72/ ص105.
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54.الربقي، املحاسن، ج2/ ص601؛ احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج12/ ص42.
55.ابن الليثي الواسطي، عيون احلكم، ص440؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 
وسائل  العاميل،  احلر  ص105؛  ج72/  األنوار،  بحار  املجلس،  ص41؛  ج4/ 

الشيعة، ج12/ ص40.
56.ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج4/ ص48؛ ابن اجلوزي، زاد املسي، ج2/ 
ص47؛ احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج11/ ص209؛هاشم البحراين، غاية املرام، 

ج7/ ص71؛ املجلس، بحار األنوار، ج66/ ص410.
املستخيي  ص111؛  العقول،  حتف  احلراين،  ص621،  اخلصال،  57.الصدوق، 

العاميل، الدر النظيم، ص374.
الصدوق،  ص20؛  ج8/  الكايف،  الكليني،  ص600؛  ج2/  املحاسن،  58.الربقي، 
التوحيد، ص376؛ احلراين، حتف العقول، ص94؛ املفيد، االختصاص، ص246؛ 
ج3/  االعتدال،  ميزان  الذهبي،  ص257؛  ج13/  دمشق،  تاريخ  عساكر،  ابن 

ص602.
املفيد،  ص8؛  العقول،  حتف  احلراين،  ص601؛  ج2/  املحاسن،  59.الربقي، 

االختصاص، ص226.
60.ابن طلحة الوزير، العقد الفريد، ص42.

61.ابن شبة النميي، تاريخ املدينة، ج2/ ص772؛ ابن قتيبة، غريب احلديث، ج1/ 
الدنيا  أدب  املاوردي،  53؛   - ص52  ج1/  األمثال،  جممع  امليداين،  ص275؛ 
والدين، ص260-261، البائر يف القول يعني الفاسد الذي ال خي فيه؛ الزبيدي، 

تاج العروس، ج10/ ص254.
ج12/  الباري،  فتح  العسقالين،  حجر  ابن  ص445؛  ج5/  املصنف،  62.الصنعاين، 

ص136.



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 140

63.الطرطويش، رساج امللوك، ص78.
ج4/  القرآن،  ألحكام  اجلامع  القرطبي،  ص534؛  الوجيز،  املحرر  عطية،  64.ابن 
فتح  العسقالين،  حجر  ابن  ص183؛  ج1/  الرياسة،  هتذيب  القلعي،  ص252؛ 

الباري، ج13/ ص283.
فن  كل  يف  املستطرف  األبشيهي،  الكربى،ج10/ص110؛  السنن  65.البيهقي، 

مستظرف، ج1/ ص166.
حجر،  بأيب  املكنى  التميمي  السعدي  حصني  بن  معاوية  بن  قيس  بن  صخر  66.هو 
لقب األحنف ألنه ولد أحنف الرجلني، كان من سادات الناس وعقالء التابعيني 
وفصحاء أهل البرصة وحكامئهم، وكان من قواد جيش اإلمام عيل )عليه السالم( 
يوم صفني، وممن فتح عىل يده الفتوح الكثية للمسلمني، تويف بالكوفة سنة )67هـ/ 
حبان  ص145؛ابن  ج1/  والتبيني،  البيان  اجلاحظ،  الزبي.  ابن  إمارة  يف  686م( 

البستي، مشاهي علامء األمصار، ص143.
67.ابن عبد الرب، هبجة املجالس، ج2/ ص456.

68.الربقي، املحاسن، ج2/ ص601؛ احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج12/ ص40؛ 
املجلس، بحار األنوار، ج13/ ص357.

بأيب حممد،  اكتنى  أسلم  وملا  أبا عمر،  قبل إسالمه،  املقفع، ويكنى  بن  اهلل  69.هو عبد 
من  احتجنه  مال  يف  بالبرصة  رضبه  الثقفي  يوسف  بن  احلجاج  ألن  املقفع  وسمي 
بالكتابة  يده، واصله من خوز إحدى كور فارس، واشتهر  فتقفعت  السلطان  مال 
وكان يف هناية الفصاحة والبالغة، وقد عمل يف بالط املنصور العبايس تبعًا لذلك 
ج2/  والتبيني،  البيان  اجلاحظ،  خمتلفة.  أدبية  رسائل  شملت  عديدة  مؤلفات  وله 
ج6/  النبالء،  إعالم  سي  الذهبي،  ص132؛  الفهرست،  النديم،  ابن  ص128؛ 

ص209.
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70.ابن قتيبة، عيون األخبار، ج1/ ص31؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج11/ 
ص107.

71.ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة،ج17/ص121؛ املجلس، بحار األنوار، ج72/ 
ص105.

72.الكليني، الكايف، ج1/ ص29.
73.املصدر نفسه، ج8/ ص170؛ احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج2/ ص632.

74.ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة،ج18/ص383؛ املجلس، بحار األنوار، ج72/ 
ص104.

75.الربقي، املحاسن، ج2/ ص602؛ احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج12/ ص45؛ 
املجلس، بحار األنوار، ج72/ ص101.

76.املصدر نفسه، ج1/ ص480.
فيض  املناوي،  وينظر:  ص429؛  واملواعظ،  احلكم  عيون  الواسطي،  الليثي  77.ابن 
القدير،ص625؛ اجلربيت، تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، ج1/ ص21.

78.املاوردي، درر السلوك، ج1/ ص73.
79.ابن حبان البستي، روضة العقالء، ج1/ ص193.

80.القلعي، هتذيب الرياسة، ج1/ ص182.
81.اجلاحظ، البيان والتبيني، ج2/ ص215؛ وينظر: ابن قتيبة، عيون األخبار، ج1/ 

ص32؛ الطرطويش، رساج امللوك، ص79.
82.ينظر: املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص16.

،ج3/ ،الطبقات  سعد  ابن  ص303؛  ج2/  النبوية،  السية  هشام،  83.ابن 
ص602،اليعقويب ،تاريخ اليعقويب،ج2/ص297-298. الطربي، تاريخ الرسل 

وامللوك، ج2/ص93.
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84.سورة آل عمران، آية: 159.
85.الطربي، جامع البيان، ج4/ ص152؛ السيوطي، الدر املنثور، ج2/ ص358.

86.ابن هشام، السية النبوية، ج2/ ص447 و266.
87.الدينوري، األخبار الطوال، ص203؛ الطويس، إعالم الورى، ج1/ ص191.

88.ينظر: ابن هشام السية، ج2 / ص303؛ ابن سعد، الطبقات، ج1 / ص223؛ ابن 
األثي، الكامل، ج2/ ص99.

89.ابن اجلوزي، زاد املسي، ج2/ ص21؛ الشوكاين، نيل األوطار، ج8/ ص44-43.
90.سورة آل عمران، آية: 28.

91.الطربي، جامع البيان، ج3/ ص228.
92.سورة آل عمران، آية، 118.

93.الرازي، التفسي الكبي، ج8/ ص172.
94.املصدر نفسه والصفحة.

95.ابن حنبل، مسند أمحد بن حنبل، ج3/ ص99.
96.الرشيف الريض، املجازات النبوية، ص268.
97.الشوكاين، نيل األوطار، ج8/ ص43 - 44

98.املرتىض، الغيث املدرار رشح األزهار، ج4/ ص534.
99.الشافعي، كتاب األم، ج4/ ص276؛ املارودي، األحكام السلطانية، ص47.

الفقهاء،  تذكرة  احليل،  العالمة  ص139؛  ج2/  األحكام،  حترير  احليل،  100.العالمة 
ج9/ ص50؛ العالمة احليل، قواعد األحكام، ج1/ ص487.

101.أبو يعىل الفراء، األحكام السلطانية، ص61.
102.سورة املمتحنة، آية: 8 - 9.

103.لباب التأويل يف معامل التنزيل، ج4/ ص331.
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104.سورة األنبياء، آية: 7.
105.اجلامع ألحكام القرآن، ج11/ ص272.

106.ابن هشام، السية، ج3/ ص700؛ ابن سعد، الطبقات الكربى، ج2/ ص65؛ 
األمة،  هذه  عن  الغمة  كشف  األربيل،  ص50؛  ج2/  اليعقويب،  تاريخ  اليعقويب، 

ج1/ ص196.
ص62؛  ج2/  اليعقويب،  تاريخ  اليعقويب،  ج4/ص892؛  النبوية،  107.السية 

املسعودي، التنبيه واألرشاف، ص234.
108.املاوردي، األحكام السلطانية، ص311.

109.اجلويني، غياث األمم يف التياث الظلم، ج1/ ص49؛ أبو يعىل الفراء، األحكام 
السلطانية، ص461؛ الشوكاين، نيل األوطار، ج8/ ص42 - 46.

الفقهاء،  تذكرة  احليل،  العالمة  ص139؛  ج2/  األحكام،  حترير  احليل،  110.العالمة 
ج9/ ص50.

تاريخ  اليعقويب،  ينظر:  األحزاب.  غزوة  من  اليهود  موقف  ذلك  عىل  مثال  111.خي 
اليعقويب، ج2/ ص50 - 55.

112.ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1/ ص7.
113.السالوي، االستقصا ألخبار دول املغرب األقص، ج3/ ص61.

114.غازي، مؤسسة أهل احلل والعقد، ص1026.
115.طالب، عبد اهلادي، الديمقراطية والشورى، ص1160 - 1161.

116.نصيحة امللوك، ص28.
117.الربقي، املحاسن، ج2/ ص602.

118.احلاكم النيسابوري، املدخل إىل كتاب اإلكليل، ج2/ ص42؛ ابن األزرق، بدائع 
السلك، ج1/ ص309.
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والدنيا،  الدين  أدب  املاوردي،  وينظر:  ص602؛  ج2/  املحاسن،  119.الربقي، 
ص261؛ ابن أيب الربيع، سلوك املالك يف تدبي املاملك، ص110.

120.ابن األزرق، بدائع السلك، ج1/ ص309.
121.الربقي، املحاسن، ج2/ ص601؛ احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج12/ ص42.

122.الربقي، املصدر نفسه، ج2/ ص602؛ الطويس، مكارم األخالق، ص319.
123.اإلمام الصادق، مصباح الرشيعة، ص152.

124.القلعي، هتذيب الرياسة، ج1/ ص188.
125.ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج1/ ص67.

126.الثعالبي، حتفة الوزراء، ص95.
127.أبو القاسم األصفهاين، حمارضات األدباء، ج1/ ص44.

128.الثعالبي، حتفة الوزراء، ص97.
129.املصدر نفسه :ج1/ ص313.

ج2/  داود،  ابن  سنن  داود،  ابن  ص1223؛  ج2/  ماجة،  ابن  سنن  ماجة،  130.ابن 
ص504؛ ايب مجهور اإلحسائي، عوايل اللئايل، ج1/ ص104.

131.الصدوق، عيون أخبار الرضا )4(، ج2/ ص29.
132.الكليني، الكايف، ج2/ ص363؛ العاميل، وسائل الشيعة، ج12/ ص44.

133.الصدوق، علل الرشائع، ج2/ ص559؛ املجلس، بحار األنوار، ج72/ ص99.
134.الراغب األصفهاين، حمارضات األدباء، ج1/ ص43.

135.البيهقي، املحاسن واملساوئ، ج2/ ص52.
ج10/  التمهيد،  الرب،  عبد  ابن  ص149؛  ج2/  الصغي،  املعجم  136.الطرباين، 

ص153؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج1/ ص316.
137.الربقي، املحاسن، ج2/ ص602؛ املجلس، بحار األنوار، ج72/ ص102.
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138.رساج امللوك، ص79.
139.ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج1/ ص70.

140.املصدر نفسه، ج1/ ص69 - 70، املاوردي، أدب الدين والدنيا، ص266.
141.ابن األزرق، بدائع الصنائع، ج1/ ص312.

142.الربقي، املحاسن، ج2/ ص600.
143.ابن قتيبة، عيون األخبار، ج1/ ص27؛ الطرطويش، رساج امللوك، ص78.

ج72/  األنوار،  بحار  املجلس،  ص378؛  ج6/  األحكام،  هتذيب  144.الطويس، 
ص103.

145.اجلامع ألحكام القرآن، ج4/ ص250.
146.الصدوق، اخلصال، ج57/ ص101؛ الصدوق، علل الرشائع، ج2/ ص559؛ 
ج72/  األنوار،  بحار  املجلس،  ص47؛  ج12/  الشيعة،  وسائل  العاميل،  احلر 

ص98.
أدب  املاوردي،  ص43؛  ج4/  اإلكليل،  كتاب  إىل  املدخل  النيسابوري،  147.احلاكم 

الدين والدنيا، ص262.
148.الثعالبي، حتفة الوزراء، ص99.

149.ابن األزرق، بدائع السلك، ج1/ ص312.
150.ابن طلحة الوزير، العقد الفريد، ص43.

151.الثعالبي، حتفة الوزراء، ص100.
152.القرحية: ما خرج عن الطبيعة. ابن هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص336.

153.الثعالبي، حتفة الوزراء، ص94.
154.سورة املجادلة، آية: 13 - 14، والنجوى يف اآلية تعني الكالم اخلفي؛ أبو هالل 

العسكري، الفروق اللغوية، ص533.
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155.الرتمذي، السنن، ج5/ ص81.
لسان  العسقالين،  حجر  ابن  ص59؛  وفضله،  العلم  بيان  جامع  الرب،  عبد  156.ابن 
امليزان، ج3/ ص78. ومل نجد للحديث أي اثر عند كتب الشيعة اإلمامية، بسبب 
التشكيك الذي وقع عليه، كونه يتعارض مع معارف اإلمام عيل )عليه السالم( يف 
دقائق األمور وصغائرها، أما ذكره عند اآلخرين فربام قيل وهو موجه يف مضمونه 
لألمة اإلسالمية، من باب إياك أعني واسمعي يا جاره، السيام وإن السؤال ُعرض 

بصيغة اجلمع.
157.اإلمالص: يعني اإلسقاط. الفراهيدي، العني، ج7/ ص131.

158.سنبحث هذه املسائل، بشكل مفصل يف املباحث الالحقة من املوضوع.
159.هو سفيان بن عيينه بن أيب عمران موىل لقوم من ولد عبد اهلل بن هالل بن عامر بن 
صعصعة رهط ميمونة زوج النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم(، ويكنى أبا حممد، كان 
حمدثًا وحافظًا ولد يف احلجاز سنة )107هـ/ 725م( وتويف سنة )198هـ/ 813(. 

ابن قتيبة، املعارف، ص507.
160.الطربي، جامع البيان، ج4/ ص203.

161.املصدر نفسه، ج4/ ص203-204، حاشية الدسوقي،ج2/ص212؛ وللمزيد 
ينظر: اجلصاص، أحكام القرآن، ج2/ص52-51.
162.القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، ج4/ ص250.

163.الطويس، املبسوط، ج8/ ص98.
164.كتاب األم، ج6/ ص218.

165.جامع البيان، ج4/ ص203 - 204.
166.جوامع اجلامع، ج1/ ص343.
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167.يمكن معرفة ذلك يف املباحث الالحقة التي نتطرق فيها إىل مشورات النبي )صىل 
اهلل عليه واله وسلم( مع صحابته.

ج1/  الغمة،  كشف  األربيل،  ص153؛  ج5/  السنن،  النسائي،  ينظر:  168.للمزيد 
ص167؛حمب الدين الطربي، ذخائر العقبى، ص109.

169.سورة آل عمران، آية: 61.
170.اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج2/ ص82؛ املفيد، اإلرشاد، ج1/ ص167؛ أبو نعيم 
األصبهاين، اجلامع بني الصحيحني، ص534؛ ابن طاووس احلسيني، الطرائف يف 
معرفة مذاهب الطوائف، ص44؛ العالمة احليل، كشف اليقني، ص13؛ ابن تيميه، 
الرحيق  املباركفوري،  ص3؛  فاطمة،  مسند  السيوطي،  ص267؛  احلديث،  علم 

املختوم، ص414.
املغريب،  النعامن  ص86،القايض  ج1/  اإلسالم،  دعائم  املغريب،  النعامن  171.القايض 
ابن  األئمة، ص85؛  خصائص  الريض،  الرشيف  األخبار، ج2/ ص319؛  رشح 
آشوب،  شهر  ابن  ص1103؛  ج3/  األصحاب،  معرفة  يف  االستعياب  الرب،  عبد 

مناقب آل أيب طالب، ج1/ ص312.
ص100؛  األرشاف،  أنساب  البالذري،  ص258؛  ج2/  الطبقات،  سعد،  172.ابن 
ج12/  البالغة،  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن  97؛  ص96-  املناقب،  اخلوارزمي، 
ص101؛ ابن شهر آشوب، املناقب، ج2/ ص182؛ ابن الصباغ، الفصول املهمة، 

ج1/ ص199؛ املتقي اهلندي، كنز العامل، ج5/ ص832.





مبادئ حقوق اإلنسان
يف ضوء عهد اإلمام علي )عليه السالم(اىل مالك األشرت)رضي اهلل عنه(

م.م رباح �سع�سع عنان ال�سمري
كلية االإمام اجلواد )عليه ال�سالم(-

جامعة امل�سطفى )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( العاملية
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املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين وبعد:

احلديث عن حقوق اإلنسان واإلمام عيل )عليه السالم(حديث طويل له بداية وليس 
له هناية؛ كونه مرتبط بشخٍص يعطي حقًا للنملة التي ندوسها عىل األرض وال ندري وال 
نلتفت هلا، وهي مسحوقة حتت األرجل، هل ماتت أو مازالت حّية؟ بينام هو:َواهللَِّ َلْو 
َت َأْفاَلِكَها، َعىَل َأْن َأْعيِصَ اهللََّ يِف َنْمَلٍة َأْسُلُبَها ُجْلَب َشِعَيٍة  ْبَعَة باَِم حَتْ ُأْعطِيُت اأْلََقالِيَم السَّ

.)1(َما َفَعْلُت

والسؤال الساذج هنا الذي قد ُيطرح من البعض لغموٍض شاَبُه الزمن املرتاكم، وهو 
إن العهد خمصٌص ملالك يف حكمه عىل مرص، ومالك االشرت استلم الكتاب من اإلمام 
أن  لنا  فكيف  العهد  حمتوى  من  ويستفيد  يطبق  ومل  مرص،  يصل  السالم(ومل  )عليه  عيل 

نستفيد منه يف الوقت احلارض؟

يعجز  واضح،  ودستور  تارخيية  وصايا  من  فيه  جاء  وما  الكتاب  وهذا  العهد  هذا 
إال  مالك األشرت  اىل شخص  فيه  فهو وإن كان اخلطاب موجهًا  به،  االتيان  الدهر عىل 
إنه خطاب عاملي موجه جلميع احلكام مسلمني وغي مسلمني اىل يوم القيامة؛ ألن املورد 
ال  اللفظ  بعموم  العربة  وإن   - الفقه  أصول  علم  يف  يعربون  كام   - الوارد  خيصص  ال 

بخصوص السبب.

مالحظة ثانية: وهي هناك فرق بني حقوق املواطن بصورة خاصة يف بلد معني حتت 
إمرة سلطان وبني حقوق اإلنسان بصورة عامة، ألننا لو أردنا استنباط حقوق اإلنسان 
من عهد االمام )عليه السالم(ملالك االشرت قد نالقي صعوبة، أما لو اعتربنا أن هذا اخلطاب 
وإن كان موجهًا له كحاكم، نعتربه موجهًا له كإنسان يعيش وسط باقي الناس فله حقوق 
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وعليه واجبات.

يعني لو أردنا أن نجري قول اإلمام يف عهده )وال تكونن عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم 
أكلهم( عىل كل فرد وإنسان يف املجتمع، أال يمكن ذلك؟ أم هل هو خطاب فقط موجه 
للفرد مع  أن يكون لألخ مع أخوته، لألب مع أوالده  أمام رعيته؟ أال يمكن  للحاكم 

جيانه، للموظف مع الباقني، وغيهم.

�سبب اختيار املو�سوع:

العامل  ينادي هبا  التي طاملا  اإلنسان،  العهد من حقوق  ما جاء يف هذا  لبيان  السبب 
بأعىل صوته دون جدوى، ولعدم وجود االهتامم الكايف من قبل احلكام والزعامات هلذا 

العهد واالبتعاد عنه واقعيًا.

اأهمية البحث:

املخلوقات  أكرم  وحقوق  ومهوم  بمعاناة  مرتبط  كونه  يف  البحث  هذا  أمهية  تكمن 
َواْلَْحرِ   ِ الَْبّ ِف  وََحَلَْناُهْم  آََدَم  بَِن  ْمَنا  َكرَّ التي أبدعها اهلل تعاىل، وهو اإلنسانَولََقْد 

ْن َخلَْقَنا َتْفِضيًل االرساء:70. لَْناُهْم َعَ َكثرٍِي ِممَّ ّيَِباِت َوفَضَّ َوَرزَْقَناُهْم ِمَن الطَّ
اهلل  رسول  نفس  نبيه،  بعد  اهلل  خلق  ما  أرشف  وضعه  بدستور  الرتباطه  وكذلك 
املؤمنني ويعسوب  البلغاء واملتكلمني أمي  لوائه، أال وهو سيد  ووصيه وربيبه وحامل 

الدين، ذاك عيل بن أيب طالب )عليه السالم(.

فكرة البحث:

اإلنسان  املبارك حلقوق  العهد  املوجودة يف هذا  أهم اإلشارات  الضوء عىل  تسليط 
وعرضها عرضًا جديدًا يتوافق ومتطلبات الثقافة املعارصة، من خالل التحليل والرشح 
لتلك الكلامت املباركة، وربطها باآليات القرآنية املتضمنة ذلك، ومدى عالقتها بمواقف 

أمي املؤمنني )عليه السالم(مع باقي الناس، ومدى عالقتها بالواقع املعاش.
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منهجية البحث:

منهجية البحث حتددت بمنهجني التارخيي والتحلييل، تارخيي كون هذا العهد يشكل 
حقبة من التاريخ الرسدي، وحتلييل حيث سيتم الوقوف عىل كل مفردة يتناوهلا الباحث 
بالتحليل الدقيق الذي من شأنه بيان اجلوانب املرشقة هلذا العهد. وكذلك االستفادة من 

املنهج املقارن عند احلاجة إليه.

قد  اليوم  العامل  هبا  ينادي  التي  اإلنسان  حقوق  أن  هل  للبحث:  األسايس  السؤال 
المست احلقوق التي هلج هبا أمي املؤمنني )عليه السالم(وجتسدت اليوم مثلام تبلورت 

يف سلوك عيل )عليه السالم(؟

االأ�سئلة الفرعية للبحث:

هل باإلمكان تطبيق حقوق اإلنسان كام أرادها عيل )عليه السالم(؟. 1

هل قاربت تلك احلقوق ما جاء من حقوق يف القرآن الكريم والديانات الساموية؟. 2

هل ُيعد هذا العهد خاصًا باملك األشرت، أو خاصًا وموجهًا لرشحية احلكام ورؤساء . 3
الدول فقط، أم أنه خطاب جلميع الناس؟

شعارات  ظلت  اإلنسان  كون)حقوق  من  البحث  فرضية  تنطلق  البحث:  فرضية 
معلقة عىل )يافطة املثالية( - إن صح التعبي-مل تتجسد ومل يرتمجها واقعيًا غي عيٍل )عليه 

السالم(، فهو املرتكز األساس حلل مشكلة حقوق اإلنسان املعارصة(.

هيكلية البحث العامة: اخلطة قائمة عىل تقسيمه اىل عدة مطالب بعد املقدمة والتمهيد:

من . 1 فسيى  ملحتواه،  العاكسة  البحث  مرآة  هي  اآلن،  فيها  نتجول  والتي  املقدمة 
البحث وفرضية  البحث، واألسباب واألهداف ومشكلة  القارئ مضامني  خالهلا 
املعاجلة، وخطة تفصيلية والدراسات السابقة، والسؤال األسايس للبحث وكذل.0 
األسئلة الفرعية، التي من شأهنا تثي حفيظة أفكار الباحث والقارئ بنفس احلني. 
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ورصانة  قوة  لبيان  الباحث  استعملها  التي  األساسية  املصادر  بعض  ذكر  وكذلك 
البحث ومدى سعة اطالع الباحث.

التمهيد وحيتوي عىل:. 2

أ. ما يعرف بالكلامت املفتاحية الرئيسة لعنوان البحث )Keywords( وبياهنا لغة 
واصطالحًا من قبيل كلمة )حقوق، اإلنسان(.

ب. ملحات موجزة عن أمي املؤمنني )عليه السالم(وتعاطيه يف جمال حقوق اإلنسان؛ 
ألنه لدى اإلمام وقفات ومناسبات أخرى يف هذا املجال.

ج. نبذة خمترصة جدًا عن حياة مالك األشرت، نظرة تارخيية خمترصة عن حياة مالك 
األشرت وعهده.

د. جممل مضامني العهد، وسبب اختيار مالك لوالية مرص.

متن البحث ويتضمن مطالب مهمة، منها: حق التعايش السلمي لإلنسان.. 3

واملطلب الثاين: حق اإلنسان يف احلرية، منها: حرية العقيدة وحرية عبادة اهلل تعاىل. 
التعبي،  حرية  يف  اإلنسان  حق  الثالث:  املطلب  وكان  للفرد.  الشخصية  احلرية  ومنها: 
حق  اخلامس:  واملطلب  واملساواة،  العدل  يف  اإلنسان  حق  الرابع:  املطلب  وتضمن 

اإلنسان يف احلياة.

ومن َثمَّ كام العادة هناك خامتة فيها زبدة املقال، وهناك قائمة املصادر واملراجع.

من  نخبة  عرب  ستمر  وأخطائه،  قلمي  هفوات  ألن  قلبي،  ليطمئن  ولكن  وأخيًا، 
الكفاءات العالية املختصة، ومهتهم املقدسة بتصحيح هذا البحث ليخرَج بُحّلٍة علميٍة 

صحيحٍة، وأمتنى أن ينظروا يف تصحيحه وتنقيحه بعني العناية والرضا؛ ألّن:

كليلة عيٍب  كــلَّ  عــن  ضــا  الــرِّ امَلَساِوَياعــنَي  ُتْبدي  ْخِط  السُّ َعــنَي  َوَلكِنَّ 
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التمهيد

اأواًل-ما يعرف بالكلمات املفتاحية الرئي�سة لعنوان البحث )Keywords( وبيانها لغًة 
وا�سطالحًا. تعريف احلقوق لغًة، احلقوق: جمع حق.

أدنى عَدد ويف حديث  بِناء  له  وِحقاٌق، وليس  ُحقوٌق  الباطل ومجعه  :)نقيض  احلَقُّ
معنى  به  د  أكَّ أنه  أي  لغيه،  مؤكد  مصدر  وهو  باطل،  غي  أي  حّقًا،  َحّقًا  لبَّْيك  التلبية 
ُره لزيادة  د به وُتكرِّ ألَزم طاعَتك الذي دّل عليه لبيك، كام تقول: هذا عبد اهلل حّقًا، فتَؤكِّ

التْأكيد(.)2(

والفقهية واألخالقية،  الرشعية  الصبغة  تتضمن  املسلمني  لعلامء  تعريفات  وجاءت 
منه تعريف اجلرجاين قال: احلق يف اللغة هو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره، ويف اصطالح 
أهل املعاين: هو احلكم املطابق للواقع. يطلق عىل األقوال والعقائد واألديان واملذاهب 

باعتبار اشتامهلا عىل ذلك.)3(

تعريف العيسوي قال هو: مصلحة ثابتة للشخص عىل سبيل االختصاص واالستئثار 
يقررها الشارع احلكيم.)4(

اإلنسان: اإِلنساُن َأصله إِْنِسياٌن ألَن العرب قاطبة قالوا يف تصغيه: ُأَنْيِسياٌن، فدلت 
الياء األَخية عىل الياء يف تكبيه، إاِل َأهنم حذفوها ملا كثر الناُس يف كالمهم. وإِْنساٌن يف 
األَصل إِْنِسياٌن، وهو فِْعلياٌن من اإِلنس واألَلف فيه فاء الفعل، واإِلْنُس: البرش، الواحد 

إِْنِسٌّ وَأَنسٌّ َأيضًا، بالتحريك. ويقال: َأَنٌس وآناٌس كثي.)5(

العديد من  بل هناك  تعريفًا حمددًا  هلا  ليس  اإلنسان:  تعريف مفهوم جمموع حقوق 
التعاريف التي قد خيتلف مفهومها من جمتمع إىل آخر أو من ثقافة إىل أخرى، ألن مفهوم 
حقوق اإلنسان أو نوع هذه احلقوق يرتبطان باألساس بالتصور الذي نتصور به اإلنسان، 
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لذلك سوف يعرض الباحث جمموعة من التعاريف لتحديد هذا املصطلح:

بأهنا:  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  واضعي  أحد  وهو  كاسان(  )رينية  يعرفها 
فرع خاص من الفروع االجتامعية خيتص بدراسة العالقات بني الناس استنادًا إىل كرامة 
اإلنسان وحتديد احلقوق والرخص الرضورية الزدهار شخصية كل كائن إنساين، ويرى 

البعض أن حقوق اإلنسان متثل رزمة منطقية متضاربة من احلقوق واحلقوق املدعاة.

أما )كارل فاساك( فيعرفها بأهنا: علم يم كل شخص وال سيام اإلنسان العامل الذي 
يعيش يف إطار دولة معينة، والذي إذا ما كان متهاًم بخرق القانون أو ضحية حالة حرب، 
جيب أن يستفيد من محاية القانون الوطني والدويل، وأن تكون حقوقه وخاصة احلق يف 

املساواة مطابقة لرضورات املحافظة عىل النظام العام(.

هبا  املعرف  الشخصية  احلقوق  )دراسة  بأهنا:  ماديو(  )ايف  الفرنس  يراها  حني  يف 
اإلنسانية  الكرامة  تأكيد  بني  اجلمع  تضمن  معينة  حضارة  ظل  يف  والتي  ودوليًا  وطنيًا 

ومحايتها من جهة واملحافظة عىل النظام العام من جهة أخرى(.)6(
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تعريف مصطفى الزرقا: هي جمموعة القواعد والنصوص الترشيعية التي تنظم عىل 
سبيل اإللزام عالئق الناس من حيث األشخاص واألموال.)7(

الطبيعية  ان )حقوق اإلنسان( هي: جمموعة احلقوق  القول  فبناء عىل ذلك، يمكن 
التي يمتلكها اإلنسان واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجودة، وان مل يتم االعرتاف هبا، 

بل أكثر من ذلك حتى ان انتهكت من سلطة ما.)8(

ثانيًا- ملحة عن االمام )عليه ال�سالم(وتعاطيه مع حقوق االإن�سان خارج هذا العهد:

احلق مقابل الكون:

مل يرتك يشء يف هذا الكون مل يعطه حقه، بدليل قوله )صىل اهلل عليه واله وسلم(:)َواهللَِّ 
َت َأْفاَلِكَها، َعىَل َأْن َأْعيِصَ اهللََّ يِف َنْمَلٍة َأْسُلُبَها ُجْلَب َشِعَيٍة  ْبَعَة باَِم حَتْ َلْو ُأْعطِيُت اأْلََقالِيَم السَّ
الصادق  االمام  عن  أقاليم(  سبعة  )الدنيا  عنوان  يف  )اخلصال(  يف  ُيروى  َفَعْلُت()9(  َما 
)عليه السالم(بأن الدنيا سبعة أقاليم،)10( لقد أقسم )عليه السالم(هذا القسم الرشعي، 
لو ُأعطي تلك األقاليم بام تضم من خيات أقسم من أجل أضعف املخلوقات يف الكون، 
أقسم أالّ يعيص اهلل تعاىل بامذا؟ بقرشة شعي، وليس شعية كاملة، بأن يسلبها من النملة، 
مل يفعل، هذا عيٌل مع النملة، فكيف لو كان حق إنسان لدى عيل )عليه السالم(، ُترى 

ماذا كان يفعل؟

جوع عيل مع جوع اإلنسان:

االمام )عليه السالم(وحق احلياة لإلنسان، فمن حقوق االنسان أن حييا حياة كريمة، 
ال أن يموت من شدة اجلوع أو العطش فهذا ُيعّد ظلاًم، من قبل الذين شبعوا ومل يعطوه، 
َأْن  َهْيَهاَت  الذين ارتووا ومل يروه، هكذا كان حق احلياة عن أمي املؤمنني)َوَلِكْن  ومن 



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 158

َجاِز ؟ َأْو ؟ َاْلَياَمَمِة؟ َمْن الَ  ِ َاأْلَْطِعَمِة َوَلَعلَّ ؟ بِاحْلِ َيْغِلَبنِي َهَواَي َو َيُقوَديِن َجَشِعي إىَِل خَتَيُّ
ى  َبِع َأْو َأبِيَت ِمْبَطانًا َوَحْويِل ُبُطوٌن َغْرَثى َوَأْكَباٌد َحرَّ َطَمَع َلُه يِف َاْلُقْرِص َوالَ َعْهَد َلُه بِالشِّ
 )11() َأْو َأُكوَن َكاَم َقاَل َاْلَقاِئُل: َوَحْسُبَك َداًء َأْن َتبِيَت بِبِْطنٍَة... َوحْوَلَك َأْكَباٌد حَتِنُّ إىَِل َاْلِقدِّ
فهناك فرق بني حق االنسان وحق املواطن، واالمام هنا قوله، لعل هناك انسان موجود 

يف أقص األرض، سواء كان مواطن ينتمي لبلده وحتت سلطانه أم مل يكن.

االمام عيل )عليه السالم(مع أخيه عقيل:

هو مل يرَض أن يعطي ألخيه عقيل فوق حصته ومقدار عطائه؛ ألنه سوف ينقص 
عقيل  أخاه  إن  مع  عليه،  اهلل  صلوات  عيل  لعدل  اليوم  أحوجنا  فام  الناس،  حقوق  من 
حمتاج وأوالده جوعى،)واهللّ ألن أبيت عىل حسك الّسعدان مسّهدا، وُأجّر يف األغالل 
مصّفدا، أحّب إيّل من أن ألقى اهللّ ورسوله يوم القيامة ظاملا لبعض العباد، وغاصبًا ليش 

ء من احلطام. وكيف أظلم أحدًا لنفٍس يرسع إىل البىل قفوهلا، ويطول يف الّثرى حلوهلا.

صبيانه  ورأيت  صاعًا،  بّركم  من  استامحني  حّتى  أملق  وقد  عقياًل  رأيت  لقد  واهللّ 
شعَث الّشعور غرَب األلوان من فقرهم كأّنام سّودت وجوههم بالعظلم، وعاودين مؤّكدا 
مفارقا  قياده  وأّتبع  ديني  أبيعه  أيّن  فظّن  سمعي  إليه  فأصغيت  مرّددا  القول  عيّل  وكّرر 
طريقي، فأمحيت له حديدة ثّم أدنيتها من جسمه ليعترب هبا فضّج ضجيج ذي دنف من 
أتئّن من حديدة  يا عقيل،  الّثواكل  أملها، وكاد أن حيرتق من ميسمها. فقلت له ثكلتك 
أمحاها إنساهنا للعبه، وجتّرين إىل نار سجرها جّبارها لغضبه. أتئّن من األذى وال أئّن من 

لظى()12(.

احلق عند عيل بن أيب طالب ليس أسطورة حُتكى وال نظرية ُتدرس ثم تطبق، وال 
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حلٌم افالطوين مل يدخل حيز التنفيذ، بل هو سلوك جرى به القلم، لذا مل حيتج اىل حلظة 
تفكي كي يقرر هبا مع من احلق، مع عقيل الذي طلب صاعًا، أم مع حق الناس املؤمتن 

عنده.

ثالثا- نظرة تاأريخية خمت�سرة عن حياة مالك االأ�سرت وعهده:

هو مالك بن احلارث بن عبد يغوث بن مسلمة اىل جده النخع، ولقد اشتهر مالك 
)باألشرت( حتى يكاد يطغى عىل إسمه احلقيقي وال يعرف إال به، وكنيته ابو إبراهيم. وقد 
ُلقب باألشرت وكبش العراق، وهناك روايتان يف كيفية ُشرت عينه، االوىل: ان عينه ُشرتت 
يف حروب الردة يف جهاده عن االسالم عندما رضبه أبو مسيكمه عىل رأسه. والرواية 
الروم وقتله..  مبارزته لرجل مرشك من  اليموك، عند  ان عينه ُشرتت يف وقعة  الثانية 
ولربام تكون عينه قد فقئت يف حروب الردة ثم ُاصيبت ثانية يف معركة اليموك. وُلقب 
كذلك )بكبش العراق(، وقد أورده الرازي يف خمتار الصحاح ونرص بن مزاحم يف كتابه 

وقعة صفني.)13(

َي اتفقوا عىل أنه رأى النور يف  وال ُيعرف تاريخ مولد األشرت بدّقة، لكن كّتاب السِّ
عهد اجلاهلية، وربام بني عامي 25-30 قبل اهلجرة.

اسالمه: أسلم عىل عهد الرسول وثبت عىل إسالمه ووصل يف إيامنه درجة شهد هبا 
الرسول حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم( وسلم. ولكن هل كانت له صحبة ودور يف 

عرص الرسول )صىل اهلل عليه واله وسلم(؟

هناك رأي يعتقد أن مالك األشرت عارص النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( وسلم، 
ولكنه مل يره ومل يسمع حديثه، وُذكر عند النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( فقال فيه النبي 



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 160

)صىل اهلل عليه واله وسلم(: إنه املؤمن حقًا.

وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  سمع  األشرت  مالك  أن  فذكر:  حجر  أبن  أما 
وسلم وجعل له صحبة، وكان ممن شهد بايع حتت الشجرة.)14(

شخصية  األشرت  مالك  وشخصية  سيده  يدي  بني  بشجاعته  معروفًا  شجاعًا  وكان 
او ينكرس  له راية  ُترد  الذي مل  الذي يفرض نفسه يف كل موقف، وهو  الرجل الشجاع 
إنسانًا  أن  لو  قامت عن األشرت  أم  احلديد:)قلت هلل  أيب  ابن  فيه  قال  له جيش.)15( وقد 
يقسم أن اهلل تعاىل ما خلق يف العرب وال يف العجم أشجع منه إال أستاذه )عليه السالم(
ملا خشيت عليه اإلثم وهلل در القائل وقد سئل عن األشرت ما أقول يف رجل هزمت حياته 
أهل الشام وهزم موته أهل العراق. وبحق ما قال فيه أمي املؤمنني )عليه السالم(كان 

األشرت يل كام كنت لرسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم((.)16(

لذلك ذكره اإلمام أكثر من مرة يف أكثر من مناسبة كام يف عهده له إىل أهل مرص، حني 
أّياَم  جعله واليًا عىل هذا اإلقليم:)أما بعد، فقد َبعثُت إليكم عبدًا من عباد اهلل، ال ينام 
وع، أشدُّ عىل الُفجار من حريق النار، وهو  اخلوف، وال َينُكل عن األعداء ساعاِت الرَّ
مالك بن احلارث أخو َمْذِحج، فاسَمعوا له وأطيعوا أمَره فيام طاَبق احلّق، فإنه سيٌف من 
يبة. فإن أَمَركم أن َتنِفروا فانِفروا، وإن أَمَركم  سُيوف اهلل، ال كليُل الظُّّبة، وال نايب الرضَّ

م إالّ عن أمري(.)17( ر وال ُيقدِّ أن ُتقيموا فأقيموا؛ فإّنه ال ُيقِدم وال حُيِجم وال ُيؤخِّ

كام أن األمام عيل )عليه السالم(ذكره بقول يبني رأيه فيه، وهي شهادة عىل ما كان 
يتصف به من صفات حيث جاء يف كتاب ألمي املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(
احْلَارِث  ْبَن  َمالَِك  َحيِِّزُكاَم  يِف  َمْن  َوَعىل  َعَلْيُكاَم  ْرُت  َأمَّ ُأمراء جيشه:)َوَقْد  إىل أميين من 
االْْشرِت، َفاْسَمَعا َلُه َوَأطِيعًا، واْجَعاَلُه ِدْرعًا َوجِمَنًّا، َفإِّنُه مِمَّْن الَ خُيَاُف َوْهنُُه، َوالَ َسْقَطُتُه، 

اُعُه إىَِل َما اْلُبطُء َعنُْه َأْمَثُل(.)18( َوالَ ُبْطُؤُه َعامَّ اإلرساع إَِلْيِه َأْحَزُم، َوالَ إرِْسَ
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فأما ثناء أمي املؤمنني )عليه السالم(عليه فقد بلغ مع اختصاره ما ال يبلغ بالكالم 
حلياًم  رئيسًا  جوادًا  البأس  شديد  كان  لذلك،  أهال  األشرت  كان  لقد  ولعمري  الطويل، 
فصيحًا شاعرًا وكان جيمع بني اللني والعنف فيسطو يف موضع السطوة ويرفق يف موضع 

الرفق.)19(

شهادته: بعد أن انتهت معركة صفني عاد األشرت إىل اجلزيرة، فلاّم اضطربت األوضاع 
يف مرص قّرر أمي املؤمنني )عليه السالم(عزل األشرت عن والية نصيبني وتعيينه واليًا عىل 
مرص ملعاجلة الوضع املضطرب هناك.)20( فلاّم علم جواسيس معاوية بذلك كتبوا إليه نبأ 
انتصاب مالك األشرت واليًا عىل مرص من قبل أمي املؤمنني )عليه السالم(، حينها شعر 
معاوية بصعوبة املوقف فيام إذا وصل األشرت إىل مرص التي كان معاوية يروم السيطرة 
عليها يف عهد واليها حممد بن أيب بكر، فبعث معاوية إىل رجل من أهل اخلراج يف )القلزم( 
يثق به، وقال له: إن األشرت قد ويل مرص فان كفيتنيه-وقضيت عليه-مل آخذ منك خراجًا 
ما بقيت، فاحتال يف هالكه ما قدرت عليه. فاحتال هذا القلزمي يف أن تظاهر له بحّب 
عيل )عليه السالم(، وأتاه بطعام حتى إذا طعم سقاة رشبة عسل قد جعل فيها ساًم، فلاّم 

رشهبا مات.)21(

وقال ابن أيب احلديد: ومات األشرت يف سنة تسع وثالثني متوجهًا إىل مرص واليًا عليها 
لعيل )عليه السالم(قيل سقي ساًم، وقيل إّنه مل يصح ذلك وإنام مات حتف أنفه.)22(

وقال عليه الّسالم وقد جاءه نعي األشرت وقد دخلوا مجاعة عىل أمي املؤمنني حني 
بلغه موت األشرت فوجدناه يتلهف ويتأسف عليه ثم قال:)هلل در مالك، وما مالك لو كان 
من جبل لكان فندا ولو كان من حجر لكان صلدا أما واهلل ليهّدّن موتك عاملًا وليفرحن 
عاملًا، عىل مثل مالك فلتبك البواكي وهل مرجو كاملك وهل موجود كاملك. قال علقمة 
بن قيس النخعي فام زال عيل يتلهف ويتأسف حتى ظننا أنه املصاب به دوننا وعرف ذلك 
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يف وجهه أياما(.)23(

مضامني العهد: لقد تضمن العهد حوايل أربعني فقرة تناولت عدة عناوين، منها:

السرية احلسنة، العالقة مع الرعية، عدم التكرب، االنصاف، العدل، الوشاة، االستشارة، 
دور الوزراء وصفاهتم، االحسان، السنة، دور العلامء، العالقة بني طبقات املجتمع، دور 
قادة اجليوش والعالقة هبم، اختيار القضاة، الشبهات، اختيار العامل والوالة، خيانة العامل، 
واالحتكار،  التجار  الكتاب،  فنون  الديوان،  وأصحاب  الكتاب  الدولة،  ومالية  اخلراج 
االهتامم بالفقراء، اصحاب احلاجات واملصالح، واجبات احلاكم، أداء الفرائض، عدم 
باألعداء والعهود  العالقة  العلامء،  الناس، دور احلاشية، االستفادة من  االحتجاب عن 

معهم، وصفات خاصة.)24(

تاريخ العهد و�سبب اختيار مالك لوالية م�سر:

مرص  عىل  االشرت  السالم(مالك  )عليه  املؤمنني  أمي  وىّل  عندما  العهد  هذا  كان 
للمحاسن،  كتبه  أطول عهد وأمجع  بكر حني اضطرب وهو  ايب  بن  بعدما عزل حممد 
ثم  مرص  عن  باألشرت  عزله  من  توجده  بلغه  السالم(ملا  )عليه  عيل  املؤمنني  أمي  فقال 
ِمْن  َمْوِجَدُتَك  َبَلَغنِي  َفَقْد  َبْعُد  ا  إليها:)َأمَّ تويف األشرت يف توجهه إىل هناك قبل وصوله 
يِح َاأْلَْشرَتِ إِىَل َعَمِلَك َو إِينِّ مَلْ َأْفَعْل َذلَِك اِْستِْبَطاًء َلَك يِف َاجْلَْهَد َو الَ اِْزِدَيادًا َلَك يِف  َترْسِ
ْيُتَك َما ُهَو َأْيرَسُ َعَلْيَك َمُئوَنًة َوَأْعَجُب  َت َيِدَك ِمْن ُسْلَطانَِك َلَولَّ دِّ َو َلْو َنَزْعُت َما حَتْ َاجْلِ
َنا  َعُدوِّ َوَعىَل  َناِصحًا  َلنَا  َرُجاًل  َكاَن  ِمرْصَ  َأْمَر  ْيُتُه  َولَّ ُكنُْت  ِذي  َالَّ ُجَل  َالرَّ إنَّ  ِوالََيًة  إَِلْيَك 
اَمُه َو الََقى مِحَاَمُه َوَنْحُن َعنُْه َراُضوَن َأْوالَُه َاهللَُّ  َأيَّ اِْسَتْكَمَل  َفَلَقِد  َفَرمِحَُه َاهللَُّ  َناِقاًم  َشِديدًا 

ِرْضَواَنُه َوَضاَعَف َالثََّواَب َلُه )25((.
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املطلب االأول: حق التعاي�س ال�سلمي لالإن�سان

ا َأٌخ َلَك يِف  ُْم ِصنَْفاِن: إِمَّ قال )عليه السالم(يف عهده يرشده عىل معاملة الناس:))َفإهِنَّ
يِن، َوإّما َنظٌِي َلَك يِف اخْلَْلِق()26( الدِّ

التعايش السلمي الذي دعا إليه القرآن، هو ذاته الذي أقّره اإلمام عيل )عليه السالم(؛ 
ألن القرآن وعليًا، وجهان لنوٍر واحد - إن صح التعبي- ال فرق سوى أن القرآن كتاب 
تأويل  املتجسد عمليًا عىل األرض،  الناطق  اهلل  السالم(قرآن  الصامت وعيٌل )عليه  اهلل 
تلملمت فصارت معاٍن  لنا عىل فهمه ودركه من كلامت بحروف  بام ال قدرة  لنا  ينطق 
ِلََعاَرفُوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  وََجَعلَْناُكْم  نَْث 

ُ
َوأ َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقَناُكْم  إِنَّا  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ يَا 

َ َعلِيٌم َخبرٌِياحلجرات:13 واملعنى حسب  تَْقاُكْم إِنَّ اللَّ
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَّ

َ
إِنَّ أ

واحد  فكل  وامرأة  رجل  من  فيهام،  مجيعًا  تشرتكون  وأم  أب  من  خلقناكم  إنا  امليزان: 
األبيض  فرق بني  اجلهة، من غي  تفرتقون من هذه  إنسانني ال  إنسان مولود من  منكم 
لبعضكم عىل  لكرامة  وقبائل خمتلفة ال  والعجمي وجعلناكم شعوبا  والعريب  واألسود 
فيستقيم  اجتامعكم؛  أمر  بذلك  ويتم  بعضا  بعضكم  فيعرف  تتعارفوا  ألن  بل  بعض، 
مواصالتكم ومعامالتكم، فلو فرض ارتفاع املعرفة من بني أفراد املجتمع؛ انفصم عقد 
االجتامع وبادت اإلنسانية، فهذا هو الغرض من جعل الشعوب والقبائل ال أن تتفاخروا 

باألنساب وتتباهوا باآلباء واألمهات.)27(

فحق اإلنسان عند عيٍل صلوات اهلل عليه يف التعايش السلمي، سواء كانوا مسلمني 
أم غيهم، يوجُب - ال أعني به الوجوب الرشعي الفقهي، وإنام الوجوب األخالقي 
والنظي  الدينية  األخوة  مبدأ  املبدأين:  هذين  وفق  أبدًا  عليه  االعتداء  اإلنساين-عدم 
  َما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ اإلنساين اخللقي الرتايب، فاألخوة الدينية منبعثة من قوله تعاىل إِنَّ
احلجرات:10، لكن أي إيامن هنا؟ هل تعني مطلق اإليامن باهلل، أم املراد اإليامن باملعنى 
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اخلاص؟ وهو اإليامن بجميع املالئكة، وبجميع الرسل، وبالبعث الروحي واجلسدي، 
يوما  بارزًا  وسلم  ]وآله[  عليه  اهلل  صىل  النبي  إنه)كان  يروى  كام  تعاىل،  بلقائه  واإليامن 
للناس فأتاه جربيل فقال ما اإليامن؟ قال: أن تؤمن باهلل ومالئكته وبلقائه ورسله وتؤمن 
بالعبث... ()28( وكذلك اإليامن الذي هو بضع وسبعون أو وستون شعبة واحلياء شعبة 
 َ اللَّ ِطيُعوا 

َ
أ آََمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ يَا  حرصًا  الديني  اخلطاب  هلم  املوجه  واملؤمنون  منها، 

 النساء: 59. أم هو اإليامن الذي يدخل فيه كل من اتصف  ْمرِ
َ
وِل اأْل

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َوأ

بروحه وقلبه أنه مؤمن بتوحيٍد جيعله يتجه صوب املقدس الغيبي بال شعور بآخر مع اهلل 
عّز وجل، دون االلتفات اىل مسميات نمطية تصنيفية: مسلم، يودي، مسيحي، صابئي، 
َواْلَوِْم   ِ بِاللَّ آََمَن  َمْن  ابِئَِي  َوالصَّ َوانلََّصاَرى  َهاُدوا  ِيَن  َوالَّ آََمُنوا  ِيَن  الَّ إنَّ  وغيهم 
 َيَْزنُوَن ُهْم  َواَل  َعلَيِْهْم  َخوٌْف  َواَل  َرّبِِهْم  ِعنَْد  ْجُرُهْم 

َ
أ فَلَُهْم  َصاِلًا  وََعِمَل  اآْلَِخرِ 

البقرة: 62.

ذكر صاحب امليزان: تكرار اإليامن يف اآلية ثانيًا )َمْن َآَمَن( وهو االتصاف بحقيقته 
باإليامن  املتصفون  هم  اآلية،  صدر  يف  آمنوا  بالذين  املراد  أن  يفيد  السياق،  يعطيه  كام 
ظاهرًا املتسمون هبذا االسم؛ فيكون حمّصل املعنى: أن األسامء والتسمي هبا مثل املؤمنني 
واليهود والنصارى والصابئني ال يوجب عند اهلل تعاىل أجرًا وال أمنًا من العذاب، وإنام 
مالك األمر وسبب الكرامة والسعادة، حقيقة اإليامن باهلل واليوم اآلخر والعمل الصالح، 
ولذلك مل يقل من آمن منهم بإرجاع الضمي إىل املوصول الالزم يف الصلة؛ لئال يكون 

تقريرا للفائدة يف التسمي عىل ما يعطيه النظم كام ال خيفى.

وهذا مما تكررت فيه آيات القرآن أن السعادة والكرامة تدور مدار العبودية، فال اسم 
من هذه األسامء ينفع ملتسميه شيئا، وال وصف من أوصاف الكامل يبقى لصاحبه وينجيه 

إال مع لزوم العبودية.
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واله وسلم(  عليه  اهلل  النبي)صىل  قال: سألت  الفاريس  املنثور، عن سلامن  الدر  يف 
وسلم( عن أهل دين كنت معهم، فذكر من صالهتم وعبادهتم فنزلت: )إن الذين آمنوا 
بل  األخص،  باملعنى  ال  اإلسالم(  اهلل  عند  )الدين  ألن  ذلك  اآلية.)29(  هادوا(  والذين 
مطلق التسليم واالنقياد هلل تعاىل يف الطاعة واالستجابة، يعني أن اهلل تعاىل حاشا له أن 
خيلق البرش من أجل أن يعذهبم ويدخلهم جهنم، إنام حيتج اىل الظلم الضعيف وحاشاه.

واملبدأ اآلخر: الذي ينطلق منه حق التعايش السلمي لإلنسان، هو السنخية وتساوي 
آََدَم  َكَمَثِل   ِ اللَّ ِعنَْد  ِعيَس  َمَثَل  إِنَّ  الكريم  القرآن  أكده  ما  البرش، وهذا  اخللق يف 
َخلََقُه ِمْن تَُراٍب ُثمَّ قَاَل َلُ ُكْن َفَيُكوُن آل عمران:59 وقوله تعاىل:قَاَل َلُ َصاِحُبُه 
ِي َخلََقَك ِمْن تَُراٍب حياججه بوحدة اخللق وأنه نظي له يف  َكَفرَْت بِالَّ

َ
َوُهَو ُيَاوُِرهُ أ

 وَن نُْتْم بََشٌ َتنْتَِشُ
َ
ْن َخلََقُكْم ِمْن تَُراٍب ُثمَّ إَِذا أ

َ
اخللق وهو الرتاب، َوِمْن آَيَاتِهِ أ

الروم:23

ال  طبقات  الرعية  أن  املبارك:)واعلم  العهد  يف  السالم(أيضًا  )عليه  اإلمام  وقال 
ببعضها عن بعض. فمنها جنود اهلل، ومنها كتاب  ببعض، وال غنى  يصلح بعضها إال 
العامة واخلاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عامل االنصاف والرفق، ومنها أهل اجلزية 
واخلراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة 
السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة وكاًل قد سمى اهلل سهمه، ووضع عىل حده فريضته يف 

كتابه أو سنة نبيه، عهدًا منه عندنا حمفوظًا()30(.

الناس  بني  السلمي  التعايش  خيص  املبارك  عهده  من  املقطع  هذا  إن  القول  يمكن 
نظام  إثبات  ذلك  من  املقصود  وليس  والّرعّية،  النّاس  طبقات  فبنّي  طبقاهتم  بمختلف 
الطبقات وتأييده فإن نظام الطبقات خمالف للعدل والديمقراطية احلاكمة بتساوي الّرعّية 

يف احلقوق.
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احلكم  أّن  عىل  املبني  واالرسة  القبلية  النظام  من  رشع  االجتامعي  حتّوله  يف  فالبرش 
املطلق ثابت لرئيس القبيلة، فال حياة للفرد إالّ يف ضمن القبيلة ويشرتك معها يف اخليات 
والرشور عىل ما يراه صاحب االرسة ورئيس القبيلة، وهذا أدنى نظام اجتامعي وصل إليه 
البرش يف تكامله االجتامعي، فنظام الطبقات حيصل لألمم بعد التحّول من النظام القبيل 
ومرجعه إىل اعتبار االمتيازات بني األفراد واألصناف ويبتنى عىل التبعيض يف احلقوق 
العاّمة، فنظام الطبقات خيالف التساوي والتآخي بني األفراد والتساوي يف احلقوق كام 
ِمْن  إِنَّا َخلَْقَناُكْم  الّنَاُس  َها  ّيُ

َ
أ يَا  نادى به اإلسالم يف القرآن الرشيف حيث يقول: 

تَْقاُكْم إِّنَ 
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد الّلَ

َ
نَْثى وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرفُوا إِّنَ أ

ُ
َذَكٍر َوأ

َ َعلِيٌم َخبِيٌر احلجرات:13 وقد تعّلق العرب عىل النظام الطبقايت واعتبار االمتياز  الّلَ
من وجوه شّتى: منها عدم تزويج بناهتم مع غي العرب وعدم تزويج القبائل بعضها مع 
بعض باعتبار علّو شأنه، و قد اهتّم النبّي )صىّل اهللّ عليه وآله( بمحو النظام الطبقايت و 

إلقاء هذه االمتيازات املتومّهة بكّل جهده.

ومقصوده عليه الّسالم من قوله ) واعلم أّن للّرعّية طبقات ( ليس اثبات الطبقات هبذا 
إّن االنسان  الّرعّية فيام تتصّديه من شئون احلياة البرشّية حيث  بيان اختالف  املعنى بل 
يقدر  وال  واملسكن  وامللبس  املأكل  من  معاشه  يف  كثية  حوائج  إىل  حيتاج  بالطبع  مدين 
فرد واحد بل أفراد عىل إدارة كّل هذه االمور فال بّد وأن ينقسم الّرعّية بحسب مشاغله 
إىل طبقات ويتصّدى كّل طبقة شأنًا من الشؤون وشغاًل من املشاغل، ثّم يتبادل حاصل 
أعامله بعضهم مع بعض حّتى يتم أمر معيشتهم ويكمل حوائج حياهتم وجعل الّرعية 

سبع طبقات:

اجلنود املحافظون للحدود والثغور واملدافعون عن هجوم األعداء.. 1
كّتاب العاّمة املتصّدون لكتابة العقود واملعاهدات واحلقوق وغيها من املراسالت.. 2
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قضاة العدل ورؤساء املحاكم املتصّدون للرتافع بني النّاس والنظر يف الّدعاوى.. 3
عامل االمور احلسبّية املحافظون عىل االنصاف والّرفق بني النّاس وهم اّلذين جيرون . 4

األحكام القضائية وينفذوهنا.
أهل اجلزية واخلراج من أهل الذّمة ومسلمة النّاس.. 5
التجار وأهل الصناعات واحلرف الكثية اّلتي عليها مدار حياة البرش.. 6
الطبقة الّسفىل من ذوي احلاجة واملسكنة، والتعبي عن هذه الطبقة بالسفىل باعتبار . 7

أهنا ال تقّدم عمال نافعا يف االجتامع تتبادل به مع أعامل الطبقات االخر فال بّد وأن 
تعيش من عمل الطبقات االخر.)31(

فاملسلم أخو النرصاين شاء أم أبى، ألن اإلنسان أخو اإلنسان أحّب أم كره. ولو مل . 8
يكن الدنو من الفضيلة والبعد عن نقيضتها الرذيلة هو األصيل يف دستور اإلمام يف 
احلرية، ولو مل تكن احلرية الفاضلة حقًا مقدسًا لديه مَلَا امتدح َمن يسيون عىل منهاج 

املسيح، كام امتدح َمن يسيون عىل منهاج حممد.)32(

املطلب الثاين: حق االإن�سان يف احلرية

بدايًة عندما بدأ أمي املؤمنني )عليه السالم(كتابه، نسب نفسه اىل اهلل تعاىل، وهنا الدقة 
 ٌ َمَر بِهِ َعبُْد اللِ َعِ

َ
واحلبكة بالتعبي، فهي أعظم وأفضل نسبة لعبودية اهلل، فقال:هَذا َما أ

مرِيُ الُْمْؤِمنَِيكام انتسب النبي حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم( اىل اهلل تعاىلُسبَْحاَن 
َ
أ

قَْصاالرساء:1 وكأنه 
َ
َلًْل ِمَن الَْمْسِجِد اْلََراِم إَِل الَْمْسِجِد اأْل ى بَِعبِْدهِ  ْسَ

َ
ِي أ الَّ

أن  الكتاب من وصايا ودروس أخالقية كبية، يف  ملا سيتضمنه  تطبيقًا عمليًا  أراد هذا 
العبودية احلقة هلل تعاىل هي ذاهتا احلرية احلقيقية التي ال مثيل هلا.

إذًا فاحلرية من حقوق اإلنسان املكفولة أصاًل يف هنج اإلمام ودستوره لكافة الناس، 
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يكفلها الوجدان اإلنساين بوصفها قوة ال تعمل باإلكراه.

فأنت ال يمكنك أن تقيض عىل نور الشمس إال إذا منعته عن غايته يف اإلنارة وإشاعة 
االماتة  من  نطاق  اىل  أخرجته  فقد  إذًا  غايته،  وبني  أشعته  بني  تقيمه  بحاجز  الدفء 
واإلفناء. فكل ما يف الكون حٌر بأصوله ورشوط وجوده ال يقبل إال باحلرية قانونًا وإال 

تعطل وانتهى.

أبدًا  مقرتنة  هي  بل  الرعناء  اإلباحية  احلرية  ليست  اإلمام  لدى  الفرد  حرية  لكن 
اىل  األقدمني  واملفكرين  الفالسفة  شأن  ذلك  يف  شأنه  يلجأ  مل  باملسؤولية.  بالشعور 
الناس،  الناس يف معنى احلرية، بل جلأ اىل توسيع معنى احلرية يف مدارك  التضييق عىل 
ويف الوقت نفسه جلأ اىل توسيع معنى الشعور باملسؤولية. ومن آياته يف ذلك، أمره مع 
أهل القرية الذين شاؤوا أن حيفروا جمرى النهر الذي عفا ودرس؛ فطلبوا اىل عامله عىل 
يعملوا  أن  إليهم  يطلب  بل  يسّخرهم،  بأال  عيّل  فأمره  العمل؛  يف  يسّخرهم  أن  قريتهم 
بملء  عملوا  ملن  بعد  فيام  والنهر  األجر  يكون  ثم  أجرًا،  ذلك  عىل  ويتقاضوا  احلفر  يف 

حريتهم، وملن شعروا بأهنم مسؤولون عاّم عملوه.

وكأن اإلمام حُييي منذ بضعة عرش قرنًا هذه العاطفة التي صورها العبقري الفرنس 
جان جاك روسو منذ قرنني مضت إذ قال: إن ايامننا باإلنسان ووالئنا لإلنسانية مها اللذان 
يثيان يف طبيعتنا اخلية أعمق الدوافع الن نجعل من البليد املسخر انسانًا برشيًا ناهبا.)33(



169احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

اأواًل- حرية العقيدة وعبادة اهلل تعاىل:

من أهم حقوق اإلنسان، هي حرية العبادة؛ ألهنا حمطة معنوية مهمة يف حياة الفرد، 
بام  تعاىل  اهلل  يعبد  أن  اإلنسان  حق  ومن  اإلنسان،  ذات  يف  واملحاور  املحطات  أهم  بل 
ومقتنع  مندفع  غي  وطريق  قناٍة  سلوك  عىل  جُيرب  أن  ال  ذلك،  اىل  الدليل  ويقوده  يقف 
به، أو أن جُيرب عىل عبادة غي اهلل تعاىل، كعبادة السلطان والشيطان، والنساء، وغيها 
ْحَبارَُهْم 

َ
َُذوا أ من العبادات املوجودة غي الصحيحة كام جاء يف اليهود والنصارىاتَّ

كانوا  يعبدوهنم؟  أربابًا  اختذوهم  كيف  التوبة:31.   ِ اللَّ ُدوِن  ِمْن  ْرَبابًا 
َ
أ َورُْهَباَنُهْم 

يسمعون ويطيعون هلم.

حيث قال صلوات اهلل عليه يف عهده:)أمره بتقوى اهلل وإيثار طاعته، واتباع ما أمر به 
يف كتابه: من فرائضه وسننه التي ال يسعد أحد إال باتباعها، وال يشقى إال مع جحودها 
وإضاعتها، وأن ينرص اهلل سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنرص من 
نرصه وإعزاز من أعزه()34( هذا ظاهره أمُر بالتقوى وإيثار الطاعة، إال أن حقه احلرية يف 

االختيار بلحاظني:

األول: ألنه ذكر االتباع والطاعة ألوامر اهلل تعاىل ببعده اإلجياب، ال ببعده السلبي، نظي 
َنْعُبَد  الَّ 

َ
أ َوَبيَْنُكْم  بَيَْنَنا  َسَواٍء  َكَِمٍة  إَِل  َتَعالَْوا  الِْكَتاِب  ْهَل 

َ
أ يَا  قوله تعاىل:قُْل 

فَإِْن   ِ اللَّ ُدوِن  ِمْن  ْرَبابًا 
َ
أ َبْعًضا  َبْعُضَنا  َيتَِّخَذ  َواَل  َشيًْئا  بِهِ  نُْشَِك  َواَل   َ اللَّ إاِلَّ 

نَّا ُمْسلُِموَن آل عمران:64 أي إن هناك مشرتكًا بيننا تعالوا 
َ
َّْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا بِأ تََول

لنتمسك بحبله ونعضده، وهي كلمة التوحيد، هذا هو البعد اإلجيايب بالدعوة، ومل 
َّْوا  تََول النار مثاًل، حيث قال )فَإِْن  أنتم لستم عىل يشء وأنكم مصيكم اىل  يقل هلم 
نَّا ُمْسلُِمونَ( أي إذا رفضوا الدعوة ومل يقبلوا، ماذا تقولون هلم، 

َ
بِأ َفُقولُوا اْشَهُدوا 

اليوم ومصيكم جهنم،  أنتم كفرة وفساق وفجرة وال هتتدوا بعد  هل تقولون هلم 
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هبذا األسلوب والبعد السلبي؟

نَّا ُمْسلُِموَن( فقط البعد اإلجيايب دون السلبي.
َ
انظر اىل القرآن: )َفُقولُوا اْشَهُدوا بِأ

والثاين: بلحاظ النتائج املرجوة العظيمة املتوخاة عن اتباع أوامر اهلل، التي ذكرها اإلمام 
النص اآلنف: التي هي السعادة عند اتباع الفرائض، والشقاء عند إضاعتها، وإن اهلل 
تعاىل سوف ينرصه ويعزه. وإال لو كان إجبارًا عىل يشء مل تذكر ومل تعرض الفوائد 
واآلثار اجليدة.)تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم( وهي التوحيد، والزم التوحيد 

رفض الرشكاء وعدم اختاذ األرباب من دون اهلل سبحانه.

قال صاحب امليزان: والذي ختتتم به اآلية من قوله: )فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون( يؤيد املعنى األول فإن حمصل املعنى بالنظر إليه أنه يدعو إىل هذه الكلمة وهي 
أن ال نعبد إال اهلل )الخ( ألهنا مقتىض اإلسالم هلل الذي هو الدين عند اهلل، واملراد بقوله: 
)أال نعبد إال اهلل( نفي عبادة غي اهلل ال إثبات عبادة اهلل تعاىل عىل ما مرت اإلشارة إليه يف 
معنى كلمة اإلخالص ال إله إال اهلل: أن الزم كون إال اهلل، بدال ال استثناء كون الكالم 
مسوقا لبيان نفي الرشيك دون إثبات اإلله، فإن القرآن يأخذ إثبات وجود اإلله وحقيته 
بأنا مسلمون( استشهاد، بأهنم  مفروغًا عنه.... قوله تعاىل: )فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
وهم النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( ومن اتبعه عىل الدين املريض عند اهلل تعاىل وهو 
ِ الْإِْسلَاُم  آل عمران-19 فينقطع بذلك خصامهم  يَن ِعنَْد الّلَ اإلسالم، قال: إِّنَ الّدِ

وحجاجهم إذ ال حجة عىل احلق وأهله.()35(

فحرية العقيدة الدينية حٌق من حقوق الناس كفلها دستور االمام عيل )عليه السالم(، 
فبام أن احلرية ال جُتزأ، فإن االنسان ال يمكنه أن حرًا من جانب ومقّيدًا من جانب آخر)36(.

مع  ينسجم  العبادة،  لإلنسان يف حرية  السالم(،  )عليه  االمام عيل  عند  احلق  وهذا 
اُغوِت َوُيْؤِمْن  ِ َفَمْن يَْكُفْر بِالطَّ َ الرُّْشُد ِمَن الَْغّ قوله تعاىلاَل إِْكَراهَ ِف ادّلِيِن قَْد تَبَيَّ
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َعلِيٌمالبقرة:256  َسِميٌع   ُ َواللَّ لََها  انْفَِصاَم  اَل  الُْوثَْق  بِالُْعْرَوةِ  اْسَتْمَسَك  َفَقِد   ِ بِاللَّ
أيضًا نالحظ حرية احلق وذكر النتائج املرتتبة عىل االيامن باهلل.

وتنطلق  النفسية  والقبليات  القيود  كل  من  تتحرر  أن  ثانية،  مناسبة  يف  القائل  وهو 
صوب احلق املطلق وتكون حرًا بشكره وعبادته:)إن قومًا عبدوا اهلل سبحانه رغبة فتلك 
عبادة  فتلك  شكرًا  عبدوه  وقوما  العبيد  عبادة  فتلك  رهبة  عبدوه  وقوما  التجا،  عبادة 

االحرار()37(.

وقد ورد إن بعض املنافقني كانوا يأتون إىل مسجد الكوفة ومل يصلوا مع اإلمام )عليه 
السالم(تعرضًا  )عليه  اإلمام  صالة  وقت  يف  فرادى  يصّلون  كانوا  بل  السالم(اجلامعة، 

باإلمام، فقيل لإلمام أن يمنع هؤالء عن هذا العمل.

وكان بيده احلق يف هنيهم، مع ذلك قال اإلمام: اتركوهم وشأهنم، ثم تال هذه اآلية 
العلق:10-9.)38(

ِي َينَْه َعبْداً إَِذا َصلَّ يَْت الَّ
َ
َرأ

َ
املباركة:أ

نعم اإلمام )عليه السالم(طبق هذه اآلية املباركة حتى عىل صالة املنافق، ألنه كان يريد 

إعطاء احلرية للناس مجيعًا.

ثانيًا- احلرية ال�سخ�سية:

عندك  وأشنؤهم  منك  رعيتك  أبعد  امليمون:)وليكن  العهد  السالم(يف  )عليه  فقال 
أطلبهم ملعائب الناس، فإن يف الناس عيوبًا، الوايل أحق من سرتها. فال تكشفن عام غاب 
عنك منها فإنام عليك تطهي ما ظهر لك، واهلل حيكم عىل ما غاب عنك. فاسرت العورة ما 

استطعت يسرت اهلل منك ما حتب سرته من رعيتك(.)39(
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يمكن القول ان االمام اعطى حرية اخلطأ مع عدم اإلرصار، عليه مع االلتزام بعدم 
عالنية ذلك اخلطأ، فضاًل عن انه يرفض نموذج الدولة الشمولية التي جتعل من نفسها 
جهاز جتسس ومراقبة ضد ابناء االمة بل يريد من الدولة ان تكون اداة اصالح ووسيلة 
يمنح  ان  وجيب  اخلطأ،  حتمية  تالزمه  كبرش  املواطنني  تعامل  ان  جيب  االزمات  حلل 

االنسان فرصة االصالح الذايت لذلك اخلطأ ما دام مل يتجاوز القانون العام.)40(

املطلب الثالث: حق االإن�سان يف حرية التعبري

ْهُتَك إىَِل باَِلد َقْد  حيث جاء يف عهده )عليه السالم())ُثمَّ اْعَلْم َيا َمالُك، َأينِّ قْد َوجَّ
َما  ِمْثِل  يِف  ُأُموِرَك  ِمْن  َينُْظُروَن  النَّاَس  َوَأنَّ  َوَجْور،  َعْدل  ِمْن  َقْبَلَك،  ُدَوٌل  َعَلْيَها  َجَرْت 
اَم ُيْسَتَدلُّ َعىَل  ُكنَْت َتنُْظُر فِيِه ِمْن ُأُموِر اْلُوالَِة َقْبَلَك، َوَيُقوُلوَن فِيَك َما ُكنَْت َتُقوُل فِيِهْم، إِنَّ

نَي باَِم جُيِْري اهللُ هَلُْم َعىَل َأْلُسِن ِعَباِدِه(.)41( احِلِ الصَّ

فمثلام  السالم(،  التعبي، كفله اإلمام )عليه  هذا احلق من حقوق اإلنسان يف حرية 
أنت تبحث عن متنفس يف التعبي هلمومك التي قد تنفجر إذا بقيت داخل صدرك ومل 
خترج بحرسة من احلرسات وبزفرة من الزفرات، وتريد أن تعرّب عاّم يف داخلك من رأٍي 
رصيح أنت مقتنع به؛ كذلك أيا اإلنسان جيب أن تعطي لإلنسان اآلخر يف املقابل هذه 
الفسحة والفرصة إلطالق فيض املشاعر واألحاسيس التي تعانق األضالع داخل صدر 

اإلنسان.

)عليه  عنه  جاء  وقد  الكالم،  أرادوا  لو  وزفراهتم  حرساهتم  جتود  بام  تؤاخذهم  فال 
ُه )عليه السالم(َكاَن َجالِسًا  السالم(يف مناسبة وهي يكفل حق الكالم والتعبي) ُرِوَي َأنَّ
ْت هِبُِم اِْمَرَأٌة مَجِيَلٌة َفَرَمَقَها َاْلَقْوُم بَِأْبَصاِرِهْم َفَقاَل )عليه السالم(إِنَّ َأْبَصاَر  يِف َأْصَحابِِه َفَمرَّ
َهِذِه َاْلُفُحوِل َطَواِمُح َو إِنَّ َذلَِك َسَبُب ِهَباهِبَا َفإَِذا َنَظَر َأَحُدُكْم إىَِل اِْمَرَأٍة ُتْعِجُبُه َفْلُياَلِمْس 
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اَم ِهَي اِْمَرَأٌة َكاْمَرَأتِِه َفَقاَل َرُجٌل ِمَن َاخْلََواِرِج ؟ َقاَتَلُه َاهللَُّ َكافِرًا َما َأْفَقَهُه َفَوَثَب َاْلَقْوُم  َأْهَلُه َفإِنَّ
َأْو َعْفٌو َعْن َذْنٍب()42( ما أعظمها  اَم ُهَو َسبٌّ بَِسبٍّ  إِنَّ لَِيْقُتُلوُه َفَقاَل )عليه السالم(ُرَوْيدًا 
من حرية يف التعبي، أي إما أن أردَّ عليه هذا السب والشتم، أو من حقي أن أعفو عنه 
إن شئت، وال يستحق ما فعله جريرة القتل؛ فال جيوز قتله. مع أن هذا كان من اخلوارج 

وكان خيتلف معه يف العقيدة، فحق حرية التعبي مكفول بدون تفريق بني أحد وآخر.

وحرية التعبي عند أمي املؤمنني ال تقترص عىل جمرد الكالم، بل عىل الوضع النفس 
أن يكون املتكلم مطمئنًا ومستقرًا، وخُيصص له الوقت الكايف حتى ُيوصل فكرته التي 
يريد، بل وتشجيع من عدة نواحي، حيث قال يف عهده )عليه السالم(:)واجعل لذوي 
احلاجات منك قساًم تفرغ هلم فيه شخصك، وجتلس هلم جملسًا عامًا فتتواضع فيه هلل الذي 
خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك ورشطك حتى يكلمك متكلمهم 
غَي متتعتع، فإين سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم( يقول يف غي موطن: 
لن ُتقدس أمة ال ُيؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غي متتعتع()43( فإن كان اخلوف 
يسيطر عىل اإلنسان ال يستطيع التعبي حقيقًة، وسيكون تعبيه بام ال يوجد يف رسيرته؛ 

)حتى يكلمك متكلمهم غَي متتعتع(.

املطلب الرابع: حق االإن�سان يف العدل وامل�ساواة

قال )عليه السالم(يف عهده:)وأشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة هلم واللطف هبم، 
وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإهنم صنفان إما أخ لك يف الدين وإما نظي 

لك يف اخللق(.

األخية  العصور  هذه  يف  الشعوب  كّل  إليه  ماَل  إسالمي  أصل  والتآخي  املساواة 
املقصود  ولكن  البرشّية،  العاّمة  احلقوق  برنامج  يف  وأدرج  واالخرتاع،  بالتفكي  املنية 
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منه ليس تساوي األفراد يف النيل من شئون احلياة: الصالح منهم والطالح واجلاّد منهم 
احلياة عىل  كّل ذي حّق حّقه من حّظ  نيل  منه  املقصود  بل  والكسالن عىل هنج سواء، 
حسب رتبته العلمية و جّده يف العمل، فهذا األصل يبتني عىل تعيني احلقوق،)44( وقد 
رّشح عليه الّسالم يف هذا الفصل من كالمه هذا األصل فقال: )أعرف لكّل امرىء منهم 
ما أبىل(، وقال أيضًا:)فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي حتب أن يعطيك اهلل من 

عفوه وصفحه()45(

فإن  العدالة،  أما  ينقص.)46(،  وال  يزيد  ال  املقدار  يف  التكافؤ  تعني:  اللغة  يف  املساواة 
فالن يعدل فالن يساويه،.. وعادلت بني الشيئيني وعدلت فالن بفالن اذ سويت بينهام.)47( 
والعدل: ما قام يف النفوس انه مستقيم وهو ضد اجلور والعدل اسم من اسامء اهلل احلسنى... 

والعدل هو الذي ال يميل به اهلوى فيجور يف احلكم... والعدل احلكم باحلق.)48(

الكالم هنا هل أن العدل مرادف للمساواة بمعنى أن كل مساواة هي عدل وأن كل 
عدل تعني املساواة؟ ببداهة ال يصح ذلك إذ ليس كل مساواة هي عدل وهذا ما استنكره 
ِيَن  ِيَن َيْعلَُموَن َوالَّ القرآن الكريم باالستفهام االنكاري يف قوله تعاىل:َهْل يَْسَتوِي الَّ
اِلَاِت  الصَّ وََعِملُوا  آََمُنوا  ِيَن  الَّ َنَْعُل  ْم 

َ
تعاىل:أ الزمر:9 وكذلك قوله   َيْعلَُموَن اَل 

يف  للعدالة  حتقق  فال   28 ارِصاد:  َكلُْفجَّ الُْمتَّقَِي  َنَْعُل  ْم 
َ
أ رِْض 

َ
اأْل ِف  َكلُْمْفِسِديَن 

املساواة بينهم بالثواب والعقاب معًا.

لكن هناك مساواة بني هؤالء عىل اختالف مشارهبم واستعداداهتم وقابلياهتم، يف 
َها  يُّ

َ
أ يَا  جوانب معينة، مثاًل يف إرسال األنبياء والرسل للبرش كافة عىل حٍد سواءقُْل 

َها انلَّاُس ُكُوا  يُّ
َ
ِ إَِلُْكْم َجِيًعا األعراف: 158 وقوله تعاىل:يَا أ انلَّاُس إِّنِ رَُسوُل اللَّ

رِْض َحَلاًل َطّيًِباالبقرة: 168هنا اخلطاب للناس مجيعًا بالتساوي.
َ
ا ِف اأْل ِممَّ

 ِ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَّ
َ
وهناك مساواة حتقق بضمنها العدالة، كام يف قوله تعىل:إنَّ أ
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َ َعلِيٌم َخبرٌِياحلجرات:13 فال تفضيل وال فرق بني الناس إال بتقوى  تَْقاُكْم إِنَّ اللَّ
َ
أ

اهلل تعاىل. لكن مساواة عيّل )عليه السالم(مساواة عادلة ال تبخس أحدًا.

فعدُل عيّل )عليه السالم(ال يرض بمساواة بني املحسن واملسء ألن يف ذلك ظلاًم 
وبخسًا ألهل االحسان وتشجيعًا ألهل اإلساءة حيث قال يف عهده )عليه السالم(:)وال 
يف  اإلحسان  ألهل  تزهيدًا  ذلك  يف  فإن  سواء،  بمنزلة  عندك  واملسء  املحسن  يكون 

اإلحسان، وتدريبًا ألهل اإلساءة عىل اإلساءة، وألزم كاًل منهم ما ألزم نفسه(.)49(

السالم( )عليه  له  كالم  من  البالغة(:  هنج  رشح  يف  الصباغة  )هبج  كتاب  يف  جاء 
كلم به طلحة والزبي بعد بيعته باخلالفة وقد عتبا عليه وكرها مبدأ املساواة بالعطاء مع 
الرعية:)وأما ما ذكرمتا من أمر األسوة( أي املساواة بني النّاس يف قسمة الغنيمة)فإّن ذلك 
أمر مل أحكم أنا فيه برأيي وال وّليته هوى مني، بل وجدت أنا و أنت ما جاء به رسول اهللّ 
صىّل اهللّ عليه وآله وسّلم قد فرغ منه، فلم احتج إليكام فيام قد فرغ اهللّ من قسمه وأمىض 
فيه حكمه( ويف موضع آخر))إّن كتاب اهللّ وسنّة نبّيه عىل التسوية فكيف يمكن إعامل 
الرأي يف قباهلام()50( فهذه هي املساواة العادلة عند عيل بن أيب طالب )عليه السالم(. فقد 
جرت العادة أهنم يفرقون يف العطاء من بيت املال، فحصة األعيان والوجهاء كانت أكثر 

من حصة الطبقة الكادحة والفقية.

َتُْكُموا  ْن 
َ
أ انلَّاِس  َبْيَ  َحَكْمُتْم  العدلِإَوَذا  مفردة  عىل  أكد  الكريم  القرآن  ألن 

ُمُر بِالَْعْدِل َواإْلِْحَساِن النحل:90 ألن 
ْ
َ يَأ بِالَْعْدِلالنساء:58 وقوله تعاىل:إِنَّ اللَّ

نَْفَق ِمْن َقبِْل 
َ
بعض من املساواة هي الظلم بعينه بتعبي القرآناَل يَْسَتوِي ِمنُْكْم َمْن أ

نَْفُقوا ِمْن َبْعُد َوقَاتَلُوا احلديد:10.
َ
ِيَن أ ْعَظُم َدرََجًة ِمَن الَّ

َ
ولَئَِك أ

ُ
الَْفتِْح َوقَاتََل أ

ويف عهده ملالك)فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي حتب أن يعطيك اهلل من 
عفوه وصفحه()51( فلم يفرق يف حق املساواة بالعطاء املعنوي، بني أسود وأبيض وال بني 
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عريب وأعجمي وال بني سيد وعبد، وال بني غني أو فقي، بأن يكون خمتص فقط ألقرانه 
وجلسائه وخاصته.

حيث أكد هذا املعنى يف رسالة أخرى:)فليكن أمر الناس عندك يف احلق سواء فإنه 
ليس يف اجلور عوض من العدل()52( بل هناك مساواة مطلوبة عند االمام )عليه السالم(، 

وهي املساواة العادلة ففي عهده املبارك:)وإياك واالستئثار بام الناس فيه أسوة(

املطلب اخلام�س: حق االإن�سان يف احلياة

جاء يف العهد املبارك:)إياك والدماء وسفكها بغي حّلها، فإنه ليس شئ أدعى لنقمة 
وال أعظم لتبعة وال أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغي حقها! واهلل 
سبحانه مبتدئ باحلكم بني العباد فيام تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فال تقوين سلطانك 
بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. وال عذر لك عند اهلل وال 

عندي يف قتل العمد، ألن فيه قود البدن(.)53(

بأن  كفيلة  فقط  اإلنسانية  قتله، فصفة  أحد عىل  أن حييا وال جيرؤ  اإلنسان  فإن حق 
قتل  الكريم  القرآن  أكده  ما  وهذا  السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام  عند  سفكه  عدم  تضمن 
نَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا 

َ
الناس بغي حق، ومل يقيد القرآن هذا القتل حيرم فقط عىل املسلمنيأ

ْحَيا 
َ
َما أ نَّ

َ
ْحَياَها فََكأ

َ
َما َقَتَل انلَّاَس َجِيًعا َوَمْن أ نَّ

َ
رِْض فََكأ

َ
ْو فََساٍد ِف اأْل

َ
َنْفٍس أ بَِغرْيِ 

انلَّاَس َجِيًعااملائدة:32
حياة  فيه  يكون  القتل  موارد  هناك  أي  حلِّها(  )بغي  اإلمام  قول  ونلحظ 
ْلَاِب لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن البقرة:179 

َ
وِل اأْل

ُ
لآلخرينَولَُكْم ِف الْقَِصاِص َحَياةٌ يَا أ

إذن)ليس هذا جمرد هني وبيان حلكم القتل عن عمد، ألن حتريمه ثابت ومعروف بمنطق 
احلياة والفطرة، ويستوي يف معرفته العامل واجلاهل، واملؤمن والكافر، وال حيتاج بعد هذا 

اىل توضيح وبيان.
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كائن  هو  عام  وتعبي  انعكاس  فهي  األرض  وأهل  السامء  من  حتريمه  عىل  النصوص  أما 
بالفعل، ال توجيها اىل ما ينبغي ان يكون.

وجيوز القتل حلامية أرواح الناس ومصاحلهم أي ان منطق احلياة الذي حّرم القتل هو بالذات 
يسّوغ قتل من اعتدى عىل احلياة، صونا هلا وحرصا عليها، وبكالم آخر: ال جيوز قتل أحد من 
الناس إال بحق وعدل، وذلك بأن يبارش اجلاين بملء ارادته السبب املوجب لقتله بحيث 
نُْفَسُهْم َيْظلُِموَن النحل:33()54(

َ
ُ َولَِكْن َكنُوا أ يصدق عليه قوله تعاىل َوَما َظلََمُهُم اللَّ

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

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

املساواة بني الناس حاكاًم، حمكومًا سيدًا كان أو عبدًا، من حيث ال ضامنات للمنصب . 2
او شاغله يف موضوع التعدي عىل الدماء واحلياة.

وهو . 3 االضطراب  إىل  يؤدي  مما  الناس  بني  والنقمة  الغضب  يثي  الدماء  سفك  إن 
من األسباب املهمة للعداوات والتباغض والتحاقد ألن)لكل دم ثائٌر، ولكل حق 

طالٌب()55( عىل وفق وصف اإلمام.

وبناء عىل احرتام اإلمام حلق احلياة نالحظ انه حكم عىل جريمة التحريض او األمر 
)عليه  وكان  للجريمة  القانوين  والشكل  اجلرم  مع  تتناسب  أخرى  بعقوبة  أو  بالقتل 
السالم(يقول:)من أعان عىل مؤمن فقد برئ من اإلسالم()56( وأشار اإلمام كذلك إىل 
عملية القتل املعنوي وذلك هبدم كرامة اإلنسان وسمعته وُعدَّ ذلك بمثابة اغتيال له اذ 
يقول)57( ملالك:)فإن يف الناس عيوبًا الوايل أحق من سرتها. فال تكشفن عاّم غاب عنك 
ما  العورة  فاسرت  عنك.  غاب  ما  عىل  حيكم  واهلل  لك،  ظهر  ما  تطهي  عليك  فإنام  منها 

استطعت يسرت اهلل منك ما حتب سرته من رعيتك()58(
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اخلامتة

وما تو�سل اإليه الباحث من نتائج:

متطلبان  وتغي  باختالف  فيتغي  اإلنسان؛  حقوق  ملفهوم  ثابت  تعريف  يوجد  ال   -1
اإلنسان عىل مدى العصور واألزمان.

2- إذا كانت هذه هي حقوق اإلنسان كام أرادها اإلمام )عليه السالم(؛ فحقوق اإلنسان 
مل ولن ُتطبق ومل جتد هلا مصداقًا غَي اهل البيت عليهم السالم.

3- توصل الباحث اىل أن هناك فرق بني حقوق اإلنسان بصورة عامة، وحقوق املواطن 
بصورة أخص.

4- هذا العهد وهذا الكتاب وما جاء فيه من وصايا تارخيية ودستور واضح، خطاب 
عاملي موجه جلميع احلكام مسلمني وغي مسلمني اىل يوم القيامة، بل أكثر من ذلك، 
هو متوجه لكل إنسان بكل ألوانه؛ ألن املورد ال خيصص الوارد - كام يعربون يف 
عيل  واإلمام  السبب.  بخصوص  ال  اللفظ  بعموم  العربة  وإن   - الفقه  أصول  علم 
االمام  فعن  والباقني،  املاضني  يف  جيري  فكالمه  الناطق  القرآن  السالم(هو  )عليه 
الباقر )عليه السالم(يف حديث)... إن القرآن حٌي ال يموت، واآلية حيٌة ال متوت، 
فلو كانت اآلية إذا نزلت يف االقوام وماتوا ماتت اآلية، ملات القرآن ولكن هي جارية 

يف الباقني كام جرت يف املاضني ()59(
)عليه  اإلمام  بقول  املتمثل  السلمي  التعايش  والعقيدة، وحق  الفكر  إن حق حرية   -5
حقوق  ميثاق  أن  أثبتا  اخْلَْلِق(  يِف  َلَك  َنظٌِي  َوإّما  يِن،  الدِّ يِف  َلَك  َأٌخ  ا  السالم())إمَّ
وتطبيقًا،  شعارًا  املعنى،  وهذا  املستوى  هذا  اىل  يتوصل  مل  املتحدة،  لألمم  اإلنسان 
كان  حيث  ذلك:  هذا  يؤيد  مما  املكفوف  النرصاين  السالم(مع  )عليه  اإلمام  وقصة 
كبي  شيخ  وهو  يتكفف  بشخص  فمر  الكوفة..  شوارع  السالم(يف  )عليه  اإلمام 
السن، فوقف )عليه السالم(متعجبًا وقال )صىل اهلل عليه واله وسلم(: ما هذا؟ ومل 
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يقل من هذا، و)ما( ملا ال يعقل، و)من( ملن يعقل، أي إنه )عليه السالم(رأى شيئًا 
عجيبًا يستحق أن يتعجب منه، فقال أي يشء هذا؟

قالوا: يا أمي املؤمنني إنه نرصاين قد كرب وعجز ويتكّفف.

فقال اإلمام )عليه السالم(: ما أنصفتموه.. استعملتموه حتى إذا كرب وعجز تركتموه، 
اجروا له من بيت املال راتبًا. )راجع وسائل الشيعة: ج11 ص49 باب19 ح1(.
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أعيان الشيعة، تح: حسن األمني، دار التعارف، بيوت، 1983م.. 1
* ابن أيب احلديد، عز الدين ابو حامد بن هبه اهلل بن حممد بن حممد بن احلسني املدائني 

)ت 656هـ/ 1258م(.
رشح هنج البالغة، تح: حممد ابو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية 1959.. 2
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اإلصابة يف معرفة الصحابة، دار العلوم احلديثة، القاهرة، 1328 هـ.. 3

* ابن منظور: حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي ت711 هـ.
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* اجلرجاين، السيد الرشيف عيل بن حممد، ت 816 ه - 1413م.
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*: جرداق، جورج،
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*حسون، نجاح عبيد.
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* الرشيف الريض: أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم 
بن اإلمام موسى الكاظم )عليه السالم(ت 406 هـ.

هنج البالغة: وهو جمموع ما اختاره الرشيف الريض من كالم سيدنا أمي املؤمنني . 14
عيل بن أيب طالب )عليه السالم(رشح االستاذ الشيخ حممد عبده مفتي الديار املرصية، 

دار املعرفة للطباعة والنرش، بيوت- لبنان.
* الصدوق، أبى جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمى، ت 381 هـ.

يف . 15 املدرسني  مجاعة  منشورات  الغفارى،  اكرب  عىل  عليه  وعلق  صححه  اخلصال، 
احلوزة العلمية- قم املقدسة، 1403هـــ.

* الشيخ عيسوي، أمحد.
املدخل للفقه اإلسالمي، مطبعة دار التأليف- مرص، ط1963-1.. 16

* الطباطبائي: حممد حسني، ت 1402 هـ.
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* جمذوب، دكتور حممد سعيد.
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االأقرا�س والكتب االإلكرتونية
قرص املكتبة الشاملة. 1



183احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

اهلوامش

1. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، وهو جمموع ما اختاره الرشيف الريض من 
كالم أمي املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(رشح الشيخ حممد عبده، ج2، 

ص218.
2. ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص49.

3. ظ: اجلرجاين، عيل بن حممد، معجم التعريفات: ص79.
اإلسالم  وينظر:  ص338،  اإلسالمي،  للفقه  املدخل  أمحد،  عيسوي،  للشيخ  ظ:   .4

وحقوق اإلنسان، د. القطب حممد، ص38.
5. ظ: ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص10.

https://ar.wikipedia.org/wiki 6. موقع ويكيبيديا
7. انظر: الزرقا، مصطفى أمحد، املدخل الفقهي العام«: 3/ 10-9.

8.) د.جمذوب، حممد سعيد، حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ص 9
9. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، وهو جمموع ما اختاره الرشيف الريض من 
كالم أمي املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(رشح الشيخ حممد عبده، ج2، 

ص218.
10. الصدوق، اخلصال 2: 357 ح 40.

11. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، وهو جمموع ما اختاره الرشيف الريض من 
كالم أمي املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(رشح الشيخ حممد عبده، ج3، 

ص72.
12. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، وهو جمموع ما اختاره الرشيف الريض من 
كالم أمي املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(رشح الشيخ حممد عبده، ج2، 



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 184

ص217.
13. حسون، نجاح عبيد، مالك األشرت، سيته واحلضارة االسالمية، ص 33-30

14. ابن حجر العسقالين، اإلصابة، ج، 4، ص 281.
15. ظ: حسون، نجاح عبيد، مالك األشرت: سيته واحلضارة االسالمية، ص 38.

16. ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج، 18، ص95.
17. املصدر نفسه، هنج البالغة، ج3، ص 14.

18. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، وهو جمموع ما اختاره الرشيف الريض من 
كالم أمي املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(رشح الشيخ حممد عبده، ج، 3، 

ص14.
19. ظ: املصدر نفسه ج، 3، ص102.

20. ظ: االمني، أعيان الشيعة، ج 9، ص 38.
21. ظ: املصدر نفسه، ج 9، ص 39-38.

22. ظ: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج 15، ص 101.
23. املصدر نفسه، ج 13، ص 77.

http://ar.wikishia.net/view ،24. ظ: موقع ويكي شيعة
25. ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج، 16، ص 142.

26. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، رشح حممد عبده، ج3، ص84، ُيذَكر إن 
األمني العام السابق لألمم املتحدة )كويف عنان( دعا لوضع هذا الشعار الدال عىل 
إن  مالك  )يا  طالب  أيب  ابن  عيل  قول  ويقول:  األمم،  منظمة  يف  السلمي  التعايش 
الناس صنفان إما أخ لك يف الدين أو نظي لك يف اخللق( هذه العبارة جيب أن تعلَّق 
عىل كّل املنظامت، وهي عبارة جيب أن تنشدها البرشية(، وبعد أشهر اقرتح )عنان( 



185احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

أن تكون هناك مداولة قانونية حول )كتاب عيل إىل مالك األشرت(.
يرشح  هذا  هل  طرحت:  طويلة،  مدارسات  بعد  املتحدة،  األمم  يف  القانونية  واللجنة 
ح للتصويت، وصوتت عليه الدول بأنه  للتصويت؟ وقد مّرت عليه مراحل ثم ُرشِّ

أحد مصادر الترشيع الدويل.
وكالمه باللغة االنجليزية:

Kofi Annan، the UN secretary states =:

= (The words of Ali ibn Abi Talib، ‘O Malik! The people are either brothers 

in religion or your equal in creation’ must be adhered to by all organisations 

and it is a statement that all humanity must embrace.)

27. ظ: الطباطبائي، تفسي امليزان، 18- 172 الشاملة.
28. صحيح البخاري، ج1، ص27، رقم احلديث 50.

29. ظ: الطباطبائي، تفسي امليزان، 1 - 110.
30. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، رشح حممد عبده، ج3، ص89.

31. ظ: خوئي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، ص198-197.
32. ظ: جرداق، جورج، عيل صوت العدالة اإلنسانية، ص 194.

33. ظ: جرداق، جورج، عيل صوت العدالة اإلنسانية، ص 158-155.
34. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، رشح حممد عبده، ج3، ص 84.

35. الطباطبائي، تفسي امليزان، 3- 140/138 الشاملة.
36. ظ: جرداق، جورج، عيل صوت العدالة اإلنسانية، ص 194.

37. ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج4، ص53.



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 186

http://alshirazi.com ،38. ظ: موقع الشيازي
39.االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، رشح حممد عبده، ج3، ص 86.

40. ظ: د. السعد، غسان، حقوق االنسان عند اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم(
رؤية علمية، ص 115.

41. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، رشح حممد عبده، ج3، ص 83.
42. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، رشح حممد عبده، ج4، ص98.

43. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، رشح حممد عبده، ج3، ص 102.
44. ظ: خوئي، حبيب اهللّ، مي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، ج، ص226.

45. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، رشح حممد عبده، ج3، ص 84.
46. ابن منظور، مصدر سابق، ج4، ص410.

47. املصدر نفسه، ج11، ص413.
48. ظ: ابن منظور، مصدر سابق، ج11، ص430.

49. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، رشح حممد عبده، ج3، ص 88.
50. الّتسرتي، الّشيخ حمّمد تقي، هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة، ج، ص548.

51. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، رشح حممد عبده، ج3، ص 84.
52. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، رشح الشيخ حممد عبده، ص116.
53. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، رشح حممد عبده، ج3، ص 108.

54. مغنية، حممد جواد، يف ظالل هنج البالغة، ج4، ص115- 116.
55. هنج البالغة، رشح حممد عبدة، مصدر سابق، ج 1، ص 20

56. ينظر: البيهقي، ابو بكر امحد السنن الكربى، ج 2، ص 365.
57. ظ: د. السعد، غسان، حقوق االنسان عند اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم(



187احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

رؤية علمية، ص 63-62.
58. االمام عيل )عليه السالم(، هنج البالغة، رشح حممد عبده، ج3، ص 86.

العيايش،  النرض حممد بن مسعود بن عياش، تفسي  ابى  59.العيايش، املحدث اجلليل 
ج1، ص204.





املبادئ األخالقية
يف عهد األمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(
لواليه على مصر مالك األشرت )رضي اهلل عنه(

اأ.م.د.وحيدة ح�سني الركابي
اجلامعة امل�ستن�سرية / كلية الرتبية 

 ق�سم العلوم الرتبوية والنف�سية
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املقدمة

من املؤكد أن مسلك أهل البيت ) عليهم السالم( والطريقة التي يتعاملون هبا مع 
ومل  املجتمع،  ذلك  وأنسانية  وأخالص  أيامن  أساس  عىل  كانا  املختلفة  املجتمع  رشائح 

يكونا أبدًا عىل أساس معايي وأعتبارات اخرى مثل كثرة املال، او علو ،او قوة القبيلة

يأيت يف  الناس،  قليلة من  التعامل مل يكن موجودًا اال عند مجاعة  النحو من  ان هذا 
األمور  مقاليد  أستلموا  الذين  أولئك  أما  السالم(  )عليهم  األطهار  األئمة  طليعتها 
يف عهود خمتلفة فأن كل من حكم فيها رصف جل أهتاممه ليحتضن يف فريق حكومته 
الرشحية الغنية والقوية املقتدرة حماباة هلا، مع العلم ان كثيًاً من الوالة واملسؤولني مل يكن 

َذا خربة وكفاءة تؤهله املشاركة يف شؤون البالد والعباد.

وامام هذه الصورة القامتة من احلرمان واألستضعاف لرشحية من املسلمني، كان أهل 
البيت )عليهم السالم( املتنفس الصادق والوحيد لألمة، والصوت اهلادر الذي مازال 
يلقي بظالله اخلية عىل الرعية، السيام الطبقة الفقية، ولعل من أهم املواثيق يف أنصاف 
الرعية ماعهد به األمام عيل )عليه السالم( لواليه عىل مرص سيدنا مالك األشرت )رضوان 
اهلل عليه( ولعل هذا من أبرز مايدف اليه البحث احلايل يف تسليطه الضوء عىل املضامني 

األخالقية يف ذلك العهد، فيام يتعلق بأمور احلكم واألدارة

حبه  يف  وتفانيه  السالم(  )عليه  عيل  لألمام  العظيم  األشرت  مالك  والء  خيص  وفيام 
وإخالصه.

من هو مالك االأ�سرت...؟؟

بن  سعد  بن  خزيمة  بن  ربيعة  بن  مسلمة  بن  يغوث  عبد  بن  احلارث  بن  مالك  هو 
مالك بن النخع.ومن أشهر ألقابه ) األشرت( و)كبش العراق( وقد أسلم يف زمن الرسول 
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األكرم )صىل اهلل عليه واله وسلم( وظل راسخًا يف أسالمه، ونال درجة يف األيامن بلغت 
حدًا شهد له فيه النبي األكرم )صىل اهلل عليه واله وسلم(باأليامن بشكل قاطع، وعرب عنه 

يف حديث رشيف بأنه ) مؤمن( أو )مؤمتن(

�سرية مالك احل�سنة

رحيل  العلوية، رغم  والسية  النبوية  السنة  هنج  عىل  أسالمه  بدء  منذ  مالك  خطى 
عن  يومًا  يتخىل  فلم  احلكام،  من  ثالث  وتويل  وسلم(  واله  عليه  اهلل  حممد)صىل  النبي 
والية أهل البيت )عليهم السالم( الورثة احلقيقني للنبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( كام 
كان من املدافعني الرشسني عن حقهم، وقد هيأ األرضية املناسبة ألنصاف املظلومني، 
كانوا  الذين  الوالة  من  كثي  عىل  أعرتاضه  خالل  من  املظلومني  لشكاوى  واألستجابة 
أنتصار  يف  كبي  دور  ملالك  وكان  الشام،  اىل  نفي  حتى  جدارة،  غي  عن  احلكم  يتولون 
مر  األفاق عىل  أطبقت شهرته  اجلمل وصفني حيث  املؤمنني خالل حرب  أمي  جيش 

التأريخ

وقد حكى األمام عيل ) عليه السالم( وتفانيه يف حبه وإخالصه له، وقد حكى األمام 
مدى تعاطفه له بقوله ) كان مالك يل كام كنت لرسول اهلل ( وقد حتدث األمام عيل عن 
شجاعته وإقدامه وإخالصه له وأوىص الناس باألستامع اليه وتنفيذ مايقول يف القتال او 

السلم، ويمكن القول بان مالك كان يتميز بامييل :-

1. عظيم شجاعته وشدة بأسه يف أيام الرعب فهو الياب األعداء وال يلني هلم.
2. شدته عىل الكفار، أذ وصفه األمام بانه أشد عليهم من حريق النار.

3. انه سيف من سيوف اهلل كام كان األمام عيل )عليه السالم( 

وقد الزم مالك األمام عيل )عليه السالم( فكان عضده ومستشاره يف ختطيط سياسته 
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وأدارة شؤون دولته، وكان معه يف أحلك الظروف، وأشدها بالًء، واقساها حمنة.

�سهادته

أثناء الرصاع بني األمام عيل )عليه السالم( ومعاويه كانت أبصار األمام تتجه نحو 
مرص التي بدأ حيرك فيها معاويه أنصاره بدعم من عمر و بن العاص الذي قد أتفق مع 
معاويه عىل ان يعطيه والية مرص مقابل الوقوف اىل جواره ضد اآلمام، وكان األمام قد 
عزل عمرو بن العاص عن والية مرص وأقام مكانه حممد بن أيب بكر، اال ان الواضح من 
الفتنة  تعينه عىل مواجهة مثيي  التي  القدرة  بأن حممد هذا مل تكن لديه  سي األحداث 
الرصاع  حلسم  مرص  اىل  مالك  يرسل  أن  األمام  قرر  وهنا  معاوية،  حلساب  واملتآمرين 
الدائر هناك وتسلم زمام القيادة من حممد بن أيب بكر، وقد أحدث هذا القرار هزة كبية 
ملعاوية وأبن العاص اللذان كانا خيشيان مالك أشد اخلشية واضعني يف حساهبم األثار 
املرتتبة عىل وصوله اىل مرص وتسلمه زمام القيادة فيها، خاصة وان األمام قد سلمه ميثاقًا 
وعهدًا يستعني به يف حكم مرص. لقد كان معاوية يدرك متامًا ان وصول مالك بن األشرت 
اىل مرص يعني ضياعها وخروجها عن دائرة نفوذه، ومن ثم سعى أبن العاص اىل حتريضه 
وأبن  ملعاوية  يكن هناك من حل  اىل مرص.ومل  مالك  احليلولة دون وصول  للعمل عىل 
التخلص من مالك فكان آن حرض معاوية رجل من إهل اخلراج عىل  العاص سوى 
مرص الذي لقي األشرت وهو يف طريقه اىل مرصوأستضافه عنده وسقاه عساًل مسمومًا 
مات )رمحه اهلل( بعده كان حزن األمام عليه شديدًا،وكانت فرحة معاوية أشد فرحة وقد 

قال مقولته الشهية عند سامعه خرب وفاته ) ان هلل جنودًا من عسل(



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 194

م�سر  على  لواليه  ال�سالم(  )عليه  علي  االأمام  و�سايا  يف  االأخالقية  املالمح 
االأ�سرت مالك 

لقد تضمن العهد الذي عهده األمام عيل اىل مالك، اخلطوط العامة واألمور املفصلية 
للحكم واألدارة باميريض اهلل وحيفظ حقوق الرعية، خصوصًا تلك املغبونة حقها دائاًم، 
فهو بحق دستور رصني، وقانون متكامل ينبع من صلب وصميم الدين، فقد الزم األمام 
بتطبيق هذه الرسالة حيث يقول ) هذا ماأمر به عبداهلل ،عيل بن أيب طالب، أمي املؤمنني، 
وعامرة  عدوها،  وجهاد  خراجها،  مرص،جباية  واله  ،حني  اليه  عهده  يف  األشرت  مالك 
بلدها.حرص اآلمام عيل )عليه السالم( أن يعالج املنظومة األخالقية واملعرفية والفكرية 
من  املعرفية وذلك  منظومته  الوايل وسالمة  ذات  ويقرن صالحها بصالح  األجتامعية، 

خالل التقسيامت األجتامعية التي يتكون منها املجتمع وتتمثل هذه املعاجلة بامييل

معاي�سة اأهل العامة :-

 يؤكد االمام يف عهده عىل األهتامم بحياة العامة من خالل النظر بأمورهم صغيها 
وكبيها وعدم األعتزال عنهم، ألن هذا يعني مفسدة يف احلكم، تؤدي اىل تراكم املشاكل 
وحقد العامة، ورضا اخلاصة، ومارضا اخلاصة اال شكاًل من أشكال احلكومات الفاسدة 
الن اخلاصة الترض اال باألستئثار بمصالح العامة فيحدث األنعزال بني الطبقة احلاكمة 

والطبقة املحكومة، فتحل الفوض والتناحر بدياًل عن األستقرار والتكامل.

اأر�ساء العامة :- 

مدعوة  فاحلكومة  واحلرف  املهن  ذوي  من  الشعب  من  الساحقة  األكثرية  وهي 
إلرضائهم، وتنفيذ رغباهتم املرشوعة، ويقول األمام ) عليه السالم ( ؛- ] ليكن أحب 
ذخية  هم  فالعامة   ] العامة  لرضا  وأمجعها  العدل،  يف  وأعمها  أوسطها،  إليك  األمور 



195احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

الدولة وهم عامد الدين احلنيف املبني عىل تقديس املبادئ اخللقية، فال بد من األحسان 
اليهم والرفق هبم والعفو عنهم يف مواقف الزلل، هذه الرمحة التي تشمل اجلميع بأختالف 

امليول واملذاهب

جتنب ذكر معايب النا�س :- 

سرت  ولزوم  وطردهم،  معايبهم  لذكر  الساعني  أبعاد  بالناس  األمام  رمحة  من  كان 
أطلبهم  عندك  وأشنأهم  رعيتك،  أبعد  ليكن   [ السالم(؛-  )عليه  قال  الناس،  عيوب 
ملعائب الناس، فأن يف الناس عيوبًا والوايل أحق يف سرتها، فالتكشفن عنها فأنام عليك 
تطهي ماظهر لك واهلل حيكم عىل ماغاب عنك، فأسرت العورة يسرت اهلل عنك ماحتب سرته 
عن رعيتك، أطلق عن الناس عقدة كل حقد وأقطع عنك سبب كل وتر وال تعجلن اىل 

تصديق ساع، فأن الساعي غاش وان تشبه بالناصحني[

م�ساحبة العلماء وذوي االأخالق احلميدة :-

 عهد األمام اىل مالك باألبتعاد عن بعض األشخاص املصابني بأخالقهم، سيام يف 
سامت ) البخل واجلبن واحلرص( حيث أهنم جيلبون الويل والعطب لوالة األمور.كام 
ومايصلحها  البالد  شؤون  يف  معهم  للتذاكر  واحلكامء  العلامء  مصاحبة  عىل  األمام  أكد 
املجتمع يف مجيع طبقاته، فقد  اهلادفة ألصالح  أقتصاديًا، وهذا يدل عىل سياسة اآلمام 
حرص األمام عىل أشاعة الفضيلة وتوطيد أركان اآلصالح األجتامعي بني الناس وهي 

ماتوجب التفاف املصلحني حول الوالة وتعاوهنم فيام يصلح أمور البالد.

تعزيز مكانة اجلند وتكرميهم :- 

أخالصهم  اىل  مدعاة  ذلك  فأن  اجلند،  من  املخلصني  بتكريم  مالك  ل  األمام  عهد 
لنفوس  ودراسته  سياسته  يف  التفكي  عميق  األمام  كان  وقد  عنها،  والذب  للحكومة 
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اجليش والوقوف عىل طاعتهم تفانيهم لقادهتم، ومل حيفل اي دستور عسكري يف وضع 
قادة اجليوش بمثل هذه الدراسة الوثيقة لطبائع نفوس العسكر، وكيفية أخالصهم، وقد 
أوىص األمام بأشاعة ذكر املخلصني من اجلند فأن ذلك يز عواطف الشجعان منهم، 
وحيرص عىل الطاعة ويضيف األمام مؤكدًا بقوله؛- ) ثم أعرف لكل أمرئ منهم مابىل، 
وال تضيفن بالء أمرئ اىل غيه، وال به دون غاية بالئه، واليدعوك رشف أمرئ اىل أن 
تعظم من بالئه، ماكان صغيًا والمنعة امرئ اىل أن من بالئه ماكان عظياًم ( حكى هذا 
يعظم  أن  له  ليس  وانه  اجليش،  املخلصني من  تكريم  الذهبية يف  الوصايا  بعض  املقطع 
األرشاف عىل مصادر منهم من خدمات ماكان قلياًل، ويستهني بالفقراء ما صدر منهم 

من خدمات جليلة وأن الواجب عليه األشادة هبم وذكرهم بأطيب الذكر وانداه.

معيارية اأختيار احلكام:-

بحيث اليكون خاضعًا  احلكام  أنتخاب  أنتخاب هو  األمهية هو  بالغة  األمور   من 
للمؤثرات التقليدية وإنام يكون عن دراسة جادة للحاكم نفسيًا وفكريًا وإدارة ومعرفة 
من شؤون احلكم عىل ضوء الرشيعة املقدسة وهذا حديث األمام )) أنظر يف أمور عاملك 
فأستعملهم أختبارًا وال توهلم حماباة وأثرة فأهنم مجاع من شعب اجلور واخليانة، وتوخ 
منهم أهل التجربة واحلياء من البيوتات الصاحلة، والقدم يف أألسالم فأهنم أكرم أخالقًا، 
وأصلح أعراضًا، وأقل يف املطامح أرشاقًا، وأبلغ يف عواقب األمور نظرًا، فأسبغ عليهم 
األرزاق، فأن ذلك قوة هلم، عىل أستصالح أنفسهم، وغنى هلم عن تناول ماحتت أيديم، 
وأبعث  وأعامهلم،  أحواهلم  تفقد  ثم  أمانتك  ثلموا  أو  امرك،  خالفوا  أن  عليهم  وحجة 
العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، وحتفظ يف األعوان فأن أحدًا منهم بسط يده اىل 
العقوبة يف  أكتفيد بذلك شاهدًا فبسطت عليه  به عندك أخبار عيونك  خيانة أجتمعت 
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بدنه، وأخذته بام أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام الذلة ووسمته باخليانة وقلدته عار 
التهمة(( ويلقي األمام األضواء عىل العامل يف أجهزة احلكم واوالدهم املزيد من األهتامم 

ألهنم العصب يف الدولة وكان مما أوالهم به.

أن الوظيفة جيب أن تكون عن أستحقاق ودراية وليس حماباة وأثرة. 2
من . 3 كامكان  وليس  والــرشف  للنزاهة  أمثلة  يكونوا  أن  جيب  عهده  يف  العامل  أن 

جور يف احلكومات السابقة
أن الوظيفة المتنح ألي شخص اال بعد أختباره ومعرفة سلوكه. 4
أقرتاف . 5 عن  بعيدين  يكونون  فأهنم  الرشيفة  البيوتات  ذوي  من  العامل  يكون  أن 

األثم وماخيل بالكرامة
أن توفر الوظيفة هلم املال فأهنا ضامن من الرشوة. 6
أن جيعل عليهم العيون والرقباء خشية أنحرافهم عن احلق. 7
اذا بدت منهم خيانة فعىل الوايل أن يأخذهم بالعقاب الصارم. 8

مبادئ اأختيار الكتاب :- 

من  الوايل  عن  مايصدر  كتابة  يتولون  فهم  الدولة  جهاز  يف  املوظفني  أهم  من  وهم 
قرارات وشؤون أقتصادية وعسكرية، وقد والهم األمام املزيد من األهتامم ألن قرارات 
الدولة ومهام األمور بأيديم فالبد ان تتوفر فيهم الصفات الفاضلة من األمانة والضبط 
الفراسة  عىل  األعتامد  فاليصح  وثيقًا  آختيارهم  يكون  وأن  أعامهلم  يف  التهاون  وعدم 
وحسن الظن وال عىل ما يبدونه من اخلدمات جللب مودة الوايل ألن ذلك ليس له أي 
وزن يف ترشيحهم هلذه الوظيفة املهمة فالبد من أن يكون أختيارهم غي خاضع للرغبات 

الشخصية
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مراقبة التجار :-

 نظر األمام بعمق اىل شؤون بعض التجار الذين يبلغ هبم الطمع اىل أحتكار بعض 
السلع ومنعهم من ذلك، ومراقبة السوق خشية األحتكار، وعىل الوايل أن يمنع املحتكر 
احلركة  ُشل  اىل  يؤدي  فاألحتكار  أرساف،  غي  من  فيعاقبه  أحتكاره  عىل  أرص  فأن 

األقتصادية يف البالد ويلقي الناس يف ضائقة أقتصادية

طبقة الفقراء ورعايتهم :-

خشونة  يف  شاركهم  فقد  بالفقراء،  أهتاممه  يف  األمام  مثل  أألسالم  تأريخ  يف  ليس   
العيش واللباس، فهو ابو الفقراء وصديق املحرومني، ومالذ البائسني واملحتضن هلم، 
وهم من أهم مسؤولياته وواجباته، ألن رعاية الفقراء والرب هبم واألحسان اليهم عند 
السعة  ونرش  شبحه  وأزالة  الفقر  حمو  عىل  أكدت  التي  أألسالم  رسالة  من  جزء  األمام 

والرخاء بني املسلمني

رعاية االأيتام واملتقدمني يف ال�سن :-

 أكد األمام عىل رضورة تفقد األيتام والطاعنني يف السن من الذين ال حيلة هلم، فقد 
قال )عليه السالم( )) وتعهد أهل اليتيم وذوي الرقة يف السن ممن الحيلة له، والينصب 
للمسألة نفسه، وذلك عىل الوالة ثقيل، واحلق كله ثقيل، وقد خيففه اهلل-عز وجل- عىل 
أقوام طلبوا العاقبة، فصربوا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود اهلل تعاىل هلم (( كان األمام 
أبًا عطوفًا لأليتام، وكان جيمعهم ويعتني هبم ويعطف عليهم، وهناك كوكبة من أحاديثه 
اجلزيل  األجر  من  هلم  ماأعد  وتذكر  به،  والرب  اليتيم  رعاية  عىل  حتث   ) السالم  عليه   (

للقائم بذلك.
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بطانة الوايل وخا�سته :- 

فيهم  فأن  له،  خاصة  الوايل  يتخذهم  الذين  بعض  أتباع  من  عهده  يف  األمام  حّذر 
تطاوالً وقلة أنصاف، وعليه أن حيسم رشورهم وأطامعهم، وال يقطعهم قطيعة أرض، 
فيكون الوزر عليه.لقد كان أمر األمام حاساًم، يف خاصة الوالة وبطانتهم فقد سد عليهم 
قائاًل ))  بأتباع احلق  الوالة  يأمر  بأموال، وأضاف األمام  الطمع والتالعب  ألوان  مجيع 
واقعًا ذلك من  والبعيد، وكن يف ذلك صابرًا حمتسبًا  القريب  لزمه من  احلق من  والزم 
قرابتك وخاصتك حيث وقع، وأبتغ عافيتك، بام يثقل عليك، فأن معية ذلك حممودة (( 
فاحلق هو املنهج الواضح يف سياسة األمام وسيته وليس للباطل أي التقاء به حاشا هلل.

الدعوة اىل ال�سالم :-

اخلوف  وسائل  مجيع  وأزالة  الدماء  سفك  وحتريم  السلم  اىل  أألسالم  يدعو   
واألرهاب، وقد أكد االمام عىل رضورة اآلستجابة اىل الصلح اذا دعا اليه العدو، وذلك 
حفاظًا عىل أمن البالد وعدم تعرضها لألزمات، ولكن جيب عىل الوايل أن يراقب العدو 
بيقظة بعد الصلح خشية أن يكون ذلك تصنعًا منه، للكيد من املسلمني، وعىل الوايل بعد 
َأْبَرام الصلح أن حييط العهد بالوفاء واألمانة، فالوفاء بالعهد من صميم مبادئ أألسالم، 
والغدر ونكث العهد يتناىف مع أخالق املسلمني فقد جعل اهلل تعاىل للوفاء بالعهد نصًا 

وثيقًا ى ليس ألحد أن يقتحمه.

التوا�سع وتفادي الغرور :- 

أوىص األمام يف عهده بأن يكون الوايل متواضعًا فاليعجب بنفسه وواليته والحيب 
األطراء واملديح، قال عليه األمام )) وأيام واألعجاب بنفسك، والثقة باميعجب منها، 
وحب األطراء، فأن ذلك من أوثق فرص الشيطان، وإياك واملن عىل رعيتك بأحسانك 

فأن املن يبطل األحسان، والتزايد يذهب بنور احلق.((
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تاأمل االأمور والرتوي يف حكمها :- 

فيقول األمام  بالوايل،  أواهنا فأن ذلك اليليق  باألمور قبل  العجلة  حّذر األمام من 
)) وأيام والعجلة باألمور قبل أواهنا، أو اللجاجة فيها، اذا تنكرت، أو الوهن عنها اذا 
أستوضحت فضع كل شيئ موضعه( ( لقد أوىص األمام بعهده أن يضع كل شيئ من 
الوايل شعبيًا،  بمستوى  فأهنا هتبط  والسياسية يف موضعه دون عجلة  األجتامعية  أموره 

وتؤدي اىل أضطراب سلوكه وعدم توازنه.

االأ�ستئثار :- 

حيذر األمام )عليه السالم( من اآلستئثار بام فيه الناس سواء كام يف قوله ؛- ) أياك 
واآلستئثار بام الناس به أسوة ( يؤكد األمام عىل التحيل بمكارم األخالق وليس له أن 
يستأثر لنفسه بام للناس فيه سواء، وإنام عليه ان يرتكه هلم لينظروا نزاهة حكمه، ورشف 

واليته

تر�سيخ العدالة يف احلكم:- 

يؤكد األمام عىل األقتداء باحلكومة العادلة خصوصًا سنة النبي )صىل اهلل عليه واله 
السياسة واحلكم بجميع  العهد يف  تعاىل وأنتهى هذا  اهلل  فريضة من كتاب  أو  وسلم(، 
بمنتهى  واألدارة  احلكم  قضايا  فيه  عالج  تراث  من  األنسانية  خلقته  ومكوناته،  رحابه 
احلكمة والدقة، بوقت مل يكن فيه املسلمون وغيهم يعرفوا هذه األنظمة اخلالقة، وهي 
جزء من مواهب األمام أمي املؤمنني ) عليه السالم ( وعبقريته التي الختدعك، وحسبه 
علوًا أنه ويص الرسول )صىل اهلل عليه واله وسلم(، وباب مدينة علمه، ومن كان بمنزلة 

هارون من موسى.



201احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

األستنتاجات

عليه   ( عيل  األمام  عهد  ميزت  التي  األستنتاجات  من  بمجموعة  اخلروج  يمكن 
السالم( لواليه عىل مرص :-

دستور عظيم بحد ذاته لكل شخص يريد الوصول اىل اهلل تعاىل، بام فيه من التهذيب . 1
والتآديب والزهد والعدل.

اهلل . 2 مرضاة  عىل  يعمل  مؤمن  لكل  الذخائر  أحب  هو  الذي  الصالح  العمل  متجيد 
تعاىل، ويملك هواه ويشح بنفسه عام ال حيل له.

حمبة الرعية واللطف هبم والصفح عنهم يف مواقف الزلل.. 3
التواضع للناس وجتنب الغرور، والكف عن مساماة اهلل يف عظمته، والتشبه به يف . 4

جربوته.
تأكيد قيم األنصاف والعدالة بني أفراد األمة، ونبذ الظلم، وذب األذى عن األخرين . 5

من البسطاء مقارنة بخاصة الوايل او بطانته.
احلفاظ عىل خصوصية كل فرد من أفراد املجتمع، وسد الطريق عىل كل ساع يكشف . 6

العيوب، فالساع غاش وأن تشبه بالناصحني
العمل عىل أبقاء كل سنة صاحلة وأثابة من يعمل عليها.. 7
وأقامة . 8 البالد،  أمر  عليه  ماصلح  تثبيت  يف  ومناقشتهم  وجمالسهم  بالعلامء  العناية 

ماأستقام عليه أمر الناس.
عدم األستعانة بمن كان يعمل مع حكومات جائرة ووزراء أرشار.. 9

ال قوام للجنود اال بام خيرج اهلل هلم من اخلراج الذي يقوون به عىل جهاد عدوهم . 10
التجار، وذوي الصناعات  أنه يقيم حاجة  ويعتمدون عليه فيام يصلح أمرهم، كام 
رفدهم  حيق  الذين  واملسكنة  احلاجة  أهل  من  السفىل  الطبقة  كذلك  والكتاب 
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ومعاونتهم.
توطني النفس عىل لزوم احلق والصرب عليه فيام خيف أو يثقل، يف والية اجلند ممن . 11

أهل  الضعف، واصطحاب  به  العذر، واليقغد  اليه  الغضب، ويسرتيح  يبطئ عنه 
املرؤوة واألحساب، وأهل البيوتات الصاحلة والسوابق احلسنة والسامحة

الركون عىل الشواهد املتقدمة من حكومة عادلة او سنة فاضلة، او أثر عن نبينا . 12
)صىل اهلل عليه واله وسلم(، او فريضة يف كتاب اهلل خي مثل لألقتداء هبا، وعدم 

جماراة النفس يف هواها

التوصيات

يويص البحث باميتيرس له من التوصيات :-

أجراء بحوث تتناول سي أهل البيت ) عليهم السالم( وتركيز املحتوى العقائدي . 1
والفكري والرتبوي الذي كان يتبدى يف سلوكهم القويم

األستفادة من مبادئ النمذجة التي خيضع هلا السلوك األنساين من خالل تضمني . 2
سي آِل البيت األطهار يف املناهج الدراسية والندوات واملؤمترات العلمية

التأكيد عىل املنظومة القيمية التي يتمتع هبا أصحاب وحمبي آِل البيت الذين الزموهم . 3
وهنلوا من نبعهم النقي.

بأعتبارهم علامء وحكامء احلارض، وطرق . 4 والباحثني  اجلامعة  أساتذة  التواصل مع 
مناهج اإلصالح األجتامعي واألرتقاء باملجتمع.



املنهجية األخالقية يف القيادة السياسية للدولة 
عهد مالك االشرت )رضي اهلل عنه( امنوذجًا

عالء رزوقي
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اإلمام علي )عليه السالم( أمنوذج اإلنسان الكامل
كان وال يزال االمام عيل بن ايب طالب)عليه السالم( النموذج االنساين يف التقوى، 
والزهد، والعدل ،واالستقامة، والشجاعة ؛ رجل اإلنسانية الذي تدفقت منه احلكمة، 
بالعلم واحلكمة من  الذي ترشب  الزاهد  والفيلسوف  ،والعلم، هذا احلكيم  والفلسفة 
ابن عمه سيد االنبياء واملرسلني الرسول االعظم حممد)صىل اهلل عليه وآله وسلم( الذي 
قال: خي الناس من نفع الناس، واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده ،ال فرق بني 
الفصاحة  سيد  تربى  لقد  املشط،  كأسنان  سواسية  الناس  بالتقوى،  اال  وعريب  اعجمي 
وأقواله،  أفعاله  يف  عمليا  ذلك  ليرتجم  النبوة،  وأحضان  يف كنف  والفروسية  والبالغة 

ويقدم لنا وللتأريخ البرشي قناديل مضيئة ومشاعل يقتدى هبا.

الرعية  يعمل لصالح  بل  استغالل  أو  فردانية  أو  استئثار  بال  يمثل اجلموع  فاحلاكم 
وحفظ مصاحلها وحتقيق العدالة.. ال كام تقوله امليكافيلية من أجل مصلحتك فليسحق 
اآلخرين ،التي أرست قيم السياسة املشوهة التي تستبيح الكرامات، واحلرمات ملآرب 
ذاتية )الغاية تربر الوسيلة( ختص احلاكم وكيفية قيادته وكأنام الناس-قطيع وليس ببرش.
بسياسة  اللربالية  التي تدعي كام رشعها فالسفة  بمبادئها  الغربية والرشقية  السياسة  أو 
إكذب  أو  وطالب،  خذ  أو  اخللف،  اىل  وخطوة  االمام  اىل  خطوتني  أو  خطوة،  اخلطوة 
االستعامرية  واملصالح  املضلل  االعالم  بديامغوجية  أو  الناس،  يصدقك  حتى  وإكذب 
واالستعبادية التي جلبت مئات احلروب يف تأرخينا االنساين وماليني الضحايا واملعاقني 
واملرشدين واجلياع ،وهذه صورة العامل البائسة أمام مرآى ومسمع االمم املتحدة واجلمعية 
العامة واملنظامت الدولية ،فأين العدالة يف توزيع الثروات وحقوق االنسان، والفقراء يف 
معظم بقاع االرضوال أحد يسمع رصخاهتم وحرشجات اإلالم املتكرسة بصدورهم؟!!
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- االمام علي)عليه ال�سالم( رائد القانون الب�سري

احلكم  يف  السالم(  املؤمنني)عليه  أمي  وقننها  رشعها  التي  السياسية  النظرية  أن 
والعدالة واملساواة واالخالص بالعمل من خالل عهده ملالك االشرت النخعي حني واله 
التأريخ  الترشيعات والتعليامت والوصايا والعهود يف  يعد من أروع وأعظم  عىل مرص 
البرشي، حيث تضمن أرقى القوانني واالطر اإلنسانية حلياة يسودها الرخاء وينعم هبا 
اإلنسان بالسعادة ،واالستقرار االقتصادي واالجتامعي دون حروب أو عنف أو تسلط. 
وقد إستقى منها الغرب والرشق دروس وِعرب يف الكيفية التي يتوىل فيها احلاكم ورشعيته 

وتعامله مع شعبه واالنسانية.

- كويف عنان وعهد االإمام علي )عليه ال�سالم( ملالك االأ�سرت

عندما وصل العهد إىل أذن األمني العام لأُلمم املتحدة، ولكن مل يكن هذا التوصيل 
زوجته  عرب  املتتّبعني  اإلخوة  بعض  ينقل  كام  إليه،  وصل  إّنام  الشيعي  اإلعالم  بفعل 
السويدية، ويقول هذا األخ: إّن يف السويد يعتمدون يف دستورهم يف ُأمور كثية عىل هنج 
البالغة، فالسويديون هلم صلة ثقافية بنهج البالغة، وزوجة كويف عنان ذكرت له هذه 
الفقرة من عهد أمي املؤمنني )عليه السالم( ملالك األشرت، وقد ذكرُت يف موضع سابق 
أّن هذا العهد ال يتناول مباحث الترشيعات عاّمة، وإّنام هو فقه نظمي، وقد قال األمني 
السالم( ملالك األشرت  العبارة من عهد اإلمام عيل )عليه  إّن هذه  املتحدة:  العام لألمم 
جيب أن تعّلق عىل كّل املؤسسات احلقوقية يف العامل، والعبارة هي: » وأشعر قلبك الرمحة 
للرعية، واملحّبة هلم، واللطف هبم، وال تكوننَّ عليهم َسُبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم، فإهّنم 
صنفان: إّما أٌخ لك يف الدين، وإّما نظي لك يف اخللق«، وهذه العبارة من ضمن املقاطع 

النظمية القانونية استهوت األمني العام لألمم املتحدة.
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وهذه العبارة جعلت كويف عنان ينادي بأن تدرس األجهزة احلقوقية والقانونية عهد 
الترشيع  مصادر  أحد  يكون  لكي  وترشيحه  األشرت،  ملالك  السالم(  عيل)عليه  اإلمام 
غالبية  املتحدة صّوتت  األمم  ملّدة سنتني يف  استمّرت  الدويل، وبعد مداوالت  للقانون 
مصادر  كأحد  األشرت  ملالك  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمي  عهد  كون  عىل  العامل  دول 
الترشيع للقانون الدويل، وهذا إقرار من البرشية لعملقة أمي املؤمنني )عليه السالم( يف 
القانون بعد ميض أربعة عرش قرنًا)1(. وهذا التصويت مل ينجزه العرب وال املسلمون وال 
الشيعة، بل أنجزه كويف عنان، وهو ليس بمسلم وال عريب وال شيعي، وقد تّم بعد ذلك 
إضافة فقرات ُأخرى من هنج البالغة غي عهد اإلمام عيل )عليه السالم( ملالك األشرت 
كمصادر للقانون الدويل، وهذا إن دل عىل يشء فإّنام يدل عىل أّن هذا أحد معاجز أهل 
البرشية،  وأهّنم مصدر سعادة  بالغيب،  مّتصلون  وأهّنم برش   ،) السالم  ) عليهم  البيت 
ولكن لألسف نحن مقرّصون كثيًا يف نرش علوم أهل البيت ) عليهم السالم ( ،فعن عبد 
السالم بن صالح اهلروي قال: سمعت أبا احلسن عيل بن موسى الرضا )عليه السالم( 
علومنا  يتعلم  قال:  ؟  أمركم  حييى  وكيف  له:  فقلت  أمرنا  أحيا  عبدا  اهلل  رحم  يقول: 

ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا حماسن كالمنا التبعونا« )2(.

- مالك بن احلارث اال�سرت

بام أن العهد سمي باسم مالك االشرت رأينا من الفائدة أن ُنطلع القارىء الكريم بإجياز 
عىل أهم اجلوانب يف حياة مالك، وهو والؤه العارم لإلمام أمي املؤمنني )عليه السالم(
له  وإخالصه  تعاطفه  مدى  اإلمام  حكى  وقد  خاصة  له،  واإلخالص  حبه،  يف  وتفانيه 

بقوله:)رحم اهلل مالكا، فلقد كان يل كام كنت لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(()3(.

أشد  وأصحابه  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  أرحام  من  أحد  ليس  أنه  املؤكد  ومن 
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السالم(  )عليه  املؤمنني  أمي  اإلمام  من  له  اإلخالص  يف  متاديًا  وال  حبًا  أكثر  وال  والًء 
الذين جهدوا عىل تصفية  القريشيني  التي محته من ذئاب طغاة  الضاربة  القوة  فقد كان 
جسده وإقصاء قيمه ومبادئه وحينام أحاطوا بداره لتصفيته وقاه اإلمام بنفسه وبات يف 
فراشه فكان الفدائي األول للنبي )صىل اهلل عليه وآله(،وهبذه املنزلة الرفيعة من الوفاء 

واإلخالص كان الزعيم مالك لإلمام فقال له: )أنت يل كام كنت لرسول اهلل(.

وآله( ال ألنه  عليه  اهلل  اهلل )صىل  لرسول  السالم( خالصًا  )عليه  املؤمنني  أمي  كان 
جاء  الذي  األمني  الصادق  النبي  ألنه  بل  وحلمة  نسبًا  إليه  الناس  أقرب  ومن  عمه  ابن 
باحلق من عند اهلل تعاىل فصدع به، وبلغه، وهكذا يقيض التشبيه ملالك، ويدل عليه مأثور 
فعله وقوله يف حالتي الغضب واالطمئنان والشدة والرخاء، وهو وإن مل يبت عىل فراش 
عيل، ولكنه عرض نفسه مشهٍد للفداء يف كل موقف وقفه، وشهد شهده، ومغاالته يف 

التضحية عنه.

وقد حتدث اإلمام )عليه السالم( عن سمو شخصية مالك وعظيم شأنه يف رسالته 
التي بعثها ألهل مرص حينام واله عليهم جاء فيها:

)) أما بعد: فقد بعثت إليكم عبدًا من عباد اهلل تعاىل ال ينام أيام اخلوف، وال ينكل 
عن األعداء ساعات الروع، أشد عىل الكفار من حريق النار وهومالك بن احلارث أخو 
مذحج فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيام طابق احلق فإنه سيف من سيوف اهلل تعاىل ال كليل 
الظبة وال نايب الرضيبة فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه ال 
يقدم، وال حيجم، وال يؤخر، وال يقدم إال عن أمري، وقد آثرتكم به عىل نفس لنصيحته 

لكم وشدة شكيمته عىل عدوكم((.
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الزعيم  يبني بعض اجلوانب من شخصية  السالم(  املقطع من حديث اإلمام )عليه 
مالك كان منها :

1- عظيم شجاعته وشدة بأسه يف أيام الرعب واخلوف، فإنه ال ياب األعداء وال يلني 
هلم

2- شدته عىل الكفار، وقد وصفه اإلمام بأنه أشد عليهم من حريق النار، وهو وصف 
من أروع الصفات.

3- انه سيف من سيوف اهلل تعاىل كام كان اإلمام )عليه السالم(.

وقد الزم مالك اإلمام )عليه السالم(، فكان عضده ومستشاره يف ختطيط سياسته 
وإدارة شؤون دولته ،وكان معه يف أحلك الظروف وأشدها حمنة ،وأقساها بالءًا ،وعسى 
مواقفه  عىل  والتعرف  حياته  لدراسة  الصحة  تعاىل  اهلل  ،ويمنحنا  التوفيق  يساعدنا  أن 

وجهاده يف نرصة اإلمام )عليه السالم(.

- �سهادته

قلد اإلمام )عليه السالم(مالك والية مرصوقال )ليس هلا غيك فأخرج إليها فإين 
لو مل أوصك اكتفيت برأيك واستعن باهلل واخلط الشدة باللني وارفق ما كان الرفق أبلغ 

وتشدد حني ال يغني إال الشدة.

فخرج األشرت يتجهز إىل مرص وأتت معاوية عيونه بذلك فعظم عليه ،وكان قد طمع 
يف مرص فعلم أن األشرت إن قدمها كان أشد عليه من حممد بن أيب بكر فبعث معاوية إىل 
املقدم عيل أهل اخلراج بالقلزم وقال له إن األشرت قد ويل مرص فإن كفيتنيه مل آخذ منك 
به وخرج األشرت من  القلزم وأقام  بقيت وبقيت فخرج احلابسات حتى أيت  ما  خراجا 
النزول فنزل  القلزم استقبله ذلك الرجل فعرض عليه  انتهي إىل  العراق إىل مرص، فلام 
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عنده فأتاه بطعام فلام أكل أتاه برشبة من عسل قد جعل فيه سام فسقاه إياه ()4( ،ومل يلبث 
إال قلياًل حتى طويت حياته التي كانت صفحة من الرشف والكرامة واجلهاد يف سبيل 
موبقاته  يف  له  نظيًا  اإلنساين  التأريخ  يعرف  مل  جمرم  أقذر  يد  عىل  شهادته  وكانت  اهلل، 

وجرائمه، وقد جعل اخلبيث يردد )إّن هلل تعاىل جنودًا من عسل (.

- تاأبني االإمام ملالك

يذرف  وأخذ  وحرسات،  أسى  نفسه  ذابت  مالك  بشهادة  املفجع  النبأ  انتهى  وملا 
الدموع قائاًل:» انا هلل وانا إليه راجعون واحلمد هلل رب العاملني، اللهم إين احتسبه عندك 
فان موته من مصائب الدهر، ثم قال: رحم اهلل مالكا فقد كان وفيا بعهده وقىض نحبه 
ولقي ربه. مع انا قد وطنا أنفسنا ان تصرب عىل كل مصيبة بعد مصابنا برسول اهلل، فإهنا 

من أعظم املصائب«)5(.

وحدث أشياخ النخع قالوا: دخلنا عىل أمي املؤمنني حني بلغه موت األشرت فوجدناه 
يتلهف ويتأسف عليه، ثم قال: »هلل در مالك وما مالك ؟ ! واهلل لو كان من جبل لكان 
فندا ولو كان من حجر لكان صلدا، اما واهلل ليهون موتك عاملا وليفرحن عاملا، عىل مثل 

مالك فلتبك البواكي، وهل موجود كاملك«)6(.

قال علقمة بن قيس النخعي: فام زال يتلهف ويتأسف حتى ظننا أنه املصاب به دوننا، 
وعرف ذلك يف وجهه أياما. ومن أقوال أمي املؤمنني فيه :)كان يل كام كنت لرسول اهلل(
)7( وسئل بعضهم عن األشرت فقال: )ما أقول يف رجل هزمت حياته اهل الشام وهزم 

موته اهل العراق()8(.

فقد خرس أعظم شخصية تساعده عىل حمن الدنيا وكوارث األيام.
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- �سرور معاوية

يمينان  لعيل  كانت  فإنه  بعد  »أما  قائاًل:  الناس  وخطب  ملالك،  بسمه  معاوية  ورس 
فقطعت إحدامها بصفني يعني عامر بن يارس وقطعت األخرى اليوم يعني األشرت«)9(، 
لقد انطوت حياة مالك ورزقه اهلل تعاىل الشهادة عىل يد أخبث جمرم اقرتف كل حمرم. 
رحم اهلل تعاىل مالكًا وأجزل له املزيد من األجر لنرصته أخي رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

وآله( وباب مدينة علمه.

- عهد مالك اال�سرت

تناولنا يف هذا البحث حتليل وعرض لبعض حمتويات عهد اإلمام ملالك األشرت واليه 
عىل مرص وقد أنطوى هذا العهد عىل أهم وأدق قضايا احلكم واإلدارة.

- الفقرة االوىل من العهد :-

ِحيِم مْحَِن الرَّ بِْسِم اهللَّ الرَّ

ْبَن احْلَاِرِث األَْشرَتَ يِف َعْهِده إَِلْيه- امْلُْؤِمننَِي-َمالَِك  َأِمُي  َأَمَر بِه َعْبُد اهللَّ َعيِلٌّ  )َهَذا َما 

َها-واْستِْصاَلَح َأْهِلَها وِعاَمَرَة باَِلِدَها-َأَمَره  ه ِمرْصَ ِجَباَيَة َخَراِجَها وِجَهاَد َعُدوِّ ِحنَي َوالَّ

تِي اَل َيْسَعُد َأَحٌد  َباِع َما َأَمَر بِه يِف ِكَتابِه ِمْن َفَراِئِضه وُسنَنِه-الَّ بَِتْقَوى اهللَّ وإِْيَثاِر َطاَعتِه-واتِّ

بَِقْلبِه وَيِده  َينرُْصَ اهللَّ ُسْبَحاَنه  َمَع ُجُحوِدَها وإَِضاَعتَِها-وَأْن  إاِلَّ  َيْشَقى  َباِعَها-واَل  بِاتِّ إاِلَّ 

ه وإِعْزَاِز مَنْ َأعَزَّه-وَأمَرَه َأنْ يَْكسِرَ نَْفسَه مِنَ  َل بِنرَْصِ َمْن َنرَصَ ولَِسانِه-َفإِنَّه َجلَّ اْسُمه َقْد َتَكفَّ

الشَّهَوَاتِ-ويَزَعَهَا عِنْدَ الْجَمَحَاتِ-َفِإنَّ النَّْفسَ َأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّ مَا رَحِمَ اللَّه)(10).
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- ا�س�س االخالقية للحاكم

اول فقرة نبه عليها االمام)عليه السالم( مالك يف العهد تعود إىل إصالح نفسه أّوال 
وتقسم اىل مخسة اقسام هي:

أحدها: تقوى اهللَّ وخشيته، وقد سبق بيان كوهنا أصال لكّل فضيلة.
ب يف ذلك بقوله: ال يسعد. إىل قوله:  الثاين: اّتباع أوامره يف كتابه من فرائضه وسننه. ورغَّ

إضاعتها. وتكّرر بيان ذلك.
ب  الثالث: أن ينرص اهللَّ سبحانه بيده وقلبه ولسانه يف جهاد العدّو. وإنكار املنكرات. ورغَّ
وا الل َينُْصُْكْم  يف ذلك بقوله: قد تكّفل. إىل قوله: أعّزه. كقوله تعاىل  إِْن َتنُْصُ

قْداَمُكْم ) حممد :7 (.
َ
وُيثَّبِْت أ

الرابع: أن يكرس من نفسه عند الشهوات. وهو أمر بفضيلة العّفة.
اّتباع اهلوى  اخلامس: أن يكّفها ويقاومها عند اجلمحات. وهو أمر بفضيلة الصرب عن 
النفس. إىل آخره، وهو من  فإّن  النفس بقوله:  العّفة، وحّذر من  وهو فضيلة حتت 
وءِ )يوسف:53( اآلية و-ما-بمعنى-من- بِالسُّ اَرةٌ  مَّ

َ
قوله تعاىل إِنَّ انلَّْفَس أل

وهى نصب عىل االستثناء: أي إالَّ نفسا رمحها اهللَّ.

من االسس االخالقية التي يستند حكم أي حاكم هي عالقته باهلل تعاىل واالعتقاد 
فالدين  تعاىل  اهلل  يريض  بام  احلكم  يكون  لكي  االول  االساس  وهو  بدينه  وااليامن  به 

االسالمي حيتم عىل أن الوالء السيايس جيب ان يكون تابع للوالء العقائدي.

القانوين وتبعية  للنظام  السيايس  النظام  تبعية  القانون  املقّررة يف علم  ومن األصول 
فالتفكيك بني هذه األنظمة غي متصّور وكّل  املعرفة واالعتقاد،  القانوين لنظام  النظام 
ذلك  بتبعية  وَتْتَبع  النظام  ذلك  منظومة  بمجموعة  مرتبطة  نظام  أّي  حلقات  من  حلقة 
النظام إىل النظام املتبوع ؛ فأّي إطار وموقف ولون من الوالء السيايس يعكس اإلطار 
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القانوين ويكشف عنه وذلك اإلطار القانوين يكشف عن اإلطار العقائدي وهذه التبعية 
بني النظامات الثالثة ليس يقّرها علم القانون فقط وعلوم مدارس املعارف املختلفة، بل 
الثالثة هي حماذية جلهاز  النظامات  إذ هذه  ؛  أيضًا  العقيل والفلسفي  الربهان  قام عليها 
خلقة روح اإلنسان و بدنه، فإّن إذعان اإلنسان يتصدر التحّكم يف بقّية قوى اإلنسان، 
فإهّنا تابعة لكيفية نوع اإلذعانات التي لدى اإلنسان ومن ثّم تتوّلد فيه الصفات اخلُُلقية 
ُخُلق  وليد  سلوك  فكّل  ألفعاله،  اإلنسان  وتدبي  السلوك  أنامط  توّلد  بدورها  وهي 
الثالثة  األمور  هذه  َفَتالزُم  عنه،  وكاشف  إذعان  وليد  ُخُلق  كّل  أّن  كام  عنه،  وكاشف 

بعضها مع بعض رضوري ال حمالة.

ومن ثّم صّحت هذه املقولة القائلة بأّن أكثر املذاهب االعتقادية كانت وليدة سياسات 
وكتب  االجتامعية  العلوم  يف  املذكورة  املقولة  هذه  فإّن  املتصارعة،  الُقوى  ونزاع  وقتية 
الرتاجم قد تفرّس بعّدة تفاسي و عىل أّي تفسي منها فإهّنا متضّمنة لبيان التالزم بني هذه 
ِعَن خطواته السياسية مضطّر لتربيرها بَخْلفية قانونية  األمور الثالثة، فإّن َمن يريد أن ُيرَشْ
وأطر ترشيعية، كام أّن َتَبنّي األطر الترشيعية والقانونية املبتدعة واملستحدثة يستدعي تبنّي 
التغيي  فعملية  ؛  اجلديدة  الترشيعية  اإلطارات  تلك  مع  منسجمة  عقائدية  وُرؤى  أطر 
لتكتسب صبغة  السياسية  التحالفات  السياسية وطبيعة  املواقف  تبدو من  العقائدي قد 
قانونية، ثّم تكتسب تلك القوانني صبغة عقائدية و هذا التداعي بني األمور الثالثة يف 
بعضها  عىل  وتأثيها  بعض  من  بعضها  الثالثة  األمور  توالد  عىل  ُمؤرّش  التغيي  موارد 

اآلخر.

السياسية  املواقف  يف  والتحالف  السيايس  الوالء  يف  اخلطورة  مدى  يظهر  ومنه 
وانعكاسها عىل املتبنّيات القانونية الفقهية وبالتايل عىل املسار العقائدي لدى أّي حاكم 

أو طائفة.
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- تطلع الرعية اإىل عدل الوالة

أنه يشء بالغ األمهية عند اإلمام)عليه السالم( وهو تطلع الرعية إىل عدل الوالة، فقد 
مرت عليهم والة يف احلكومات الظاملة قبل حكومته فأمعنوا يف ظلم الناس وإرهاقهم، 
فعهد اإلمام)عليه السالم( إىل مالك أن يريم صنوف العدل ويسوسهم سياسة قوامها 

احلق املحض وهذا كالمه :

َقْبَلَك-ِمْن َعْدٍل  ُدَوٌل  َعَلْيَها  َقْد َجَرْت  باَِلٍد  إىَِل  ْهُتَك  َقْد َوجَّ َمالُِك-َأينِّ  َيا  اْعَلْم  )ُثمَّ 
وَجْوٍر-وَأنَّ النَّاَس َينُْظُروَن ِمْن ُأُموِرَك-يِف ِمْثِل َما ُكنَْت َتنُْظُر فِيِه ِمْن ُأُموِر اْلُواَلِة َقْبَلَك-
َعىَل  هَلُْم  اهللَُّ  جُيِْري  نَي-باَِم  احِلِ الصَّ َعىَل  ُيْسَتَدلُّ  اَم  فِيِهْم-وإِنَّ َتُقوُل  ُكنَْت  َما  فِيَك  وَيُقوُلوَن 
وُشحَّ  َهَواَك  الِِح-َفاْمِلْك  الصَّ اْلَعَمِل  َذِخَيُة  إَِلْيَك  َخاِئِر  الذَّ َأَحبَّ  ِعَباِدِه-َفْلَيُكْن  َأْلُسِن 

حَّ بِالنَّْفِس اإِلْنَصاُف ِمنَْها فِياَم َأَحبَّْت َأْو َكِرَهْت(. بِنَْفِسَك َعامَّ اَل حَيِلُّ َلَك-َفإِنَّ الشُّ

هذه املثل العليا يف سياسة اإلمام فقد أكد فيها عىل بسط العدل وإشاعته بني الناس، 
وأن يعترب مالك نفسه مواطنًا ال زعياًم فيجو من الوايل حتقيق ما يصبو إليه من العدل وبام 
تسعد به الرعية، وأكد اإلمام عىل رضورة العمل الصالح، والسيطرة عىل نزعات النفس، 

ونرش اإلنصاف بني الناس.

ويشّح  يّتبعهام،  فال  وغضبه  شهوته  يف  هواه  يملك  أن  السالم(  )عليه  اوصاه  وقد 
بنفسه عاّم ال حيّل هلا من املحّرمات.

وقوله: فإّن الشّح. إىل قوله: كرهت. تفسي لذلك الشّح بام يالزمه وهو االنصاف 
والوقوف عىل حّد العدل يف املحبوب فال يقوده شهوته إىل حّد اإلفراط فيقع يف رذيلة 
فيقع  العدل  فضيلة  من  اإلفراط  طرف  إىل  غضبه  يقوده  فال  املكروه  دفع  ويف  الفجور، 
يف رذيلة الظلم والتهّور. وظاهر أّن ذلك شّح بالنفس وبخل هبا عن إلقائها يف مهاوي 

اهلالك.
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- الرحمة بالرعية

وعرض اإلمام يف عهده ملالك إىل رضورة الرمحة بالرعية واإلحسان اليها والرفق هبا، 
والعفوعنها يف موارد الزلل، وأن هبا مهام استطاع لذلك سبيال استمعوا لقوله:

هِبِْم- واللُّْطَف  هَلُْم  ِعيَِّة-وامْلََحبََّة  لِلرَّ مْحََة  الرَّ َقْلَبَك  وَأْشِعْر   ( السالم(:  )عليه  قال 
ا  يِن-وإِمَّ الدِّ يِف  َلَك  َأٌخ  ا  إِمَّ ِصنَْفاِن  ُْم  َأْكَلُهْم-َفإهِنَّ َتْغَتنُِم  َضاِريًا  َسُبعًا  َعَلْيِهْم  َتُكوَننَّ  واَل 
َلُل وَتْعِرُض هَلُُم اْلِعَلُل-وُيْؤَتى َعىَل َأْيِديِْم يِف اْلَعْمِد  َنظٌِي َلَك يِف اخْلَْلِق-َيْفُرُط ِمنُْهُم الزَّ
اهللَُّ  ُيْعطَِيَك  َأْن  وَتْرَض  حُتِبُّ  ِذي  الَّ وَصْفِحَك)11(-ِمْثِل  َعْفِوَك  ِمْن  واخْلََطأِ-َفَأْعطِِهْم 
َك-وَقِد  َمْن َوالَّ َفْوَق  َفْوَقَك-واهللَُّ  َعَلْيَك  َفْوَقُهْم وَوايِل األَْمِر  َعْفِوِه وَصْفِحِه-َفإِنََّك  ِمْن 
ُه اَل َيَدْي َلَك بِنِْقَمتِِه- اْسَتْكَفاَك َأْمَرُهْم واْبَتاَلَك هِبِْم-واَل َتنِْصَبنَّ َنْفَسَك حِلَْرِب اهللَِّ-َفإِنَّ

واَل ِغنَى بَِك َعْن َعْفِوِه وَرمْحَتِِه(

وليس يف قواميس األديان ومذاهب السياسة مثل ما سنه قائاًل: من الرفق بالرعية 
عىل اختالف ميوهلا وأدياهنا، فليس للوايل إال اللطف واملربة هبا، وأن ال يشمخ عليهم 
بواليته ويكون سبعًا ضاريًا عليهم، وعليه أن ال حياسبهم عىل ما صدر منهم من علل أو 

زلل، ويمنحهم العفو والرضا لتنعم البالد باألمن وتسود فيها ويستمر

االإمام )عليه ال�سالم( يف عهده بالرفق بالرعية قائاًل:

َعنَّ إىَِل َباِدَرٍة)13( َوَجْدَت ِمنَْها  )12( بُِعُقوَبٍة-واَل ُترْسِ ) واَل َتنَْدَمنَّ َعىَل َعْفٍو واَل َتْبَجَحنَّ
ٌر آُمُر َفُأَطاُع-َفإِنَّ َذلَِك إِْدَغاٌل)15( يِف اْلَقْلِب - وَمنَْهَكٌة)16(  َمنُْدوَحًة)14(-واَل َتُقوَلنَّ إيِنِّ ُمَؤمَّ
يَلًة)17(-  خَمِ َأْو  ًة  َ ُأهبَّ ُسْلَطانَِك  ِمْن  فِيِه  َأْنَت  َما  َلَك  َأْحَدَث  -وإَِذا  اْلِغَيِ ِمَن  ٌب  وَتَقرُّ يِن  لِلدِّ
َفاْنُظْر إىَِل ِعَظِم ُمْلِك اهللَِّ َفْوَقَك-وُقْدَرتِِه ِمنَْك َعىَل َما اَل َتْقِدُر َعَلْيِه ِمْن َنْفِسَك-َفإِنَّ َذلَِك 
ُيَطاِمُن)18( إَِلْيَك ِمْن طِاَمِحَك)19(-وَيُكفُّ َعنَْك ِمْن َغْربَِك)20(-وَيِفُئ إَِلْيَك باَِم َعَزَب َعنَْك 

ِمْن َعْقِلَك(.
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الندم عىل عفو  التي جيب أن تتوفر يف الوالة من عدم  حكى هذا املقطع األساليب 
اصدر عىل مواطن، وعدم التبجح بعقوبة انزلوها عىل أحد، وليس له االعتزال بالسلطة 
والغرور باحلكم، فإن يف ذلك مفسدة للدين ومفسدة للمواطنني، وعليهم أن ينظروا إىل 

قدرة اهلل، اىل عليهم فإنه املالك هلم، هذه بعض حمتويات هذه الكلامت.

- اإن�ساف النا�س

ويف عهد اإلمام )عليه السالم( ملالك األمر بإنصاف الناس يف سياسته وإنصافهم من 
خاصة أهله والتابعني له، فإن ذلك من أسمى ألوان العدل الذي تبناه اإلمام يف حكومته، 

وهذه كلامته

وتِِه-َفإِنَّ  َجرَبُ يِف  بِِه  والتََّشبًُّه  َعَظَمتِِه  يِف  اهللَِّ  اَك وُمَساَماَة)21(  ))إِيَّ السالم(:  قال )عليه 
ِة  اهللًَّ ُيِذلُّ ُكلَّ َجبَّاٍر وُينُِي ُكلَّ خُمَْتاٍل َأْنِصِف اهللًَّ وَأْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِسَك-وِمْن َخاصَّ
َأْهِلَك-وَمْن َلَك فِيِه َهًوى ِمْن َرِعيَّتَِك-َفإِنََّك إاِلَّ َتْفَعْل َتْظِلْم-وَمْن َظَلَم ِعَباَد اهللَِّ َكاَن اهللَُّ 
َأْو  َينِْزَع)22(  َحتَّى  َحْربًا  َتُه-وَكاَن هللَِِّ  َأْدَحَض ُحجَّ اهللَُّ  َخاَصَمُه  ِعَباِدِه-وَمْن  ُدوَن  َخْصَمُه 
ٌء َأْدَعى إىَِل َتْغِيِي نِْعَمِة اهللَِّ وَتْعِجيِل نِْقَمتِِه-ِمْن إَِقاَمٍة َعىَل ُظْلٍم-َفإِنَّ اهللًَّ  َيُتوَب-وَلْيَس يَشْ

َسِميٌع َدْعَوَة امْلُْضَطَهِديَن-وُهَو لِلظَّاملنَِِي بِامْلِْرَصاِد((.

حكى هذا املقطع العدل الصارم يف سياسة اإلمام التي تسعد هبا األمم والشعوب 
وتكون آمنة من الظلم واالعتداء.

- اإر�ساء العامة

الذين  املرشوعة،  العامة من  اإلمام واحلق، يف رضاء  بالغ األمهية يف سياسة  ويشء 
يشكلون األكثرية الساحقة من الشعب من ذوي املهن واحلرف وغيهم فإن احلكومة 

مدعوة إلرضائهم وتنفيذ رغباهتم املرشوعة، يقول اإلمام )عليه السالم( :
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لِِرَضا  وَأمْجَُعَها  اْلَعْدِل  يِف  َها  -وَأَعمُّ احْلَقِّ يِف  َأْوَسُطَها  إَِلْيَك  األُُموِر  َأَحبَّ  )وْلَيُكْن 
َمَع  ُيْغَتَفُر  ِة  اخْلَاصَّ ُسْخَط  ِة-وإِنَّ  اخْلَاصَّ بِِرَضا  جُيِْحُف)23(  ِة  اْلَعامَّ ُسْخَط  ِعيَِّة-َفإِنَّ  الرَّ
َخاِء-وَأَقلَّ َمُعوَنًة َلُه يِف  ِعيَِّة َأْثَقَل َعىَل اْلَوايِل َمُئوَنًة يِف الرَّ ِة-وَلْيَس َأَحٌد ِمَن الرَّ ِرَضا اْلَعامَّ
اْلَباَلِء-وَأْكَرًه لإِِلْنَصاِف وَأْسَأَل بِاإِلحْلَاِف)24(-وَأَقلَّ ُشْكرًا ِعنَْد اإِلْعَطاِء وَأْبَطَأ ُعْذرًا ِعنَْد 
ومِجَاُع  يِن  الدِّ ِعاَمُد  اَم  ِة-وإِنَّ اخْلَاصَّ َأْهِل  ْهِر)25(-ِمْن  الدَّ ِت  ُمِلامَّ ِعنَْد  َصرْبًا  امْلَنِْع-وَأْضَعَف 

ِة-َفْلَيُكْن ِصْغُوَك)27( هَلُْم وَمْيُلَك َمَعُهْم( ُة ِمَن األُمَّ ُة لأَِلْعَداِء اْلَعامَّ امْلُْسِلِمنَي)26(-واْلُعدَّ

حكى هذا املقطع مدى أمهية العامة عند اإلمام وأن رضاهم موجب لنجاح احلكومة 
وسخطهم موجب لدمارها، وأن العامة هم الذخية للدولة بخالف اخلاصة الذين هم 
أكره لإلنصاف وأقل شكرًا عند العطاء، وإن عامد الدين وقوام السلطة إنام هو بالعامة 

دون اخلاصة.

- اإبعاد ال�ساعني ملعائب النا�س

وكان من رمحة اإلمام بالناس إبعاد الساعني لذكر معائبهم، وطردهم، ولزوم سرت 
معائب املواطنني، وهذا جزء من سياسته العامة، وهذا نص كالمه:

قال )عليه السالم(: )وْلَيُكْن َأْبَعَد َرِعيَّتَِك ِمنَْك وَأْشنََأُهْم)28( ِعنَْدَك-َأْطَلُبُهْم ملََِعاِيِب 
اَم  َها-َفاَل َتْكِشَفنَّ َعامَّ َغاَب َعنَْك ِمنَْها-َفإِنَّ النَّاِس-َفإِنَّ يِف النَّاِس ُعُيوبًا اْلَوايِل َأَحقُّ َمْن َسرَتَ
اْسَتَطْعَت- َما  اْلَعْوَرَة  َما َغاَب َعنَْك-َفاْسرُتِ  حَيُْكُم َعىَل  َظَهَر َلَك-واهللَُّ  َما  َتْطِهُي  َعَلْيَك 
ُه ِمْن َرِعيَّتَِك-َأْطِلْق َعِن النَّاِس ُعْقَدَة ُكلِّ ِحْقٍد-واْقَطْع َعنَْك  َيْسرُتِ اهللَُّ ِمنَْك َما حُتِبُّ َسرْتَ
َسَبَب ُكلِّ ِوْتٍر)29( - وَتَغاَب)30( َعْن ُكلِّ َما اَل َيِضُح َلَك-واَل َتْعَجَلنَّ إىَِل َتْصِديِق َساٍع-

اِعَي َغاشٌّ وإِْن َتَشبًَّه بِالنَّاِصِحنَي( َفإِنَّ السَّ



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 218

إن من مناهج سياسة اإلمام إبعاد السعادة يف ذكر مثالب الناس األمر الذي يؤدي 
إىل إسقاط كرامتهم، وحتطيم منزلتهم، وهذا مما يرفضه اإلمام الذي جهد عىل هتذيب 

املجتمع وحسن سلوكه.

- االبتعاد عن بع�س االأ�سخا�س

وعهد االمام اىل مالك باالبتعاد عن بعض األشخاص املصابني بأخالقهم وهم:

قال )عليه السالم(: ) واَل ُتْدِخَلنَّ يِف َمُشوَرتَِك َبِخياًل َيْعِدُل بَِك َعِن اْلَفْضِل-وَيِعُدَك 
ًه بِاجْلَْوِر-َفإِنَّ اْلُبْخَل  َ ُن َلَك الرشَّ اْلَفْقَر-واَل َجَبانًا ُيْضِعُفَك َعِن األُُموِر-واَل َحِريصًا ُيَزيِّ

َمُعَها ُسوُء الظَّنِّ بِاهللَِّ( ْرَص َغَراِئُز َشتَّى-جَيْ واجْلُْبَن واحْلِ

لقد حّذر األمام من مزاملة هؤالء األشخاص ألهنم جيلبون الويل والعطب لوالة 
األمور.

- اإق�ساء الوزراء يف احلكومات ال�سابقة

وأمر اإلمام يف عهده بإقصاء الوزراء يف احلكومات السابقة ألهنم كانوا أرشارًا وخونة 
خصوصا يف حكومة عثامن، ولنستمع إىل حديثه.

َكُهْم  اِر َقْبَلَك َوِزيرًا-وَمْن رَشِ قال )عليه السالم(: ) إِنَّ رَشَّ ُوَزَراِئَك َمْن َكاَن لأَِلرْشَ
َواِجٌد  َلَمِة-وَأْنَت  الظَّ وإِْخَواُن  األََثَمِة  َأْعَواُن  ُْم  بَِطاَنًة)31(-َفإهِنَّ َلَك  َيُكوَننَّ  َفاَل  اآلَثاِم  يِف 
ِمنُْهْم َخْيَ اخْلََلِف-مِمَّْن َلُه ِمْثُل آَراِئِهْم وَنَفاِذِهْم-وَلْيَس َعَلْيِه ِمْثُل آَصاِرِهْم)32( وَأْوَزاِرِهْم 
َمُئوَنًة  َعَلْيَك  َأَخفُّ  إِْثِمِه-ُأوَلِئَك  َعىَل  آثاًِم  واَل  ُظْلِمِه  َعىَل  َظاملًِا  ُيَعاِوْن  مَلْ  وآَثاِمِهْم-مِمَّْن 
ًة خِلََلَواتَِك  ِْذ ُأوَلِئَك َخاصَّ َك إِْلفًا-َفاختَّ وَأْحَسُن َلَك َمُعوَنًة-وَأْحنَى َعَلْيَك َعْطفًا وَأَقلُّ لَِغْيِ
ُهْم ُمَساَعَدًة فِياَم َيُكوُن  وَحَفاَلتَِك)33(-ُثمَّ ْلَيُكْن آَثُرُهْم ِعنَْدَك َأْقَوهَلُْم بُِمرِّ احْلَقِّ َلَك-وَأَقلَّ
ْدِق- ِمنَْك مِمَّا َكِرًه اهللَُّ ألَْولَِياِئِه-َواِقعًا َذلَِك ِمْن َهَواَك َحْيُث َوَقَع واْلَصْق بَِأْهِل اْلَوَرِع والصِّ
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ْهَو  ِدُث الزَّ ُثمَّ ُرْضُهْم َعىَل َأالَّ ُيْطُروَك-واَل َيْبَجُحوَك بَِباطٍِل مَلْ َتْفَعْلُه-َفإِنَّ َكْثَرَة اإِلْطَراِء حُتْ
َتْزِهيدًا  َذلَِك  يِف  َسَواٍء-َفإِنَّ  بَِمنِْزَلٍة  ِعنَْدَك  امْلُْحِسُن وامْلُِسُئ  َيُكوَننَّ  ِة-واَل  اْلِعزَّ ِمَن  وُتْديِن 
ألَْهِل اإِلْحَساِن يِف اإِلْحَساِن - وَتْدِريبًا)34( ألَْهِل اإِلَساَءِة َعىَل اإِلَساَءِة-وَأْلِزْم ُكالًّ ِمنُْهْم 
ٌء بَِأْدَعى-إىَِل ُحْسِن َظنِّ َراٍع بَِرِعيَّتِِه-ِمْن إِْحَسانِِه إَِلْيِهْم  ُه َلْيَس يَشْ َما َأْلَزَم َنْفَسُه واْعَلْم َأنَّ
اُهْم َعىَل َما َلْيَس َلُه ِقَبَلُهْم-َفْلَيُكْن ِمنَْك يِف  ِفيِفِه امْلَُؤوَناِت َعَلْيِهْم-وَتْرِك اْستِْكَراِهِه إِيَّ وخَتْ
َتِمُع َلَك بِِه ُحْسُن الظَّنِّ بَِرِعيَّتَِك-َفإِنَّ ُحْسَن الظَّنِّ َيْقَطُع َعنَْك َنَصبًا َطِوياًل- َذلَِك َأْمٌر-جَيْ
َمْن َساَء َظنَُّك بِِه مَلَْن َساَء  وإِنَّ َأَحقَّ َمْن َحُسَن َظنَُّك بِِه مَلَْن َحُسَن َباَلُؤَك ِعنَْدُه-وإِنَّ َأَحقَّ

َباَلُؤَك ِعنَْدُه (.

فقد  الشعب،  التطور يف خدمة  إليه احلكومة من  املقطع أسمى ما تصل  حكى هذا 
احلكومة  وزارة  يف  شارك  قد  وزيرًا  يتخذ  ال  أن  مالك  إىل  السالم(  )عليه  اإلمام  عهد 
بن  عثامن  حكومة  أيام  يف  كان  كام  ثرواته  وهنب  الشعب  ظلم  يف  جهدت  التي  السابقة 
عفان عميد األمويني فقد وهب ثروات األمة وما متلكه من قدرات اقتصادية لبني أمية 
وآل بني معيط، كام صحح املناصب املهمة يف الدولة، وكان ذلك من األسباب التي أدت 

إىل اإلطاحة بحكومته.

ينبغي  ال  من  عىل  نّبهه  واألعوان  الوزراء  اختيار  الصاحلة  األعامل  من  كان  مّلا 
استصالحه لذلك ليجتنبه ومن ينبغي ليغب فيه. فمن ال ينبغي هو من كان لألرشار 
له، ونّفر  بطانة وخاّصة  اخّتاذه  اآلثام، وهناه عن  قبله وزيرا ومشاركا هلم يف  الوالة  من 
عنهم بضمي صغراه قوله: فإهّنم: إىل قوله: اخللف. وتقدير كرباه: وكّل من كان كذلك 

فال تّتخذه بطانة.

وقوله: ممّن له مثل آرائهم. متيز ملن هو خي اخللف من األرشار وهم الَّذين ينبغي أن 
يستعان هبم، وبيان لوجه خيّيتهم بالنسبة إىل األرشار، وهو أن يكون هلم مثل آرائهم 
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ب يف  ونفاذهم يف األمور وليس عليهم مثل آصارهم ومل يعاون ظاملا عىل ظلمه. ثّم رغَّ
أخّف  أهّنم  أّما  إلفا.  قوله:  إىل  أخّف.  أولئك  قوله:  صغراه  بضمي  أعوانا  هؤالء  اخّتاذ 
مئونة فألّن هلم رادعا من أنفسهم عاّم ال ينبغي هلم من مال أو حال فال حيتاج يف إرضائهم 
أو ردعهم ممّا ال ينبغي إىل مزيد كلفة بخالف األرشار والطامعني فيام ال ينبغي. وبحسب 
قرهبم إىل احلّق وجمانبتهم لألرشار كانوا أحسن معونة وأثبت عنده قلوبا وأشّد حنّوا عليه 
وعطفا وأقّل لغيه إلفا، وتقدير كرباه: وكّل من كان كذلك فينبغي أن يّتخذ عونا ووزيرا 
ولذلك قال: فاخّتذ أولئك خاّصة خللوتك وحفالتك. ثّم مّيز من ينبغي أن يكون أقرب 
هؤالء إليه وأقواهم يف االعتامد عليه بأوصاف أخّص: أحدها: أن يكون أقوهلم بمّر احلّق 
تي يكرهها اهللَّ  له. الثاين: أن يكون أقلَّهم مساعدة له فيام يكون منه ويقع من األمور الَّ
ألوليائه. وانتصب قوله: واقعا عىل احلال: أي يف حال وقوع ذلك القول منه والنصيحة 
أو يسي، أو حيث وقع  املساعدة حيث وقع من هواك سواء كان يف هوى عظيم  وقلَّة 
ليس،  أو  عظيام  واقعا  يريد  أن  وحيتمل  ليس،  أو  عظيام  هتواه  ما  كان  سواء  أي  هواك: 
وحيتمل أن يريد واقعا ذلك الناصح من هواك وحمّبتك حيث وقع: أي جيب أن يكون له 

من هواك موقعا.

ثّم أمره يف اعتبارهم واختيارهم بأوامر :

أحدها: أن يالزم أهل الورع منهم واألعامل اجلميلة وأهل الصدق. ومها فضيلتان حتت 
العّفة.

الثاين: أن يروضهم ويؤّدهبم بالنهي عن اإلطراء له، أو يوجبوا له رسورا بقول ينسبونه 
لَْم  بِما  ُيَْمُدوا  ْن 

َ
أ وُيِحبُّوَن  تعاىل  قوله  ذّم  فيدخلونه يف  يفعله  مل  ما  فعل  إىل  فيه 

فإن كثرة اإلطراء إىل قوله:  َيْفَعلُواونّفره عن كثرة اإلطراء بضمي صغراه قوله: 
كان  وكلَّام  الكربى:  وتقدير  ظاهر،  املذكورتني  للرذيلتني  اإلطراء  واستلزام  الغّرة. 
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كذلك فيجب اجتنابه. الثاين: هناه أن يكون املحسن واملسئ عنده بمنزلة سواء، ونّفر 
عن ذلك ببيان وجه املفسدة يف ضمي صغراه قوله: فإّن ذلك. إىل قوله: اإلساءة. 
الوالة  بمثله خصوصا من  للمجازاة  يكون طلبا  إّنام  فعل اإلحسان  أكثر  أّن  ورّسه 
الكلفة يف ذلك.  أنواع من  اجلميل مع  الذكر  الغي وزيادة  الرتبة عىل  لزيادة  وطلبا 
فإذا رأى املحسن مساواة منزلته ملنزلته املسئ كان ذلك صارفا عن اإلحسان وداعيا 
الوالة  إّنام يرتكون خوفا من  التاركني لإلساءة  الراحة من تكلَّفه، وكذلك أكثر  إىل 
مرتبة  مع  مرتبته  مساواة  املسئ  رأى  فإذا  النظر.  عن  الرتبة  نقصان  من  وإشفاقا 
املحسنني كان التقصي به أوىل: وتقدير الكربى: وكّل ما كان فيه تزهيد لإلحسان 
أهل  يلزم كالَّ من  أن  بأمره  د ذلك  أكَّ ثّم  أن جيتنب.  فينبغي  وتدريب عىل اإلساءة 
فيلزم  هلام  باإلحسان واإلساءة  االستعداد  من  نفسه  به  ألزم  بام  اإلحسان واإلساءة 

املحسن منزلة اإلحسان ويلزم املسئ منزلة اإلساءة.

وترك  عنهم  املؤونات  وختفيف  رعّيته  إىل  اإلحسان  عىل  نّبهه  عرش:  السادس 
لقطع  املستلزم  يستلزمه ذلك من حسن ظنّه هبم  بام  قبلهم  له  ليس  ما  استكراههم عىل 
النصب عنه من قبلهم واالسرتاحة إليهم، وذلك أّن الوايل إذا أحسن إىل رعّيته قويت 
رغبتهم فيه وأقبلوا بطباعهم عىل حمّبته وطاعته، وذلك يستلزم حسن ظنّه هبم فال حيتاج 
د ذلك بقوله: وإّن أحّق  معهم إىل كلفة يف مجع أهوائهم واالحرتاس من رشورهم، وأكَّ

من حيسن ظنّك به. إىل قوله: عنده.

ِة-واْجَتَمَعْت هِبَا األُْلَفُة وَصَلَحْت  )واَل َتنُْقْض ُسنًَّة َصاحِلًَة َعِمَل هِبَا ُصُدوُر َهِذِه األُمَّ
نَِن-َفَيُكوَن األَْجُر ملَِْن َسنََّها- ٍء ِمْن َمايِض تِْلَك السُّ ِدَثنَّ ُسنًَّة َترُضُّ بيَِشْ ِعيَُّة واَل حُتْ َعَلْيَها الرَّ

واْلِوْزُر َعَلْيَك باَِم َنَقْضَت ِمنَْها(.
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هناه أن ينقض سنّة صاحلة عمل هبا السلف الصالح من صدور هذه األُّمة واجتمعت 
هبا األلفة وصالح الرعّية، وذلك مفسدة ظاهرة يف الدين.

هناه أن حيدث سنّة ترّض بيشء من مايض السنن. وأشار إىل وجه الفساد فيها بضمي 
صغراه قوله: فيكون. إىل قوله: سنّها. والضمي يف منها يعود إىل السنن الَّتي دخل عليها 
تي أرّضت هبا سنّتك احلادثة والوزر عليك  الرضر فيكون األجر ملن سّن السنّة املاضية الَّ

بام نقضت منها، وتقدير كرباه: فكّل ما كان كذلك فينبغي أن جيتنب وينفر عنه.

- االت�سال بالعلماء

وأكد اإلمام يف عهده عىل رضورة االتصال بالعلامء واحلكامء للتذاكر يف شؤون البالد 
وما يصلحها اقتصاديًا وأمنًا وغي ذلك، قال )عليه السالم(:

)وَأْكثِْر ُمَداَرَسَة اْلُعَلاَمِء وُمنَاَقَشَة احْلَُكاَمِء-يِف َتْثبِيِت َما َصَلَح َعَلْيِه َأْمُر باَِلِدَك-وإَِقاَمِة 
َما اْسَتَقاَم بِِه النَّاُس َقْبَلَك()35(.

وهذا أنموذج من سياسة اإلمام اهلادفة إلصالح املجتمع بجميع ما حيتاج إليه طبقات 
الشعب، ونظر اإلمام بعمق إىل طبقات الشعب التي يرتبط بعضها ببعض وهي:

الكتاب: ذي به قوام الدولة والشعب.. 1
الكتاب: وهم كتاب العامة واخلاصة.. 2
قضاة العدل، وهم الرفق،حيكمون بني الناس فيام شجر بينهم من خالف.. 3
عامل اإلنصاف والرفق، وهم صنف من العامل يالحظون أمور الناس.. 4
الذين يأخذون اجلزية التي هي من مداد االقتصاد يف اإلسالم.. 5
التجار وهم الذين يمثلون العصب االقتصادي يف البالد.. 6
أهل الصناعات: وهم الذين يقومون بام حيتاج إليه املجتمع يف شؤونه االقتصادية.. 7
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هذه . 8 بمراعاة  وأوىص  خاصًا،  منهجًا  صنف  لكل  وضع  وقد  واملحتاجون  الفقراء 
األصناف ألهنم هم املجتمع يف البالد.

- االت�سال باالأ�سراف وال�ساحلني

يمثلون  الذين  باالتصال باألرشاف والصاحلني  أمر مالك  أنه  بنود عهد اإلمام  من 
القيم الكريمة ليستعني هبم يف إصالح البالد، وهذا قوله:

َوابِِق احْلََسنَِة- احِلَِة والسَّ )ُثمَّ اْلَصْق بَِذِوي امْلُُروَءاِت واألَْحَساِب-وَأْهِل اْلُبُيوَتاِت الصَّ
ِمَن  وُشَعٌب  اْلَكَرِم  ِمَن  مِجَاٌع  ُْم  اَمَحِة-َفإهِنَّ والسَّ َخاِء  والسَّ َجاَعِة  والشَّ النَّْجَدِة  َأْهِل  ُثمَّ 
)36( يِف َنْفِسَك  َيَتَفاَقَمنَّ ا-واَل  ُد اْلَوالَِداِن ِمْن َوَلِدمِهَ َيَتَفقَّ ْد ِمْن ُأُموِرِهْم َما  اْلُعْرِف-ُثمَّ َتَفقَّ
-َفإِنَّه َداِعَيٌة هَلُْم إىَِل َبْذِل النَِّصيَحِة  ِقَرنَّ ُلْطفًا َتَعاَهْدهَتُْم بِه وإِْن َقلَّ ْيَتُهْم بِه-واَل حَتْ ٌء َقوَّ يَشْ
َكااًل عََلى جَسِيمِهَا-َفِإنَّ لِلْيَسِريِ مِنْ  َد َلطِيِف ُأُموِرِهُم اتِّ َلَك وُحْسِن الظَّنِّ بَِك-واَل َتَدْع َتَفقُّ

ُلْطفِكَ مَوْضِعًا يَنَْتفِعُونَ بِه-ولِلْجَسِيِم مَوْقِعًا َل يَسَْتْغنُونَ عَنْه).

أركان  وتوطيد  الفضيلة  إشاعة  من  اإلمام  إليه  ذهب  ما  أصالة  املقطع  هذا  حكى 
اإلصالح االجتامعي بني الناس، وهذه النقاط املهمة التي أدىل هبا اإلمام )عليه السالم( 

توجب التفاف املصلحني حول الوالة وتعاوهنم معهم فيام يصلح أمر البالد.

- تكرمي املخل�سني من اجلند

إخالصهم  إىل  مدعاة  ذلك  فإن  اجلند  من  املخلصني  بتكريم  ملالك  األمام  وعهد 
للحكومة والذب عنها ولنستمع إىل قوله.

َمُعوَنتِه- يِف  َواَساُهْم  َمْن  ِعنَْدَك  ُجنِْدَك  ُرُءوِس  آَثُر  )وْلَيُكْن  السالم(:  )عليه  قال 
َأْهِليِهْم-َحتَّى  ُخُلوِف)37(  ِمْن  َوَراَءُهْم  َمْن  وَيَسُع  َيَسُعُهْم  ِجَدتِه-باَِم  ِمْن  َعَلْيِهْم  وَأْفَضَل 
-َفإِنَّ َعْطَفَك َعَلْيِهْم َيْعطُِف ُقُلوهَبُْم َعَلْيَك-وإِنَّ  ًا َواِحدًا يِف ِجَهاِد اْلَعُدوِّ ُهْم مَهّ َيُكوَن مَهُّ
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هُتُْم  ِعيَِّة وإِنَّه اَل َتْظَهُر َمَودَّ ِة الرَّ ِة َعنْيِ اْلُواَلِة اْستَِقاَمُة اْلَعْدِل يِف اْلباَِلِد وُظُهوُر َمَودَّ َأْفَضَل ُقرَّ
ِة  األُُموِر-وِقلَّ ُواَلِة  َعىَل  بِِحيَطتِِهْم)38(  إاِلَّ  َنِصيَحُتُهْم  َتِصحُّ  واَل  ُصُدوِرِهْم  بَِساَلَمِة  إاِلَّ 
ْم وَواِصْل يِف ُحْسِن الثَّنَاِء  هِتِْم-َفاْفَسْح يِف آَماهِلِ ْم - وَتْرِك اْستِْبَطاِء اْنِقَطاِع ُمدَّ اْستِْثَقاِل ُدَوهِلِ
َجاَع- الشُّ هَتُزُّ  ْم  َأْفَعاهِلِ حِلُْسِن  ْكِر  الذِّ َكْثَرَة  ِمنُْهْم-َفإِنَّ  اْلَباَلِء  َذُوو  َأْبىَل  َما  َعَلْيِهْم-وَتْعِديِد 

ُض النَّاِكَل إِْن َشاَء اهللَّ( رِّ وحُتَ

أرأيتم هذا العمق يف سياسة اإلمام ودراسته لنفوس اجليش ،والوقوف عىل إخالصهم 
وطاعتهم لقادهتم، ومل حيفل أي دستور عسكري وضعه قادة اجليوش بمثل هذه الدراسة 
الوثيقة لطبائع نفوس العسكر ،وكيفية إخالصهم وطاعتهم لقادهتم وقد أوىص اإلمام 
)عليه السالم( بإشاعة ذكر املخلصني من اجلند فإن ذلك يز عواطف الشجعان منهم، 
وحيرض الناكل عىل الطاعة واإلخالص لدولته ويضيف اإلمام مؤكدًا برعاية املخلصني 

من اجلند قائاًل:

نَّ بِه  َ ه-واَل ُتَقرصِّ نَّ َباَلَء اْمِرٍئ إىَِل َغْيِ )ُثمَّ اْعِرْف لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما َأْبىَل-واَل َتُضمَّ
ُف اْمِرٍئ-إىَِل َأْن ُتْعظَِم ِمْن َباَلِئه َما َكاَن َصِغيًا-واَل  ُدوَن َغاَيِة َباَلِئه-واَل َيْدُعَونََّك رَشَ

َضَعُة اْمِرٍئ إىَِل َأْن َتْسَتْصِغَر ِمْن َباَلِئه َما َكاَن َعظِياًم (

ليس  وأنه  املخلصني من اجليش،  تكريم  الذهبية يف  الوصايا  املقطع بعض  بني هذا 
له أن يعظم األرشاف عىل ما صدر منهم من خدمات ما كان قلياًل ويستهني بالفقراء ما 
صدر منهم من خدمات جليلة وأن الواجب عليه اإلشادة هبم وذكرهم بأطيب الذكر 

وأنداه.
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- اختيار احلكام

خاضع  غي  احلكام  انتخاب  يكون  أن  وهو  اإلمام  عهد  يف  األمهية  بالغ  ويشء 
للمؤثرات التقليدية، وإنام يكون عن دراسة جادة للحاكم نفسيًا وفكريًا وإدارة ومعرفة 

بشؤون احلكم واإلدارة عىل ضوء الرشيعة املقدسة، وهذا حديث اإلمام.

األُُموُر واَل  بِِه  َتِضيُق  اَل  َنْفِسَك-مِمَّْن  يِف  َرِعيَّتَِك  َأْفَضَل  النَّاِس  َبنْيَ  لِْلُحْكِم  اْخرَتْ  ُثمَّ 
َعَرَفُه- إَِذا  احْلَقِّ  إىَِل  اْلَفْيِء  ِمَن   )40( حَيْرَصُ ِة-واَل  لَّ الزَّ يِف  َيَتاَمَدى  اخْلُُصوُم-واَل  ُكُه)39(  مُتَحِّ
ُبَهاِت  َأْقَصاُه-وَأْوَقَفُهْم يِف الشُّ َفْهٍم ُدوَن  بَِأْدَنى  َيْكَتِفي  َنْفُسُه َعىَل َطَمٍع-واَل  ُف  واَل ُترْشِ
ِف األُُموِر- ُهْم َعىَل َتَكشُّ مًا)41( بُِمَراَجَعِة اخْلَْصِم-وَأْصرَبَ ُهْم َترَبُّ وآَخَذُهْم بِاحْلَُجِج-وَأَقلَّ
َمُهْم ِعنَْد اتَِّضاِح احْلُْكِم-مِمَّْن اَل َيْزَدِهيِه)42( إِْطَراٌء)43( واَل َيْسَتِميُلُه إِْغَراٌء-وُأوَلِئَك  وَأرْصَ
إىَِل  َحاَجُتُه  َمَعُه  َتُه-وَتِقلُّ  ِعلَّ ُيِزيُل  َما  اْلَبْذِل  يِف  َلُه  َقَضاِئِه-واْفَسْح  َتَعاُهَد  َأْكثِْر  َقِليٌل-ُثمَّ 
بَِذلَِك  تَِك-لَِيْأَمَن  َخاصَّ ِمْن  ُه  َغْيُ فِيِه  َيْطَمُع  اَل  َما  َلَدْيَك  امْلَنِْزَلِة  ِمَن  النَّاِس-وَأْعطِِه 
يَن َقْد َكاَن َأِسيًا يِف  َجاِل َلُه ِعنَْدَك-َفاْنُظْر يِف َذلَِك َنَظرًا َبِليغًا-َفإِنَّ َهَذا الدِّ اْغتَِياَل)44( الرِّ

ْنَيا( اِر-ُيْعَمُل فِيِه بِاهْلََوى وُتْطَلُب بِِه الدُّ َأْيِدي األرَْشَ

يبني يف هذا املقطع شأن القضاة أمورًا بالغة األ هو ورعه، منها:

أوالً: أن يكون احلاكم أفضل الرعية يف تقواه وورعه، وأن تتوفر فيه هذه الصفات:
أ- أن يكون واسع الصدر ال تضيق به حمكامت الناس، ويمل منها.

ب- أن يمعن وينظر بجد يف القضايا التي ترفع إليه، ويتبع سبيل احلق فيام حيكم به.
ج- أن ال يتامدى يف الزلل واخلطأ فإنه يكون ضاالً عن الطريق إذا مل يعن بذلك.

د-أن يتبع احلق فيام حيكم به.
هـ-أن يكون شديدًا يف حكمه إذا اتضح له احلق.
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ثانيًا- أن يتعاهد الوايل قضاء احلاكم خشية الزلل فيام حكم به.
ثالثًا- أن يوفر له العطاء وال جيعله حمتاجًا ألحد حتى خيلص فيام حيكم به.

رابعًا- أن تكون للحاكم منزلة كريمة عند الوايل ال يطمع هبا غيه.. هذه بعض النقاط 
يف هذا املقطع.

- العمال

هذا  يف  الختيارهم  منهجًا  فوضع  الدولة  جهاز  يف  العامل  إىل  بعمق  اإلمام  نظر 
اجلهاز وأن يكون انتخاهبم غي خاضع للمؤثرات اخلارجية، بل البد من البحث عنهم 

والفحص عن سيهتم، وهذا نص عهده.

ْم  ِ ُتَوهلِّ اْختَِبارًا-واَل  َفاْسَتْعِمْلُهُم  لَِك  ُعامَّ ُأُموِر  يِف  اْنُظْر  ُثمَّ   (: السالم(  )عليه  قال 
َأْهَل  ِمنُْهْم   )48( وَتَوخَّ  - َياَنِة  واخْلِ اجْلَْوِر  ُشَعِب  ِمْن  مِجَاٌع)47(  اَُم  وَأَثَرًة)46(-َفإهِنَّ حُمَاَباًة)45( 
َأْكَرُم  ُْم  َمِة-َفإهِنَّ امْلَُتَقدِّ اإِلْساَلِم  يِف  واْلَقَدِم  احِلَِة  الصَّ اْلُبُيوَتاِت  َأْهِل  واحْلََياِء-ِمْن  التَّْجِرَبِة 
افًا وَأْبَلُغ يِف َعَواِقِب األُُموِر َنَظرًا-ُثمَّ َأْسبِْغ  َأْخاَلقًا وَأَصحُّ َأْعَراضًا-وَأَقلُّ يِف امْلََطاِمِع إرِْشَ
َما  َتنَاُوِل  َعْن  هَلُْم  َأْنُفِسِهْم-وِغنًى  اْستِْصاَلِح  َعىَل  هَلُْم  ٌة  ُقوَّ َذلَِك  األَْرَزاَق-َفإِنَّ  َعَلْيِهُم 
ْد َأْعاَمهَلُْم-واْبَعِث  ٌة َعَلْيِهْم إِْن َخاَلُفوا َأْمَرَك َأْو َثَلُموا َأَماَنَتَك-ُثمَّ َتَفقَّ َت َأْيِديِْم-وُحجَّ حَتْ
َحْدَوٌة)49(   - ألُُموِرِهْم   ِّ الرسِّ يِف  َتَعاُهَدَك  َعَلْيِهْم-َفإِنَّ  واْلَوَفاِء  ْدِق  الصِّ َأْهِل  ِمْن  اْلُعُيوَن 
ْظ ِمَن األَْعَواِن-َفإِْن َأَحٌد ِمنُْهْم َبَسَط َيَدُه  فَّ ِعيَِّة-وحَتَ ْفِق بِالرَّ هَلُْم َعىَل اْستِْعاَمِل األََماَنِة والرِّ
إىَِل ِخَياَنٍة-اْجَتَمَعْت هِبَا َعَلْيِه ِعنَْدَك َأْخَباُر ُعُيونَِك-اْكَتَفْيَت بَِذلَِك َشاِهدًا-َفَبَسْطَت َعَلْيِه 
َياَنِة- ِة وَوَسْمَتُه بِاخْلِ اْلُعُقوَبَة يِف َبَدنِِه-وَأَخْذَتُه باَِم َأَصاَب ِمْن َعَمِلِه-ُثمَّ َنَصْبَتُه بَِمَقاِم امْلََذلَّ

ْدَتُه َعاَر التَُّهَمِة(. وَقلَّ
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ألقى اإلمام األضواء يف هذا املقطع عىل العامل يف أجهزة احلكم، وأوالهم املزيد من 
االهتامم ألهنم العصب يف الدولة، وكان مما أوالهم به :

أوالً: إن الوظيفة ال متنح ألي شخص إال بعد اختباره ومعرفة سلوكه وإدارته.
ثانيًا: أن منح الوظيفة جيب أن ال يكون حماباة أواثرة، وإنام يكون عن استحقاق ودراية.

ثالثًا: إن العامل يف احلكومات السابقة كانوا شعبًا من اجلور ويف عهده جيب أن يكونوا 
أمثلة للنزاهة والرشف.

اقرتاف  من  بعيدين  يكونون  فإهنم  الرشيفة  البيوتات  ذوي  من  العامل  يكون  أن  رابعًا: 
اإلثم وما خيل بالكرامة.

خامسًا: أن يوفر هلم املال فإنه ضامن هلم من أخذ الرشوة.
سادسا: أن جيعل عليهم العيون والرقباء خشية انحرافهم عن احلق.

سابعًا: إذا بدت منهم خيانة فعىل الوايل أن يأخذهم بالعقاب الصارم.اخلراج: اإلجراءات 
مع العامل تضمن لألمة العدل، وتشيع فيها اإلخالص للحكم.

- اخلراج

أمر  اقتصاد األمة حكومة وشعبًا يف عصورها األوىل، وقد  أما اخلراج فهو رشايني 
َأْمَر  ْد  )وَتَفقَّ السالم(:  )عليه  قال  حيث  به،  واالهتامم  وتفقده  بمراقبته  عهده  يف  اإلمام 
اخْلََراِج باَِم ُيْصِلُح َأْهَلُه-َفإِنَّ يِف َصاَلِحِه وَصاَلِحِهْم َصاَلحًا ملَِْن ِسَواُهْم-واَل َصاَلَح ملَِْن 

ُهْم ِعَياٌل َعىَل اخْلََراِج وَأْهِلِه(. ِسَواُهْم إاِلَّ هِبِْم-ألَنَّ النَّاَس ُكلَّ

أن احلياة االقتصادية لألمة يف تلك العصور منوط باخلراج الذي تأخذه الدولة من 
املزارعني، وقد أمر بتفقده وتفقدهم رعاية للمصلحة العامة.
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- عمران االأر�س

وأوىل اإلمام املزيد من اهتاممه بعمران األرض، وما حتتاجه من املاء وغيه، وقد ادىل 
بذلك بقوله: )وْلَيُكْن َنَظُرَك يِف ِعاَمَرِة األَْرِض-َأْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك يِف اْستِْجاَلِب اخْلََراِج-ألَنَّ 
َذلَِك اَل ُيْدَرُك إاِلَّ بِاْلِعاَمَرِة-وَمْن َطَلَب اخْلََراَج بَِغْيِ ِعاَمَرٍة َأْخَرَب اْلباَِلَد-وَأْهَلَك اْلِعَباَد 

ومَلْ َيْسَتِقْم َأْمُرُه إاِلَّ َقِلياًل(.

بني يف هذا املقطع مدى اهتامم اإلمام بعامرة األرض وتوفي مجيع الوسائل إلصالحها 
ألهنا مصدر احلياة االقتصادية يف األمة.

- و�سيته باملزارعني

يف  يقولون  فيام  وتصديقهم  هبم،  والعناية  برعايتهم  فأوىص  باملزارعني  اإلمام  اهتم 
شأن اخلراج، وإقصاء كل لون من ألوان الضغط عنهم ،وهذا قوله:قال )عليه السالم(:

ٍة)51(-َأْو إَِحاَلَة َأْرٍض)52( اْغَتَمَرَها  ٍب)50( َأْو َبالَّ ًة َأِو اْنِقَطاَع رِشْ ))َفإِْن َشَكْوا ثَِقاًل َأْو ِعلَّ
َيْثُقَلنَّ  َأْمُرُهْم-واَل  بِِه  َيْصُلَح  َأْن  َتْرُجو  باَِم  َعنُْهْم  ْفَت  َعَطٌش-َخفَّ هِبَا  َأْجَحَف  َغَرٌق-َأْو 
ُه ُذْخٌر َيُعوُدوَن بِِه َعَلْيَك يِف ِعاَمَرِة باَِلِدَك-وَتْزِينِي  ْفَت بِِه امْلَُئوَنَة َعنُْهْم-َفإِنَّ ٌء َخفَّ َعَلْيَك يَشْ
ِحَك بِاْستَِفاَضِة اْلَعْدِل فِيِهْم-ُمْعَتِمدًا َفْضَل  ِواَلَيتَِك َمَع اْستِْجاَلبَِك ُحْسَن َثنَاِئِهْم-وَتَبجُّ
ْدهَتُْم ِمْن َعْدلَِك َعَلْيِهْم  هِتِْم-باَِم َذَخْرَت ِعنَْدُهْم ِمْن إمِْجَاِمَك)53( هَلُْم-والثَِّقَة ِمنُْهْم باَِم َعوَّ ُقوَّ
اْحَتَمُلوُه-َطيَِّبًة  َبْعُد  ِمْن  َعَلْيِهْم  فِيِه  ْلَت  َعوَّ إَِذا  ِمَن األُُموِر-َما  َحَدَث  اَم  هِبِْم-َفُربَّ وِرْفِقَك 
اَم ُيْؤَتى َخَراُب األَْرِض ِمْن إِْعَواِز)54( َأْهِلَها- َأْنُفُسُهْم بِِه-َفإِنَّ اْلُعْمَراَن حُمَْتِمٌل َما مَحَّْلَتُه-وإِنَّ
ِة اْنتَِفاِعِهْم  َأْنُفِس اْلُواَلِة َعىَل اجْلَْمِع-وُسوِء َظنِِّهْم بِاْلَبَقاِء وِقلَّ اِف  َأْهُلَها إِلرْشَ ُيْعِوُز  اَم  وإِنَّ

.)).. بِاْلِعرَبِ
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بني هذا املقطع مدى اهتامم اإلمام بتنمية االقتصاد القومي الذي يمثله قطاع الفالحني 
فقد أوىص بعامرة األرض، وتوفي ما حتتاجه من املياه، وإصالحها فيام إذا غمرهتا املياه 
أيام احلكم األموي  الرعاية  املسلمون هذه  فقد  وغي ذلك من وسائل اإلصالح، وقد 
اخلراج  وختفيف  املزارعني  حالة  سوء  الشام  عاهل  إىل  مرص  وايل  شكا  ،فقد  والعبايس 
اضطر  وقد   )) الدم  فاحلب  انقطع  فإذا  الدر  احلب   (( التأنيب  بعد  إليه  فكتب  عنهم 
املزارعون إىل هجر مزارعهم فرارًا من ظلم الوالة وجورهم كام حكى هذا املقطع الرب 
باملزارعني واإلحسان إليهم، ومراعاة حياهتم االقتصادية بام مل يألفوا مثله يف احلكومات 

السابقة.

- الكّتاب

وهم من أهم املوظفني يف جهاز الدولة، فهم يتولون كتابة ما يصدر من الوايل من 
قرارات وشؤون اقتصادية وعسكرية، وغي ذلك مما يتعلق بأمور الدولة واملواطنني وقد 

أوالهم اإلمام املزيد من االهتامم وهذا نص حديثه:

ُهْم-واْخُصْص  قال )عليه السالم(: ))ُثمَّ اْنُظْر يِف َحاِل ُكتَّابَِك-َفَولِّ َعىَل ُأُموِرَك َخْيَ
اَل  مِمَّْن  األَْخاَلِق  َصالِِح  لُِوُجوِه  اَرَك-بَِأمْجَِعِهْم  وَأرْسَ َمَكاِيَدَك  فِيَها  ُتْدِخُل  تِي  الَّ َرَساِئَلَك 
ِة َمأٍل-واَل َتْقرُصُ بِِه اْلَغْفَلُة َعْن  َئ هِبَا َعَلْيَك يِف ِخاَلٍف َلَك بَِحرْضَ ُتْبطُِرُه اْلَكَراَمُة-َفَيْجرَتِ
َلَك  َيْأُخُذ  َعنَْك-فِياَم  َواِب  الصَّ َعىَل  َجَواَباهِتَا  َعَلْيَك-وإِْصَداِر  لَِك  ُعامِّ ُمَكاَتَباِت  إِيَراِد 
وُيْعطِي ِمنَْك-واَل ُيْضِعُف َعْقدًا اْعَتَقَدُه َلَك-واَل َيْعِجُز َعْن إِْطاَلِق َما ُعِقَد َعَلْيَك-واَل 
َأْجَهَل-ُثمَّ  ِه  َغْيِ بَِقْدِر  َيُكوُن  َنْفِسِه  بَِقْدِر  اجْلَاِهَل  األُُموِر-َفإِنَّ  يِف  َنْفِسِه  َقْدِر  َمْبَلَغ  َهُل  جَيْ
َجاَل  اُهْم َعىَل فَِراَستَِك - واْستِنَاَمتَِك)55( وُحْسِن الظَّنِّ ِمنَْك-َفإِنَّ الرِّ اَل َيُكِن اْختَِياُرَك إِيَّ
النَِّصيَحِة  ِمَن  َذلَِك  َوَراَء  اْلُواَلِة-بَِتَصنُِّعِهْم وُحْسِن ِخْدَمتِِهْم-وَلْيَس  لِِفَراَساِت  ُفوَن  َيَتَعرَّ
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ِة  نَي َقْبَلَك-َفاْعِمْد ألَْحَسنِِهْم َكاَن يِف اْلَعامَّ احِلِ وا لِلصَّ ُهْم باَِم ُولُّ ٌء-وَلِكِن اْخَترِبْ واألََماَنِة يَشْ
يَت َأْمَرُه-واْجَعْل  َأَثرًا-وَأْعَرفِِهْم بِاألََماَنِة َوْجهًا-َفإِنَّ َذلَِك َدلِيٌل َعىَل َنِصيَحتَِك هللَِِّ وملَِْن ُولِّ
َيَتَشتَُّت َعَلْيِه َكثُِيَها-وَمْهاَم  َيْقَهُرُه َكبُِيَها واَل  َأْمٍر ِمْن ُأُموِرَك َرْأسًا ِمنُْهْم-اَل  لَِرْأِس ُكلِّ 

َكاَن يِف ُكتَّابَِك ِمْن َعْيٍب َفَتَغاَبْيَت َعنُْه ُأْلِزْمَتُه((

بأيديم،  األمور  ومهام  الدولة،  قرارات  ألن  الكتاب  أمهية  مدى  املقطع  هذا  بني 
والبد أن تتوفر فيهم الصفات الفاضلة من األمانة والضبط، وعدم التهاون يف أعامهلم 
الفراسة، وحسن الظن وال عىل ما  وأن يكون اختبارهم وثيقًا، فال يصح االعتامد عىل 
ترشيحهم هلذه  أي وزن يف  له  ليس  ذلك  الوايل ألن  مودة  اخلدمات جللب  من  يبدونه 

الوظيفة املهمة، فال بد أن يكون االختبار وثيقًا غي خاضع للرغبات الشخصية.

- التجار وذوو ال�سناعات 

يشكل القطاع من التجار وذوي الصناعات دورًا مهاًم يف إدارة الشؤون االقتصادية 
يف البالد وقد أوىص اإلمام برعايتهم واالهتامم بشؤوهنم، وهذا قوله:

نَاَعاِت وَأْوِص هِبِْم َخْيًا-امْلُِقيِم ِمنُْهْم وامْلُْضَطِرِب  اِر وَذِوي الصِّ ))ُثمَّ اْسَتْوِص بِالتُّجَّ
امْلََباِعِد  ِمَن  هُبَا  امْلََرافِِق-وُجالَّ وَأْسَباُب  امْلَنَافِِع  َمَوادُّ  ُْم  بَِبَدنِِه-َفإهِنَّ ِق)56(  فِّ وامْلُرَتَ باَِملِِه 
ملََِواِضِعَها- النَّاُس  َيْلَتِئُم  اَل  وَجَبِلَك-وَحْيُث  وَسْهِلَك  وَبْحِرَك  َك  َبرِّ وامْلََطاِرِح)57(-يِف 
ْد  َغاِئَلُتُه)59(-وَتَفقَّ خُتَْشى  اَل  َباِئَقُتُه)58(-وُصْلٌح  خُتَاُف  اَل  ِسْلٌم  ُْم  َعَلْيَها-َفإهِنَّ ُئوَن  رَتِ جَيْ واَل 

تَِك ويِف َحَوايِش باَِلِدَك..((. ُأُموَرُهْم بَِحرْضَ

عرض اإلمام )عليه السالم( إىل دور التجار يف جلب ما حتتاج إليه الناس من املناطق 
إليه من رضوريات احلياة، والواجب  النائية ليوفروا هلم ما حيتاجون  البعيدة واألماكن 

عىل الوايل رعايتهم وتسهيل أمورهم.
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- مراقبة التجار

نظر اإلمام بعمق إىل شؤون بعض التجار الذين يبلغ هبم الطمع إىل احتكار بعض 
السلع ومنعهم عنه، وهذا قوله:

قال )عليه السالم( :)واْعَلْم َمَع َذلَِك َأنَّ يِف َكثٍِي ِمنُْهْم ِضيقًا َفاِحشًا-وُشّحًا َقبِيحًا-
اْلُواَلِة  َعىَل  ِة-وَعْيٌب  لِْلَعامَّ ٍة  َمرَضَّ َباُب  اْلبَِياَعاِت-وَذلَِك  يِف  اًم  كُّ وحَتَ لِْلَمنَافِِع  واْحتَِكارًا 
َفاْمنَْع ِمَن ااِلْحتَِكاِر)60(-َفإِنَّ َرُسوَل اهللَِّ صىّل اهلل عليه وآله وسّلم َمنََع ِمنُْه-وْلَيُكِن اْلَبْيُع 
ِحُف بِاْلَفِريَقنْيِ ِمَن اْلَباِئِع وامْلُْبَتاِع-َفَمْن َقاَرَف  َبْيعًا َسْمحًا بَِمَواِزيِن َعْدٍل-وَأْسَعاٍر اَل جُتْ

اٍف(. ْل بِِه-وَعاِقْبُه يِف َغْيِ إرِْسَ اُه َفنَكِّ ُحْكَرًة َبْعَد هَنِْيَك إِيَّ

عرض اإلمام إىل مراقبة السوق خشية من االحتكار الذي يفر بالعامة، وعىل الوايل 
أن يمنع املحتكر فإن أرص عىل احتكاره فيعاقبه من غي إرساف، االحتكار يودي إىل شل 

احلركة االقتصادية يف البالد ويلقي الناس يف ضائقة اقتصادية.

- الطبقة ال�سفلى

فقد  بالفقراء،  اهتاممه  يف  املؤمنني  أمي  اإلمام  مثل  وغيه  اإلسالم  تأريخ  يف  وليس 
شاركهم يف جشوبة العيش وخشونة اللباس، فهوأبو الفقراء، وصديق املحرومني ومالذ 

البائسني، وهذا نص حديثه يف عهده:

ِذيَن اَل ِحيَلَة هَلُْم-ِمَن امْلََساِكنِي وامْلُْحَتاِجنَي وَأْهِل  ْفىَل ِمَن الَّ َبَقِة السُّ )ُثمَّ اهللًَّ اهللًَّ يِف الطَّ
ا)63(-واْحَفِظ هللَِِّ َما اْسَتْحَفَظَك  َبَقِة َقانِعًا)62( وُمْعرَتّ ْمنَى- َفإِنَّ يِف َهِذِه الطَّ اْلُبْؤَسى)61( والزَّ
ِت َصَوايِف)64( اإِلْساَلِم  َبْيِت َمالِِك-وِقْساًم ِمْن َغالَّ ِقْساًم ِمْن  هَلُْم  ِه فِيِهْم-واْجَعْل  ِمْن َحقِّ
ُه-واَل َيْشَغَلنََّك  ِعيَت َحقَّ ِذي لأَِلْدَنى-وُكلٌّ َقِد اْسرُتْ يِف ُكلِّ َبَلٍد-َفإِنَّ لأَِلْقَص ِمنُْهْم ِمْثَل الَّ
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ُتْشِخْص  -َفاَل  امْلُِهمَّ اْلَكثَِي  إِلْحَكاِمَك  التَّافًِه)65(  بَِتْضِييِعَك  ُتْعَذُر  اَل  َبَطٌر-َفإِنََّك  َعنُْهْم 
ِمنُْهْم-مِمَّْن  إَِلْيَك  َيِصُل  اَل  َمْن  ُأُموَر  ْد  هَلُْم-وَتَفقَّ َك)67(  َخدَّ ْر  ُتَصعِّ واَل  َعنُْهْم  َك)66(  مَهَّ
والتََّواُضِع- اخْلَْشَيِة  َأْهِل  ِمْن  ثَِقَتَك  ألُوَلِئَك  ْغ  َجاُل-َفَفرِّ الرِّ ِقُرُه  وحَتْ اْلُعُيوُن  َتْقَتِحُمُه)68( 
َبنْيِ  ِمْن  َهُؤاَلِء  َتْلَقاُه-َفإِنَّ  َيْوَم  اهللَِّ  إىَِل  بِاإِلْعَذاِر  فِيِهْم  اْعَمْل  ُأُموَرُهْم-ُثمَّ  إَِلْيَك  َفْع  َفْلَيْ

ِه إَِلْيِه(. ِهْم-وُكلٌّ َفَأْعِذْر)69( إىَِل اهللَِّ يِف َتْأِدَيِة َحقِّ ِعيَِّة َأْحَوُج إىَِل اإِلْنَصاِف ِمْن َغْيِ الرَّ

بني هذا املقطع العطف واحلنان عىل الفقراء والضعفاء، فقد احتضنهم اإلمام)عليه 
السالم( وجعلهم من أهم مسؤولياته وواجباته إن رعاية الفقراء والرب هبم واإلحسان 
إليهم عند اإلمام)عليه السالم( جزء من رسالة اإلسالم التي أكدت عىل حمو الفقر وإزالة 

شبحه، ونرش السعة والرخاء بني املسلمني.

- رعاية االأيتام واملتقدمني يف ال�سن

أكد اإلمام يف عهده عىل رضورة تفقد األيتام والطاعنني يف السن من الذين ال حيلة 
َلُه  ِحيَلَة  اَل  -مِمَّْن  نِّ السِّ يِف  ِة  قَّ الرِّ وَذِوي  اْلُيْتِم  َأْهَل  ْد  ))وَتَعهَّ السالم(:  )عليه  فقال  هلم. 
ُفُه اهللَُّ َعىَل  فِّ ُه َثِقيٌل وَقْد خُيَ واَل َينِْصُب لِْلَمْسَأَلِة َنْفَسُه-وَذلَِك َعىَل اْلُواَلِة َثِقيٌل-واحْلَقُّ ُكلُّ

وا َأْنُفَسُهْم-وَوثُِقوا بِِصْدِق َمْوُعوِد اهللَِّ هَلُْم( ُ َأْقَواٍم-َطَلُبوا اْلَعاِقَبَة َفَصربَّ

والرعاية هلم  العناية هبم  أبًا عطوفًا لأليتام ،وكان شديد  السالم(  اإلمام)عليه  كان 
البيت  أئمة أهل  ذاتياته وعظيم أخالقه، وأثرت عنه وعن  والعطف عليهم، وكان من 
أعد  ما  وتذكر  به،  والرب  اليتيم  رعاية  عىل  حتث  األحاديث  من  كوكبة  السالم  عليهم 

احلاجات من األجر اجلزيل للقائم بذلك.
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- تفريغ وقت لذوي احلاجات

وقتًا  أن جيعل لذوي احلاجات  أنه حث عىل  السالم(  اإلمام )عليه  بنود عهد  ومن 
ُغ  ُتَفرِّ ِقْساًم  ِمنَْك  احْلَاَجاِت  لَِذِوي  السالم(: )واْجَعْل  قال )عليه  فيها وهذا قوله:  لينظر 
ِذي َخَلَقَك-وُتْقِعُد َعنُْهْم  ِلُس هَلُْم جَمِْلسًا َعاّمًا-َفَتَتَواَضُع فِيِه هللَِِّ الَّ هَلُْم فِيِه َشْخَصَك-وجَتْ
ُمُهْم َغْيَ ُمَتَتْعتٍِع-َفإيِنِّ  طَِك)70(-َحتَّى ُيَكلَِّمَك ُمَتَكلِّ ُجنَْدَك وَأْعَواَنَك ِمْن َأْحَراِسَك ورُشَ
ٌة اَل ُيْؤَخُذ  َس ُأمَّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ صىّل اهلل عليه وآله وسّلم َيُقوُل يِف َغْيِ َمْوطٍِن-َلْن ُتَقدَّ
-وَنحِّ  واْلِعيَّ ِمنُْهْم  اخْلُْرَق)71(  اْحَتِمِل  ُمَتَتْعتٍِع-ُثمَّ  -َغْيَ  اْلَقِويِّ ِمَن  ُه  َحقُّ فِيَها  ِعيِف  لِلضَّ
يَق واألََنَف)72(-َيْبُسِط اهللَُّ َعَلْيَك بَِذلَِك َأْكنَاَف)73( َرمْحَتِِه-وُيوِجْب َلَك َثَواَب  َعنُْهُم الضِّ

َطاَعتِِه-وَأْعِط َما َأْعَطْيَت َهنِيئًا واْمنَْع يِف إمِْجَاٍل وإِْعَذاٍر(.

وهذا منتهى العدل الذي أسسه رائد احلضارة والعدالة يف اإلسالم أذ أنه كان يعني 
وقتًا للنظر يف قضايا ذوي احلاجات، فكان يأخذ بحق الضعيف من القوي وبحق املظلوم 
بتنحية  أمر )عليه السالم( يف عهده  الظامل، وكذلك عهد إىل والته مثل ذلك، وقد  من 

الرشطة واجلنود حتى يتكلم ذو احلاجة غي متعتع وال خائف.

- مبا�سرة الويل بع�س الق�سايا بنف�سه

بأنفسهم  القضايا  بعض  الوالة  يتوىل  أن  السالم(  اإلمام)عليه  عهد  بنود  من  وكان 
ِمْن  َلَك  ُبدَّ  اَل  ُأُموِرَك  ِمْن  ُأُموٌر  السالم())ُثمَّ  )عليه  كالمه:  نص  وهذا  للعدل  حتقيقًا 
َيْوَم  النَّاِس  َحاَجاِت  إِْصَداُر  ُكتَّاُبَك-وِمنَْها  َعنُْه  َيْعَيا  باَِم  لَِك  ُعامَّ إَِجاَبُة  هِتَا-ِمنَْها  ُمَبارَشَ
َما  َيْوٍم  لُِكلِّ  َفإِنَّ  َعَمَلُه  َيْوٍم  لُِكلِّ  َأْعَوانَِك-وَأْمِض  ُصُدوُر  بِِه  َرُج  حَتْ َعَلْيَك-باَِم  ُوُروِدَها 
فِيِه: واْجَعْل لِنَْفِسَك فِياَم َبْينََك وَبنْيَ اهللَِّ-َأْفَضَل تِْلَك امْلََواِقيِت وَأْجَزَل تِْلَك األَْقَساِم-وإِْن 

ِعيَُّة((. َها هللَِِّ إَِذا َصَلَحْت فِيَها النِّيَُّة-وَسِلَمْت ِمنَْها الرَّ َكاَنْت ُكلُّ
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يبني هذا املقطع أمورًا يتعني عىل الوايل القيام بنفسه يف مبارشهتا منها :-

إجابة العامل فيام إذا عجز الكتاب عن القيام هبا.. 1
يرض . 2 التأخي  ألن  تأخي  دون  من  اليوم  بنفس  الدولة  أعامل  من  عمل  كل  تنفيذ 

باملصلحة العامة.
أن خيصص الوايل لنفسه وقتًا لالتصال باهلل تعاىل بإخالص، هذه بعض النقاط يف . 3

هذا املقطع.

- اإقامة الفرائ�س

وعهد اإلمام ملالك أن يقيم فرائض اهلل تعاىل بإخالص، وإذا أقيمت صالة اجلامعة 
فعليه أن يالحظ املصلني فال يطيل يف صالته وإنام يصيل كام يصيل أضعف الناس، وهذا 

حديث اإلمام:

ًة-َفَأْعِط  تِي ِهَي َلُه َخاصَّ ِة َما خُتِْلُص بِِه هللَِِّ ِدينََك إَِقاَمُة َفَراِئِضِه-الَّ ))وْلَيُكْن يِف َخاصَّ
ْبَت بِِه إىَِل اهللَِّ-ِمْن َذلَِك َكاِماًل َغْيَ َمْثُلوٍم واَل  اهللًَّ ِمْن َبَدنَِك يِف َلْيِلَك وهَنَاِرَك-وَوفِّ َما َتَقرَّ
رًا واَل  ُمنَفِّ َتُكوَننَّ  لِلنَّاِس-َفاَل  ُقْمَت يِف َصاَلتَِك  َبَلَغ-وإَِذا  َما  َبَدنَِك  ِمْن  َمنُْقوٍص-َبالِغًا 
ُة وَلُه احْلَاَجُة-وَقْد َسَأْلُت َرُسوَل اهللَِّ صىّل اهلل عليه وآله  ُمَضيِّعًا-َفإِنَّ يِف النَّاِس َمْن بِِه اْلِعلَّ
َهنِي إىَِل اْلَيَمِن - َكْيَف ُأَصيلِّ هِبِْم-َفَقاَل َصلِّ هِبِْم َكَصاَلِة َأْضَعِفِهْم-وُكْن  وسّلم ِحنَي َوجَّ

بِامْلُْؤِمننَِي َرِحياًم..((.

شملت تعاليم اإلمام )عليه السالم( للوالة احلث عىل الصالة وكيفية أدائها مجاعة 
،ومل يعرض لذلك من ويل أمور املسلمني قبله وبعده.

- عدم االحتجاب عن الرعية

وكان من وصايا اإلمام)عليه السالم( ملالك أن ال حيتجب عن الرعية وأن يكون عىل 
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اتصال دائم هبم فإن االحتجاب له مضاعفاته السيئة التي حتدث عنها اإلمام بقوله:

ِعيَِّة ُشْعَبٌة  َلنَّ اْحتَِجاَبَك َعْن َرِعيَّتَِك-َفإِنَّ اْحتَِجاَب اْلُواَلِة َعِن الرَّ ا َبْعَد َفاَل ُتَطوِّ )وَأمَّ
ُة ِعْلٍم بِاألُُموِر-وااِلْحتَِجاُب ِمنُْهْم َيْقَطُع َعنُْهْم ِعْلَم َما اْحَتَجُبوا ُدوَنُه- يِق-وِقلَّ ِمَن الضِّ
احْلَقُّ  اْلَقبِيُح-وُيَشاُب  وحَيُْسُن  احْلََسُن  ِغُي-وَيْقُبُح  الصَّ وَيْعُظُم  اْلَكبُِي  ِعنَْدُهُم  َفَيْصُغُر 
َعىَل  األُُموِر-وَلْيَسْت  ِمَن  بِِه  النَّاُس  َعنُْه  َتَواَرى  َما  َيْعِرُف  -اَل  َبرَشٌ اْلَوايِل  اَم  بِاْلَباطِِل-وإِنَّ
اْمُرٌؤ  ا  -إِمَّ َأَحُد َرُجَلنْيِ َأْنَت  اَم  اْلَكِذِب-وإِنَّ ِمَن  ْدِق  وُب الصِّ هِبَا رُضُ احْلَقِّ ِساَمٌت-ُتْعَرُف 
َكِريٍم  فِْعٍل  ُتْعطِيِه-َأْو  َحقٍّ  َواِجِب  ِمْن  اْحتَِجاُبَك  -َفِفيَم  احْلَقِّ يِف  بِاْلَبْذِل  َنْفُسَك  َسَخْت 
َع َكفَّ النَّاِس َعْن َمْسَأَلتَِك-إَِذا َأِيُسوا ِمْن َبْذلَِك-َمَع َأنَّ  ُتْسِديِه)74( َأْو ُمْبَتىًل بِامْلَنِْع-َفاَم َأرْسَ
َأْكَثَر َحاَجاِت النَّاِس إَِلْيَك-مِمَّا اَل َمُئوَنَة فِيِه َعَلْيَك-ِمْن َشَكاِة َمْظِلَمٍة َأْو َطَلِب إِْنَصاٍف يِف 

ُمَعاَمَلٍة(.

الوايل  فإن  الشعب وعدم االحتجاب عنه،  االنفتاح مع  يبني هذا اخلطاب رضورة 
الذي يدافع عن شعبه ويكون بمعزل عنهم يعود باألرضار البالغة عليه، والتي منها فتح 

أبواب املعارضة عليه، ونقمة املجتمع منه، وكراهيتهم حلكمه، وسلطانه.

- بطانة الوايل وخا�سته

حذر اإلمام)عليه السالم( يف عهده من إتباع بعض الذين يتخذهم الوايل خاصة له 
فإن فيهم تطاوالً وقلة انصاف، وعليه أن حيسم رشورهم وأطامعهم، وال يقطعهم قطيعة 

أرض فيكون املهنأ هلم والوزر عليه، وهذا كالمه)عليه السالم( :

ُة إِْنَصاٍف يِف ُمَعاَمَلٍة َفاْحِسْم  ًة وبَِطاَنًة-فِيِهُم اْستِْئَثاٌر وَتَطاُوٌل وِقلَّ )ُثمَّ إِنَّ لِْلَوايِل َخاصَّ
تَِك)75(  َة ُأوَلِئَك بَِقْطِع َأْسَباِب تِْلَك األَْحَواِل-واَل ُتْقطَِعنَّ ألََحٍد ِمْن َحاِشَيتَِك وَحامَّ َمادَّ
َأْو  ٍب  رِشْ النَّاِس-يِف  ِمَن  َيِليَها  بَِمْن  ُعْقَدٍة)76(-َترُضُّ  اْعتَِقاِد  يِف  ِمنَْك  َيْطَمَعنَّ  َقطِيَعًة-واَل 
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َعَلْيَك  ُدوَنَك-وَعْيُبُه  هَلُْم  َذلَِك  َمْهنَُأ  ِهْم-َفَيُكوَن  َغْيِ َعىَل  َمُئوَنَتُه  ٍك-حَيِْمُلوَن  ُمْشرَتَ َعَمٍل 
ْنَيا واآلِخَرِة (. يِف الدُّ

لقد كان أمر اإلمام حاساًم يف شؤون خاصة الوالة وبطانتهم، فقد سد عليهم مجيع 
ألوان الطمع والتالعب بأموال الدولة وأضاف اإلمام يأمر الوالة بإتباع احلق قائاًل:

)وَأْلِزِم احْلَقَّ َمْن َلِزَمُه ِمَن اْلَقِريِب واْلَبِعيِد-وُكْن يِف َذلَِك َصابِرًا حُمَْتِسبًا-َواِقعًا َذلَِك 
َذلَِك  َمَغبََّة)77(  ِمنُْه-َفإِنَّ  َعَلْيَك  َيْثُقُل  َعاِقَبَتُهباَِم  َوَقَع-واْبَتِغ  َحْيُث  تَِك  َقَراَبتَِك وَخاصَّ ِمْن 

حَمُْموَدٌة (.

إن احلق هو املنهج الواضح يف سياسة اإلمام وسيته وليس للباطل أي التقاء به.

- الرفق بالرعية

أكد اإلمام)عليه السالم( يف عهده عىل الرفق بالرعية ومراعاة عواطفها، وإذا ظنت 
ِعيَُّة  به حيفًا فعليه أن ينطلق إىل ساحتها، ويقدم هلا االعتذار، وهذا قوله: )وإِْن َظنَِّت الرَّ
بَِك َحْيفًا َفَأْصِحْر)78( هَلُْم بُِعْذِرَك-واْعِدْل َعنَْك ُظنُوهَنُْم بِإِْصَحاِرَك-َفإِنَّ يِف َذلَِك ِرَياَضًة 

ِمنَْك لِنَْفِسَك وِرْفقًا بَِرِعيَّتَِك وإِْعَذارًا-َتْبُلُغ بِِه َحاَجَتَك ِمْن َتْقِويِمِهْم َعىَل احْلَقِّ (.

ارتباط  وسائل  يف  السالم(  )عليه  اإلمام  سياسة  يف  العمق  مدى  املقطع  هذا  بني 
احلكومة مع الشعب، وجعلهام جسدًا واحدًا.

- ال�سلح مع العدو

اخلوف  وسائل  مجيع  وإزالة  الدماء  سفك  وحتريم  السلم  اىل  يدعو  اإلسالم  إن 
واإلرهاب، وقد أكد اإلمام )عليه السالم( عىل رضورة االستجابة إىل الصلح إذا دعا 

إليه العدو، أذ قال )عليه السالم( :

َدَعًة)79(  ْلِح  الصُّ يِف  ِرًضا-َفإِنَّ  فِيِه  وهللَِِّ  َك  َعُدوُّ إَِلْيِه  َدَعاَك  ُصْلحًا  َتْدَفَعنَّ  ))واَل 
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َبْعَد  َك  َعُدوِّ ِمْن  احْلََذِر  ُكلَّ  احْلََذَر  لِباَِلِدَك-وَلِكِن  وَأْمنًا  وِمَك  مُهُ ِمْن  جِلُنُوِدَك-وَراَحًة 
-وإِْن  الظَّنِّ ُحْسَن  َذلَِك  يِف  ِْم  واهتَّ بِاحْلَْزِم  َل-َفُخْذ  لَِيَتَغفَّ َقاَرَب  اَم  ُربَّ اْلَعُدوَّ  ُصْلِحِه-َفإِنَّ 
َتَك  ًة-َفُحْط َعْهَدَك بِاْلَوَفاِء واْرَع ِذمَّ َك ُعْقَدًة-َأْو َأْلَبْسَتُه ِمنَْك ِذمَّ َعَقْدَت َبْينََك وَبنْيَ َعُدوِّ
ٌء-النَّاُس  يَشْ اهللَِّ  َفَراِئِض  ِمْن  َلْيَس  ُه  َأْعَطْيَت-َفإِنَّ َما  ُدوَن  ُجنًَّة  َنْفَسَك  بِاألََماَنِة-واْجَعْل 
بِاْلُعُهوِد-وَقْد  اْلَوَفاِء  َتْعظِيِم  آَراِئِهْم-ِمْن  َأْهَواِئِهْم-وَتَشتُِّت  ِق  َتَفرُّ َمَع  اْجتاَِمعًا  َعَلْيِه  َأَشدُّ 
اْلَغْدِر-َفاَل  َعَواِقِب  ِمْن  اْسَتْوَبُلوا)80(  امْلُْسِلِمنَي-ملَِا  ُدوَن  َبْينَُهْم  فِياَم  ُكوَن  امْلُرْشِ َذلَِك  َلِزَم 
ُئ َعىَل اهللَِّ إاِلَّ  رَتِ ُه اَل جَيْ َك-َفإِنَّ تَِلّنَ)82( َعُدوَّ )81( بَِعْهِدَك-واَل خَتْ تَِك واَل خَتِيَسنَّ َتْغِدَرنَّ بِِذمَّ
َتُه َأْمنًا َأْفَضاُه)83( َبنْيَ اْلِعَباِد بَِرمْحَتِِه وَحِرياًم َيْسُكنُوَن  -وَقْد َجَعَل اهللَُّ َعْهَدُه وِذمَّ َجاِهٌل َشِقيٌّ
إىَِل َمنََعتِِه وَيْسَتِفيُضوَن إىَِل ِجَواِرِه-َفاَل إِْدَغاَل)84(واَل ُمَداَلَسَة)85( واَل ِخَداَع فِيِه-واَل َتْعِقْد 
َيْدُعَونََّك  َلنَّ َعىَل حَلِْن َقْوٍل)86( َبْعَد التَّْأِكيِد والتَّْوثَِقِة-واَل  ُتَعوِّ اْلِعَلَل-واَل  ُز فِيِه  وِّ َعْقدًا جُتَ
َأْمٍر  َك َعىَل ِضيِق  -َفإِنَّ َصرْبَ بَِغْيِ احْلَقِّ اْنِفَساِخِه  إىَِل َطَلِب  َأْمٍر-َلِزَمَك فِيِه َعْهُد اهللَِّ  ِضيُق 
َتْرُجو اْنِفَراَجُه وَفْضَل َعاِقَبتِِه- َخْيٌ ِمْن َغْدٍر خَتَاُف َتبَِعَتُه-وَأْن حُتِيَط بَِك ِمَن اهللَِّ فِيِه طِْلَبٌة-

اَل َتْسَتِقيُل فِيَها ُدْنَياَك واَل آِخَرَتَك.((.

يبني هذا اخلطاب املناهج العسكرية ،وهذه شذرات منها:

أوالً: أن اإلمام أكد عىل رضورة قبول الصلح إذا دعا إليه العدو، وذكر فوائده:إن فيه 
راحة للجيش ألنه يسرتيح من اجلهد العسكري.

للبالد  وأمنًا  الصلح  العسكريةيف  العمليات  من  تنشأ  التي  اهلموم  من  للوايل  امنة  ثانيًا: 
وعدم تعرضها لألزمات.

ثانيًا: عىل الوايل أن يراقب بيقظة العدو وبعد الصلح خشية أن يكون ذلك تصنعًا منه 
للكيد من املسلمني.

ثالثًا: إذا أبرم الوايل الصلح فعليه أن حييط باإلسالم، بالوفاء واألمانة وال خييس بأي يشء 



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 238

منه فإن الوفاء بالعهد والوعد من صميم اإلسالم، والغدر ونكث العهد يتجاىف مع 
اإلسالم فقد جعل اهلل تعاىل الوفاء بالعهد حصنًا وثيقًا من حصونه ليس ألحد أن 

يقتحمه.. هذه بعض البنود يف هذا املقطع.

- حرمة �سفك الدماء

أكد اإلمام يف عهده عىل وجوب احرتام الدماء وحرمة سفكها بغي حق، وهذا ما 
أعلنه اإلمام وقال )عليه السالم( :

َأْعَظَم لَِتبَِعٍة- َأْدَعى لِنِْقَمٍة واَل  ٌء  َلْيَس يَشْ ُه  َماَء وَسْفَكَها بَِغْيِ ِحلَِّها-َفإِنَّ اَك والدِّ ))إِيَّ
َها-واهللَُّ ُسْبَحاَنُه ُمْبَتِدٌئ  َماِء بَِغْيِ َحقِّ ٍة-ِمْن َسْفِك الدِّ واَل َأْحَرى بَِزَواِل نِْعَمٍة واْنِقَطاِع ُمدَّ
َينَّ ُسْلَطاَنَك بَِسْفِك َدٍم  َماِء َيْوَم اْلِقَياَمِة-َفاَل ُتَقوِّ بِاحْلُْكِم َبنْيَ اْلِعَباِد-فِياَم َتَساَفُكوا ِمَن الدِّ
َحَراٍم-َفإِنَّ َذلَِك مِمَّا ُيْضِعُفُه وُيوِهنُُه َبْل ُيِزيُلُه وَينُْقُلُه-واَل ُعْذَر َلَك ِعنَْد اهللَِّ واَل ِعنِْدي يِف 
َقْتِل اْلَعْمِد-ألَنَّ فِيِه َقَوَد اْلَبَدِن-وإِِن اْبُتِليَت بَِخَطأٍ-وَأْفَرَط َعَلْيَك َسْوُطَك َأْو َسْيُفَك َأْو 
َيُدَك بِاْلُعُقوَبِة-َفإِنَّ يِف اْلَوْكَزِة)87( َفاَم َفْوَقَها َمْقَتَلًة-َفاَل َتْطَمَحنَّ بَِك َنْخَوُة ُسْلَطانَِك-َعْن 

ُهْم ((. َي إىَِل َأْولَِياِء امْلَْقُتوِل َحقَّ َأْن ُتَؤدِّ

إن سفك الدم بغي حق من أعظم اجلرائم ومن أفحش املوبقات يف اإلسالم، فقد 
أعلن القرآن الكريم أن من قتل نفسًا بغي حق فكأنام قتل الناس مجيعًا وإطالق النفس 
شامل جلميع أصناف البرش من ذوي األديان الساموية وغيهم، كام أعلن القرآن أن من 
قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه نار جهنم خالدًا فيها، وقد شدد اإلمام يف عهده عىل رضورة 
حفظ دماء املسلمني وحرمة سفكها، وحذر أن يقوى سلطان والته بإراقة الدماء، كام دية 
قتل العمد أن فيه وهو قتل القاتل، كام ذكر دية املقتول خطأ وهو الدية واليته، ما يكون 

التحذير من سفك الدماء.
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- االإعجاب بالنف�س

وأوىص اإلمام يف عهده بأن ال يعجب الوايل بنفسه وواليته، وأن ال حيب اإلطراء 
وهذا حديثه أذ قال )عليه السالم( :

َذلَِك  اإِلْطَراِء-َفإِنَّ  وُحبَّ  ِمنَْها  ُيْعِجُبَك  باَِم  بِنَْفِسَك-والثَِّقَة  واإِلْعَجاَب  اَك  ))وإِيَّ
اَك  امْلُْحِسننَِي-وإِيَّ إِْحَساِن  ِمْن  َيُكوُن  َما  َنْفِسِه-لَِيْمَحَق  يِف  ْيَطاِن  الشَّ ُفَرِص)88(  َأْوَثِق  ِمْن 
َد فِياَم َكاَن ِمْن فِْعِلَك-َأْو َأْن َتِعَدُهْم َفُتْتبَِع َمْوِعَدَك  وامْلَنَّ َعىَل َرِعيَّتَِك بِإِْحَسانَِك-َأِو التََّزيُّ
-واخْلُْلَف ُيوِجُب امْلَْقَت ِعنَْد  َد َيْذَهُب بِنُوِر احْلَقِّ بُِخْلِفَك-َفإِنَّ امْلَنَّ ُيْبطُِل اإِلْحَساَن والتََّزيُّ

اهللَِّ والنَّاِس-َقاَل اهللَُّ َتَعاىَل: ) َكرُبَ َمْقتًا ِعنَْد اهلل َأْن َتُقوُلوا ما ال َتْفَعُلوَن (.

يبني هذا املقطع حتذير اإلمام لواليه من أمرين، ومها:

وال  عليه  واجب  ذلك  فإن  عليهم  إحسان  من  يسديه  بام  رعيته  عىل  يمن  أن  أوالً: 
جمال للتبجح بأداء الواجب. ثانيًا: أن يعدهم باإلحسان ثم خيالف ما وعده فإن ذلك مما 

يوجب مقت اهلل تعاىل ومقت الناس.

- العجلة يف االأمور

حذر اإلمام من العجلة باألمور قبل أواهنا فإن ذلك مما ال يليق بالوايل، وهذا ما قال 
إِْمَكاهِنَا-َأِو  ِعنَْد  فِيَها  َط  التََّسقُّ َأَواهِنَا-َأِو  َقْبَل  بِاألُُموِر  واْلَعَجَلَة  اَك  )وإِيَّ السالم(:  )عليه 
َرْت-َأِو اْلَوْهَن َعنَْها إَِذا اْسَتْوَضَحْت-َفَضْع ُكلَّ َأْمٍر َمْوِضَعُه وَأْوِقْع  اللََّجاَجَة فِيَها إَِذا َتنَكَّ

ُكلَّ َأْمٍر َمْوِقَعُه (.

لقد أوىص اإلمام)عليه السالم( بعهده أن يضع الوايل كل يشء من أموره االجتامعية 
أوالسياسية يف موضعه من دون عجلة فإهنا هتبط بمستوى الوايل شعبيًا فإنه يتم عن عدم 

توازنه يف سلوكه.
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- اال�ستئثار

إىل  ولنستمع  سواء  الناس  فيه  بام  االستئثار  من  الوايل  السالم(  )عليه  اإلمام  حذر 
قوله)عليه السالم( :

ُه  اَك وااِلْستِْئَثاَر باَِم النَّاُس فِيِه ُأْسَوٌة-والتََّغايِبَ َعامَّ ُتْعنَى بِِه مِمَّا َقْد َوَضَح لِْلُعُيوِن-َفإِنَّ )وإِيَّ
َك-وَعامَّ َقِليٍل َتنَْكِشُف َعنَْك َأْغطَِيُة األُُموِر-وُينَْتَصُف ِمنَْك لِْلَمْظُلوِم- َمْأُخوٌذ ِمنَْك لَِغْيِ
ْس ِمْن ُكلِّ  َك-وَسْطَوَة َيِدَك وَغْرَب لَِسانَِك)90(- واْحرَتِ إْمِلْك مَحِيََّة َأْنِفَك وَسْوَرَة )89(َحدِّ
ااِلْختَِياَر-وَلْن  َفَتْمِلَك  َغَضُبَك  َيْسُكَن  ْطَوِة-َحتَّى  السَّ وَتْأِخِي  اْلَباِدَرِة)91(  بَِكفِّ  َذلَِك 

وَمَك بِِذْكِر امْلََعاِد إىَِل َربَِّك (. ُكَم َذلَِك ِمْن َنْفِسَك-َحتَّى ُتْكثَِر مُهُ حَتْ

ادبيًا  له  وليس  األخالق،  بمكارم  التحيل  واليه  إىل  السالم(  )عليه  اإلمام  عهد  لقد 
أن يستأثر بام الناس فيه سواء، وإنام عليه أن يرتكه هلم لينظروا إىل نزاهة احلكم، ورشف 
له  الذكر احلسن، وتكون  له  السالم( بكل فضيلة ختلد  لقد أوصاه اإلمام)عليه  الوايل، 

وسام رشف.

- االإقتداء باحلكومات العادلة

وختم اإلمام)عليه السالم( حديثه يف عهده ملالك هبذه الوصية القيمة التي يسمو هبا 
إىل أرقى درجات الكامل قائاًل:

َمَك-ِمْن ُحُكوَمٍة َعاِدَلٍة َأْو ُسنٍَّة َفاِضَلٍة- َر َما َمىَض ملَِْن َتَقدَّ ))واْلَواِجُب َعَلْيَك َأْن َتَتَذكَّ
َأْو َأَثٍر َعْن َنبِيِّنَا صىّل اهلل عليه وآله وسّلم َأْو َفِريَضٍة يِف ِكَتاِب اهللَِّ َفَتْقَتِدَي باَِم َشاَهْدَت مِمَّا 
بِِه  َهَذا-واْسَتْوَثْقُت  َعْهِدي  يِف  إَِلْيَك  َعِهْدُت  َما  َباِع  اتِّ يِف  لِنَْفِسَك  َتِهَد  فِيَها-وجَتْ بِِه  َعِمْلنَا 
ِع َنْفِسَك إىَِل َهَواَها: وَأَنا َأْسَأُل  ٌة ِعنَْد َترَسُّ ِة لِنَْفِس َعَلْيَك-لَِكْياَل َتُكوَن َلَك ِعلَّ ِمَن احْلُجَّ
اَك ملَِا فِيه ِرَضاه-ِمَن  َقنِي وإِيَّ اهللَّ بَِسَعِة َرمْحَتِه-وَعظِيِم ُقْدَرتِه َعىَل إِْعَطاِء ُكلِّ َرْغَبٍة-َأْن ُيَوفِّ
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يِف  األََثِر  ومَجِيِل  اْلِعَباِد  يِف  الثَّنَاِء  ُحْسِن  َخْلِقه-َمَع  وإىَِل  إَِلْيه  اْلَواِضِح  اْلُعْذِر  َعىَل  اإِلَقاَمِة 
ا إَِلْيه  َهاَدِة -) إِنَّ َعاَدِة والشَّ تَِم يِل وَلَك بِالسَّ اْلباَِلِد-ومَتَاِم النِّْعَمِة وَتْضِعيِف اْلَكَراَمِة-وَأْن خَيْ
َم  يِّبنَِي الطَّاِهِريَن وَسلَّ َم الطَّ اَلُم َعىَل َرُسوِل اهللَّ-َصىلَّ اهللَّ َعَلْيه وآلِه وَسلَّ راِجُعوَن (- والسَّ

اَلُم(. َتْسِلياًم َكثِيًا والسَّ

السياسة واحلكم بجميع رحابه ومكوناته  العدل يف  الذي يمثل  العهد  وانتهى هذا 
بمنتهى  واإلدارة  احلكم  قضايا  فيه  عالج  تراث  من  اإلنسانية  خلفته  هجرية،ا  وهومن 
احلكمة والدقة، يف وقت مل يكن فيه املسلمون وغيهم يعرفوا هذه األنظمة اخلالقة وهي 
جزء من مواهب اإلمام أمي املؤمنني )عليه السالم( وعبقرياته التي ال حتد وحسبه علوًا 
أنه ويص رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وباب مدينة علمه، ومن كان منه بمنزلة هارون 

من موسى.
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م. د. اأحمد علي عبود اخلفاجي
كلية الدرا�سات االإن�سانية اجلامعة / النجف االأ�سرف
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ملخص البحث  

إنَّ اإلسالم كان له فضل السبق عىل كافة املواثيق واإلعالنات واالتفاقيات الدولية، 
يف تناوله حلقوق اإلنسان، وتأصيله، وحتديده لتلك احلقوق منذ أكثر من أربعة عرش قرنًا 
من الزمان، وما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واالتفاقات والوثائق الدولية مما 
فيه مصلحة حُمّققة لإلنسان، وللمجتمع اإلنساين ما هو يف حقيقته إال ترديد لبعض ما 
تضمنه اإلسالم يف هذا اخلصوص، الذي متّيز عنها بكفالته لكافة حقوق اإلنسان ومحايته 
هلا؛ فجاءت ترشيعاته يف هذا اخلصوص جامعًة مانعًة؛ فاقت بذلك كل ما عرفته، وتعرفه 

املدنية بكل هيئاهتا ومنظامهتا وفروعها.

وليس أدلُّ من ذلك عهد اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( إىل مالك األشرت 
النخعي ملا والّه عىل مرص، فقد مجعت هذه الوثيقة أمهات السياسة وأصول اإلدارة يف 
قواعد حوت من فصاحة الكلم وبالغة الكالم وحسن األسلوب ما ال يمكن وصفه، 
له  وتضمن  باإلنسان  تتعلق  التي  واحلريات  احلقوق  من  واسعة  طائفة  تضمنت  كام 
بالدراسة والتحليل لبعض  الرغيد، وقد تناول هذا البحث بعض هذه احلقوق  العيش 
احلقوق األساسية مثل حق اإلنسان يف احلياة وحق اإلنسان يف أن حُيكم بالعدل واحلقوق 
السياسية مثل حق اإلنسان يف اختيار عنارص صاحلة حلكمه وحق اإلنسان يف حرية الرأي 
والتعبي واحلقوق االجتامعية واالقتصادية مثل حق العامل يف أجر يكفيه وحق اإلنسان 

يف الضامن االجتامعي.
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Abstract
Islam has the virtue head start on all the covenants, declarations and 

international conventions, in dealing with human rights, and rooting it, and 

determined those rights for more than fourteen centuries ago, and came in 

the Universal Declaration of Human Rights, and international agreements 

and documents which it realized the man's interest, and the community 

humanitarian what is in fact only repeating some of the contents of Islam in 

this regard, which was marked by its respect for all human rights and protect 

them؛came legislation in this regard exhaustive؛outweighing all I knew, civil 

and you know all the bodies and organizations and their affiliates.

The best evidence of that era of Imam Ali bin Abi Talib (peace be upon 

him) to Malik Ashtar Nakha'i what made him to Egypt, has this document 

compiled mothers politics and asset management in the rules included the 

eloquence of speech and eloquence of speech and good method what can't 

be described, also included a wide range of the rights and freedoms that 

are related to human beings and ensure his well-off, and this research has 

addressed some of these rights study and analysis of some basic rights such 

as the right to life and the human right to be judged justly and political rights, 

such as the human right to choose suitable for his elements and the human 

right to freedom of opinion and expression and social and economic rights 

such as the right of the worker to pay enough human right social security.
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مقـــدمة

إنَّ اهلل سبحانه وتعاىل قد أكمل لنا الدين، وأتمَّ علينا النعمة، وريض لنا اإلسالم دينًا، 
فام جتاوز ذلك أو خالفه، أو انحرف عنه، فهو الظلم بعينه ؛ ألنه خالف ما رشع اهلل من 
اَل َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف 

َ
األحكام لعباده، الذي هو أعلم هبا، وبام يصلح حاهلم أ

ورشائعه  بأحكامه  ويعملوا  بدينهم،  يتمسكوا  أن  إالّ  املسلمني  عىل  ليس   ،)1( اْلَبرِيُ
وآدابه، وجيعلوها َحَكاًم بينهم، فسيجدون األمن والعافية، والطمأنينة، والعدل، والسعادة، 
والرضا، والقوة، والتقدم، وستأيت إليهم الدنيا راغمة، وسيأتيهم رزقهم رغدًا؛ ألن اهلل 
َوَما  تعاىل  قال  لعبادته،  اإلنسان  وخلق  اإلنسان،  أجل  من  يشء  كل  خلق  وجل  عز 

.)2(نَس إاِلَّ ِلَْعُبُدوِن نَّ َواإْلِ َخلَْقُت اْلِ
إنَّ الذين يتفاخرون باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 1948م، ويعدونه املثل 
األعىل يف الروابط اإلنسانية، ويعتقدون أنه مل ينسج عىل منواله يشء من قبل، وينظرون 
إليه عىل أنه قمة احلضارة؛ إن أولئك يتجاهلون اإلسالم، ومعاملته الكريمة لإلنسان، 
وحفظه حلقوقه، وتنظيم شؤون حياته، عىل نحو يكفل له احلياة الكريمة، ويديه سبيل 
الرشاد، وجينبه مهاوي الّردى واهلالك، كام أهنم يتجاهلون الدور البارز ألئمة أهل البيت 
القرآن  تعليامت  ضوء  يف  وحرياته  اإلنسان  حقوق  دعائم  إرساء  يف  السالم(  )عليهم 
الكريم، ومن خالل معطيات الدين اإلسالمي احلنيف، من أجل ذلك ينبغي الكشف 
ألولئك اجلهلة أو املتجاهلني عن وجه اإلسالم الناصع، والدور الكبي ألئمة أهل البيت 
)عليهم السالم( يف هذا املجال، وبطبيعة احلال فال وجه للمقارنة بني ما يف اإلسالم من 

ذلك، وبني إعالهنم الذي يتشدقون ويتفاخرون به.

واإلعالنات،  املواثيق  كافة  عىل  السبق  فضل  له  كان  اإلسالم  أنَّ  فيه  الشك  ومما 
واالتفاقيات الدولية، يف تناوله حلقوق اإلنسان وتأصيله وحتديده لتلك احلقوق منذ أكثر 
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من أربعة عرش قرنًا من الزمان، وما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واالتفاقيات 
والوثائق الدولية مما فيه مصلحة حُمّققة لإلنسان، وللمجتمع اإلنساين ما هو يف حقيقته إال 
ترديد لبعض ما تضمنه اإلسالم يف هذا اخلصوص، الذي متّيز عنها بكفالته لكافة حقوق 
اإلنسان ومحايته هلا؛ فجاءت ترشيعاته يف هذا اخلصوص جامعًة مانعًة؛ فاقت بذلك كل ما 

عرفته وتعرفه املدنية بكل هيئاهتا ومنظامهتا وفروعها.

أيب  بن  اإلمام عيل  املؤمنني  أمي  واملتكلمني  البلغاء  سيد  ذلك عهد  من  أدلُّ  وليس 
طالب )عليه السالم( إىل مالك األشرت النخعي ملا والّه عىل مرص، فقد مجعت هذه الوثيقة 
الكالم  وبالغة  الكلم  فصاحة  من  حوت  قواعد  يف  اإلدارة  وأصول  السياسة  أمهات 
وحسن األسلوب ما ال يمكن وصفه، ولكن قد ُيدهش املرء إذا ما علم أنه ليس هلذه 
الوثيقة تداوالً عىل ألسن املتكلمني بالعربية، مع أنه كان من الواجب أن مثل هذه الوثيقة 
أمرين  أنه يرجع إىل أحد  السبب يف ذلك  السطور، وقد يكون  الصدور ال يف  حتفظ يف 
عليها،  احلصول  تيرس  وعدم  الوثيقة  هذه  عىل  تشتمل  التي  املصادر  وجود  ندرة  أوهلام 
ثانيهام ما اعتدناه من التكاسل عن مطالعة الكتب إذا كانت كبية احلجم، فأخذت عىل 
هذه  يف  الواردة  احلقوق  أهم  اإلجياز  من  بيشء  وأتناول  املانعني  هذين  أزيل  أن  نفس 

الوثيقة العظيمة.
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املبحث األول

احلقوق األساسية عند اإلمام علي )عليه السالم(

يتجزأ كوهنا تصب لصالح  إن حقوق اإلنسان منظومة متكاملة وكل جزء منها ال 
يعّد  منها  فاملهم  واألمهية،  األولوية  حيث  من  تتفاوت  احلقوق  هذه  ولكن  اإلنسان، 
أساسًا لغيه، فإذا ُفقد األساس واألصل ُفقد البناء والفرع، وعليه فسنتطرق من خالل 
هذا املبحث إىل ما يمكن عدُه حقوق أساسية لإلنسان عند اإلمام عيل )عليه السالم( يف 
األول )حق  نتناول يف  املبحث عىل مطلبني،  لذلك سنقسم هذا  العظيمة،  الوثيقة  هذه 

اإلنسان يف احلياة(، ونبحث يف الثاين )حق اإلنسان يف أن حُيكم بالعدل(.

املطلب االأول:حق االإن�سان يف احلياة

شّددت الوثيقة عىل احرتام احلق يف احلياة، وحّذر الوايل من أن يعتدي عىل هذا احلق، 
أو يتهاون يف معاقبة من يسلبه من أحد من الناس، فإن احلياة يف فكر اإلمام عيل )عليه 
السالم( هلا قيمة عليا تتغلب عىل املوت، وأن أي اعتداء إلزهاق حياة إنسان، هو اعتداء 
اإلنسانية  للحياة من جهة وجريمة بحق  الوحيدة  واملانحة  املوجدة  اإلهلية  اإلرادة  عىل 
مجعاء، وسلب حلق أساس من حقوق اإلنسان أال وهو )حق احلياة( من جهة أخرى، لذا 
فان اإلمام )عليه السالم( نظر إىل القتل أنه جريمة كربى فيحذر )عليه السالم( األشرت 

قائاًل )وال عذر لك عند اهلل وال عندي يف قتل العمد ألن فيه قود البدن()3(.

بل أن اإلمام )عليه السالم( وقف بالضد من التهديد باستخدام القتل وما دونه من 
تعذيب وإهانة وما شابه من وسائل انتقاص اإلنسان وحتت أي ذريعة ليقر بذلك )حق 
األمن( للمجتمع)4(، فقد أشار )عليه السالم( إىل أنَّ من سلبيات جمتمع اجلاهلية، قبل 
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فيتوجه  الدماء  سفك  وشيوع  األمن  انعدام  ظاهرة  تفيش  هو  اإلسالمية،  الرسالة  عهد 
دم  بسفك  سلطانك  تقوين  )فال  فيقول:  وجدت  أو  كانت  ما  أين  العقول  إىل  بخطابه 
حرام، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله (، وأن سامت الدنيا يف ظل انعدام 
اجليفة  وطعامها  الفتنة  ثمرها  طالبها،  وجه  يف  عابسة  ألهلها،  )متجهمة  تكون  األمن 

وشعارها اخلوف ودثارها السيف()5(.

موضوع  يف  حاساًم  والعميل  الفكري  الصعيدين  عىل  السالم(  )عليه  كان  وقد 
القصاص من الدماء عىل وفق تفاصيل فقهية قانونية متعددة من جهة، واملساواة يف حق 
احلياة للجميع من جهة أخرى، إذ أعلن اإلمام أن رئيس الدولة ووالته وكبار موظفيه 
)عليه  فيقول  القصاص  أي  الدماء،  لقانون صيانة  وصغارهم خيضعون عىل حٍد سواء 
السالم( يف عهده لألشرت ››إياك والدماء وسفكها بغي حلها، فإنه ليس يشء ادعى لنقمة 
وال أعظم لتبعة وال أحرى بزوال نعمة، وانقطاع مدة من سفك الدماء بغي حقها، واهلل 

سبحانه مبتدئ باحلكم بني العباد، فيام تسافكوا من الدماء يوم القيامة‹‹ )6(.

واحلقيقة هناك مجلة من األمور يمكن استنتاجها من هذا النص، منها:

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

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

إن سفك الدماء يثي الغضب والنقمة بني الشعب مما يؤدي إىل االضطراب وهو من . 3
األسباب املهمة للثورات ألن )لكل دم ثائرًا، ولكل حق طالبًا()7( عىل وفق وصف 

اإلمام.

وبناًء عىل احرتام اإلمام حلق احلياة نالحظ انه حكم عىل جريمة التحريض أو األمر 
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)عليه  للجريمة)8( وكان  القانوين  والشكل  اجلرم  مع  تتناسب  أخرى  بعقوبة  أو  بالقتل 
كذلك  اإلمام  وأشار  اإلسالم()9(  من  برئ  فقد  مؤمن  عىل  أعان  )من  يقول:  السالم( 
)وإياك  الوثيقة:  هذه  تضمنت  إذ  اإلنسان  كرامة  هبدم  وذلك  املعنوي  القتل  عملية  إىل 
واالستئثار بام الناس فيه أسوة، والتغايب عام تعنى به. مما قد وضح للعيون؛فإنه مأخوذ 

منك لغيك؛وعام قليل تنكشف عنك أغطية األمور، وينتصف منك للمظلوم(.

ومن بني املميزات الرئيسة للرؤية العلوية حلقوق اإلنسان تربز مسألة تقديسه )عليه 
السالم( للحياة وانعكاس ذلك عىل إقراره مبدأ مسؤولية احلكومة واملجتمع اجتاه حياة 
فإن  يبطل يف اإلسالم()11(،  )الدم ال  وأن  امرئ مسلم()10(  دم  يبطل  )ال  وأنه  اإلنسان 
االنعكاس النظري هلذا املبدأ كان عىل صعيدين: األول حفظ دماء املسلمني وان كانوا 
يف غي بالد اإلسالم، والثاين حفظ دماء من هم حتت حكم اإلسالم كافة، وبغض النظر 

عن ديانتهم وانتامءاهتم.

وأما عىل الصعيد العميل فإن النموذج العلوي يف احلكم كرس مبدأ حق احلياة وجعل 
منه حقا للشعب إزاء احلكومة، إذ تعامل مع حفظ احلياة، كمبدأ وليس عملية يمكن له 
استغالهلا سياسيًا أو تتدخل فيها عوامل ذاتية حلادث االعتداء عىل احلياة ومن ثم خترج 

عن اهلدف املتمثل بصيانة الدماء ابتداًء.

ووفقًا ملا تقدم يمكننا القول إن حفظ الدماء، وصيانتها وإحلاق القصاص باملعتدين 
أرض  عىل  العلوية  للسياسة  املهمة  الروافد  من  كان  مناصبهم  أو  أسامؤهم  كانت  مهام 
الواقع، والبد من اإلشارة يف هذا املجال إىل مبدأين عىل جانب من األمهية بشأن حفظ 
احلياة ومها مسألة التقية، وأن حفظ النفس اإلنسانية أوىل من تطبيق النصوص الرشعية.

فقد روي عن  العميق لإلسالم،  العلوي  للفهم  نتيجة  يتشكالن  املبدأين  إن هذين 
أول-  والتقية-كمبدأ  بيتي()12(،  أهل  ودين  ديني  )التقية  قوله:  السالم(  )عليه  اإلمام 
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(التحفظ عن رضر الظامل بموافقته يف فعل أو قول خمالف للحق)13(  بمعناها العام هي 
مسلاًم  كان  سواء  العدو  قبل  من  اهللكة  من  واملال  والعرض  النفس  حلفظ  أداة  وهي 

وغيه)14(.

ويستمد مبدأ التقية أمهيته يف حفظ احلياة، والسيام يف وقت االضطهاد ووجود اخلطر 
والتحدي مع ضعف القدرة أو انعدامها للتصدي له، من كونه رخصة رشعية)15( فضاًل 
موصيًا  قوله  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عن  روي  فقد  أيضًا،  عقلية  رخصة  كوهنا  عن 
رجاًل من شيعته: (وآمرك أن تستعمل التقية يف دينك، فإن اهلل عز وجل يقول الَّ َيتَِّخِذ 
ٍء  ْوِلَاء ِمن ُدْوِن الُْمْؤِمنَِي َوَمن َيْفَعْل َذلَِك فَلَيَْس ِمَن الّلِ ِف َشْ

َ
الُْمْؤِمُنوَن الَْكفِرِيَن أ

.))16(
ن َتتَُّقواْ ِمنُْهْم ُتَقاةً

َ
إاِلَّ أ

وأما املبدأ الثاين فليس بعيدا عن األول، بل هو امتدادًا له، فحينام يوجد تقاطع بني 
نصوص الرشيعة مع الوجود اإلنساين، فاألولوية تكون اضطرارًا حلفظ احلياة عند اإلمام 

عيل )عليه السالم(.

ومن هذا كله يتضح أن حق احلياة هبة من اهلل تعاىل إىل اإلنسان، وقد أمجعت عليه 
الرشائع واألديان، وهو مأخوذ من احلديث النبوي الرشيف )كل املسلم عىل املسلم حرام، 
دمه، وماله، وعرضه( وهو ما جاء يف خطبة الوداع )إنَّ دمائكم وأعراضكم وأموالكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا( وينبني عىل هذا احلق 
َواَل   ... جمموعة من األحكام الرشعية املهمة، منها حتريم قتل اإلنسان، لقوله تعاىل: 
 ،)17(لََعلَُّكْم َتْعقِلُون اُكْم بِهِ  َتْقُتلُواْ انلَّْفَس الَِّت َحرََّم اللُّ إاِلَّ بِاْلَّقِ َذلُِكْم َوصَّ
وأن هذا احلق يتساوى فيه الناس مجيعًا بمجرد احلياة ال فرق بني رشيف ووضيع وبني 

عامل وجاهل وبني عاقل وجمنون وبني بالغ وصبي وبني ذكر أو أنثى وبني مسلم وذمي.
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املطلب الثاين:حق االإن�سان يف اأن ُيحكم بالعدل

تعّد العدالة إحدى القيم الرئيسة التي جيب أن حتققها للناس أي حكومة ناجحة، وال 
يمكن أن يكون هناك حكم ناجح إالّ إذا كان عادالً، وانترشت يف عهد اإلمام عيل )عليه 
القول إن حق  أكثر من موضع، لذا يمكن  العدالة ورضورة حتقيقها يف  أفكار  السالم( 

اإلنسان يف أن حُيكم بالعدل يعّد أحد أهم احلقوق التي وردت يف هذه الوثيقة.

هو  العادل  القضاء  كون  هبا  اإلنسان  ينعم  أن  رضورة  يف  أساسه  احلق  هذا  وجيد 
انعكاس مهم حلق اإلنسان يف املساواة العادلة من جهة، وأداة لرفع الظلم واحليف عن 
املظلومني واسرتداد حقوق املستضعفني من جهة ثانية، فضاًل عن أن القضاء العادل هو 

الضامنة اإلجرائية يف مواجهة أي انتهاك لتلك احلقوق من جهة ثالثة.

لقد أبرز اإلمام عيل )عليه السالم( التقايض كرضورة وحق مهم من حقوق اإلنسان، 
ومّحل )عليه السالم( احلاكم الرشعي مسؤولية صيانة )حق التقايض( بكـل تفرعات هـذا 
احلق ومتطلباته املادية واملعنوية، لذا نجده )عليه السالم( ينبه األشرت يف بداية الوثيقة إىل 
أنه سيحكم مرص، وهي بلد كبي سبق أن حكمها قبله حضارات وأمم سابقة جيب التنبه 
إىل كيف ساسوا هذه البالد ليتعظ بتجربتهم وحيكم بخربهتم وبالذات يف مسائل العدل 
واإلنصاف، وتقول الوثيقة: (اعلم، يا مالك أين قد وجهتك إىل بالد قد جرت عليها دول 
قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من أمور 
الوالة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنام يستدل عىل الصاحلني بام جيري اهلل 
هلم عىل ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخية العمل الصالح، فاملك هواك 
وشح بنفسك عام ال حيل لك فإن الشح بالنفس اإلنصاف منها فيام أحبت أو كرهت... 
( وهنا يأمر اإلمام )عليه السالم( األشرت أن يشح بنفسه، وفرّس له الشّح ما هو؟ فقال 
)عليه السالم(: (أن تنتصف منها فيام أحّبت وكرهت، أي ال متكنها من االسرتسال يف 
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الشهوات، وُكْن أميًا عليها، ومسيطرًا وقامعًا هلا من التهّور واالهنامك))18(.

إن تأكيد اإلمام )عليه السالم( عىل رضورة وجود القايض هو املدخل ملعرفة الرشوط 
القضائية  فالسلطة  املنصب،  هذا  يتبوأ  ملن  السالم(  )عليه  اإلمام  وضعها  التي  الدقيقية 
(من أعظم سلطات الدولة، هبا يفرق بني احلق والباطل وهبا ينتصف للمظلوم من الظامل، 
وإذ جتنح الظروف هبذه السلطة إىل األسفاف فإهنا ال تنزل إىل احلضيض وحدها وإنام جتر 
معها املجتمع كله أو بعضه، حني تسف وتصي يف عون الظامل وتعضد املجرم وحيث أهنا 
تنطق باسم العدالة فإهنا تسكت كل فم وتطفئ جذوة احلياة يف كل إنسان يتصدى هلا، 
وماذا حيدث حينئذ ؟ يسترشي الفساد ويعظم اجلور وتعم الفتنة ويكون املظلوم يف اخليار 
بني أن يرفع أمره إىل هذه السلطة فيسلب حق باسم العدل بعد أن سلبته إياه القوة وبني 
أن يسكت حتى حتني الفرصة فيستعيد حقه عن طريق العنف ويف بعض هذا رش عظيم)
)19( وحتى ال يصل األفراد داخل املجتمع إىل هذه النتيجة وضع اإلمام نظامًا ُتصان من 

خالله املؤسسة القضائية ومن ثم حتفظ حقوق األفراد.

القايض  يكن  مل  فإذا  واستقالله  القضاء  منصب  صيانة  إىل  السالم(  )عليه  دعا  لقد 
مل تكن هناك سلطة قضائية مستقلة  ذاك  لتأثي هذا وإرادة  مستقاًل يف حكمه ال خيضع 
القايض  ينبغي توافرها يف  التي  باملعنى الصحيح، لذلك بعد أن وضح اإلمام الرشوط 
)عليه  إذ يويص  القضاء،  ملنصب  املتميز  الوضع  توافر  السالم( رضورة  )عليه  بنّي  فقد 
السالم( األشرت قائاًل: (ثم أكثر تعاهد قضائه وأفسح له يف البذل ما يزيل علته وتقل معه 
حاجته إىل الناس وأعطه من املنزلة لديك ماال يطمع فيه غيه من خاصتك ليأمن بذلك 
ضامنات  ثالث  السالم(  )عليه  اإلمام  يضع  النص  هذا  عندك))20( ويف  الرجال  اغتيال 

ملنصب القضاء وهي:

(كفيل  ذلك  فإن  أحكام  فيام يصدره من  وينظر  قاضيه،  احلاكم قضاء  يتعاهد  أن  أوالً. 
أن يمسك القايض عن االنحراف ويستقيم به عىل السنن الواضح ألنه حينئذ يعلم 
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أن املراقبة ستكشف أمر احلكم اجلائر ووراء ذلك ما وراءه من عار الدنيا وعذاب 
السياسية  السلطة  بني  توازن  عملية  أنشأ  اإلمام  أن  الواضح  ومن   ،)21( اآلخرة) 
والسلطة القضائية من جهة فبنّي أمهية أن خيضع مجيع أبناء األمة للسلطة القضائية بام 
فيهم احلاكم نفسه، كام فعل اإلمام ذلك عمليًا عندما وقف أمام القضاء وهو اخلليفة 
مع شخص من أهل الذمة-غي مسلم ولكنه مواطن-حول ملكية درع ومن ثم كان 
إىل  الدين  شمس  مهدي  حممد  البينة)22( ويذهب  انعدام  بسبب  صاحله  لغي  احلكم 
للقضاء  التنفيذية وأعطى  السلطة  القضائية عن  السلطة  مبدأ فصل  أقر  اإلمام  (إن 
شخصية مستقلة ومنفصلة عن شخصية احلاكم السيايس أو احلاكم اإلداري، وهذه 

خطوة متقدمة يف تنظيم الدولة واالجتامع السيايس يف اإلسالم) )23(.

النواحي  مجيع  من  القضاء  مركز  يتوىل  ملن  واالقتصادية  املادية  الكفاية  حتقيق  ثانيًا. 
لينقطع الطمع من نفسه فيجلس للقضاء وليس يف ذهنه يشء من أحالم الثروة واملال أو 
يلقي خوف الفقر بظالله عىل فكر القايض وسلوكه، لذلك جاء يف عهده )عليه السالم( 
لألشرت: (وأفسح له يف البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إىل الناس))24( وقد أجزل 
)عليه السالم( العطاء لوالته الذين يؤدون وظائف القضاة ورفع حاجتهم االقتصادية 
)25( كام أن تأكيد اإلمام عىل رضورة حتقيق اكتفاء مادي ومستوى اقتصادي جيد للقضاة 

إنام كان إلزالة أي تربير أو تسويغ أو دافع ألخذ رشوة يف احلكم، إذ عّد اإلمام الرشوة 
)عليه  يقول  إذ  القضاء،  جمال  يف  والسيام  وقيمه،  املجتمع  لتحطيم  أداة  السلبية  بآثارها 
السالم(: (إنام اهلك من كان قبلكم أهنم منعوا الناس احلق فاشرتوه))26( وحني ُسئل عن 
ْحِت فَإِن َجآُؤوَك فَاْحُكم بَيَْنُهم  الُوَن لِلسُّ كَّ

َ
اُعوَن لِلَْكِذِب أ تفسي قوله تعاىل َسمَّ

ْعرِْض َعنُْهْم)27(، قال )عليه السالم(: (السحت يف اآلية الرشا، فقيل له يف احلكم 
َ
ْو أ

َ
أ

؟ قال ذاك الكفر))28(.

إنسان  السالم(  )عليه  اإلمام  رؤية  يف  القايض  إن  للقايض،  املعنوية  املكانة  تعزيز  ثالثًا. 
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خياف عىل ماله أن ينهب وخياف عىل مكانته أن تذهب، وخياف عىل كرامته أن تنال، 
وخياف عىل حياته أن يتعدى عليها بعض من حكم عليهم من األقوياء، فإذا مل تكن 
لديه ضامنات تؤمنه من كل ذلك اضطره اخلوف إىل أن يصانع القوي لقوته والرشير 
الذين  والضعفاء  الفقراء  عىل  يطبق  واحدة  جهة  من  القانون  يطبق  وحينئذ  لرشه، 

يؤمن جانبهم)29(.

ألصحاب  القضائي  العدل  حتقيق  رضورة  عىل  السالم(  )عليه  اإلمام  أكد  ولقد 
الديانات األخرى يف ظل الدولة اإلسالمية، وكان اإلمام )عليه السالم( يويص األشرت 
قائاًل: (وأشعر قلبك الرمحة للرعية، واملحبة هلم، واللطف هبم، وال تكونن عليهم سبعًا 
ضاريًا تغتنم أكهلهم)، وقد جلأ اإلمام إىل القضاء حني كان خليفة مع رعايا الدولة من 
أصحاب الديانات األخرى سواًء كانوا يودًا أو نصارى)30(. وكان النظام القضائي يف 
الدينية هلم)31( حتى  اخلصوصية  مراعاة  مع  الدولة  رعايا  بني  يساوي  اإلمام  دولة  عهد 
يف  واملجوس  كنائسهم  يف  والنصارى  اليهود  يستحلف  (كان  السالم(  )عليه  أنه  روي 
دعا  الذي  املبدأ  هو  القضائية  العدالة  تدعيم  سبل  أهم  من  ولعل  نياهنم))32(،  بيوت 
إليه )عليه السالم( وهو تقنني اجلرائم والعقوبات، إذ يعد هذا املبدأ مطلبًا مهاًم للفئات 
االجتامعية املضطهدة وقد رفع كشعار ملنع التحكم الكيفي وإنزال العقوبات االنتقامية 

بالناس، والسيام ضد املعارضني منهم لألنظمة احلاكمة)33(.

إىل  واإلحسان  الناس،  بني  املساواة  العدالة،  أسس  من  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  وهنا 
املحسن، واإلساءة إىل املسء وأخذه بذنبه لذا ينّبه سيد البلغاء واملتكلمني )عليه السالم( 
األشرت إىل أنه (وال يكونن املحسن واملسء عندك بمنزلة سواء؛فإن يف ذلك تزهيدا ألهل 
ألزم  ما  منهم  كال  وألزم  اإلساءة!  عىل  اإلساءة  ألهل  وتدريبا  اإلحسان،  يف  اإلحسان 
(وإذا مل يكن للمحسن ما  الفقرة:  املعتزيل يف رشح هذه  ابن أيب احلديد  نفسه)، ويقول 
َيرفعه، وللمسء ما يضعه، َزِهد املحسن يف اإلحسان، واستمّر املسء عىل الطغيان))34(.
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املبحث الثاني

احلقوق السياسية عند اإلمام علي )عليه السالم(

أو  بالدولة،  اإلنسان  عالقة  تنظم  التي  احلقوق  تلك  هي  السياسية  باحلقوق  يقصد 
باملجتمع باعتبار أن اإلنسان مدين واجتامعي بطبعه لذلك فإن ظاهرة احلكم هي حالة 
بعض  تطلبت  وإْن  عام،  بشكل  لإلنسان  حقوق  هي  السياسية  احلقوق  وأن  إنسانية 
يف  بحثنا  وسيقترص  جدًا  واسع  السياسية  احلقوق  وميدان  ملامرستها،  اخلاصة  الرشوط 
هذا املبحث عىل مطلبني تناول كل منها حقًا سياسيًا من حقوق اإلنسان عند اإلمام عيل 
)عليه السالم( فاملطلب األول تناول )حق اإلنسان يف اختيار عنارص صاحلة حلكمه(، أما 

املطلب الثاين فانفرد بـ )حق اإلنسان يف حرية الرأي والتعبي(.

املطلب االأول:حق االإن�سان يف اختيار عنا�سر �ساحلة حلكمه

مع ما دعا إليه اإلمام عيل )عليه السالم( حول حق احلرية واملشاركة السياسية، إالّ 
أنه متيز باهتامم خاص بمسألة )احلاكم( و )احلكم( والتي يمكن أن نفهمها بشكل أوسع 
لتعني (كيان الدولة وكامل مؤسساهتا وتشمل تعبئة جهازها بالكفاءات وتطبيق رشيعتها 
وإدارة أمورها بالشكل الذي جيعلها حمققة لغايات وجودها يف النظام السيايس)35(. وقبل 
أن نتناول ماهية هذا احلق يف وضع ضوابط خاصة ملن يشغل منصب احلاكم األعىل يف 

الدولة البد لنا أن نتطرق إىل أمهية احلاكم واحلكومة عند اإلمام )عليه السالم(.

اإلمام- واحلكومة-عند  احلاكم  أمهية  تلمس  خالهلا  من  يمكن  أبعاد  عدة  هنالك 
لعل أوهلا مسألة وجود احلاكم، إذ أن من موارد االتفاق بني املسلمني وجوب تنصيب 
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احلاكم إال من شذ عن ذلك منهم)36( ويف ذلك الوجوب قال اإلمام: (أنه البد للناس 
من أمي بٍر أو فاجر يعمل يف إمرته املؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ اهلل فيها األجل، 
وجيمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي. حتى 
يسرتيح بر ويسرتاح من فاجر))37( وعىل الرغم من السلبيات املرفوضة للحكومة الظاملة 
إالّ أن اإلمام يعد هذه احلكومة مع االضطرار أفضل من استمرار الفوض التي قد حتدث 
جراء انعدامها فيقول: (أسد حطوم خي من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خي من فتنة 

تدوم)38((.

وينطلق اإلمام بتأكيد مهم عىل رضورة احلكومة ووجوهبا يف عهده لألشرت )واعلم 
أن الرعية طبقات ال يصلح بعضها إال ببعض، وال غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود 

اهلل، ومنها كتاب العامة واخلاصة، ومنها قضاة العدل...(.

)عليه  اإلمام  فإن  الظن  حسن  أساس  عىل  باملحكومني  احلاكم  عالقة  قيام  وألمهية 
السالم( يف هذه الوثيقة يويص األشرت قائاًل: (واعلم أنه ليس يشء بأدعى إىل حسن ظن 
راع برعيته من إحسانه إليهم وختفيفه املؤونات عليهم (وقد روي أن اإلمام سأل الرسول 
إثارة  حيوي  أنه  إالّ  باملعرفة  الرغبة  تشوبه  ما  مع  السؤال  (وهذا  وآله(  عليه  اهلل  ) صىل 
املوضوع وترسيخه يف أذهان األمة حتى يستوعب البعد السيايس يف الدين اإلسالمي) 
حني قال اإلمام: (يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي ما منزلة إمام جائر معتٍد مل يصلح لرعيته 
ومل يقم فيهم بأمر اهلل تعاىل؟ أجاب الرسول ) صىل اهلل عليه وآله(:هو رابع أربعة من أشد 

الناس عذابًا يوم القيامة إبليس وفرعون وقاتل النفس ورابعهم اإلمام اجلائر))39(.

التي  الرشوط  مسألة  فإن  اإلمام،  عند  احلاكمة  السلطة  أمهية  بإجياز  عرفنا  أن  وبعد 
النظر إىل  جيب أن يتمتع هبا من يشغل هذا املنصب غاية يف األمهية عند اإلمام، بل أن 
هذه الرشوط املفرتضة-فضاًل عن كوهنا مؤهالت ومتطلبات لقيادة امة صاحبة رسالة 
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املؤهالت.  هذه  يمتلكون  أشخاص  إال  حيكمها  ال  أن  لألمة  حق  عاملية-فإهنا  إنسانية 
وهذه ميزة أخرى تضاف لصالح منهج اإلمام يف جمال حقوق اإلنسان، أال وهو اهتاممه 

بمن حيكم كأساس ملعرفة كيفية احلكم.

ويمكن إمجال أهم الصفات التي طالب اإلمام أن يتحىل هبا خاصًة اإلمام وأهل شورته 
بام يأيت:

1- من الذي يقول لك احلق ولو كان مرًا، (ليكن آثرهم عندك أقوهلم بمر احلق لك).
2- من ال يساعدك عىل ما هتوى مما يكره اهلل، (وأقلهم مساعدة فيام يكون منك مما كره 

اهلل ألوليائه واقعا )ذلك( من هواك حيث وقع).
3- أن يكون من أهل الورع والصدق، (وألصق بأهل الورع والصدق).

وقد عرّب عن ذلك اإلمام السجاد )عليه السالم( يف رسالته للحقوق، إذ قال (وأما 
إنام  فإنه  عليهم،  قوتك  بفضل  اسرتعيتهم  إنام  أنك  تعلم  فإن  بالسلطان:  رعيتك  حق 
أحلهم حمل الرعية لك ضعفهم وذهلم. فام أوىل من كفاكه ضعفه وذله-حتى صيه لك 
رعية وصي حكمك عليه نافذا، ال يمتنع عنك بعزة وال قوة، وال يستنرص يف ما تعاظمه 

منك إال باهلل-بالرمحة واحلياطة واألناة))40(.

اإلمام هو مسألة  عليها  والتي شدد  السيايس  الوعي  األهم من عملية  اجلزء  ولعل 
رؤساء  وهم  املهمة  الوظائف  شاغيل  من  احلاكمة  املجموعة  وعنارص  مكونات  اختيار 
اهلياكل الرئيسة إلدارة البلد والذي أطلق عليهم اسم العامل والذين هم بمثابة املحافظني 
ورؤساء الدوائر العامة يف البلد واملرشفني عىل األعامل اإلدارية والقريبني من احلاكم يف 

إدارة البالد بتنوعاهتم كافة)41(.

إىل  بالنتيجة  سيؤدي  احلاكمة  للسلطة  السيايس  الوعي  يف  األبعاد  هذه  تكامل  إن 
واملتكلمني  البلغاء  سيد  أن  نرى  لذا  كافة،  األخرى  احلقوق  لتحقيق  باألمة  النهوض 
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)عليه السالم( يضع خربته يف الناس لوليه عىل بلد هام كمرص، ويعطيه خصائص من 
(وال تدخلن يف مشورتك بخيال يعدل بك  يتوىل مشورته فيستبعد هؤالء من املشورة: 
عن الفضل ويعدك الفقر، وال جبانا يضعفك عن األمور، وال حريصا يزين لك الرشه 

باجلور، فإن البخل واجلبن واحلرص غرائز شتى جيمعها سوء الظن باهلل).

املطلب الثاين:حق االإن�سان يف حرية الراأي والتعبري

من السامت الواضحة يف جتربة اإلمام عيل )عليه السالم( السياسية، هو سعيه )عليه 
السالم( احلثيث نحو إجياد وتوسيع دائرة احلرية السياسية وفتح سبل التعبي سواء بحرية 
َكَفَل  فقد  السياسية.  األحداث  إزاء  املواقف  وتبني  بالعمل  أم  والرأي  والفكر  القول 
السيايس لكل مواطن يف أصقاع دولته وشملت هذه  اختيار اخلط  السالم( حق  )عليه 
)عليه  إذ كتب  اختاروا ألنفسهم))42(،  وما  مبدأ: »دعوهم  مناوئيه يف ظل  احلرية حتى 
السالم( يف عهده لألشرت: (وألزم كل منهم ]املحسن واملسء[ ما ألزم نفسه))43( ويشي 
(كان يفتح باب احلوار أمام  البعض إىل هذا البعد يف مسية اإلمام أنه )عليه السالم(: 
يعزل  مل  انه  بمعنى  تطوره،  املجتمع وأسباب  منه عىل حرية  األفراد واجلامعات حرصًا 
احلرية الفردية عن احلرية العامة يف جمرى قيادته لشؤون املجتمع اإلسالمي. ويف أصعب 
املحن التي مرت هبا خالفة اإلمام عيل ظل متسكه املبدئي الصارم باحلرية ورفضه احلاسم 

لإلكراه من أي نوع كان))44(.

لقد أكد اإلمام )عليه السالم( بأقواله وخطبه وأدائه سواء كمواطن أم كحاكم عىل 
مسالة احلرية السياسية، الذي يعد حرية الرأي والتعبي جزءًا منها، ومناهضته االستبداد 

والظلم والتجرب.

عىل  الرأي  حرية  باب  السالم(  )عليه  اإلمام  يفتح  العظيمة  الوثيقة  هذه  ففي 
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مرصاعيه وكذلك النقد واملحاسبة أمام مجاهي األمة، بل أن اإلمام يدعو إىل توفي األمن 
للمجاهرين باحلق وجيعل من تقبل الرأي اآلخر دعوة ملراجعة الذات بالنسبة للحاكم 
يمجد  السالم(  )عليه  فرتاه  والعدل،  احلق  نحو  العمل  مسية  وتغي  اخلطأ  وتصحيح 
الداعني للحق بقوهلم وفعلهم، ويطالب بمعاملتهم، بأقص سبل االحرتام كوهنم املرآة 
الكاشفة عن مواطن الضعف يف العملية السياسية فيويص)عليه السالم( األشرت قائاًل: 
(ثم ليكن أثرهم عندك أقوهلم بمر احلق لك واقلهم مساعدة فيام يكون منك مما كره اهلل 

ألوليائه واقعا ذلك من هواك حيث وقع))45(.

وهنا يربز اإلمام ويؤكد حق األفراد يف إبداء آرائهم والتعبي عن معتقداهتم وأفكارهم 
السياسية يف ظل جو من األمن واحرتام الرأي اآلخر إشاعته حكومة اإلمام، حتى أنه 
كان يأمر عامله بإجياد وتغذية روح النقد وحرية الرأي كركيزة رئيسة يف تربية األمة فيوجه 
رسالته إىل أحد والته حول صيغ التعامل مع األمة يف عرص دولة اإلمام وتطبيق اإلسالم 

قائاًل: (احلل عقدة اخلوف عن راهبهم بالعدل واإلنصاف إن شاء اهلل تعاىل))46(.

ويف سبيل جتاوز األبعاد السلبية وما يرتتب عنها من آثار، وضع اإلمام بعض القيود 
املحددات عىل حرية الرأي والتعبي تتجسد بااليت:

1- صيانة حقوق اآلخرين، إذ أن حرية القول والفعل تقف عند خط ال يمكن أن يتعداه، 
إال من كان ظاملا، وهو الكيان املادي واملعنوي لإلنسان فـ (املسلم من سلم املسلمون 

من يده ولسانه إالّ باحلق))47(، عىل وفق قول اإلمام.
واآلراء  األحكام  إطالق  قبل  الشخص  أو  باليشء  والتعمق  اإلحاطة  أي  العلم،   -2
فيؤكد اإلمام مسألة العلم إذ قول: (ال تقل ما ال تعلم، بل ال تقل كل ما تعلم))48( 
واجلهل آفة من آفات النقد واآلراء اخلاطئة، فيقول )عليه السالم(: »من جهل شيئًا 
عابه))49( (وال خي يف القول باجلهل))50( بل قد تصل حالة اجلهل إىل إجياد نوع من 
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العداء فـ »الناس أعداء ما جهلوا))51( عىل وفق رؤية اإلمام.
3- اإلنصاف يف إطالق اآلراء واختاذ املواقف، فيقول اإلمام )قلام ينصف اللسان يف نرش 

قبيح أو إحسان))52(.
4- األسلوب، بام أن الرأي حٌق فإن عرضه بنحو مناسب هو من رشوط نجاح توظيف 
التعبي  وأسلوب  واللفظ  التعامل  نوع  يراعى  أن  فيجب  املجتمع.  لصالح  احلرية 
والظروف الزمانية واملكانية واملخاطب واملتغيات األخرى، فإن (من أرسع للناس 
فيقول  االندفاع  من  كذلك  اإلمام  يعلمون))53( وحيذر  ال  ما  فيه  قالوا  يكرهون  بام 
فرب  وورقك  ذهبك  ختزن  كام  لسانك  (اخزن  بصاحبه))54( و  مجوح  اللسان  (هذا 

يف  اإلطالقية  بتجنب  كذلك  اإلمام  وينصح  نقمة))55(  وجلبت  نعمة  سلبت  كلمة 
اختاذ املواقف واآلراء فيقول )عليه السالم(: (أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون 

بغيضك يومًا ما، وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما))56(.

يقول  فكان  واجلامعات،  لألفراد  السياسية  املواقف  تبني  حرية  اإلمام  وأجاز 
الرأي  حرية  ضمن  ويف  لك))57(  بدا  ما  أمرك  من  (كن  سلطانه:  حتت  ملعارضيه،وهم 
تعج  اإلمام  لدولة  السياسية  الساحة  وكانت  السابقة  الضوابط  مراعاة  مـع  والكلمة، 

بعملية تساؤل وشفافية يف شتى القضايا التي قد هتم الفرد واجلامعة )58(.
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املبحث الثالث

احلقوق االجتماعية واالقتصادية عند اإلمام علي )عليه السالم(

تعد احلقوق االجتامعية واالقتصادية من املواضيع املهمة يف منظومة حقوق اإلنسان 
الفرد وآلية لتنظيم املجتمع وسنتناول أهم هذه احلقوق عند اإلمام  كوهنا أسلوبًا حلياة 
املطلب األول  إذ سنخصص  ملالك األشرت وذلك يف مطلبني،  السالم( يف عهده  )عليه 
لدراسة )حق العامل يف أجر يكفيه( وندرس يف املطلب الثاين )حق اإلنسان يف الضامن 

االجتامعي(.

املطلب االأول:حق العامل يف اأجر يكفيه

وهو من حقوق اإلنسان اآلن، ويرتبط متامًا باحلق يف العمل، واحلق يف أجر يكفي 
أن  احلق، وإىل رضورة  أمهية هذا  إىل  ينبه  السالم(  )عليه  اإلمام عيل  احلاجة، وخطاب 
يعطي للوايل ملن يقومون عىل أمر الناس حقهم من بيت املال، تقول الوثيقة: )واعلم أن 
الرعية طبقات ال يصلح بعضها إال ببعض، وال غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود اهلل، 
ومنها كتاب العامة واخلاصة، ومنها قضاة العدل ومنها عامل اإلنصاف والرفق، ومنها 
الصناعات،  وأهل  التجار  ومنها  الناس،  ومسلمة  الذمة  أهل  من  واخلراج  اجلزية  أهل 
ومنها الطبقة السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة، وكل قد سمى اهلل )له( سهمه. ووضع 
عىل حده فريضة يف كتابه أو سنة نبيه-صىل اهلل عليه وآله وسلم-عهدا منه عندنا حمفوظًا(، 
فلقد دعا اإلمام )عليه السالم( يف عهده لألشرت إىل هتيئة األحوال املساعدة عىل إنشاء 
فرص العمل واحتضان طاقات األمة فعىل الدولة اإلسالمية تنمية كل الطاقات اخلية 
لدى اإلنسان وتوظيفها خلدمة اإلنسان... واستئصال الدولة اإلسالمية لكل عالقات 
االستغالل التي تسود جمتمعات اجلاهلية وبتحرير اإلنسان من استغالل أخيه اإلنسان 
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للبناء  طاقتني  للمجتمع  ستوفر  والفكرية  واالقتصادية  السياسية  احلياة  جماالت  كل  يف 
إحدامها طاقة اإلنسان املستغل الذي تم حتريره ألن طاقته كانت هتدر حلساب املصالح 
الشخصية لآلخرين، واألخرى طاقة املستغل الذي كان يبدد إمكاناته يف تشديد قبضته 
إىل  الطبيعي وتتحول  التحرير إىل وضعها  بعد  بينام تعود هذه اإلمكانات  عىل مستغليه 

إمكانات بناء وعمل)59(.
ومن اجلدير بالذكر أن العمل يعّد العنرص األساس والفّعال يف عملية اإلنتاج فباجلهد 
البرشي سواء كان ذهنيًا أم بدنيًا يمكن لإلنسان من السيطرة عىل أجزاء من الطبيعة عرب 
يف  الرضورية  حاجاته  سد  من  متكن  ثم  ومن  واالقتصادي،  االجتامعي  تطوره  مراحل 
البارزة هلذه املسية وتطورها  املأكل وامللبس واملسكن وغيها وكان العمل هو السمة 
فيحقق  اإلنسان  حياة  هبا  تطيب  التي  األرض  عامرة  مهمة  عليه  تقوم  الذي  واألساس 
وعيه وحريته وحاجاته بل وحيقق ذاته اإلنسانية واحلضارية، وان استمرار العمل يعني 
العلم  ويسنده  له  خمططا  العمل  كان  ما  إذا  والسيام  التطور  وديمومة  اإلنتاج  استمرار 

ويسعى خلدمة البرش.
للعمل ودوره  العليا  القيمة  الكريم  القرآن  أكد  البرشية،  املسية  العمل يف  وألمهية 
َورَُسوُلُ  َعَملَُكْم   ُ اللَّ فََسرَيَى  اْعَملُوا  تعاىلَوقُِل  قال  فقد  االقتصادي،  النشاط  يف 
الكريم  القرآن  يؤكده  الذي  اإلسالمي  االقتصادي  باملفهوم  فالعمل   ،)60(َوالُْمْؤِمُنوَن
املنتج(  )العمل  دائام والذي هو بجوهره  اإليامن  قرين  يأيت  الذي  الصالح(  )العمل  هو 
أنه ليس كل )عمل  ذلك أن كل )عمل صالح( يتضمن بالرضورة )عماًل منتجًا(، إالّ 
منتج( باملفهوم الوضعي هو بالرضورة )عمل صالح( وهنا ينفرد االقتصاد اإلسالمي 
كنشاط  العمل-ليس  بني  االرتباط  طبيعة  من  نابع  وذلك  املنتج(  )للعمل  مفهومه  يف 
اقتصادي فقط وإنام كفعل عبادي-وبني )عامرة األرض( التي ليست هي إنجازًا دنيويًا 

جمردًا، وإنام إنجاز مرتبط ببعد أخروي كذلك)61(.
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ومما جتدر اإلشارة إليه أن اإلمام )عليه السالم( يكن للعمل املنتج الصالح احرتامًا 
عميقًا ذلك االحرتام انعكس عىل عدة أوجه إذ يبني )عليه السالم( يف هذه الوثيقة أمهية 
العمل الصالح بقوله (فليكن أحب الذخائر إليك ذخية العمل الصالح) وأن اإلسالم 
هو دعوة للعمل وفقًا لقول اإلمام: (ألنسبن اإلسالم نسبًة مل ينسبها أحٌد قبيل: اإلسالم 
هو التسليم والتسليم هو اليقني، واليقني هو التصديق، والتصديق هو اإلقرار، واإلقرار 
هو األداء، واألداء هو العمل))62(، ويصف)عليه السالم( املؤمنني أن (قلوهبم يف اجلنان 

وأبداهنم يف العمل))63(.
للرفع  إذ سعى  السالم(  )عليه  اإلمام  عند  كان حارضًا  للعمل،  االجتامعي  والبعد 
(صناعة  اإلمام  عند  االفتخار  عوامل  من  فإن  عليا،  اجتامعية  كقيمة  العمل  شان  من 
النبوة  (أخت  هي:  قال  الصنعة  عن  السالم(  سئل)عليه  ما  منها))64( وعند  ُيستحى  ال 
من  حائاًل  بعضهم  يتخذه  الذي  األرسي  املعيار  اإلمام  ويرفض  املروءة))65(،  وعصمة 

دون العمل إذ يقول)عليه السالم(: (من أبطأ به عمله مل يرسع به حسبه))66(.
ويضع اإلمام )عليه السالم( مبدأ )خلق املجتمع املنتج( للتغلب عىل العوائق التي 
ليست جمرد جتميع  األمة اإلسالمية  (إن  إذ  لألفراد  بالنسبة  بالعمل  االرتقاء  تقف ضد 
فاألمة  األرض  عىل  الربانية  ملسؤوليته  العدد  هذا  حتمل  تعني  وإنام  للمسلمني  عددي 
اإلسالمية مسؤولة داخليًا أن تأمر باملعروف وتنهي عن املنكر أي أن حتول عقيدهتا إىل 
وتشع  تتقد  التي  الشعلة  بل  القلب  يف  املحنطة  العقيدة  هو  ليس  فاإليامن  بناء..  عملية 

بضوئها عىل اآلخرين))67(.
هذا  تؤكد  التي  الرشيفة  النبوية  األحاديث  من  العديد  فهنالك  أمر  من  يكن  ومهام 
(أعطوا األجي أجره قبل أن  احلق، ومنها قول رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 

جيف عرقه).
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املطلب الثاين:حق االإن�سان يف ال�سمان االجتماعي

كذلك تويل هذه الوثيقة الطبقة الضعيفة عناية خاصة ويوجب أن يعطوا ما يكفيهم 
(ثم الطبقة السفىل من أهل  من بيت املال، إذ لكل فئة حقوق فيه وهذه عبارة الوثيقة: 
الوايل  عىل  ولكل  سعة،  لكل  اهلل  ويف  ومعونتهم  رفدهم  حيق  الذين  واملسكنة  احلاجة 
حق بقدر ما يصلحه. وليس خيرج الوايل من حقيقة ما ألزمه اهلل من ذلك إال باالهتامم 
االستعانة باهلل، وتوطني نفسه عىل لزوم احلق، والصرب عليه فيام خفَّ عليه أو ثقل)، فهذا 
هو احلق يف الضامن االجتامعي جيب عىل الوايل أن يعطيه للفقراء واملحتاجني، فهو إذن 
ليس حقًا مستحدثًا وإنام له أصل يف اإلسالم منذ وقت طويل، وبذلك يقتحم اإلمام عيل 
)عليه السالم( ميدانًا آخرًا يف معركته للدفاع عن حقوق اإلنسان، وينربي )عليه السالم( 

مؤكدًا )حق الضامن االجتامعي(، شارحًا أبعاده ومدافعًا ومعززًا لوجوده.

اإلسالم  نظرة  من  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عند  االجتامعي  الضامن  حق  وينبع 
له، وفلسفته للحياة ورس وجود اإلنسان عىل هذه األرض ومهمته  لإلنسان واحرتامه 
األساسية التي تتمثل بالعبادة وما يتبع ذلك من أسس ووسائل جتعل اإلنسان مستعدًا 
لتجسيد اهلدف اإلهلي واحلكمة اإلهلية يف وجوده وحياته، لذلك فقد فرض اإلمام )عليه 
األهداف  لتحقيق  وأفراده  املجتمع  مساعدة  واملوظفني  والوالة  احلكام  عىل  السالم( 
كل  تنطلق  املسؤولية  هذه  ومن  والرفاه،  والتحرر  الكامل  نحو  بيده  واألخذ  اإلهلية 
األسس والقرارات التي تتخذ يف مجيع األصعدة والتي تصب لصالح إنجاز حق الضامن 

االجتامعي )68(.

أبعاد  لقد عزز اإلمام )عليه السالم( حق الضامن االجتامعي وذلك يف ضمن عدة 
هي:

إذ يقول )عليه السالم(: )ثم تفقد من أمورهم ما  البعد الرشعي اإلسالمي)69(،  أوالً. 
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يتفقد الوالدان من ولدمها، وال يتفاقمن يف نفسك يشء قويتهم به وال حتقرن لطفًا 
تعاهدهتم به وإْن قل(.

انجاز حق الضامن االجتامعي جزء من  التي ترصف يف سبيل  وعّد اإلمام األموال 
األموال التي فرضها اهلل تعاىل لصالح بعض فئات األمة، فهي ليست هبة أو منحة من 
أحد، إنام هي حقوق جيب أن ُيعطوها، وكانت أوامره )عليه السالم( لألشرت عندما والّه 

عىل مرص تكرس هذه احلقيقة.

ثانيًا. البعد اإلنساين، يدف اإلمام )عليه السالم( من السعي لتحقيق الضامن االجتامعي 
إىل ختفيف العبء عن املحرومني والبؤساء من أبناء األرسة البرشية كمعيار لتقييم 
اإلنسان وسموه النفس، إذ يقول)عليه السالم( يف عهده لألشرت: (واجعل لذوي 
احلاجات منك قسام تفرغ هلم فيه شخصك، وجتلس هلم جملسا عاما فتتواضع فيه هلل 
الذي خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك ورشطك حتى يكلمك 
متكلمهم غي متتعتع، فإين سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يقول يف 

غي موطن: )لن تقدس أمة ال يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوى غي متتعتع(.

وجيعل اإلمام )عليه السالم( من حتقيق الضامن االجتامعي أسلوب لتفعيل التامسك 
البرشية  األرسة  أبناء  بني  السامية  العالقة  لتحقيق  السبيل  هو  بل  املجتمع  فئات  بني 
ولرسوله  هلل  نفسك  يف  أنصحهم  جنودك  من  (فول  السالم(:  )عليه  فيقول  بأمجعها، 
وإلمامك، وأنقاهم جيبا وأفضلهم حلام: ممن يبطئ عن الغضب، ويسرتيح إىل العذر، 
احلس  هذا  يمتلك  أن  جيب  من  خي  األقوياء))70( ولعل  عىل  وينبو  بالضعفاء،  ويرأف 

اإلنساين هم قادة املجتمع وحكامه، وهنا سيظهر لنا البعد السيايس.

الضامن االجتامعي من واجبات  القيام بحق  أن  إىل  اإلمام  السيايس يذهب  البعد  ثالثًا. 
بـ  واجباته  أهم  حمددًا  لألشرت  عهده  يف  السالم(  )عليه  يقول  إذ  األساسية،  احلاكم 
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رعيته  عىل  يغيه  إالّ  الوايل  عىل  (حقًا  السالم(:  )عليه  ويقول  أهلها)،  (استصالح 
فضل ناله وال طول خص به وأن يزيده ما قسم اهلل له من نعمة دنوًا من عباده وعطفًا 

عىل إخوانه))71(.

السالم( من تعزيز حق الضامن االجتامعي أحد حماور حركته  وجيعل اإلمام )عليه 
اليتم وذي الرقة يف السن ممن ال حيلة  السياسية إذ يقول )عليه السالم(: )وتعهد أهل 
واجعل  ثقيل...  كله  واحلق  ثقيل،  الوالة  عىل  وذلك  نفسه،  للمسالة  ينصب  وال  له، 
فتتواضع  فيه شخصك، وجتلس هلم جملسًا عامًا،  لذوي احلاجات منك قساًم تفرغ هلم 
فيه هلل الذي خلقك(، ويعّد هذا اجلزء من العهد الذي كتبه اإلمام )عليه السالم( لألشرت 
من أوضح وأدق ما يف تراث اإلمام عيل )عليه السالم( بشأن حق الضامن االجتامعي، 

ويمكن أن نستنتج من خالله أكثر من إشارة هامة، وعىل النحو اآليت:

املثالية إىل الواقع  1- رسم آلية وصيغ تنفيذ حق الضامن االجتامعي ونقله من النظرية 
العميل امللموس.

التي  واملساحات  االجتامعي،  الضامن  حق  من  املستفيدة  االجتامعية  الفئات  حتديد   -2
يعمل فيها واألهداف التي يسعى النجازها هذا احلق)72(.

يستشعروا  أن  إعطائهم حقوقهم من دون  أهم صيغ حفظ كرامتهم هو  ولعل من 
هلا  بوصفه  اإلمام  عليها  شّجع  التي  الرس  صدقة  فلسفة  تربز  وهنا  بضعفهم  آلخرين 
الكيان  لصيانة  العميل  املثال  اإلمام  ويعطي  الرب))73(  غضب  وتطفئ  اخلطيئة  (تطفئ 
له رجل أحتاج إىل مساعدة أجابه  املعنوي للمحتاجني للضامن االجتامعي، فحني قال 
اإلمام: (اكتب حاجتك عىل األرض، أين أكره أن أرى ذل السؤال يف وجهك))74( ويقول 
املتكلم  لسان  يضعف  (السؤال  فـ  السؤال))75(  ذل  من  أهون  (املوت  السالم(:  )عليه 
ويكرس قلب الشجاع ويوقف احلر العزيز موقف العبد الذليل ويذهب هباء الوجه))76(.



275احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

إن فلسفة الضامن عند اإلمام )عليه السالم( هي لصيانة حياة اإلنسان املادية واملعنوية، 
والرفع من شانه وليس اإلساءة إليه أو إهانة كرامته، ويوجز اإلمام )عليه السالم( مفهومه 
آللية العمل يف حتقيق الضامن االجتامعي بقوله )عليه السالم(: (املعروف كنز من أفضل 
من  وجحد  كفره  من  كفر  املعروف  يف  يزهدنكم  فال  الزروع،  أزكى  من  وزرع  الكنوز 
جحده.. إن املعروف ال يتم إال بثالث خصال: تصغيه، وسرته، وتعجيله فإذا صغرته 
فقد عظمته وإذا سرتته فقد أمتمته وإذا عجلته فقد هنأته))77( وهذا العمل الضخم املراد 
كان  ما  وهذا  اهلدف  هذا  لصالح  توظف  مادية  متطلبات  يستدعي  املجتمع  يف  إنجازه 

حارضًا عند اإلمام )عليه السالم(.

عنوان  حتت  املعارص  اإلسالمي  الفكر  يف  ُعِرف  احلق  هذا  أنَّ  بالذكر  اجلدير  ومن 
)العدالة االجتامعية يف اإلسالم( أو )التكافل االجتامعي يف اإلسالم(، وُيذكر أن رسول 
اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أعلن حق التكافل االجتامعي بقوله (ما آمن يّب من بات 

شبعانًا وجاره جائع).
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خــــــامتة

وهكذا حاولنا أن نستخلص ما ورد يف الوثيقة من احلقوق ولكن الوثيقة يف الواقع 
من أبلغ الوثائق معنى ولفظًا وجيب أن تدرس هي وغيها ويركز عىل ما فيها من قواعد 
بدستور  تتصل  وإنام  وحرياته،  اإلنسان  بحقوق  بالرضورة  تتصل  ال  أخرى،  ومبادئ 
العالقة بني احلاكم واملحكوم بشكل عام، وهي تتناول فنونًا واضحة للتعامل تنبع من 
إليه  السياسة الرشعية، وعرب ما تطرقنا  تعاليم اإلسالم وأسسه ويدخل غالبها يف باب 

يمكننا التوصل إىل مجلة من االستنتاجات والتوصيات:

اأواًل. اال�ستنتاجات:

1- إن أهم ضامن للحقوق هو تقوى اهلل سبحانه وتعاىل واإلحساس أنه يراقبنا يف الرس 
احلاكم  جماهرة  عىل  وتعويدهم  هبم  والربِّ  فيهم  بالثقة  املحكومني  وتقوية  والعلن، 

باخلطأ، وأهم من كل ذلك احلكم فيهم برشيعة اهلل سبحانه وتعاىل.
2- اتضح بكل جالء من خالل هذا العهد العظيم )وغيه من الوثائق( أن اإلمام عيل بن 
أيب طالب )عليه السالم( يعد جتسيدًا حيًا للرشيعة اإلسالمية برافديا القرآن الكريم 
والسنة النبوية الرشيفة مضافًا إليهام إبداع اإلنسان املتميز يف تطبيق النص عىل أرض 
تلك  من  واسعة  مساحة  رؤيته  شملت  إذ  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  والسيام  الواقع 

احلقوق دعا إليها وجسدها يف ميدان التطبيق العميل.
3- دعا اإلمام عيل )عليه السالم( يف عهده لألشرت إىل أن ينعم اإلنسان بحق املساواة 
العادلة يف أبعاده كافة سواء البعد اإلنساين أو االجتامعي أو االقتصادي أو السيايس 
أو القضائي إالّ أن الدعوة النظرية واملامرسة العملية لإلمام )عليه السالم( لرتسيخ 
الناس والتي عمل  للتفاضل بني  املوضوعية  املعايي  هذا احلق مل تكن عىل حساب 
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بموجبها استنادًا إىل الرشيعة اإلسالمية.
4- يف إطار حقوق اإلنسان ذات البعد السيايس يربز حق حرية الرأي والتعبي سواء يف 
رؤية اإلمام النظرية أو ممارسته العملية، مؤكدًا )عليه السالم( يف عهده لألشرت مجلة 
من الضامنات هلذا احلق هبدف تفعيله كونه مقصدًا إهليًا رشعيًا وآلية مهمة الطالع 
احلكومة عىل سلبياهتا وأخطائها، وإنشاء وترسيخ الوعي السيايس، والتخلص من 
الواقع  يف  االستبداد  ظهور  من  بالضد  للوقـوف  الفكري  والركود  العقل  سبات 

السيايس اإلسالمي واإلنساين عىل حد سواء.
5- لقد منح اإلمام عيل )عليه السالم( اإلنسان يف هذه الوثيقة حق املشاركة السياسية يف 
شؤون وطنه واختيار حكامه وتقديم الشورى والنصيحة وتبادل اآلراء بني احلاكم 
اإلنسان  ختدم  قرارات  عرب  وصياغتها  املمكنة  الوسائل  أفضل  إلجياد  واملحكوم 
واملجتمع، باإلضافة إىل حق األمة يف قبول أو رفض السياسات العامة والتي تتكامل 

مع حقها األصيل بالرقابة الشعبية لعمل السلطة والقائمني عليها.
6- إن العمل حق من حقوق اإلنسان عىل وفق رؤية اإلمام عيل )عليه السالم( لذلك دعا 
)عليه السالم( يف هذه الوثيقة إىل احرتام العامل، وخلق املجتمع املنتج، والسعي اجلاد 
لتوفي فرص العمل عرب ضبط احلياة االقتصادية، وتعزيز دور القضاء االقتصادي، 
وتنظيم العمل يف املجتمع، وتشجيع العمران والتخطيط االقتصادي، ومنع السخرة، 

ورضورة حصول العامل عىل حقوقهم باألجور العادلة واحلياة الكريمة.
7- يعد حق التقايض من ابرز احلقوق التي دعا إليها اإلمام عيل )عليه السالم( من خالل 
هذه الوثيقة، مؤكدًا )عليه السالم( رضورة أن ينعم اإلنسان بحتمية إجياد القضاء 
العادل من خالل حتديد مواصفات مميزة للقضاة تتمثل بالعدالة والعلم ومجلة من 
السامت الشخصية النبيلة. ومن جهة أخرى فإن اإلمام أكد نزاهة القضاء وحياديته 
عرب املوازنة بني السلطة السياسية احلاكمة والسلطة القضائية، وحتقيق الكفاية املادية، 
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رشط  عىل  السالم(  )عليه  مؤكدًا  القضاء  منصب  يتوىل  ملن  املعنوية  املكانة  وتعزيز 
العدالة وتطوير القضاء ومراعاة آدابه، وكل ذلك صيانة لإلنسان ورعايته يف شتى 

شؤون احلياة.

ثانيًا. التو�سيات:

1- إن إشاعة وتعميم جتربة اإلمام عيل )عليه السالم( ورؤيته حلقوق اإلنسان ببعديا 
الرسمية  املؤسسات  يف  عمل  كمنهج  هبا  واألخذ  نرشها  عرب  والعميل،  النظري 
والدينية واالجتامعية يف جمتمعنا ستسهم بال شك يف تطور الوعي واملامرسة حلقوق 

اإلنسان من أجل تقديم نموذج حضاري.
غينا،  وراء  اجلري  من  بدالً  بضاعتنا  واستخدام  كنوزنا  عن  الكشف  إىل  نحتاج   -2

واستخدام معايي حلياتنا ختتلف عن األصالة التي نجدها يف تارخينا وتراثنا.
3- نقرتح فتح باب هام لدراسات وثائق هامة موجودة بكثرة يف تارخينا وحتتاج إىل كثي 
من الصرب للكشف عن معانيها ولبيان ما فيها من أحكام تفصل املجمل من أحكام 
وكيف  النصوص،  هذه  والقادة  والعلامء  األئمة  َفِهم  كيف  وترينا  والُسنة،  الكتاب 

قاموا بتطبيقها يف حياة األمة اإلسالمية.
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الكتب  دار  الغفاري،  أكرب  عيل  وتعليق  تصحيح  ج8،  الكايف،  الكليني،  اسحاق 
اإلسالمية، طهران، ط3، 1388هـ، ص215.

32. جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم )عليه السالم(، مصدر سابق، ص486.
33. حممد طي، مصدر سابق، ص117.

34. عز الدين بن هبة اهلل بن حممد ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، حتقيق حممد أبو 
الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، بيوت، ط2، 1967، ص33.

قم، ط3،  أنصاريان،  السيايس يف اإلسالم، مؤسسة  النظام  يعقوب،  أمحد حسني   .35
اللغة هو اخليط الذي ينظم  النظام يف  1424هـ، ص189؛ ومن اجلدير بالذكر أن 
تاج  الزبيدي،  احلسيني  مرتىض  حممد  الفيض  الدين  حميي  ينظر:  ونحوه  اللؤلؤ  فيه 
العروس يف جواهر القاموس، ج17، دار الفكر للنرش والطباعة والتوزيع، بيوت، 

1994، ص689.
36. حول هذا املوضوع ومن شذ عنه ينظر: أبو حممد عيل بن امحد )ابن حزم(، الفصل 
يف امللل واألهواء والنحل، ج3، دار املعرفة للطباعة والنرش، بيوت، ط2، 1975، 
ص87؛ عيل بن إسامعيل األشعري، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، ج2، 
ص133؛   ،1950 القاهرة،  النهضة،  مكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق 
العلمية، بيوت، ط3،  الدين، دار الكتب  البغدادي، أصول  القاهر بن طاهر  عبد 
من  بيشء  املوضوع  تناولت  التي  احلديثة  الكتب  ومن  ص278-277.   ،1981
دار  اإلسالمية،  السياسية  النظريات  الريس،  الدين  ضياء  حممد  ينظر:  التفصيل 
املعارف، القاهرة، ط4، 1967، ص145 ومابعدها ؛ وحول أدلة اجلوازات ينظر: 
العربية  املؤسسة  عامرة،  حممد  دراسة  احلكم،  وأصول  اإلسالم  الرزاق،  عبد  عيل 

للدراسات والنرش، بيوت، 1972، ص113 وما بعدها.
ط3،  قم،  اإلسالمي،  اإلعالم  مكتب  البالغة،  هنج  تصنيف  بيضون،  لبيب   .37
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حييى  بن  أمحد  ينظر:  يسي  باختالف  ولكن  نفسه  املعنى  ويف  ص325،  1417هـ، 
بن جابر البالذري، أنساب األرشاف، حتقيق وتعليق الشيخ حممد باقر املحمودي، 

مؤسسة األعلمي، بيوت، ط1، 1974، ص351.
38. حممد الريشهري، ميزان احلكمة، ج1، دار احلديث، قم، ط1، 1416هـ، ص98؛ 
أبو عبد اهلل بن سالمة، دستور معامل احلكم ومآثر مكارم الشيم، املكتبة األزهرية، 

القاهرة، 1980، ص17.
39. حممد الريشهري، مصدر سابق، ج4، ص3383.

40. رسالة احلقوق، احلق رقم )18(.
بيوت،  فدك،  مكتبة  اإلمام عيل،  عند  االجتامعي  الفكر  الزبيدي، يف  الرضا  عبد   .41
املعرفة  الراعي والرعية،  الفكيكي،  ط1، 1998، ص236؛ وينظر كذلك: توفيق 

للنرش والتوزيع، بغداد، ط3، 1990، ص106.
القاهرة،  اإلسالم،  دار  السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام  رحاب  يف  خالد،  حممد  خالد   .42
سابق،  مصدر  احلديد،  أيب  ابن  ينظر:  املبدأ  هذا  حول   .125- ص124   ،1997

ج13، ص311-309.
43. حممد بن احلسني املوسوي البغدادي الرشيف الريض، هنج البالغة، تعليق وفهرسة 

د. صبحي الصالح، مصدر سابق، كتاب 53. ص551.
44. حممد حسني فضل اهلل، عيل ميزان احلق، حترير صادق اليعقويب، دار املالك، بيوت، 

ط1، 2003، ص6.
45. حممد بن احلسني املوسوي البغدادي الرشيف الريض، هنج البالغة، تعليق وفهرسة 
د. صبحي الصالح، مصدر سابق، كتاب 53، الصفحة 551. ولرشح هذه الفقرة 

بيشء من التوسع ينظر: توفيق الفكيكي، مصدر سابق، ص143-133.
46. أمحد بن حييى بن جابر البالذري، مصدر سابق، ص 158.
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47. املصدر نفسه، ص 702.
48. املصدر نفسه، ص705.

49. حممد باقر املجلس، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األبرار، ج66، مؤسسة 
الوفاء، بيوت، ط2، 1983، ص79.

50. لبيب بيضون، مصدر سابق، ص 705.
51. حممد بن احلسني املوسوي البغدادي الرشيف الريض، هنج البالغة، تعليق وفهرسة 

د. صبحي الصالح، مصدر سابق، حكمة 428، ص696.
حتقيق  الكلم،  ودرر  احلكم  غرر  تصنيف  األمدي،  متيم  بن  حممد  بن  الواحد  عبد   .52

املصطفى الدرايتي، مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، ط1، 1416هـ، ص213.
53. حممد بن احلسني املوسوي البغدادي الرشيف الريض هنج البالغة، تعليق وفهرسة 

د. صبحي الصالح، مصدر سابق، حكمة 31، ص609.
54. لبيب بيضون، مصدر سابق، ص 705.

55. ويقول )عليه السالم(: »هانت عليه من أمر عليها لسانه« حممد بن احلسني املوسوي 
البغدادي الرشيف الريض، هنج البالغة، تعليق وفهرسة د. صبحي الصالح، مصدر 

سابق، حكمة 2، ص602.
56. املصدر نفسه، حكمة 259، ص661.

57. ابن قتيبة الدنيوري، مصدر سابق، ج 1، ص74.
58. فقد سأل اإلمام )عليه السالم( من قبل خمتلف األشخاص عن شتى القضايا، مثل 
موقفه من احلكام الذين سبقوه، واحلروب التي خاضها، ومستقبل األمة، ورشعية 
اهليثمي،  بكر  أيب  بن  عيل  الدين  نور  ينظر:  السياسة.  مسائل  من  الخ  حكومته.... 
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، ج9، دار الكتب العلمية، بيوت، 1988، ص97 ؛ 
أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، تاريخ األمم وامللوك )تاريخ الطربي(، ج2، دار 
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الفكر، دمشق، 1979، ص55 وما بعدها؛ نرص بن مزاحم املنقري، وقعة صفني، 
حتقيق عبد السالم حممد هارون، املؤسسة العربية احلديثة، القاهرة، ط2، 1382هـ، 

ص321.
59. حممد باقر الصدر، مصدر سابق، ص93.

60. سورة التوبة، من اآلية 105.
العريب اإلسالمي،  الفكر االقتصادي  البجاري، دراسات يف  61. جاسم حممد شهاب 

مطبعة اجلمهور، املوصل، 1990، ص38.
62. حممد بن احلسني املوسوي البغدادي الرشيف الريض، هنج البالغة، تعليق وفهرسة 

د. صبحي الصالح، مصدر سابق، حكمة 120، ص627.
63. املصدر نفسه، خطبة 192، ص379.

64. ميزا حسني النوري، مصدر سابق، ج21،ص92.
بيوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  عيل،  اإلمام  قضاء  التسرتي،  تقي  حممد   .65

1992، ص123.
66. حممد بن احلسني املوسوي البغدادي الرشيف الريض، هنج البالغة، تعليق وفهرسة 

د. صبحي الصالح، مصدر سابق، حكمة 29، ص605.
إيران، ط2،  اإلسالمي،  اإلرشاد  وزارة  احلياة،  يقود  اإلسالم  الصدر،  باقر  67. حممد 

1403هـ، ص97.
68. فاضل املوسوي اجلابري، العدالة االجتامعية يف اإلسالم، املركز العاملي للدراسات 

اإلسالمية، قم، 1421هـ، ص264.
69. هناك آيات قرآنية حتارب الفقر وتدعو إىل حتقيق الضامن االجتامعي، سورة البقرة، 

اآليات )177، 261(؛ سورة احلرش، اآلية 14؛ سورة املعارج، اآلية 24.
70. كايف الدين أبو احلسن عيل بن حممد الليثي الواسطي، عيون احلكم واملواعظ، حتقيق 
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حسني احلسيني، دار احلديث، قم، 1376هـ، ص28.
71. كاظم مدير، مصدر سابق، ج1، ص193.

72. د. خضي كاظم محود، السياسة اإلدارية يف فكر اإلمام عيل بن أيب طالب، مؤسسة 
الدين يف حديثه من  الباقر، بيوت، 1999، ص11. ويقول حممد مهدي شمس 
بإنشاء  الفئات مجيعًا وأمر  اإلمام هذه  )لقد الحظ  املجتمع:  املحرومني يف  طبقات 
مرجعية خاصة هلم يف الدولة... » ينظر: حممد مهدي شمس الدين، عهد األشرت، 

مصدر سابق، ص152.
ج8،  الرشيعة،  مسائل  حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل  العاميل،  احلر  احلسن  بن  حممد   .73

حتقيق عبد الرحيم رباين، دار إحياء الرتاث العريب، بيوت، 1983، ص523.
74. حممد باقر املجلس، مصدر سابق، ج17، ص407.

75. كايف الدين أبو احلسن عيل بن حممد الليثي الواسطي، مصدر سابق، ص32.
76. كاظم مدير، مصدر سابق، ج1، ص528.

 ،1973 بيوت،  صادر،  دار  ج2،  اليعقويب،  تاريخ  اليعقويب،  يعقوب  بن  أمحد   .77
ص210 ويقول )عليه السالم(: )ال يستقيم قضاء احلوائج إالّ بثالث: باستصغارها 
لتعظم، وباستكتامها لتظهر، وبتعجيلها لتهنأ(. يراجع: حممد بن احلسني املوسوي 
البغدادي الرشيف الريض، هنج البالغة، تعليق وفهرسة د. صبحي الصالح، مصدر 

سابق، حكمة 95، ص621.
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املصادر واملراجع

- القرآن الكريم
1. ابن أيب احلديد املعتزيل، رشح هنج البالغة، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيوت، 

ط2، 1425هـ.
2. أبو الفدا إسامعيل ابن كثي، البداية والنهاية، حتقيق وتعليق عيل الشيي، دار إحياء 

الرتاث العريب، بيوت، ط1، 1988.
3. أبو القاسم املوسوي اخلوئي، مصباح الفقاهة، إعداد وحتقيق حممد عيل التوحيدي، 

املطبعة احليدرية، النجف، 1954.
بيوت،  العلمية،  الكتب  دار  الكربى،  السنن  البيهقي،  احلسن  بن  امحد  بكر  أبو   .4

1424هـ.
5. أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، تاريخ األمم وامللوك )تاريخ الطربي(، دار الفكر، 

دمشق، 1979.
6. أبو جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الكليني، الكايف، تصحيح وتعليق عيل أكرب 

الغفاري، دار الكتب اإلسالمية، طهران، ط3، 1388هـ.
7. أبو زكريا حمي الدين بن رشف النووي، املجموع، دار الفكر، بيوت، 1419هـ.

املكتبة األزهرية،  الشيم،  اهلل بن سالمة، دستور معامل احلكم ومآثر مكارم  أبو عبد   .8
القاهرة، 1980.

املعرفة  دار  والنحل،  امللل واألهواء  الفصل يف  )ابن حزم(،  امحد  بن  أبو حممد عيل   .9
للطباعة والنرش، بيوت، ط2، 1975.

10. أمحد بن حييى بن جابر البالذري، أنساب األرشاف، حتقيق وتعليق الشيخ حممد باقر 
املحمودي، مؤسسة األعلمي، بيوت، ط1، 1974.
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11. أمحد بن يعقوب اليعقويب، تاريخ اليعقويب، دار صادر، بيوت، 1973.
قم، ط3،  أنصاريان،  السيايس يف اإلسالم، مؤسسة  النظام  يعقوب،  أمحد حسني   .12

1424هـ.
القريش،  باقر  مهدي  حتقيق  املؤمنني،  أمي  اإلمام  موسوعة  القريش،  رشيف  باقر   .13

مؤسسة الكوثر للمعارف اإلسالمية، قم، 1422هـ.
14. توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، املعرفة للنرش والتوزيع، بغداد، ط3، 1990.

العريب اإلسالمي،  الفكر االقتصادي  البجاري، دراسات يف  15. جاسم حممد شهاب 
مطبعة اجلمهور، املوصل، 1990.

16. حسن القبانجي، مسند اإلمام عيل )عليه السالم(، حتقيق الشيخ طاهر السالمي، 
مؤسسة األعلمي، بيوت، ط1، 2000.

القاهرة،  اإلسالم،  دار  السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام  رحاب  يف  خالد،  حممد  خالد   .17
.1997

18. د. خضي كاظم محود، السياسة اإلدارية يف فكر اإلمام عيل بن أيب طالب، مؤسسة 
الباقر، بيوت، 1999.

بيوت،  فدك،  مكتبة  اإلمام عيل،  عند  االجتامعي  الفكر  الزبيدي، يف  الرضا  عبد   .19
ط1، 1998.

20. عبد القاهر بن طاهر البغدادي، أصول الدين، دار الكتب العلمية، بيوت، ط3، 
.1981

21. عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، اإلمامة والسياسة )تاريخ اخللفاء(، حتقيق عيل 
الشيي، مطبعة أمي، إيران، ط1، 1413هـ.

حتقيق  الكلم،  ودرر  احلكم  غرر  تصنيف  األمدي،  متيم  بن  حممد  بن  الواحد  عبد   .22
املصطفى الدرايتي، مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، ط1، 1416هـ.
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23. عز الدين بن هبة اهلل بن حممد ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، حتقيق حممد أبو 
الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، بيوت، ط2، 1967.

24. عيل بن إسامعيل األشعري، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، حتقيق حممد 
حميي الدين عبد احلميد، مكتبة النهضة، القاهرة، 1950.

دراسة وحتقيق عيل  دمشق،  مدينة  تاريخ  )ابن عساكر(،  الشافعي  احلسن  بن  25. عيل 
الشيي، دار الفكر، بيوت، 1995.

العربية  املؤسسة  عامرة،  حممد  دراسة  احلكم،  وأصول  اإلسالم  الرزاق،  عبد  عيل   .26
للدراسات والنرش، بيوت، 1972.

27. فاضل املوسوي اجلابري، العدالة االجتامعية يف اإلسالم، املركز العاملي للدراسات 
اإلسالمية، قم، 1421هـ.

28. كاظم مدير، احلكم من كالم اإلمام أمي املؤمنني عيل )عليه السالم(، مؤسسة الطبع 
والنرش التابعة لألستانة الرضوية املقدسة، مشهد، 1417هـ.

29. كايف الدين أبو احلسن عيل بن حممد الليثي الواسطي، عيون احلكم واملواعظ، حتقيق 
حسني احلسيني، دار احلديث، قم، 1376هـ.

30. لبيب بيضون، تصنيف هنج البالغة، مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، ط3، 1417هـ.
31. جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم )عليه السالم(، سنن اإلمام عيل )عليه السالم(، 

نور السجاد، قم، ط1، 1420هـ.
32. حممد الريشهري، ميزان احلكمة، دار احلديث، قم، ط1، 1416هـ.

إيران، ط2،  اإلسالمي،  اإلرشاد  وزارة  احلياة،  يقود  اإلسالم  الصدر،  باقر  33. حممد 
1403هـ.

مؤسسة  األبرار،  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار  املجلس،  باقر  حممد   .34
الوفاء، بيوت، ط2، 1983.
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35. حممد بن احلسن احلر العاميل، وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، حتقيق عبد 
الرحيم رباين، دار إحياء الرتاث العريب، بيوت، 1983.

36. حممد بن احلسني املوسوي البغدادي الرشيف الريض، هنج البالغـة، تعلـيق وفهـرسة 
د. صبحي الصالح، حتقيق فارس تربيزيان، مؤسسة دار اهلجرة، إيران، 1380هـ.

حممد  رشح  البالغة،  هنج  الريض،  الرشيف  البغدادي  املوسوي  احلسني  بن  حممد   .37
عبدة، دار الذخائر، قم، 1412هـ.

بيوت،  للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  عيل،  اإلمام  قضاء  التسرتي،  تقي  حممد   .38
.1992

اهلادي،  دار  املهريزي،  مهدي  حتقيق  الفقهية،  القواعد  البجنوردي،  حسن  حممد   .39
إيران، 1419هـ.

40. حممد حسن القزويني، اإلمامة الكربى واخلالفة العظمى، تعليق: مرتىض القزويني، 
مطبعة النعامن، النجف، 1958.

41. حممد حسني فضل اهلل، عيل ميزان احلق، حترير صادق اليعقويب، دار املالك، بيوت، 
ط1، 2003.

القاهرة،  النظريات السياسية اإلسالمية، دار املعارف،  الريس،  الدين  42. حممد ضياء 
ط4، 1967.

43. حممد طي، اإلمام عيل ومشكلة نظام احلكم، مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، 
بيوت، 1997.

44. حممد مهدي شمس الدين، دراسات يف هنج البالغة، دار الزهراء، بيوت، ط2، 
.1972

45. حممد مهدي شمس الدين، عهد األشرت، املؤسسة الدولية، بيوت، ط2، 2000.
جواهر  يف  العروس  تاج  الزبيدي،  احلسيني  مرتىض  حممد  الفيض  الدين  حميي   .46



291احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

القاموس، دار الفكر للنرش والطباعة والتوزيع، بيوت، 1994.
قم،  حممد،  آل  قائم  مؤسسة  احلسون،  فارس  حتقيق  التقية،  األنصاري،  مرتىض   .47

1412هـ.
آل  مؤسسة  حتقيق  املسائل،  ومستنبط  الوسائل  مستدرك  النوري،  حسني  ميزا   .48

البيت، مؤسسة آل البيت، بيوت، 1987.
املنقري، وقعة صفني، حتقيق عبد السالم حممد هارون، املؤسسة  49. نرص بن مزاحم 

العربية احلديثة، القاهرة، ط2، 1382هـ.
50. نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، 

بيوت، 1988.
للطباعة  اهلادي  دار  السالم،  51. د. نوري جعفر، فلسفة احلكم عند اإلمام عيل عليه 

والنرش والتوزيع، بيوت، 2004.





اخالقيات السياسة االسالمية بني النظرية والتطبيق
 عهد االمام علي )عليه السالم( ملالك االشرت)رضي اهلل عنه( امنوذجا

د.ال�سيخ ح�سن كرمي ماجد الربيعي
النجف اال�سرف /جامعة الكوفة

كلية الفقه / ق�سم العقيدة والفكر اال�سالمي





295احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

املقدمة 

هذا بحث بعنوان : )اخالقيات السياسة االسالمية بني النظرية والتطبيق عهد االمام 
عيل عليه السالم ملالك االشرت انموذجا(،اخرتته اوال : تلبية للدعوة الكريمة من القائمني 
السالم  املؤمنني عليه  امي  الدولة يف ضوء عهد االمام  نظام احلكم وادارة   : عىل مؤمتر 
ملالك االشرت حني واله مرص،وثانيا : لبيان جينولوجيا السياسة يف االسالم واحكامها 
االخالقية املرتابطة التي دعا اليها االمام عيل يف ادارة الدولة،واالخالقيات التطبيقة من 

اهم الفلسفات العاملية التي تدعو اليها الدول املتطورة.

كم كتبنا من كتب عىل هذا العهد العظيم يف معاهدنا وجامعاتنا وحوزاتنا؟، القليل 
ومل نعمق بحوثنا من تراثنا،وتعد هذه املبادرة مهمة جدا عىل ان تتحول البحوث ذات 

اجلدوى اىل مسار عمل يف بناء الدولة ال ان ترتك هذه البحوث للسمة االعالمية فقط.

يتحقق جدوى البحث يف التمييز بني النظم االسالمية بشكل خاص والنظم االخرى 
والعقيدة  القانون  وفق  املسلمني  النظم  االسالمي  النظام  متيز  عام،كخصائص  بشكل 
واالخالق،والعامل االخالقي متداخل يف العلوم النظرية والعملية تداخال بال انفكاك 
النظرية االسالمية،وترتابط االفكار واالعامل يف املنظومة السياسية االسالمية وهي  يف 
ممارسة االمام عيل يف ادارة الدولة والعهد هو السياسة العملية يف االدارة،نجد يف العهد 

مفردات اخالقية هتم املسؤول وترشده اىل العمل الصالح وتطبيقه عىل ارض الواقع.

قسم البحث اىل مبحثني : االول : الكلامت املفتاحية للبحث،واالخر : السياسية و 
االخالق تأصيل نظري و عميل،نتمنى ان نعطي صورة يقينية عن سياسة االسالم ودور 

االخالق فيها كمرتكز فعيل يميزها.

والتارخيية  السياسية  الدراسات  يف  اساسية  كبنية  له  االفاق  فتح  اىل  بحاجة  البحث 
للغور يف اعامقه وحتويله اىل االدارة املعارصة لكل مسؤول يدير االمور ويتصدى هلا،فعيل 

عليه السالم النموذج يف املعارضة و النموذج يف السلطة.
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املبحث االول 

 الكلمات املفتاحية

وردت يف العهد عدة الفاظ مهمة متس املسؤول واالمام يعطي التصدي للمسؤولية 
عناية خاصة و يوسع ما ينبغي فعله متازجا مع السياسة والسيايس.

نحاول هنا الرتكيز عىل االهم بام تضمنه العنوان : اي السياسة،االخالق.

اوال : السياسة : 

)1(،التدبي وتويل االمور سياسة،وربام  بامره  ساس االمر يسوسه سياسة دبره وقام 
تنظيم االشياء باي اجتاه سياسة ايضا وفق هذا التعريف.

زمن  ربام  ارسطو  قبل  االزمنة،ما  اقدم  منذ  للسياسة  املصطلحي  التعريف  وجاء 
احلضارة البابلية وقبلها حلاجة االنسان للتدبي و القيام باالمر منذ زمن االرسة االوىل 

لقد وصفت السياسة باهنا امتداد للحكم واحلكومة،وفن عالقة احلكم او جمموعة 
الشؤون التي هتم الدولة يف اطارها الوطني )2(.

تطور املصطلح كثيا اذ تشعبت لفظة سياسة يف مضامني حسب القيدية يف الدولة 
و الضبط و املال و املجتمع والقانون و غيها ففي الدولة يشي اىل االدارة املدنية لضبط 
منتظم و راسخ او شكل من اشكال احلكم،و يف اوربا توحي باالدارة املدنية او احلكومة 

املنظمة )3( وهذا غي بعيد عن تنظيم الوالية او الدولة يف سياق العهد.

السياسة  يقرأ  حيث  استغربت  لويس  لربناد  االسالم(  يف  السياسة  )لغة  اقرأ  وانا 
باملقلوب من الدولة العثامنية اىل ماقبل االسالم و االعتيادي و املنطقي ان نقرأ االصل 
ومدى تطوراته املختلفة و املطابقة لنظم االسالم ال لنظم املسلمني،و لكن ربام هي قراءة 
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جديدة لواقع مع حرضياته والتنقيب عنه،فالسياسة قد عرضها العرب قبل االسالم ثم 
انتظم العرب يف دولة االسالم و اخلالفة و السلطة.

يذكر لويس هدف الدولة التي اسست من قبل اهلل )4(،التحقيب التارخيي للمفردات 
يف  السياسة  حقيقة  معرفة  يف  كافية  غي  لويس  برنارد  ثقافة  يف  املقاربة  املفردات  و 
النظرية  سياسته  و  االسالم  نظم  مع  واملقارنات  العلمية  النامذج  االسالم،فدراسة 
والعملية تعرف االشياء عىل واقعها،مل يتعرض الكثي من املسترشقني وغيهم اىل طبيعة 
تدبي  احلاكم واملحكوم يف  يرى مشاركة  السالم،اذ  االمام عيل عليه  السياسة عند  فهم 
الدولة والواليات التابعة هلا،احلاكم باخالقه ومراعاته،واملحكوم بتفهم قرارات احلاكم 

وتنفيذها للصالح العام اواخلاص.

من الغريب قول الكثي عن غياب النص السيايس)5(،ووظائفه يف السياسة،اذا كانت 
عن  باالمجاع  االسالم  يؤكد  ومتكينه،  توصيفه  يمكن  فاحلاكم  الدولة  إدارة  السياسة 
البحث عن عدالة الراوي والشاهد والقايض واملحتسب وغيها من العنوانات،فكيف 
الرئيس ؟،فالوصف : عنوان حيدد الوظيفة ومؤهالت املوصوف يف  باحلاكم االول او 
مكانه االصيل،وها هي النبوة ثم االمامة سواء السياسية او الدينية او كالمها، فالشيعة 

يعتقدون بإدارة النبي او املعصوم او من خيول عنهام.
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البحث عن  الكامل، االنسان االرقى(  املعصوم )االنسان  او سياسة  النبي  فسياسة 
توافق يف  البحث عن  او  الناس  العدالة وحتقيقها،ان مصطلح االنتخابات لدى  مفهوم 
االمام عيل عليه  تم يف خالفه  املنتخب،وفعال  البحث عن عدالة  االختيار ويف االصل 

السالم،باالنتخاب اجلامهيي حكم االمام وليس بالنص سنة 35هـ.

لو كان البحث عن صفات احلاكم ونصوصه ملا حدثت الفتن،فالسياسة االسالمية 
تعني تطبيق االسس واملبادئ التي جاء هبا الدين خدمة للمجتمع واالنسانية،يف النظر 
الذي طبق  الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم  التأسيس لصياغة دولة  الفعل  والعمل، 
التفريع طبق االصل واطاره ال خارجه كام حصل يف  ثم  النظري،اي االصول  االصل 

الواقع.

ربام السؤال واالشكالية تطور السياسة اىل نزاع ورصاع داخيل،وربام هو نتاج فهم 
خاطئ الدارة الدولة،او اهليمنة والغاء االخر؟،ملاذا تطورت السياسة بعد الرسول صىل 
اهلل عليه وآله وسلم جلملة من الرصاعات بني اجليل االول والثاين ؟،بعد صعود ثقافة 

اهليمنة واالنفكاك عن مستلزمات موازية هلا )االخالق(.

وكذلك القوة يف موقع املنصب،القوة العادلة اي قوة العدالة يف االدارة احلقة، ولكن 
يبدو ان الثقافة املهيمنة لقوة قريش والتكوينات بعد وفاة الرسول )صىل اهلل عليه وآله 
اخلالصة،بإعتقاد  االسالمية  السياسة  بدافع  ليس  بدافعها  القوة  ظهور  دعمت  وسلم( 
)إجتهد  القاعدة  رتبت  االخطْاء  الدولة،ولكثرة  إدارة  يف  احللول  من  حل  االجتهاد  ان 
فإخطأ( فعصمت احلاكم هبذه االيديولوجيا السياسية. كان النص والتعيني يف السياسة 
االسالمية حيقق اليقني االمتدادي للرسالة بال شائبة مبتدعة او املساحمة يف احلكم بقاعدة 

)إجتهد فأخطأ(.
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فالنص والتعيني هو االمتداد الطبيعي الصل النظرية،لذلك احتاج من مل ينص عليه 
اختيار لقب خليفة،لذلك عرب عيل اومليل يف كتابه )السلطة الثقافية والسلطة السياسية( 
: احتياج احلاكم هلذا اللقب للتواصل مع الرسول وعدم اخلروج عن سلطانه ويعد نفسه 

القيم عىل الوصل بني السياسة والرشيعة )6(.

ثانيا:االخالق

خلق: اخلٌُلق،وقد يقال : رجل خليق اي : تم َخلُقُه،وهذا رجل ليس له خالق،اي : 
ليس له رغبة يف اخليواخللوق: من الطِّيب،وفعُله : التخليق والتخلق )7( يف حني يعرفه 
الراغب االصفهاين )ت 5.2 هـ( يف مفرداته : خص اخلٌُلُق بالقوى والسجايا املدركة 
ُخلٍُق عظيم(( )8(، واخلاَلُق مااكتسبه االنسان من  لََعَل  بالبصية،قال تعاىل : ))وإنك 

الفضيلة بخلقه )9(.

ربام يظهر من هذين التعريفني انه سلوك مكتسب يتعلمه االنسان ويفعله وال ينفع 
الكالم به بال سلوك ناتج من تربية خاصة ارسية او جمتمعية اصلها العقل او الدين،ومع 
هذا فإن االخالق قوة اجتامعية ونفسية يسعى اليها واىل تكوينها اجلميع وهي يف السياسة 
التي  باالعامل  تتعلق  التي  القيمية  االحكام  موضوعه  علم  االخالق  واهم،وعلم  اوىل 
توصف احلسن او القبح،ويف ضوء ذلك تكون واجبة يف احلكام دون املحكوم،الوجوب 
العقيل و الرشعي،و الرشعي ارشادي،وهذه احلالة للنفس تكون راسخة تصدر االفعال 
من خي او رش من غي حاجة اىل فكر و روية )1.(،لذلك نقول : هذه هي اخالقه سواء 

صدر منه اخلي او الرش.

ويف التعريف االصطالحي : االخالق : جمموعة قواعد السلوك مأخوذة من حيث 
هي غي مرشوطة،او هي نظرية عقلية يف اخلي و الرش )11(،ربام ان البحث االخالقي قد 
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هيمنت عليه الفلسفة باعتباره يرجع اىل العقل و احلس املشرتك ولكن البحث الدقيق 
جيد ان اهم مصادره االديان التي تدعو اىل الفضيلة واالخالق،بل ربام طغت عىل تعاليم 
االديان بامجعها الفكرة االخالقية،جتد ذلك واضحا يف كل نصوص االديان،ولكن الزال 
البحث االخالقي بحثا فلسفيا،و مع االسف جرد البحث الفقهي منه،مع ان االحكام 

الفقهية و السياسية متالزمة بل اثر من اثاره.

يقول امحد بن مسكويه )ت 421هـ(،يف كتابة )هتذيب االخالق( : غرضنا يف هذا 
 : االخالق  )12(،و  مجيلة  كلها  االفعال  عنا  به  تصدر  خلقا  النفسنا  نحصل  ان  الكتاب 
هي خيات،و فضائل،و اطرافها التي هي رشور ورذائل )13(،واخلي هو غرض افعال 
االنسان،فان كل الفنون،وكل االبحاث العقلية املرتبة،و مجيع افعالنا،و مجيع مقاصدنا 
االخالقية يظهر ان غرضها يشء من اخلي نرغب يف بلوغه،وهذا هو ما جيعل تعريفهم 
اليهم فعل  :)واوحينا  تعاىل  قال  االمال )14(  انه هو موضوع مجيع   : قالوا  اذ  تاما  للخي 

اخليات( )15(.

غرض  ديني،بل  وارشادي  عقيل  كاصل  اخليات  وحي  عىل  القرآين  النص  يؤكد 
الوجود فعل اخليات يف االدارة او يف غيها.

تقنني  اي  سيايس  حتى  او  ديني  او  اجتامعي  لقانون  ختضع  ربام  االخالقية  االفعال 
االخالق حلفظ املجتمع بالفعل السيايس.

يعتمد االمام عيل عليه السالم الفعل االخالقي اىل االمر به و هو ربام التقنني االخالقي 
للحاكم،لذلك جاء يف صدر العهد : )هذا ما امر به عبد اهلل عيل امي املؤمنني،مالك بن 
االخالقية  االلفاظ  اىل  السالم  عليه  االمام  )16(،تعرض  اليه(  عهده  يف  االشرت  احلارث 

بعنوان فعليتها عند احلاكم :
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التقوى.. 1
ايثار الطاعة.. 2
اتباع القران من فرائضه وسننه )حتقيق السعادة هبام(.. 3
االمر باملعروف والنهي عن املنكر.. 4
االمر بكرس الشهوات.. 5

ثالثا : اخالقيات ال�سيا�سة يف النظرية اال�سالمية
االخالق  بني  للعالقة  تطرق  واالخالق،فقد  احلاكم  بني  وثيقا  ربطا  العهد  يربط 
والسياسة اذ امر االشرت بعدة اوامر باعتبار منصبه وهي مقومات يتسلح هبا الدارة احلكم 

باخالق )17( :
العمل الصالح واخلوف من اهلل )السياسة الدينية(.. 6
هتذيب النفس دائام )التطبيق(.. 7
الرمحة بالناس )رعاية املجتمع(.. 8
االنصاف )االخالق(.. 9

اللطف )احلاكم وجمتمعه(.. 10
االنسانية )رشائح اجتامعية خمتلفة(.. 11
االبتعاد عن الظلم )حتقيق القانون(.. 12
االبتعاد عن االغرتار واالستئثار )احلاكم القدوة(.. 13
وغيها من املقومات التي ذكرها يف عهده تعرب عن اصالة السياسة يف االسالم : اي . 14

مرشوطة بالتامزج مع االخالق بالفعل التطبيقي.
مل تكن السياسة يف االسالم عبارة عن فن املمكن او آليات مفتوحة للحصول عىل 
السعي  اىل  تصل  معيب،وقد  غي  للسلطة  الوصول  كان  كان،وان  ثمن  باي  السلطة 

الواجب اذا كان اهلدف اسمى يف حتقيق العدالة.
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يريد االسالم حتقيق االهداف : السعادة والسياسة عن طريق العدل واالنصاف اي 
شيوع السعادة االخالقية يف اوساط املجتمع،مع هذا فال نجد يف سياسة املسلمني بعد 
حتى  االستغالل  و  التسلط  و  اهليمنة  و  الترشيد  و  القتل  اال  السالم  عليه  االمام  مقتل 
انتهت اخلالفة يف مؤمتر انقرة و مل حتقق للمسلمني اي سعادة،الهنا يف الواقع انفصلت 
وانفكت عن هذه املبادىء العظيمة،البد من مجع السياسة و االخالق،وان مل يتح لالمام 

حتقيق ذلك يف مرص.

هل يريد االمام حتقيق السعادة عن طريق السياسة،فعال كنا نقرأ ان االسالم اذا حكم 
حيقق العدالة االجتامعية،الن احلاكم يف االسالم هذا هو نظامه فال وجود لفساد اخالقي 
او اداري او مايل او كل اشكال الفساد،و لكن الثقافة و عوملتها غيت النفوس و اصبحنا 

نحمل االسالم اسام بال حمتوى.

حتولت السياسة اىل ايديولوجيا حزبية وتكتلية مقيتة يف عرصنا اليوم،خالية من اجلمع 
املستفاد من ثقافة ان السياسة اخالق،مثلام ان الدين اخالق و معاملة.

ذلك  ثقافة جتد  اجتامعي واصبح  قانون  اىل  االخالقية  املنظومة  الغريب  الفكر  حول 
واضحا يف الدول االوربية. ربام يشكل بان السياسة و الياهتا قد تغيت كثيا،اقر بذلك 
نظرياهتا،اال  و  السلطة  تقنيات  تغيت  تتغي،فقد  لن  االساسية  االخالقيات  ولكن 
التي  االسالمية  التيارات  وصول  بعد  عرصنا  ونقال،يعاين  عقال  دائمة  االخالقيات  ان 
امله  خاب  املختلفة،ولكن  وااليديرلوجيات  القوميات  عرص  يف  املسلم  هبا  حيلم  كان 
وظهرت هذه التيارات عىل حقيقتها الزائفة وفشلت يف ادارهتا،الن عنرص اخللق الديني 
االسالمي و االخالق قد ضاع او استلب متاما فكثرت الرسقات وظهر الفساد بابشع 

صوره،وعادت املجتمعات حتن اىل املايض بعد ما فقدت االمل باحلارض واملستقبل.
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املبحث الثاني 

 السياسة و االخالق

اوال : التاأ�سيل النظري

يؤكد النص القراين عىل االستقاللية السياسية،بل االستقاللية االكتفائية الهنا تشكل 
َسبِيًل  الُْمْؤِمنَِي  َعَ  لِلَْكفِرِيَن   ُ اللَّ َيَْعَل  َولَْن     : تعاىل  قال  )للمسلمني(  هلم  قوة 
واالرادة  القوة  تشكل  النفسهم  املسلمني  وقيادة  الدولة  اىل  يشي  النص  وهذا   ،)18(

واعتداء،بعيدا  بغي  قوة  ال  عدالة  قوة  ولكنها  االسالمية  الدولة  فلسفة  يف  اساس  مبدأ 
عن املعنى الفقهي و استفادة الفقهاء معاين اخر غي الذي نذكره،و انه ربام يتحمل عدة 
معان،حيفز هذا النص عىل االكتفاء و االستقالل وعدم التبعية اي سياسة بلدهم بانفسهم 
بَِما  بَيَْنُهْم  اْحُكْم  ِن 

َ
بام يريض اوامر اهلل املوجهة لصالح الناس،ومنة قوله تعاىل :َوأ

االمر  و  الظلم  دفع  النص عىل وجوب  ا  هذ  )19(،يدل  ْهَواَءُهْم 
َ
أ تَّتَبِْع  َولَا   ُ الّلَ نَْزَل 

َ
أ

مقارعة  اي  االسالمي  السيايس  النظام  هو  و  ذلك  غي  و  بالعدل  احلكم  و  باملعروف 
الظلم )2.(،وهنا امتزج السيايس باالخالقي ومن هذه النصوص وغيها،يؤصل االسالم 
لنظامه السيايس و االخالقي،فان غاية السلطة و احلكم حتقيق العدالة و السعادة ونكر 
 ،)21( اهلل(  بتقوى  )أَمَرُه   : السالم  عليه  عيل  االمام  الشخصية،قال  واملصالح  الذات  ان 
والتقوى فضيلة اخالقية وسجية سلوكية،فقد ربط االمام عليه السالم احلكم واالدارة 
بالتقوى وبنيَّ عليه السالم ملالك االشرت امهية العمل الصالح : )فليكن احب الذخائر 

اليك ذخيُة العمل الصالح...()22(.

بني  الواضح  الربط  جتد  احلديثية  والنصوص  القرانية  االيات  تستعرض  عندما 
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السياسة واالخالق،يذكر االمام يف عهده : )فإن يف الناس عيوبا الوايل احق من سرتها(
ننقط  ان  يمكن  )24(،وهنا  الفضل(  عن  بك  يعدل  بخيال  مشورتك  يف  )23(،)التدخلن 

االطار التنظيي يف اجلمع بني السياسة واالخالق :-

1-قوة الدولة يف االسالم.
2-قوة الدولة بعدالتها.

3-دفع الظلم ومقارعته.
4-العمل الصالح ذخية احلاكم.

5-التقوى درجة مقومة لسلوك احلاكم.

6-احلاكم واملجتمع )السرت، والفضل(.

والقول بالفصل بني السياسة واالخالق هو خطأ حمض وكبي لذلك سعت الشعوب 
الختيار حكامها وفق القيم االخالقية وبسط عدالة احلاكم وفق نظريات عدالة احلكم 
السيايس،والعدل واالنصاف قيم اكسيولوجية حتقق االهداف واالغراض،وهو مااكد 
عليه االمام عيل عليه السالم من بداية عهده اىل هنايته وربط بني املفهومني اللذين حيققان 
احلكومة واالدارة الناجحة، وبإختيار احلاكم العادل واملنصف تتحقق املعاين السامية يف 

الدولة.

هلل(:  اال  )الحكم   : قوهلم  سمع  ملا  اخلوارج  عىل  السالم  عليه  عيل  االمام  رد  لقد 
اال  أمرة  )ال   : يقولون  هؤالء  هلل،ولكن  اال  الحكم  انه  باطل،نعم  هبا  يراد  حق  كلمة 
االشخاص  واهواء  بحكم  ليس  السياسة  بحكم  حتكم  حكومة  من  البد  )25(،حقا  هلل( 
والثقافة  الواحد  االمر  وفرض  والقتل  التكفي  ال  واالخالق  تكفيهم،السياسة  او 
الواحدة،اهلل سبحانه قد اعطى الطريق يف االشياء واوعز ذلك اىل حكم االختيار والعقل 

واالخالق يف إدارة الدولة واالفراد واملساواة وغيها من شؤون السياسة.
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وعىل احلاكم ان يقرب العلامء يف املدارسة واملناقشة،وهنا يطرق االمام عبارة مهمة يف 
التأصيل السيايس واالخالقي، )واكثر مدارسة العلامء ومناقشة احلكامء يف تثبيت ماصلح 

عليه امر بالدك واقامة ما استقام به الناس قبلك()26(.

يؤكد االمام يف هذا النص عىل رفض االستبداد السيايس والديني وان املستبد هالك 
املجتمع  التي ختدم  النصائح  استبداده وعدم سامعه  نتيجة  بقية يف احلكم  له  وان كانت 
وتطوره،ومن يفهم بطالن نظرية احلكم املطلق او باحلق االهلي كام تأسس يف فكر الدولة 
يف  االسالم  يف  ظهرت  التي  والدول  والقرابة  بالوصية  ادعت  التي  والعباسية  االموية 

اغلبها افردت السياسة واحلكم عن الدافع االخالقي وابعدته قهرا.

اخالقي  استعداد  مها  والتدبر  السياسة  علم  االمر  حقيقة  :)يف  ارسطو  قال  وقديام 
نفسيا  تدبيا  نجد  العهد  واحدة()27(،ويف  ليست  وجودمها  صورة  ولكن  بعينه،  واحد 
وتدبيا اجتامعيا وسياسيا واخالقيا،يؤسس الدارة نموذجية لو حتولت اىل مسلك عميل 

وفعيل.

هذا التأصيل النظري لبناء الدولة مل ير النور يف اغلب دول االسالم،النه فعال حيتاج 
اىل نامذج خاصة مثل مالك االشرت او غيه،وصناعة النامذج وان كانت غي مستحيلة اال 

انه مل نحفل بسياسة حتاكي االطر النظرية.

يعطينا االمام صورة رائعة يف االقتداء بنموذجه املصطفى فهو نموذج املعارضة بعد 
وفاته )صىل اهلل عليه وآله(،ونموذج السلطة بعد خالفته عّلم الناس كيف ينقد احلاكم 
ويسمع ملنارصيه ومناوئيه،هذه الصورة ومبادئها العظيمة تشجعنا عىل البحث عن االطر 
النظرية يف احلكم وكيف يكون عليه احلاكم او ماتسمى يف الرتاث بالسياسة الرشعية،فقد 

تشعبت االراء وتناقضت يف الفهم السيايس واالخالقي لالسالم.
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الفكر  بني  اجلمع  عن  البعد  كل  بعيدة  وهي  االسالمي  النظام  ادعت  دول  نشأت 
السيايس املمزوج بالفكر االسالمي لقيادة املجتمع االسالمي.

نموذج التأصيل يف النقد كان حارضا يف دولته،فقد خرجت عليه اخلوارج،وناقشه 
يف  املساواة  يف  وخاصة  سلوكياته  بعض  يف  نقدوه  عليه،بل  واشاروا  اصحابه  من  عدة 
من  النقد  هو  مارس  القرآنية،وقد  النظرية  روح  من  انطالقا  هلم  يسمع  العطاء،وكان 
منطلق املسؤولية، وهو من املواضيع التي طرحتها مرارا وتكرارا لعيّل اجد من يدرس 
هذا املوضوع،ليكشف لنا عن عالقة الدولة باملجتمع وهدف اصالحه او مايعرف بالنقد 

االجتامعي.

ثانيا: التاأ�سيل العملي

فقد  املرصية  اىل واليته  مالك االشرت مل يصل  نظريا الن  اطارًا  العهد وان كان  هذا 
مارسه  قد  العهد  هذا  مرص،ولكن  دخوله  قرب  بحياته  اودى  بالسم  لالغتيال  تعرض 

االمام يف ظل خالفته )35هـ-4.هـ( يف الكوفة واالمصار التابعة للدولة.

يؤكد االمام عيل عليه السالم ان السياسة ليست حرفة بل هي مرتبطة بتطبيق العدل 
والعدالة ومتكني امر اهلل يف ادارة الدولة، وربام ترقى السياسة اىل نوع من العبادة،اي يربط 

بني السياسة والعقيدة واالخالق متداخلة بينهام.

حتولت السياسة املعارصة واحلديثة بإهنا مهنة وحرفة،يذكر ماكس فيرب يف حمارضته 
: خواء  بانه  آلية  العقلية عمليات  العمليات  )السياسة بوصفها حرفة(: ومع جعل كل 
خميفا  فنًا   : السيايس  االحرتاف  مهمة  صارت  فني،فقد  اخالقي،وفراغ  عقيل،وكذب 
استهالك  من  بدالً  افضل  بعمل  القيام  املانيا  يف  اليوم  بالعلامء  جيدر  وبالنتيجة  مزيفا، 

انفسهم يف خدمة العمل السيايس اليومي )28(.
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تبدأ نظرية ماكس فيرب بأمهية العمل،والعلم،واعترب الشغل وتقديسه من نتائج النمو 
تلتقي  املقاربات  والكد،ويف  العمل  بتقديس  االسالم  الرأساملية،سبقه  يف  االقتصادي 
الربوستانتية مع االسالم يف تبجيل العمل وتنظيمه،اما السياسة واحلكم فال تعد مهنة او 
حرفة يف االسالم بل هي واجبة يف اقامة العدل واالمر باملعروف والنهي عن املنكر وردع 

الظلمة والطواغيت فالتصدي هلا خدمة.

)يااهل   : يقول  وكان  هـ   .4 اىل سنة  هـ  من سنة 35  السالم(  )عليه  خالفته  كانت 
الكوفة اذا انا خرجت من عندكم بغي رحيل وراحلتي وغالمي فأنا خائن()29(،وكانت 
والواليات  االمور  وبيده  حيكم  خليفة  )3.(،وهو  ينبع  من  باملدينة  غلته  من  تأتيه  نفقته 
واالموال،فالسياسة يف نظره ليست حرفة او مهنة او بحث عن راتب فقد ساوى نفسه 

بالناس يف العطاء باعتبار حقوقهم وهو احدهم.

اعطى امرأة عربية نفس عطاء امرأة اعجمية، وقال: اين ال اجد لبني اسامعيل يف هذا 
التساوي يف احلقوق  املثال،روح  باب  بني اسحاق)31(، وربام هذا من  الفىء فضال عىل 
هي فكرة املواطنة املعارصة،فقد غي ثقافة التفضيل التي كانت سائدة قبل خالفته وهذا 
العمل السيايس افقده الكثي من املنارصة يف جمتمع تعود عىل التفضيل و اعرتض عليه 
طائفة من اصحابه يف هذه القضية و حاولوا معه ان يعمل بالتفضيل الذي عمل به معاوية 
وغيه،وكان جوابه : اتامروين ان اطلب النرص باجلور ؟ واهلل ال افعل ماطلعت شمس 
وما الح يف السامء نجم،واهلل لو كان ماهلم يل لواسيت بينهم فكيف وانام هي امواهلم )32(.

هذه هي السياسة و هذه هي االخالق وهذا هو الدين الذي جعل االمام يقسم بان 
ويذهبوا  يرتكوه  الكوفة  يف  القبائل  رؤساء  من  الكثي  جعل  مما  بالتساوي  التوزيع  يتم 
صنع  كام  النرص  يصنع  التفضيل  السياستني،جمرد  بني  التمييز  البدمن  معاوية،وهنا  اىل 
وليس  االسالم  يف  االخالق  و  السياسة  حكمت  التي  الدينية  املبادىء  ملعاوية،لكن 
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العكس،السياسة غاية وهدف بل ان التطبيق الفعيل لالطر النظرية هو اهلدف و هو الغاية 
من الوصول اىل سلطة احلكم وسياسة املجتمع الفعلية.

لقد ادرك االمام املشكلة املالية و السياسية و االستبداد،املال يصنع االستبداد،لكن 
السياسة االسالمية تؤكد وضع االشياء يف مواضعها لذلك جاء عنه : ))من كان له مال 
فاياه والفساد(( )33(،كان شديدا يف االموال يقسمه بالسوية،و قد اعطى الناس يف عام 
واحدا ثالثة اعطية ثم قدم عليه خراج اصفهان،فقال : ايا الناس اغدوا فخذوا،فو اهلل 

ما انا لكم بخازن،ثم امر بيت املال فكنس ونضح )34(.

كان يتأسى بالنبي النه نموذجه،هذه هي سيته السياسية واالخالقية،فقد مجع بينهام 
و النكاد نستطيع التفريق بينهام.

لبن  يديه  بني  فاذا   : ماشاهده(  )ينقل  علقمة(  بن  )عقبة  اصحابه  احد  عليه  دخل 
حامض آذتني محوضته وكرس يابسة،فقلت : يا امي املؤمنني اتاكل مثل هذا؟)35(،اجابه: 
رايت رسول اهلل ياكل ايبس من هذا،ويلبس اخشن،فاذا انا مل آخذ بام اخذ به خفت ان 

ال احلق به )36(.

هذا ماكان يويص به نفسه و االخرين ممن عينهم والة و عىل راسهم مالك االشرت يف 
عهده،فكل ما كان يعمله جاء يف العهد انه ربام يصح لنا ان نقول العهد سيته السياسية 

و االخالقية يف احلكم بل هو جينولوجيا احلكم السيايس يف االسالم.

لن يتميز االمام عن جمتمعه حتى يف املاكل او امللبس بل اقل منهم الن معياره الفقي 
التايس بسية  و  املسؤولية  البعض،اهنا  يتصور  فقيا كام  ليس  انه  املاكل وامللبس،مع  يف 

الرسول ودولته يف املدينة املنورة.

فعن سويد بن غفلة قال : دخلت عليه فاذا بني يديه قعب )لبن( اجد رحيه من شدة 
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محوضته و يف يده رغيف ترى قشار الشعي عىل وجهه، و عاتب سويد اهله،فاخربوه هو 
امرهم،فاجاب االمام : بايب وامي من مل يشبع ثالثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا 

ومل ينخل دقيقه،قال : يعني رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وسلم)37(.

هم  و  االخالق  وهم  السياسة  ديمومتها،هم  و  نامذجه  االسالم  يصنع  هكذا 
و  نفسه  مع  سياسته  هذه  االسالم  يف  االخالق  و  السياسة  معجم  هو  املسؤولية،هذا 
املجتمع و رفض التاميز بني احلاكم و املحكوم العيش وسط املجتمع،رفع احلواجز عنهم 
حتى يف ماكله و ملبسه،هذه السية الفعلية يف ظل السلطة و احلكم و احلكومة،هذا هو 
عهده الذي مارسه و اعطاه اىل مالك االشرت،وربام يقولون النظرية سياسية يف االسالم.

كام كتب يف العهد حرصه عىل استقالل القضاء و االهتامم بالقايض،مارس ذلك فعال 
يف قضية الدرع،و كانه ليس بخليفة امام القضاء )38(،و قد قىض رشحيا للنرصاين يف ظل 
القانون االسالمي اسس السجن،فعن  دولة املسلمني،ولضامن حفظ املجتمع و فرض 
سابق الرببري قال : رايت عليا عليه السالم اسس املحبس و هو خص )القصب(،و كان 

يفرجونه وخيرجون منه فبناه باجلص و االجر )39(.

مل يكن العهد الذي اشتهر بالقرينة ملالك االشرت فقد كان هناك عهدا اخر سبقه اىل 
اهل مرص ايضا يسمى عهد حممد بن ايب بكر اىل اهل مرص و هو اليقل امهية عن العهد 
هذا  اخذ  ان  به  انتهى  لكنه  و  االداري  و  السيايس  و  العبادي  التنظيم  فيه  املشهور جاء 
العهد اىل معاوية و كان ينظر فيه و يعجبه،و قد اشار عليه الوليد بن عقبة ان حيرق،اال 
ايب  بن  عيل  كتب  من  هذه  ان   : النقول  انا   : خلواصه  رصح  و  امهيته  عرف  معاوية  ان 
طالب،و لكنا نقول : ان هذه من كتب ايب بكر كانت عند ابنه حممد فنحن نقيض هبا و 
نفتي،فلم تزل تلك الكتب يف خزائن بني امية حتى ويل عمر بن عبد العزيز فهو الذي 
اظهر اهنا من احاديث عيل بن ايب طالب )4.( )عليه السالم(،والمهية هذا العهد العظيم 
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املنظم الدارة الدولة والوالية ملا بلغه ان ذلك الكتاب صار ملعاوية اشتد ذلك عليه،وقال 
: اين استعملت حممد بن ايب بكر عىل مرص فزعم انه ال علم له بالسنة،فكتبت اليه كتابا 
فيه السنة،فقتل واخذ الكتاب )41(،ويبدو اهنا جمموعة كتب كتبت،فقد جاء يف بعضها : 
القول  اهلل،فان خي  الناس يف  اهلل وال ختش  االسالم،اخش  بسبع هن جوامع  اوصيك 
ماصدقه العمل......... الخ )42(،لو دققنا العبارة االخية اي : القول والعمل هو نفسه 

باملقاربة النظرية والتطبيق.

عدة  العهد  درس  كام  معمقة  دراسة  اىل  بحاجة  الكتاب  هذا  ان  نظري  ويف 
دراسات،وخاصة من جهة الفكر السيايس يف االسالم ويف عبارة مهمة يف بناء احلضارة 
والثقافة -جاءت يف عهد مالك- حيذر االمام من سقوط الدول وزواهلا اذا فقدت العمران: 
)فإن العمران حمتمل مامحلته وانام يؤتى خراب االرض من اعواز اهلها،وانام يعوز اهلها 
الرشاف انفس الوالة عىل اجلمع وسوء ظنهم بالبقاء،وقلة انتفاعهم بالعرب)43(، العمران 
هنا اختصارًا لكل املشاريع التنموية للبالد وهو حث عىل ان اليعطل اي مرشوع يفيد 

العباد والبالد.)44( وكالمه يف العامرة حيتاج اىل دراسة معمقة

لربطه بني العامرة وصالح السياسة،والعامرة والدولة، فقد جاء : )وليكن نظرك يف 
عامرة االرض ابلغ من نظرك يف استجالب اخلراج، الن ذلك اليدرك اال بالعامرة، ومن 
طلب اخلراج بغي عامرة أخرب البالد،وأهلك العباد،ومل يستقم امره اال قليال)45(( ،يؤكد 
يف هذا النص عىل ان العوائد تنعكس عىل املجتمع وتطوره حضاريًا وثقافيا،كالرضائب 
التي تأخذها الدول اليوم فتنعكس عىل ازدهارها وتطورها اقتصاديا وثقافيا، وخاصة يف 
الدول املتطورة وعىل العكس منها يف الدول النامية والفقية،بسبب استغالل السياسة يف 
اإلثراء بال سبب،وظهور مصطلح السيايس التاجر،واالثراء بالسياسة،وقد اشار االمام 

يف النص السابق : )الرشاف انفس الوالة عىل اجلمع( )46(.
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ا

خلالصة:

بعد هذه اجلولة الرسيعة يف هذا البحث توصلنا اىل النتائج اآلتية :-

1-اقرتان السياسة باالخالق يف الفكر السيايس االسالمي.
2-ملعرفة ذلك تنصب الدراسات عىل نموذجي الرسول يف دولته واالمام يف خالفته.

3-يمكن تقعيد الفكر االسالمي وانشاء الدولة الكريمة يف االطر النظرية.
4- اثر النقد االجتامعي يف اصالح احلاكم والدولة يف االسالم.

5-صالح السياسة بالعمران.
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اهلوامش:

)1( الفيومي، امحد بن حممد بن عيل املقري )ت.77.هـ(، كتاب املصباح املني يف غريب 
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العربية للرتمجة، 2.1.م(، ص 412. 
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ص51.
الوحدة  دراسات  والسياسة،)بيوت:مركز  بلقزيز،النبوة  االله  )5( عبد 

العربية،2.11م(،ص46.  
)6( عيل اومليل، السلطة الثقافية والسلطة السياسية، )بيوت: مركز دراسات الوحدة 

العربية، 2.11م(، ص12.
)7( الفراهيدي، ابو عبد الرمحن اخلليل بن امحد )ت 175هـ(، كتاب العني، )بيوت: 

دار احياء الرتاث العريب، 1426 هـ/ 2..5م(، ص265.
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)9(الراغب االصفهاين، ابو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، ضبط 
: هيثم طعيمي، )بيوت : دار احياء الرتاث العريب، 1423هـ/2..2م(، ص164.
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حتقق ورشح : نواف اجلراح، )بيوت : دار صادر، 1427 هـ /2..6م(، ص9.
املصدر نفسه، ص28.  )13(

ارسطو طاليس، علم االخالق اىل نيقو ماخوس، ترمجة : بارمتيل سانتهلي، نقلة   )14(
الكتب املرصية، 1343هـ/  السيد، )القاهرة : مطبعة دار  : امحد لطفي  العربية  اىل 

1924م(ج1، ص167.
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الرشيف الريض، ابو احلسن حممد الريض بن احلسن املوسوي، هنج البالغة وهو   )16(
جمموع ما اختاره الرشيف من كالم امي املؤمنني ايب احلسن عيل بن ايب طالب عليه 
السالم، ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية : صبحي الصالح، )قم : دار االسوة، 

1425هـ(، ص 589.
للمزيد ينظر : هنج البالغة، ص 589 -591.   )17(

النساء/ 141.  )18(
املائدة /49.  )19(

سجاد ايزدهي، افاق الفكر السايس عند صاحب اجلواهر )الشيخ حممد حسن   ).2(
النجفي(، ترمجة : امحد ابو زيد، )بيوت : مركز الغدير، 1433هـ / 2.12م(، ص 

..5
هنج البالغة، ص589.  )21(
املصدر نفسه، ص59..  )22(

املصدر نفسه، ص593.  )23(
املصدر نفسه،ص594.     )24(
)1(هنج البالغة،ص79.  )25(

)2(هنج البالغة، ص596.  )26(
)3(ارسطو، االخالق، ج2،ص133.  )27(
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كتورة  جورج  ترمجة:  حرفة،  بوصفهام  والسياسة  العلم  فيرب،  )1(ماكس   )28(
،)بيوت: املنظمة العربية للرتمجة ،2.11م(، ص 1.8-2.7. 

عبد  حتق:  الغارات،  هـ(،  )ت283  حممد  بن  ابراهيم  اسحاق  ابو  )1(الثقفي،   )29(
الزهراء احلسيني، )دار الكتاب االسالمي، 141.هـ /199.م(،ص44.

)2(املصدر نفسه، الصفحة نفسها.   ).3(
)3( الفارات، ص46.  )31(

)4( املصدر نفسه، ص48.  )32(
)33(.الغارات، ص 48.

املصدر نفسه، ص55.  )34(
املصدر نفسه، ص الصفحة نفسها.  )35(

املصدر نفسه، ص 56.  )36(

املصدر نفسه، ص 57.  )37(
ينظر : الغارات، ص 75-74.  )38(

املصدر نفسه، ص 79.  )39(
املصدر نفسه، ص 16..   ).4(

املصدر نفسه، ص 161.    )41(
املصدر نفسه، ص 158.   )42(

هنج البالغة، ص6.3.  )43(
واملسؤولني،  القادة  اىل  السالم  عليه  املؤمنني  امي  عهد  الدين،  نور  عباس   )44(

)بيوت: مركز بقية اهلل االعظم، 1998م( ص87.
هنج البالغة، ص6.2.  )45(

املصدر نفسه، ص6.4.  )46(
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امل�سادر واملراجع
القرآن الكريم هو القول الفصل.

ابراهيم مصطفى وآخرون.
1-املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية.

ارسطو طاليس.
امحد   : العربية  اىل  سانتهلي،نقله  بارتلمي   : نيقوماخوس،ترمجة  اىل  االخالق  2-علم 

لطفي السيد،)القاهرة : مطبعة دار الكتب املرصية،1343هـ / 1924م(.
برنارد لويس.

3-لغة السياسة يف االسالم،ترمجة : ابراهيم شتا،دار قرطبة 1993.
الثقفي،ابو اسحاق ابراهيم بن حممد )ت 283هـ(.

4-الغارات،حتقيق : عبد الزهراء احلسيني،دار الكتاب االسالمي،141.هـ / 199.م.
الراغب االصفهاين،ابو القاسم احلسني بن حممد )ت 5.2هـ(.

الرتاث  احياء  دار   : طعيمي،)بيوت  هيثم   : القرآن،ضبط  غريب  يف  5-املفردات 
العريب،1423هـ / 2..2م(.

سجاد ايزدهي.
6-آفاق الفكر السيايس عند صاحب اجلواهر )الشيخ حممد حسن النجفي(،ترمجة : امحد 

ابو زيد،)بيوت : مركز الغدير،1433هـ / 2.12م(.
الرشيف الريض،ابو احلسن حممد الريض بن احلسن املوسوي )ت 4.6هـ(.

7-هنج البالغة وهو جمموع مااختاره الرشيف من كالم امي املؤمنني ايب احلسن عيل بن 
ايب طالب عليه السالم،ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية : صبحي الصالح،)قم : 

دار االسوة،1425 هـ(.
طوين بينيت - لورانس غروسبيغ وميغان موريس.

سعيد   : واملجتمع،ترمجة  الثقافة  مصطلحات  معجم  جديدة  اصطالحية  8-مفتاتيح 
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الغانمي،)بيوت : املنظمة العربية للرتمجة،2.1. م(.
عبد االله بلقزيز.

9-النبوة والسياسة،)بيوت : مركز دراسات الوحدة العربية،2.11م(.
عيل اومليل.

الوحدة  دراسات  مركز   : السياسية،)بيوت  والسلطة  الثقافية  1.-السلطة 
العربية،2.11م(.

الفيومي،امحد بن حممد بن عيل املقري )ت 77.هـ(.
املطبعة   : للرافعي،)القاهرة  الكبي  الرشح  غريب  يف  املني  املصباح  11-كتاب 

املنيية،1928م(.
الفراهيدي،ابو عبد الرمحن اخلليل بن امحد )ت 175 هـ(.

12-كتاب العني،)بيوت : دار احياء الرتاث العريب،1426 هـ / 2..5 م(.
ماكس فيرب.

العربية  املنظمة   : : جورج كتورة،)بيوت  والسياسة بوصفهام حرفة،ترمجة  13-العلم 
للرتمجة،2.11م(.

مراد وهبة.
14-املعجم الفلسفي،)القاهرة : دار الثقافة اجلديد،1979 م(.

مسكويه،امحد بن حممد بن يعقوب الرازي )ت 421هـ(.
دار   : اجلراح،)بيوت  نواف   : ورشح  االعراق،حتقيق  وتطهي  االخالق  15-هتذيب 

صادر،1427هـ / 2..6 م(. 
ناظم عبد الواحد اجلاسور. 

النهضة  دار   : والدولية،)بيوت  والفلسفية  السياسية  املصطلحات  16-موسوعة 
العربية،1432هـ / 2.11م(. 



مفاهيم وتطبيقات حقوق اإلنسان يف الفكر اإلسالمي 

)عهد االمام علي »عليه السالم« اىل مالك االشرت)رضوان اهلل عليه( امنوذجا(

م.د حيدر غامن عبد احل�سن / مركز درا�سات الكوفة
م.م حم�سن عدنان �سالح/ مركز درا�سات الكوفة
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امللخص

الشك يف ان موضوع حقوق االنسان بات مقياس رقي األمم ومتدن شعبها بمقدار 
هذا  »تأصيل  عن  مهم  تساؤل  الباحثني  ذهن  يف  قدح  هنا  ومن  الفرد  حلريات  صوهنا 
ثقافات أخرى سابقة، وما سبب  ان هناك  ام  الليربالية،  الثقافة  املفهوم«، هل هو وليد 

رعاية الغرب هلذا املرشوع بفرض وجود ثقافات سابقة صاغت قواعد هذا املفهوم.

اقتضت اإلجابة عىل هذا التساؤل البحث يف مصادر الفكر اإلسالمي، اذا ما سلمنا 
االنسان  حقوق  تكون  ان  ينبغي  متكامل«  حضاري  »مرشوع  اإلسالمي  املرشوع  بأن 
وحريات الفرد من أولوياته، بدءَا من القران الكريم بوصفه منبع الترشيع اإلسالمي، 
ومن ثم دستور اإلمة اإلسالمية األول الذي صاغه النبي الكريم، وصوالً اىل عهد امي 
املؤمنني اىل واليه عىل مرص مالك بن احلارث االشرت التي تتجاوز كوهنا وثيقة سياسية 
اىل خالصة النظرية اإلسالمية اهلادفة اىل صون حقوق الفرد واألمة، تلك النظرية التي مل 
تستطع الثقافات األخرى بلوغها اال بعد خماض عسي وحتوالت مهمة مع مطلع القرن 

العرشين.

تطبيقاته  يف  بل  نشأته  يف  إسالميًا  مرشوعًا  االنسان  حقوق  مرشوع  ان  اتضح  وقد 
عن  تقف  مل  الهنا  االجتامعية،  الثورات  عموم  عىل  سمت  التي  التطبيقات  تلك  أيضَا، 

حدود الدين او العرق بل نادت بصون حقوق وحريات افراد األمة مجيعًا.

ولوحَظ أيضا ان املرشوع اإلسالمي اإلنساين مل يقف عن حدود إرساء قواعد هذا 
احلاكم،  احلقوق من سلطة  تلك  قوانني حتمي  بل عكف عىل صياغة  املفهوم فحسب، 
تلك القوانني التي صاغها امام اإلنسانية االمام عيل بن ايب طالب يف عهده ملالك االشرت.

والبد لنا من اإلشارة هنا اىل ان االمام عيل )عليه السالم( قد رام من وراء صياغة 
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اإلنسانية،  فيه اسمى معاين  تتجسد  الذي  الفاضل  املجتمع  بناء  اإلنسانية  القواعد  هذه 
ليثبت بذلك وبام ال يقبل الشك ان نظرية حقوق االنسان هلي نظرية إسالمية يف نشأهتا 

وتطبيقاهتا.

املقدمة

نظرًا  سواهم  او  االكاديميني  سواء  الباحثني  اهتامم  االنسان  حقوق  موضوع  شغل 
ألمهية املوضوع يف بناء االنسان وتوصيف االمم بعد ان اضحت مسألة حقوق االنسان 

معيارًا لرقي االمم ومدى متدن الشعب بمقدار صوهنا حلريات الفرد.

بدى امهية البحث من خالل مدى تأصيل مفهوم حقوق االنسان، وهل ولد من رحم 
الليربالية ؟ ام ان هناك ثقافات اخرى مرتاكمة، وما سبب رعاية الغرب ملرشوع حقوق 
الفكر االسالمي  اىل  العودة  التساؤالت رضورة  لذا تطلب االجابة عن هذه  االنسان، 
فيه  كان  الذي  الوقت  يف  برز  متكامل  حضاري  مرشوع  االسالمي  املرشوع  ان  خاصة 
الغرب غارق بلجج الظالم وكان من الطبيعي ان يكون حلقوق االنسان وحريات الفرد 

يف مقدمة احلقوق التي برش هبا الدين االسالمي.

طرح الباحثان تساؤالت عدة حول حقوق االنسان يف مدة خالفة االمام عيل بن ايب 
طالب )عليه السالم( بدأت بكيفية حق احلياة؟ وهل كان االمن واالمان من اولويات 
والطفل  املراءة  بحقوق  بدءًا  احلقوق  تلك  صاغ  وكيف  املؤمنني؟  امي  فكر  يف  احلقوق 
وحق الرتبية والتعليم؟ كل هذه التساؤالت طرحت لتكون اجاباهتا ضمن متون البحث.

استند الباحثان عىل مصادر عدة لوضع اجابات للتساؤالت املطروحة سابقًا تقدمها 
القران الكريم وبعض املصادر االسالمية التي كانت خي معني لرتمجة بعض الشخصيات 
البحث فضاًل عن  اغناء فقرات  التي اسهمت يف  املراجع احلديثة  االسالمية وعدد من 
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البحوث املنشورة التي ادىل الباحثني فيها بدلوهم حول هذا املوضوع.

مفاهيم وتطيقات حقوق االن�سان يف الفكر االإ�سالمي )عهد امري املوؤمنني اىل مالك 
اال�سرت امنوذجا(.

حقوق االإن�سان لغٍة وا�سطالحًا :

احلقوق لغٍة : املفرد بالعربية هو )احلق( ضد الباطل، وهو بمعنى الثابت والواجب 
املقتيض واجلمع )حقوق()1(، والفعل منه )حق( ثبت ووجب، يقال )هو أحق به( بمعنى 
أجدر ويقال )كان حقًا له يف مال أبيه( أي نصيبه وحّظه من ذلك املال، فاحلق يف املال 
بالباطل  اهلل  دين  باحلق وحتق كل جمادل يف  القيامة ألهنا  النصيب، و)احلاقة( هي  تعني 

فتحقه أي تغلبه)2(.

وعليه فأن املادة اللغوية لكلمة احلق تدور عىل معاٍن عدة، منها الثبوت والوجوب 
واللزوم ونقيض الباطل والنصيب و )حق( األمر، َحقًا، وحقه. وحقوقًا: صح وثبت 
 ،)3(لُِينِْذَر َمْن َكاَن َحّيًا َوَيِحّقَ الَْقْوُل َعلَى الَْكافِرِيَن :وصدق و وجاء يف قوله تعاىل

ويقال حيق عليك )جيي عليك( )4(.

احلق ا�سطالحًا:

اختلف مفهوم احلق تبعًا لطبيعة املجتمع االنساين وكيانه، فاحلق كاصطالح قانوين 
يعني السلطة او القدرة التي يقررها القانون لشخص ويكون له بمقتضاها ميزة القيام 
تكفل  التي  القانونية  واحلامية  يشء  عمل  قدرة  اهنا  احلقوق  يميز  ما  واهم  معني،  بعمل 

احرتام ومحاية هذه القدرة يف مواجهة الغي واحلقوق انواع:

حقوق سياسية مثل، حقوق االنتخاب، حق الرتشيح، حق تويل الوظائف العامة، . 1
حق امللكية.
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بفروعه . 2 اخلاص  القانون  لقواعد  طبقًا  تنشأ  التي  احلقوق  وهي  خاصة،  حقوق 
املختلفة وتشمل حقوق االرسة التي تقررها قوانني االحوال الشخصية، واحلقوق 

املالية التي تقررها قواعد املعامالت)5( ،
يقصد هبا امليزات أو املصالح أو احلريات التي يتوقعها الفرد أو اجلامعة من املجتمع، . 3

أو من الدولة وبام يتفق مع معاييها. واحلقوق من وجهة نظر القانون هي السلطة 
التي خيوهلا القانون لشخص لتمكنه من القيام بأعامل معينة حتقيقًا ملصلحة له يعرتف 
أن  التي ال يمكن للبرش  املعايي األساسية  القانون، كام يمكن تعريفها عىل أهنا  هبا 
يعيشوا من دوهنا بكرامة كأناس، وعليه تكون حقوق اإلنسان هي أساس احلرية 
الفرد  تنمية  إمكان  يتيح  أن  واحرتامها  تفعيلها  شأن  من  وإن  والسالم،  والعدالة 

واملجتمع تنمية كاملة )6(.

واضاف أصحاب القانون الوضعي بأنه : » رابطة قانونية بمقتضاها خّيول القانون 
شخصًا من األشخاص عىل سبيل االنفراد واألستئثار للتسليط عىل يشء أو أقتضاء أداء 
معني من شخص أخر، وقيل احلق هو قدرة أو سلطة إدارية خّيوهلا القانون شخصًا معينًا 
فقد  القدامى  املسلمني  علامء  أما  القانون،  حيميها  مصلحة  احلق  وقيل  حدودها،  يرسم 

ذهب بعضهم اىل تقسيمه اىل نوعني :

النوع األول : حق هلل، وهو أمره وهنيه.

النوع الثاين : حق العبد، وهو مصاحله )7(.

بدراسة  خيتص  علم  انه  منها  االنسان  حلقوق  املفاهيم  من  مجلة  نصوغ  ان  ويمكننا 
ومحاية  إقرار  خالل  من  اإلنسانية  الكرامة  حفظ  ألجل  االجتامعية  والقيم  الروابط 

احلقوق)8(.

أو  وقومياهتم  أجناسهم  اختالف  عىل  البرش،  جلميع  املتأصلة  احلقوق  تلك  واهنا 



323احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

أعراقهم أو الواهنم أو أدياهنم مجيعًا عىل قدم املساواة يف احلقوق اإلنسانية من غي متييز، 
وتلك احلقوق مرتابطة وقابلة للتجزئة، ومعنى اخر أهنا ضامنات قانونية عاملية يمكن من 
خالهلا محاية األفراد واملجموعات من إجراءات احلكومات، أن القانون العاملي حلقوق 
للقانون، كام أن حقوق اإلنسان ال  بعدم فعل أشياء معاكسة  يلزم احلكومات  اإلنسان 
تشرتى وال تكتسب وال تورث، فهي ببساطة ملك الناس ألهنم برش، فحقوق اإلنسان 

متأصلة يف كل فرد وأهنا ثابتة ولكل البرش)9(.

حقوق  مفهوم  لتعريف  اإلسالمي  العريب  املوروث  يف  واضحة  حماولة  اول  جاءت 
االنسان عىل يد )أبو إسحاق الشاطبي()1.( من علامء القرن اخلامس اهلجري ومن اعمدة 
علم األصول اذ كتب يف كتاب »املوافقات«)11( يف املجلد الثاين حتت عنوان الرضوريات 
اخلمسة ) حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ املال، حفظ العرض(، ليؤكد 
)ابن القيم اجلوزية()12( يف القرن اخلامس اهلجري عىل تأسيس حقوق الفرد يف املجتمع 

عىل أساس املصلحة اذ قال »أينام وجدت املصلحة فثمة رشع اهلل«)13(.

ويف ضوء ذلك تكون جذور هذا املفهوم إسالمية وسابقة للمحاوالت الغربية التي 
بتقديس  التي عنت  السابع عرش  القرن  توجت باإلعالن األمريكي حلقوق اإلنسان يف 
الفرد ودوره يف بناء املجتمع والضامن االجتامعي وتأسيس املجتمع الديمقراطي وحرية 

تكريس رأس املال واحياء األرض واملساواة)14(.

سامهت الديانات الساموية يف تأسيس الوعي بحرية اإلنسان اذ اهنا تعترب احلياة هبة 
من اهلل، وأن اإلنسان جمبول عىل احلفاظ واملثابرة عىل حياته، فال جيوز أن حيرم أحد منها 
وال جيوز أن ينتهك يف يشء حامل احلياة وحاويا وهو اجلسم، ألن كل انتهاك أو تأليم 
أو تعذيب، أو فناء للجسم يعد حرمانا من احلياة أو تنقيص من قداستها، وان املساواة 

باحلقوق جيب أن تكون متساوية)15(.
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تكفل اإلسالم بإعالن حقوق اإلنسان، منذ معرفة وحدانية اهلل سبحانه وتعاىل، اذ 
خلق البرش وكرمهم أفضل واحسن تكريم عىل مجيع خملوقاته بقوله تعاىل: َولََقْد َكّرَْمَنا 
لَْناُهْم َعلَى َكثِيٍر  َوفَّضَ ّيَِباِت  الّطَ ِمَن  َوَرزَْقَناُهْم  َوالَْبْحرِ  الَْبّرِ  آََدَم وََحَملَْناُهْم فِى  بَنِى 
ْن َخلَْقَنا َتْفِضيلًا )16( ووضع هلم املنهج الذي يسيون عليه يف هذه احلياة، جاعاًل  ِمّمَ
وانجازاهتا  معطياهتا  بحيث تصب كل  اإلنسانية  للمسية  املركزي  املحور  اإلنسان  من 
وطموحاهتا يف حمصلة هنائية هي خي هذا اإلنسان، الكون كله، بسامواته وارضه ومجاده 
نَّ 

َ
لَْم تََرْوا أ

َ
ونباته وحيوانه، مسخرة خلي اإلنسان، أكرم خلق اهلل عند اهلل بقوله تعاىلأ

.)17( رِْض
َ
َماَواِت َوَما ِف اأْل َر لَُكْم َما ِف السَّ َ َسخَّ اللَّ

الفرد قبل اإلسالم  يمكننا ان نجد تعليال هلذا االمر هو للواقع املظلم الذي عاشه 
الذي يمكننا ان نسميه واقع امتهان الكرامات واستباحت احلرمات، فكان من الرضوري 
ان ينهض اإلسالم بوصفه مرشوعا اصالحيا بحامية تلك احلقوق سواء كانت للفرد او 

املجتمع.

حقوق االإن�سان يف الفكر االإ�سالمي :

اعرتفت الرشيعة اإلسالمية منذ فجرها األول بحقوق اإلنسان وحريته األساسية يف 
وقت مل يكن لإلنسان حق أو حرية أو كرامة يف ذلك املحيط اذ التاميز بني الرجال والنساء 
واألحرار والعبيد بصورة تنتهك فيه حرية اإلنسان بالنسبة للمرأة والعبد، فكان ديدن 
العرب يف اجلاهلية هو االعتداء عىل أموال وممتلكات بعضهم البعض بل كان ذلك من 
الصفات املميزة للعرب قبل هداية اإلسالم هلم، والن الرشيعة اإلسالمية جاءت لتنتشل 
اإلنسانية  للحقوق  األوىل  الثورة  الكريم  القرآن  اعلن  املرير،  الواقع  ذلك  من  الناس 
ووضع القواعد األساسية لألحكام الدينية واملدنية التي خيضع هلا املجتمع والدولة ومل 
يكتِف اإلسالم بتحرير اإلنسان من العبودية لغي اهلل وحفظ حريته واملنع من العدوان، 
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وإنام أرسى قواعد العمل عىل تأكيد ومحاية هذه الكرامة ومتطلباهتا بإطار حقوقي فيه من 
الشمولية يفتقر اليه أي نظام قانوين وضعي معارص، فهو إضافة لتأكيد الكرامة اإلنسانية 
بمفهومها املادي، فقد أعطى للكيان املعنوي لإلنسان املتعلق بكرامته محاية أيضًا، فتحريم 
القتل بغي حق هو تأكيد للحق يف احلياة كام جاء يف قوله تعاىل وال تَقُتلواْ انلَفَس الت 

ًم الُل إال باَلِق)18(، كام حرم اإلسالم إهانة وإذالل اإلنسان)19(. َحرَّ
اإلنسانية  القيمة  يف  الناس  بني  املساواة  اإلسالم  أعلن  الرسالة  هلذه  واستكامالً 
كام  العامة،  واحلقوق  واجلزاء  واملسؤوليات  والشؤون  املدنية  احلقوق  ويف  املشرتكة، 
ساوى اإلسالم يف احلقوق املدنية بني الرجل واملرأة واعرتف هلا بإنسانيتها كاملة ومنحها 
األهلية الكاملة يف مجيع الترصفات كام ساوى اإلسالم يف احلقوق املدنية بني املسلمني 
وغي املسلمني يف املجتمع، فأعطى اإلسالم حقوق للذميني واملعاهدين يف بلد اإلسالم 
نفس تلك احلقوق التي يتمتع هبا املسلمني، وتطبق عليهم القوانني نفسها التي تطبق عىل 
املسلمني، وليصبحوا غي املسلمني يف املجتمع اإلسالمي أمانة يف أعناق املسلمني ومن 

هنا جاءت تسميتهم بالذميني من ))الذمة(( أي األمانة التي هي لدى املسلم )2.(.

فقه احلقوق بعد ا�سدار الوثيقة:

أن صحيفة املدينة أو دستور املدينة هي الوثيقة املنظمة التي اطلقها الرسول )صىل اهلل 
عليه واله وسلم( وأعلنها لتنظيم العالقات األجتامعية واألقتصادية والدينية والسياسية 
ملجتمع املدينة بمختلف فئاهتم وقد أورد أبن إسحاق نص الكتاب الذي كتبه الرسول 
)صىل اهلل عليه واله وسلم( بني املهاجرين واألنصار واليهود والذي يتألف من ) 5. ( 
يعزز  مما  الباحثني ألهنا وردت يف مصادر خمتلفة مع سندها  بني  ثقة  فقرة وهي موضع 
ما  بقدر  واليهود  الرسول  بني  متت  معاهدة  الوثيقة  هذه  تكون  أن  ويستبعد  صحتها 
ورئيس  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  بصفته  الرسول  من  صادر  إعالن  هي 
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دولة املدينة فهي تفتقر اىل ذكر األطراف التي عقدت املعاهدة وعدم اإلشارة اىل كتاهبا 
التي  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  معاهدات  يف  األمر  هو  كام  عليها  واملوقعني 

وقعها مع قريش وغيهم ومنها صلح احلديبية وغيها)21(.

وعليهم  حقوقهم  هلم  واحة  أم  اهنم  عىل  املدينة  جمتمع  اىل  املدينة  وثيقة  نظرت  لقد 
واجباهتم من خالل فهم دقيق حلقوق اإلنسان، فجاء يف أحد نصوصها ] هذا كتاب حممد 
النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب ومن تبعهم 
فلحق هبم وجاهد معهم أهنم امة واحدة من دون الناس [)22(، كام جاء : ) وأن يود بني 
عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم وللمسلمني دينهم مواليهم وأنفسهم، كذلك لغي 
بني عوف من اليهود ( وعىل هذا يظهر من النصوص اآلنفة الذكر أن األمة يف املدينة قد 
تشكلت من املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب أي من املهاجرين واألنصار ولكنها 
مل تكن مقصورة عليهم، بل إهنا أتسعت لتشمل من تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم أي 
كل من أرتىض أن يكون معهم من أهل املدينة وبذلك شملت الوثيقة املرشكني من أبناء 
قبيلتي األوس واخلزرج أمة من املؤمنني وذلك ألهنم أرتضوا أن يعيشوا يف إطار األمة 
عىل وفق املبادئ التي جاءت هبا الوثيقة، وبذلك أوجدت هذه الوثيقة حقًا لإلنسان أن 
يعيش يف هذا اإلطار سواء كان مؤمنًا أو مرشكًا يوديًا أم غي ذلك طاملا أرتىض أن يعيش 
السيايس  اعتداء عليه، فهذا اإلطار  له احلق دون  يوفر  الذي  النظام اإلسالمي  إطار  يف 
واإلجتامعي تعيش فيه مجيع الفئات التي ارتضت ان يمثل اإلنسان فكرة اإلطار الذي 
متارس فيه حياهتا السياسية وهذا دليل أكدته الوثيقة عىل مرجعية واحدة حلل املنازعات 
الداخلية سواء أكانت سياسية أو اجتامعية، فكل حدث أو اشتجار )اختالف( يمكن ان 
يتطور ويتحول اىل فتنة داخلية جيب عرضه عىل شخص الرسول الكريم )صىل اهلل عليه 
واله وسلم( ملعاجلته بالعدل واحلكمة كي ال تكون فتنة بني املتخاصمني ولضامن السلم 

والتعايش واملصاحلة بني مكونات املجتمع )23(.
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كام اكدت وثيقة املدينة عىل حقوق األفراد فقد نصت عىل بقاء التزامات هذه القبائل 
عىل ما كانت عليه سابقًا من حيث تكافل افراد كل قبيلة يف دفع فدية ارساها ودية من 
يرتكبون جناية من افرادها فجميع افراد األمة متساوون يف حق منح اجلوار الن ذمة اهلل 
واحدة جيي عليهم ادناهم، وحرمت الوثيقة عىل ان ال حياسب الفرد اال عىل اعامله وال 
وجتعل  اعتداء  عليها  يقع  ان  من  وامواله  الفرد  حياة  ضمنت  كام  غيه،  بجريرة  يؤاخذ 
واجب الدفاع عنه ومحايته من مسؤوليات االمة بجميع فئاهتا، كام نصت عىل وجوب 
تعاون اجلميع من اجل إيقاع العقاب عىل اجلاين وبذلك جتاوزت مبدأ العصبية القبلية 

الذي كان قائاًم عىل منارصة القبيلة ألبنائها ظاملني كانوا او مظلومني )24(.

حقوق االإن�سان عند االأمام علي )عليه ال�سالم( :

العقل  حدود  من  حّد  فيها  يتعطل  ال  الوجود  اىل  طالب  أيب  بن  عيل  األمام  نظرة 
والقلب واجلسد، وال يطفئ فيها تأمل اإلنسان يف الكون واالندماج يف كامله، عىل النظر 
يف حقوق اإلنسان املرتبط باألرض ارتباط عيٍش وبقاٍء أو عىل النظر يف حقوق اجلامعة 
بروعة  اإلعجاب  اىل  دعا  كام  فهو  مقومات  من  يقتضيه  وما  البقاء  سبيل  يف  املتعاونة 
الوجود وعجائب اخللق دعا يف احلني ذاته اىل توجيه األفراد واجلامعات توجيهًا صحيحًا 
التعاون االقتصادي والتكافل املادي الذي يضمن هلم الوصول اىل  يسي هبم يف طريق 
املركب من فكر يعمل وعاطفة تتحرك،  املحافظة عىل كرامة اإلنسان  اخلي األكرب، اىل 
وجسد له عليك حق ولك هبا املعنى املادي من معاين وجودك وهو يف سعيه اىل تطهي 
الضمي وتقديس الشوق وسامحة الوجدان، راح يف الوقت نفسه يسعى يف تنظيم جمتمع 
ان  ان نبني هنا  املفيد  البناء، ولعل من  بمثابة األساس من  له قوانني وضعية هي  عادل 
األساس الذي بنى األمام سياسته عليه، وأقام دستوره فقد جتسد هذا األساس بصيانة 
حقوق الناس يف دولة األمام وتوفي أسباب عيشهم وبإشاعة العدل بينهم ويراعي فيهم 
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السلطة،  قبوهلم حلكوماهتم صاحبة  الناس ويظهر  املساواة، وهبذا يسود األمن يف  حق 
وان هذه السلطة ال يقبلها عيل )عليه السالم( إال أن تكون ممثلة إلرادة الشعب واألمة 
ويف ذلك يقول )والزموا السواد األعظم فان يد اهلل مع اجلامعة( ويقول يف القائمني عىل 
السلطة : ) إهنم خزان الرعية ووكالء األمة( فهم يتولون خدمة الناس، وهم بذلك خدام 
الشعب ومرصفني أعامله واملحافظون عىل مصاحله وأمواله وحقوقه، وال عمل هلم غي 
ذلك، ووكالء األمة هم نواهبا الذين نثق هبم فينابون عنها يف رعاية شؤوهنا والدفاع عن 

حقوقها )25(.

وبام أن مصدر السلطة هو الشعب وحده عند األمام فان وجودها ال يعني أكثر من 
السلطة  استقامت  السلطة  بأصحاب  الناس  امر  استقام  فاذا  العامة  اإلرادة  هذه  حتقيق 
وال تصلح الوالة إال باستقامة  وبقى أصحاهبا عىل مناصبهم، وإال فليعزلوا يف احلال ) 
أمر الرعية ()26(، وكذلك فإن األمام عيل )عليه السالم( هو اول من مثل عالقة الدولة 
بالناس بمنزلة الوالد ألبنائه قائاًل لعامله عىل مرص : ) تفقد امورهم كام يتفقد الوالدين 
لولدمها(، ويأمر اتباعه بمقاومة الظلم واالضطهاد قائاًل ) كونوا للظامل خصاًم وللمظلوم 
إال إن لكل دم ثائرًا ولكل حق طالب ( وان  خذوا عىل يد الظامل السفيه ( )  عونًا( و ) 
به،  والرايض  عليه  والعني  بالظلم  العامل  وان   ( اهلل(،  عند  غدر  الغدر  ألهل  )الوفاء 
الطبقي فصاغها  املجتمع  تكوين  الكربى يف  احلقيقة  األمام  أدرك  ولقد  ثالثة(.  رشكاء 
التي بنت عليها  غني( هبذه احلقيقة  ُمّتع به  بام  ما جاع فقري إال   ( القالئل  الكلامت  هبذه 
ادركها  أن  األمام  الناس، سبق  املادية بني  العالقات  قواعدها يف  اليوم  العادلة  األنظمة 
منذ مخسة عرش قرنًا تقريبًا، وفصلها ووضع قواعدها وأصوهلا بام ينسجم مع زمانه )27(.
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تكفل االأمام ب�سون حقوق جّمه.... اأهمها :

اواًل: حق احلياة

ان حياة اإلنسان يف ظل الترشيع اإلسالمي حمفوظة ومصونة، صغيًا كان أم كبيا 
ذكرا كان أم انثى ال جيوز االعتداء عليها اال باحلق، قال تعاىل : َواَل َتْقُتلُوا انلَّْفَس الَِّت 
ُ إاِلَّ بِاْلَّقِ َوَمْن قُتَِل َمْظلُوًما َفَقْد َجَعلَْنا لَِوِلِّهِ ُسلَْطانًا فََل يُْسِْف ِف الَْقتِْل  َم اللَّ َحرَّ
ْو فََساٍد 

َ
نَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس أ

َ
إِنَُّه َكَن َمنُْصوًرا )28(، وقال سبحانه وتعاىل : أ

َما َقَتَل انلَّاَس َجِيًعا )29(، وقال تعاىل :َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعّمًِدا  نَّ
َ
رِْض فََكأ

َ
ِف اأْل

.).3( ا فِيَها فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخادِلً
الدنيا أهون عىل اهلل من قتل امرٍء  لزوال  النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم(:)  وقال 
عداءه  معلنًا  يكن  مل  ما  الدم  وحرمة  احلياة  استحقاق  يف  سواء  وغيه  فاملسلم   ) مسلم 
لإلسالم واملسلمني، قال النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( : )من قتل قتياًل من أهل الذمة 
حّرم اهلل عليه اجلنة (، بل بلغ به األمر انه توعد من يؤذي أهل الذمة بأن يكون صىل اهلل 
عليه واله وسلم اخلصيم عنهم يوم القيامة اذ يقول صىل اهلل عليه واله :) من يؤذي ذميًا 

كنت خصمه يوم القيامة ( ويبني عىل حق احلياة :

نََّما . 1
َ
فََكأ رِْض 

َ
اأْل فََساٍد ِف  ْو 

َ
أ َنْفٍس  بَِغرْيِ  َنْفًسا  َقَتَل  َمْن  نَُّه 

َ
حتريم قتل النفس :أ

.)31( َقَتَل انلَّاَس َجِيًعا
حتريم االنتحار.. 2
حتريم األذن بالقتل ) أي حتريم أذن شخص ألخر بأن يقتله (.. 3
حتريم املبارزة.. 4
حتريم قتل اجلنني )حتريم األجهاض أو األسقاط (.. 5

وهكذا وضع األمام احلفاظ عىل احلياة يف أساس دستوره، وحارب من أجل ذلك 
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بلسانه وبسيفه وهو معتصم بذمته يف ذلك حتى أستشهد عظياًم ! ولو أستوت قدماه من 
مزالق دهره لغي أشياء كثية)32(.

ثانيًا : احلرية وينابيعها يف دولة االأمام :

إن مفهوم احلرية عند األمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( يستنبط من دستوره 
العام الذي نرى منه وجوهًا يف معظم أقواله وعهوده ووصاياه، فإن كلمة احلرية ومشتقاهتا 
مجيعًا مل يكن هلا مدلول يف عرص األمام اال ما يقوم منها يف معارضة الرق، فاحلرية ضد 
يتوجه اىل  السالم(  الرق، فهذا عيل بن أيب طالب )عليه  أو  العبد  العبودية. واحلر ضد 
كافة الناس ليخربهم بأهنم أحرار، وجيعل األمر مرهونًا بإراداهتم هم، ال بإرادة األسياد 
إذا شاءوا استعبدوا وإذا شاءوا اعتقوا ونالحظ هنا عمق نظرة األمام اىل مفهوم احلرية، 
فاحلرية يف نصه هذا نابعة من أصوهلا الطبيعية : من الناس الذين هلم وحدهم احلق يف 
ان يقرروا مصيهم إستنادًا اىل أهنم أحرارًا حقًا ال رأي يف ذلك ملن يريد أن يسلبهم هذه 
اياها ومن عمق هذه النظرة العلوية اىل احلرية، يالحظ ان األمام  احلرية أو )يمنحهم( 
يقرر بقوله هذا ان احلرية عمل وجداين خالص مالزم للحياة الداخلية التي ترسم بذاهتا 
اخلطوط واحلدود واملعاين فال تقرس عليها، ألهنا نابعة من الذات وهي إذا كانت كذلك 

فليس ألحد أن ُيِكره األخر أو جيربه يف هذا النطاق )33(.

ثالثًا : حق االأمن واالأمان يف دولة االأمام:

حق األمن وفقًا لرؤية األمام عيل )عليه السالم( هو املعيار األول واالساس لتقييم 
حالة الدولة وأداء احلكومة وتطور املجتمع، اذ قال ) رش البالد بلُد ال أمن فيه وال خصب 
النعم تتالشى عنده مع وجود حالة اخلوف واالضطراب يف املجتمع إذ  (، بل أن بقية 
قال : ) ال نعمة اهنأ من األمن (. ويتمثل االمن عند األمام بعدة ابعاد لعل أمهها االمن 

اخلارجي واالمن الداخيل وأخيًا االمن املعنوي.
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 فاالمن الداخيل لدى األمام هو ذلك االمن الذي تعمل القوة العسكرية عىل حتقيقه، 
وبذلك فأنه يمتدح هذه القوة بقوله : ) فاجلنود باذن اهلل حصون الرعية وزين الوالة وعز 
الدين وسبل االمن وال تقوم الرعية اال هبم (، ومن واجبات احلكومة واحلاكم ان تؤمن 
فيه السبل، اما االمن اخلارجي هو استتباب السالم الذي جعله األمام عيل )عليه السالم( 
هدف لسياسة احلكم وحق الشعب اذ يقول :»ال تدفعن صلحًا دعاك اليه عدوك. هلل فيه 

رضا، فأن الصلح دعة جلنودك وراحة من مهومك وأمنًا لبالدك«)34(.

يف حني االمن املعنوي والروحي لدى األمام يأخذ جانبيه األول : يف السعي إلشاعة 
مفاهيم وسلوكيات التقوى واهلداية. اذ قال األمام : ) فان جار اهلل أمن وعدوه خائف 
(، اما اجلانب الثاين : فيؤكد عىل مبدأ التعويض عن االرضار التي تصيب اإلنسان نتيجة 
اهللع واخلوف والروع ويبدو ذلك واضحًا يف ممارسته له عندما ارسله الرسول الكريم 
حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم( لدفع الديه لبعض القتىل من قبيلة جذيمة من الذين مل 
جيز قتلهم اذ قال هلم بعد ان فرغ من إعطاء األموال لذوي الضحايا ) هل تبقى لكم بقية 
من دم او مال مل يؤد لكم ؟ فقالوا ال، فقال : اين اعطيكم ماالً لروعة اخليل -ان اخليل ملا 
وردت عليهم راعت نسائهم وصبياهنم -وقال، هذه لكم بروعت صبيانكم ونسائكم 
(، وهنا يتجسد االمن لدى األمام برضا الناس عن حكوماهتم وملا يصان من حقوقهم 
وبتوفر من أسباب عيشهم ويشبع بينهم من عدل ويراعي فيهم من حق املساواة. وهبذا 
هذه  وان  السلطة،  صاحبة  حلكوماهتم  مودهتم  وتظهر  الناس  بني  االمن  يسود  وحده 
السلطة ال يقبلها األمام عيل )عليه السالم( اال ان تكون ممثلة إلرادة الشعب او االمة )35(.

املطلب الثاين : احلقوق االقت�سادية واالجتماعية يف دولة االأمام

بحقوق  مقرتنة  فردية  حقوق  جيل  هو  واالجتامعية  االقتصادية  احلقوق  جيل  ان 
مجاعية مثل حقوق املرأة والطفل، واحلق يف الضامن االجتامعي، واحلق يف الصحة، واحلق 
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يف الرتبية والتعليم، اما احلقوق الثقافية بام فيها احلق يف املشاركة بحياة املجتمع الثقافية 
واملساواة يف التمتع باحلقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية، هناك مثل معروف يقول 
: ) الكرامة االقتصادية تورث الكرامة االجتامعية ( وهذه حقيقة ثابتة مل يتغافل األمام عيل 
)عليه السالم( االهتامم هبا لكي ال يكون املؤمنون واالخبار ال يعبأ هبم وال يقدر جانبهم. 
ومن اجل ذلك نرى التحريض الكبي، واألكيد يف املتواتر من روايات اثبتها التاريخ يف 

دولة األمام يف حتصيل الكرامة االقتصادية.

ومن هنا نبقى مع األمام عيل )عليه السالم( لندخل اىل مدرسته ونتعلم منه مفاهيم 
حركتنا يف احلياة، الن األمام يف كلامته كلها كان يريد لإلنسان ان يعيش يف وضوح من 
الرؤيا لكل مفردات حركته يف احلياة االقتصادية واالجتامعية بحيث انه عندما يدخل يف 

أي موقع من املواقع او خيرج منه، فال بد ان ينطلق من قاعدة ومن مفهوم واضح.

االقتصادية  باحلقوق  عليه  يطلق  ما  او  للحقوق  الثاين  اجليل  هل  هنا.  ونتساءل 
واالجتامعية والثقافية متحققة ومتوفرة برشوطها يف دولة األمام ؟ سوف نجيب عىل هذا 

التساؤل من خالل :

اوالً : حقوق املرأة والطفل يف دولة األمام

وثانيًا : حق الضامن االجتامعي يف دولة األمام وأخيًا سوف نتطرق اىل : احلق يف 
الرتبية والتعليم يف دولة األمام.
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اأواًل : حقوق املراأة)36( والطفل يف دولة االأمام :

نظر األمام عيل )عليه السالم( اىل املرأة كانسان، فهو موقفه من الرجل كانسان، ال 
فرق يف ذلك وال متييز، فاألمام يعرتف بقيمة املرأة كإنسان له كل حقوق اإلنسان وعليه 
كل واجباته. أضف اىل ذلك ان األمام الذي يعطف عىل الناس عمومًا، والضعفاء منهم 
خصوصًا، يفرض عىل اخللق الكريم ان يكون أشّد حنانًا عىل املرأة ألهنا مستضعفة إن 
وأنرصوا املظلوم وخذوا فوق يد الظامل املريب وأحسنوا اىل  مل تكن ضعيفة، فيقول : ) 
نسائكم(. و ) آمركم بالنهي عن املنكر واإلحسان اىل نسائكم (. ويف خطبة توجه األمام 
فيها اىل موضع احلمية من السامعني ليثي العزيمة والنخوة يف نفس كل مسلم واألمام 
)عليه السالم( يعلم من املسلمني من ال يبذل نفسه اال للحفاظ عىل سمعة امرأة وعىل 
رشف فتاة، فإذا هو يعتق هؤالء القوم عن القعود دون نرصة التي استباح الغزاة محاها ثم 
انرصفوا آمنني، ما نال رجاًل منهم طعنة وال أريق هلم دم بقوله: ) وقد بلغني أن الرجل 
منهم كان يدخل عىل املرأة املسلمة، واألخرى املعاهدة، فينتزع حجلها، وقلبها، ورعاهتا 
ثم أنرصفوا وافدين، ما نال رجل منهم كلٌم، وال أريق هلم دم، فلو أن أمرؤا مسلاًم مات 

من بعد هذا اسفًا، ما كان به ملومًا، بل كان به عندي جديرًا (.

ويتابع األمام سية الصاعد الرحب يف حقوق اإلنسان فيقرر للمرأة والطفل حقوقًا 
عديدة خُتوم حقوقهام يف املعاش، حقوقًا ال يكتمل العيش بكرامته اال هبا ويتجاوز كل 
النقاط اىل احلدود اإلنسانية البعيدة التي ال تقف عند عقيدة معينة وال تنتهي عند ختوم 
العنرصية الضيقة، وذلك تأكيدًا لكرامة اجلنس البرشي بكافة عنارصه ومقوماته املادية 

واألخالقية )37(.
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ثانيًا : احلق يف ال�سمان االجتماعي يف دولة االأمام:

هناك دائاًم طبقات حمكومة يف املجتمع بحاجة اىل الرعاية الدائمة واالهتامم املستمر، 
أصحاب  وهم  هؤالء  شؤون  رعاية  يف  املسؤولية  من  األكرب  النصيب  األمام  ويّتحمل 
السالم( عىل ذلك  األمام عيل )عليه  واليتامى والضعفاء وقد شّدد  والفقراء  احلاجات 
حتى ندر أن جتد له كالمًا أو وصية أو عهدًا اال ضّمنه اذ ارسى قواعد تكوين املجتمع 

الطبقي وهذا املعنى هذا ما عرب عنه )جورج جرداق()38( بقوله:

هبذه  فصاغها  الطبقي،  املجتمع  تكوين  يف  الكربى  احلقيقة  عيل  األمام  أدرك  »ولقد 
الكلامت القالئل، يف ذاك العهد البعيد، بعد أن فّصلها وأوضحها يف أكثر من مكان من 
عهوده ووصاياه، قال : »ما جاع فقرٌي إال بام ُمّتع به غنّي!« هذه احلقيقة الكربى، التي تقيم 
عليها األنظمة العادلة اليوم، قواعدها يف العالقات املادية بني الناس، سبق البن ايب طالب 

أن أدركها منذ بضعة عرش قرنًا، وأن فصلها بام يسمح به زمانه من قواعد وأصول«)39(.

وقوله : ) تفقد أمور من ال يصل اليك منهم ممن تقتحمه العيون، وحتّقره الرجال فّفرغ 
ألولئك ثقتك من أهل اخلشية والتواضع فلريفع اليك أمور م ثم أعمل فيهم باألعذار 
اىل اهلل يوم تلقاه، فأن هؤالء من بني الرعية أحوج اىل األنصاف من غريهم ()4.(، وقوله 
:)وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة يف السن الشيوخ والعجزة من ال صلة هلم ()41(. وقوله 
البؤسى  الذين ال حيلة و املساكني واملحتاجني، وأهل  الطبقة السفىل من  )...اهلل اهلل يف 
الزمنى -ذوي العاهات -فإن يف هذه الطبقة قانعًا ومعرتًا، وأحفظ اهلل ما استحفظك من 

حقه فيهم، واجعل هلم قساًم من بيت مالك، وقساًم من غالت صوايف اإلسالم... ()42(.

لذا نجد ان الفقر يف دولة األمام كاد ان ال يرى لنفسه جماالً حتى اذا رأى األمام عيل 
)عليه السالم( فقيًا واحدًا كان يستغرب ويعتربه ظاهرة غي طبيعية وغي مالئمة مع 
املجتمع اإلسالمي، ثم جيعل له من بيت مال املسلمني مرتبًا يرتزق به مع انه نرصاين لكي 
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العامل واملسلمني  يعرف  للفقر واجلوع ولكي  البلد اإلسالمي مظهر واحد  ال يكون يف 
ال  الفقراء  مستوى  ويرفع  الفقر  عىل  يقيض  كان  السالم(  )عليه  عيل  األمام  ان  انفسهم 

بالنسبة للمسلمني فحسب، بل ينفي الفقر عن كل من كان يف رعاية الدولة اإلسالمية.

ثالثًا : احلق يف الرتبية والتعليم يف دولة االأمام.

ان  اذ سعى األمام  العلامء، ورفع من شأهنم،  العلم، وكم قدر من  اىل  ندب األمام 
يكون اإلنسان يف دولته قد استطاع ان يريب نفسه ويثقفها، ليني طرقه يف ظلامت اجلهل 
والتخلف والشبهات وما اىل ذلك، فاذا واجهته الشبهات وضغطت عليه كل غشوات 

الظالل، واغشت عيونه عن النظر اىل احلق فانه يتحمل عناء كشف هذه الغشاوة.

فبالعلم يمكن لإلنسان ان يعرف اهلل، وبالعلم احدنا يعرف نفسه، ويعرف الناس من 
حوله، وبالعلم يتعرف عىل ظواهر الكون كلها، لينفذ اليها من خالل العلم تارة، ومن 
خالل التجربة التي يتحرك العلم يف كل مواقفها تارة أخرى، فيستطيع ان يفهم الكون 
التأمل  أحدمها  للمعرفة  مصدرين  عىل  السالم(  )عليه  عيل  األمام  ركز  وقد  وظواهره، 
العقيل والثاين، التجربة فيقول األمام ) ومن التوفيق حفظ التجربة ( يف إشارة اىل حفظ 
والنجاح،  التوفيق  عالمات  من  يعد  واستحضارها  اآلخرين،  وجتربة  اخلاصة  التجربة 
لقد قال األمام ) يف تقلب األحوال علم جواهر الرجال ( ويف كتاب له اىل )ايب موسى 
وقوله:)   ) والتجربة  العقل  من  اويت  ما  نفع  حرم  من  الشقي  فان   ( قال  االشعري()43( 
ارشف األشياء العلم، واهلل تعاىل عامل حيب كل عامل ( وقوله ) ال حسب كالتواضع وال 

رشف كالعلم وال قرين كحسن اخللق (.

ويف تقدير األمام )عليه السالم( للعلامء أقوال مأثورة وخالدة منها قوله )اذا جلست 
اىل عامل فكن اىل ان تسمع احرص منك اىل ان تقول ( و ) امللوك حكام عىل الناس والعلامء 
حكام عىل امللوك ( و ) العامل حي وان كان ميتًا، واجلاهل ميت وان كان حيًا ( و ) يا محلة 
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العلم احتملونه ؟ فإنام العلم ملن ُعلم ثم عمل بام ُعلم ووافق َعمله ِعلُمه ( و ) ان العلم 
بغري علمه كاجلاهل احلائز الذي ال يستفيق من جهله. بل احلجة عليه اعظم (.

فاذا امعنا النظر يف هذه العبارات ادركنا اهنا أصول عميقة يف بناء كل جمتمع صحيح 
حتفظ فيه حقوق العلم والعلامء، وتراعي فيه مكانتهم يف أروع معانيها واوسعها والناس 
فاحلياة  احلياة،  يف  هلم  حق  ال  واالموات  اموات،  فهم  علامء  يكونوا  مل  ان  األمام  لدى 
ينسجم معها األحياء وال ينسجم معها األموات، ألن كل يشء ينسجم مع جمانسه، ويف 

قول له من أروع التعبي عن ذلك ) الناس أموات واهل العلم احياء (.

والبد لنا هنا ان نعمد اىل استعراض وحتليل تلك األسس والقواعد التي شيدها امي 
املؤمنني لنظرية حقوق االنسان، الجل تقديم دلياًل جليًا عىل ان نظرية حقوق االنسان 

جزء ال يتجزأ من اإلرث اإلسالمي املعطاء.

م�سامني حقوق االن�سان يف عهد امري املوؤمنني ملالك اال�سرت

لنا حرص  املؤمنني اىل مالك االشرت، تكشف  ان قراءة متمعنة لنصوص عهد امي 
االمام )عليه السالم( عىل محاية حقوق االنسان، بل مقاومة حماوالت السلطة املساس 
بتلك احلقوق كوهنا حقوق وليست منحه يمكن ألي نظام سيايس حجبها او خدشها، 
هبدف الوصول اىل جمتمع ساٍم خاٍل من كل عوامل النفرة واالحقاد، وان هذه األسس 
يف  اوربا  يف  مرير  رصار  بعد  اال  تظهر  مل  املؤمنني  امي  قواعدها  ارسى  التي  واملضامني 
أواخر القرن العرشين اثر انقالبات اجتامعية وحتوالت اقتصادية ليكون بذلك املرشوع 
اإلسالمي مرشوعا رياديًا يف جمال ترشيع واحرتام قوانني حقوق االنسان، لقد تكفل امي 

املؤبنني بحقوق عدة للفرد واملجتمع يمكننا امجاهلا يـ :
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مراعاة النا�س

ْهُتَك إىل باِلد َقْد َجَرت َعَلْيَها ُدَوٌل َقْبَلَك، ِمْن َعْدل  » ُثمَّ اْعَلْم َيا َمالُك، أينِّ قْد َوجَّ
َوَجْور، َوَأنَّ الناََّس َينُْظُروَن ِمْن ُأُموِرَك يف ِمْثِل َما ُكنَْت َتنُْظُر فِيِه ِمْن ُأُموِر اْلُوالَِة َقْبَلَك، 
احِلنَي باَِم جُيِْري اهللُ هَلُْم َعىَل َأْلُسِن  اَم ُيْسَتَدلُّ ّعىل الصُّ َوَيُقوُلوَن فِيَك ما ُكنَْت َتُقوُل فِيهْم، إنَّ

ِعَباِدِه.

بنفسك  وشح  هواك،  فاملك  الصالح،  العمل  ذخية  إليك  الذخائر  أحب  َفْليكن 
)ابخل بنفسك عن الوقوع يف غي احلل، فليس احلرص عىل النفس إيفاءها كل ما حتب، 
بل من احلرص أن حتمل عىل ما تكره(عام ال حيل لك، فإن الشح بالنفس االنصاف منها 

فيام أحببت وكرهت« )44(.

احلاكم واملحكوم  العالقة بني  وبيان  التعامل  آلية  الوصية يف حتديد  اضطلعت هذه 
الرذيلة  اجتناب  لرعيته يف  مثاال  احلاكم  الصالح وان يكون  العمل  يأن يكون جوهرها 
رضا  وان  السيام  هبم  واحلسنى  الرأفة  حاكمها  من  تنتظر  التي  الرعية  تلك  واملعايص، 
الناس احلق له ديل جيل عىل عدالة احلاكم، واستكامالً هلذه القضية قضية مراعاة حقوق 

االمة وبقصد توكيد احرتام تلك احلقوق دعا االمام رصاحة اىل :

حمبة النا�س

للرعية، واملحبة هلم، واللطف هبم، وال تكونن عليهم سبعًا  الرمحة  قلبك  »وأشعر 
اخللق،  يف  لك  نظي  وإما  الدين،  يف  لك  أخ  إما  صنفان:  فإهنم  أكلهم،  تغتنم  ضاريًا 
واخلطأ،  العمد  يف  أيديم  عىل  يؤتى  العلل،  هلم  وتعرض  الزلل،  منهم  يفرط)يسبق( 
فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي حتب أن يعطيك اهلل من عفوه وصفحه، فانك 
فوقهم، و وايل االمر عليك فوقك، واهلل فوق من والك! وقد استكفاك)طلب منك كفاية 
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أمرك والقيام بتدبي مصاحلهم( أمرهم، وابتالك هبم وال تنصبن نفسك حلرب اهلل)خمالفة 
رشيعته بالظلم واجلور(، فإنه ال يدي لك بنقمته، وال غنى بك عن عفوه ورمحته«)45(.

هذه  يف  السالم(  )عليه  امامنا  لنا  وقدم  والضغينة،  الكراهية  ملشاعر  بديال  لتكون 
املحبة والفضيلة ليست حكرا عىل  بأن مشاعر  به اإلنسانية،  تفتخر  الوصية مثاال رائعا 
املسلمني بل كل مواطن يعيش عىل ارض املسلمني، كونه خملوق كرمه اخلالق بل فضله 
عىل سائر خملوقاته، كام امر االمام احلاكم السيايس ان يتأسى باهلل سيحانه وتعاىل الذي 
لتحيا  السيايس  النظام  معايي  هي  األسس  هذه  تكون  وان  والرمحة،  العفو  لذاته  اختار 

االمة بسالم ووئام.

بتكريس مبادئ  الشك يف ان أسس ومفاهيم حقوق االنسان ال يمكن تطيقها اال 
وقيم التعاطف االمر الذي جعل امي املؤمنني يصوغ لنا قاعدة إنسانية جديدة :

العفو والراأفة

بادرة)القول  اىل  والترسعن  بعقوبة،  )تفرح(  تبجحن  وال  عفو،  عىل  تندمن  وال   «
والفعل ساعة الغضب( وجدت منها مندوحة)املخلص(، وال تقولن : اين مؤمر)مسلط( 
آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال )ادخال الفساد( يف القلب، ومنهكة )ضعف( للدين، وتقرب 

من الغي)عاديات الزمن(« )46(.

نحو  جنوحها  يف  السلطة  ذرائع  كل  هذه  اخلالدة  وصيته  يف  املؤمنني  امي  ابطل 
ومفاهيم  قيم  عن  لالبتعاد  حتملهم  وقد  الناس  قلوب  توغر  الهنا  والبطش،  التعسف 
كانت  الفرد وان  احلريات وكرامة  تنادي بصون  أفكار  نحو  احلنيف،  الدين اإلسالمي 
مارقة او معادية للدين احلق، وال مناص للحاكم او حتى املنظومة السياسية للوصول اىل 
هذه املضامني اال بمحارية آفة العظمة وداء التكرب، لذلك مل يغفل امامنا كيفية مواجهة 
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هذه اآلفة اخلطرة بإرسائه قاعدة جديدة هي:

التح�سن من الغرور والظلم

خميلة)العجب(،  أو  أهبة)العظمة(  سلطانك  من  فيه  أنت  ما  لك  أحدث  »وإذا 
فإن  نفسك،  من  عليه  تقدر  ال  ما  عىل  منك  وقدرته  فوقك،  اهلل  ملك  عظم  إىل  فانظر 
غربك)احلدة(،  من  عنك  ويكف  )مجوحك(،  طامحك  من  إليك  يطامن)خيفض(  ذلك 
عظمته،  يف  اهلل  ومساماة  إياك  عقلك!  من  عنك  عزب)غاب(  بام  اليك  يفيء)يرجع( 

والتشبه به يف جربوته، فإن اهلل يذل كل جبار، ويني كل خمتال.

أنصف اهلل وأنصف الناس من نفسك، ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى )ميل( 
من رعيتك، فإنك إال تفعل تظلم، ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون عباده، ومن 
خاصمه اهلل أدحض حجته، وكان اهلل حربًا )خصاًم( حتى ينزع )يقلع عن ظلمه( ويتوب. 
وليس يشء أدعى إىل تغيي نعمة اهلل وتعجيل نقمته من إقامة عىل ظلم، فإن اهلل سميع 

دعوة املظلومني، وهو للظاملني باملرصاد«)47(.

التواضع  عىل  االمام  يؤكد  الذي  الوقت  ففي  امجعها،  اإلنسانية  معاٍن  هنا  نتلمس 
وانصاف الرعية والرأفة يم، حيذر كذلك من مغبة جمافاة ذلك الن اخلصم لن يكون جمرد 
فرد او شعب معني وانام خصمه اهلل جلت قدرته، وما من امر يعجل يف غضبه سبحانه 

ونقمته اكثر من ارتكاب املعايص وانتشار الظلم، الن العيل القدير »رؤوف بالعباد«.

وتعهد لنا أمي املؤمنني حال متسكنا هبذه القواعد األخالقية سنحظى بتأييد عموم 
األمة، التي نبه االمام اىل رضورة السهر عىل رعاية مصاحلها، لذلك وجه سالم اهلل عليه 

بـ :



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 340

ر�سا اجلميع او ر�سا االكرثية ال�ساحقة

لرض  وأمجعها  العدل،  يف  وأعمها  احلق،  يف  أوسطها  اليك  االمور  أحب  »وليكن 
الرعية، فإن سخط العامة جيحف)يذهب( برض اخلاصة، وإن سخط اخلاصة يغتفر مع 
رض العامة، وليس أحد من الرعية، أثقل عىل الوايل مؤونة يف الرخاء، وأقل معونة له يف 
البالء، وأكره لالنصاف، وأسأل باالحلاف )االحلاح(، وأقل شكرًا عند االعطاء، وابطأ 
عذرًا عند املنع، وأضعف صربًا عند ملامت الدهر من أهل اخلاصة، وإنام عمود الدين، 
ومجاع )محاعة( املسلمني، والعدة لالعداء، العامة من االمة، فليكن صغوك)ميلك( هلم، 

وميلك معهم«)48(.

فرس لنا االمام بوضوح جدوى ميل احلاكم نحو اجلامعة بوصفهم محاة قبضة اإلسالم، 
لذلك اختار االمام هلم اسم »عمود الدين«، والهنم يتكفلون بصون رشف االمة، فضال 
عن اهنم االصدق واألثبت يف الشدائد، إذ ال مصلحة هلم مع احلاكم اىل محاية مصالح 

االمة وهم اكثريتها.

حقوق  صون  عىل  العمل  شأهنا  من  ليس  والقواعد  املفاهيم  هذه  ان  الراجح  ومن 
االفراد فحسب، وانام ستعمل عىل بلوغ هدف منشود تسعى األمم ان مل تكن حتلم به 
وهو الوصول اىل جمتمع جيايف كل مظاهر الفتن واالحقاد ومن يروج هلا وهو ما يمكننا 

تسميته باملجتمع الفاضل، وقد صاغ لنا االمام )عليه السالم( قاعدة عريضة هلذا املبدأ:

خلق املجتمع الفا�سل

»وليكن أبعد رعيتك منك، وأشنأهم )ابغضهم( عندك، أطلبهم ملعائب )االشد طلبا( 
الناس، فإن يف الناس عيوبًا، الوايل أحق من سرتها، فال تكشفن عام غاب عنك منها، 
فإنام عليك تطهي ما ظهر لك، واهلل حيكم عىل ما غاب عنك، فاسرت العورة ما استطعت 
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يسرت اهلل منك ما حتب سرته من رعيتك، أطلق )أحلل(عن الناس عقدة كل حقد، واقطع 
عنك سبب كل وتر)العداوه(، وتغاب)غفلة( عن كل ما ال يضح )ال يظهر( لك، وال 

تعجلن اىل تصديق ساع، فإن الساعي)النامم( غاش، وإن تشبه بالناصحني«)49(.

االمة  عيوب  معاجلة  عىل  تنصب  الرعية  جتاه  احلاكم  وظيفة  ان  الوصية  هذه  بينت 
الفرد  الناجعة، ومن ثم االنطالق نحو ترييه  التعزير بل املعاجلة  أوال وليس من خالل 
والضغائن  الدسائس  مفاهيم  بدل  والتسامح  الفضيلة  وروح  أسس  عىل  واملجتمع 
واالنتقام، والتحذير من تسليط فئة عىل فئة والعمل عىل مواجهة ارباب هذه الصفة وان 
تتظاهروا بحرصهم عىل سالمة االمة فهم معول هدام يف جدار الدولة واألمة، فضاًل عن 
اهنم كاذبون ولو كانوا بحق حريصون عىل سالمة االمة كان عليهم التصدي ملعاجلة تلك 
العيوب والنواقص بني ابناء املجتمع قبل الوشاية هبم للتقرب من احلكام وحتقيق املنافع.

وحرصا من االمام عىل مواجهة هذه السياسات اخلطرة، مل يكتف بمنعها فحسب 
بل صاغ قاعدة مهمة من شأهنا العمل عىل مجع الكلمة ونبذ كل نفرة، والتي كثي من 

املجتمعات يف تارخينا املعارص تفتقر هلا:

مبداأ ح�سن الظن باملواطنني

وختفيفه  إليهم،  إحسانه  من  برعيته  وال  ظن  حسن  إىل  بأدعى  ليس  أنه  »واعلم 
املؤونات عليهم، وترك استكراهه إياهم عىل ما ليس له قبلهم )عندهم(، فليكن منك يف 
ذلك أمر جيتمع لك به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نصبًا)التعب( 
طوياًل، وإن أحق من حسن ظنك به ملن حسن بالؤك عنده، وإن أحق من ساء ظنك به 

ملن ساء بالؤك عنده «)5.(.

نجد هنا دعوة رصحية يف ان يكون أساس تعامل احلاكم مع شعبه عىل أساس حسن 
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الظن وعدم الشك يف والءاهتم، الهنا ستؤدي اىل نفور الشعب عن حاكميته اوالً وارهاق 
الدولة كذلك، وال خيتلف اثنان عىل ان هذه القواعد حتتاج اىل إرساء بل ترصني األعراف 

والسجايا احلميدة التي دعا هلا من خالل:

تر�سني االأعراف احلميدة يف املجتمع

»وال تنقض سنة صاحلة عمل هبا صدور هذه االمة، واجتمعت هبا االلفة، وصلحت 
عليها الرعية، ال حتدثن سنة ترض بيشء من مايض تلك السنن، فيكون االجر بمن سنها، 

والوزر عنك بام نقضت منها«)51(.

اىل  يسارع  ال  وان  الطيبة  املجتمع  وتقاليد  عادات  حيرتم  ان  احلاكم  عىل  هنا  يتعني 
حمارية تلك األعراف والقيم االجتامعية هبدف تعزيز سلطانه، اذ شدد االمام عىل رضورة 
التمسك بالقيم االجتامعية وعدم نقض أي سنة صاحلة اجتمعت هبا االلفة واصلحت 
الرعية، فضال عن عدم االجتهاد بسنة جديدة تنسخ او حتى ختدش تلك السنن الصاحلة.

رشع لنا امي املؤمنني كذلك أسس أخرى من شاهنا صون حقوق االنسان، ليست ذا 
طبيعة ثنائية بني احلاكم واملحكوم فحس يل بني أيناء املجمع أيضا، من خالل:

التق�سيم الوظيفي للمجتمع

»واعلم ان الرعية طبقات ال يصلح بعضها اال ببعض، وال غنى ببعضها عن بعض: 
فمنها جنود اهلل، منها ُكتاب العامة واخلاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عامل االنصاف 
والرفق، ومنها أهل اجلزية واخلراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار واهل 
الصناعات، ومنها الطبقة السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة، وكل قد سمى اهلل سهمه، 
عندنا  منه  وآله( عهدًا  عليه  اهلل  نبيه )صىل  أو سنة  كتابه  وفريضته يف  ووضع عىل حده 
االمن،  وسبل  الدين،  وعز  الوالة،  وزين  الرعية،  حصون  اهلل،  بإذن  ،فاجلنود،  حمفوظًا 
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الذي  اخلراج  من  اهلل هلم  خيرج  بام  إال  للجنود  قوام  ال  ثم  إال هبم،  الرعية  تقوم  وليس 
يقوون به يف جهاد عدوهم، ويعتمدون عليه فيام أصلحهم، ويكون من وراء حاجتهم ثم 
ال قوام هلذين الصنفني إال بالصنف الثالث من القضاة والعامل والكتاب، ملا حيكمون من 
املعاقد)العقود(، وجيمعون من املنافع، ويؤمتنون عليه من خواص االمور وعوامها وال 
قوام هلم مجيعًا إال بالتجار وذوي الصناعات، فيام جيتمعون عليه من مرافقهم)املنافع(، 
ويقيمونه من أسواقهم، ويكفوهنم من الرتفق)التكسب( بأيديم مما ال يبلغه رفق غيهم. 
ثم الطبقة السفىل من أهل احلاجة واملسكنة الذين حيق رفدهم ومعونتهم، ويف اهلل لكل 
سعة، ولكل عىل الوايل حق بقدر ما يصلحه وليس خيرج الوايل من حقيقة ما ألزمه اهلل 
من ذلك إال باالهتامم واالستعانة باهلل، وتوطني نفسه عىل لزوم احلق، والصرب عليه فيام 

خف عليه أو أثقل«)52(.

يبدو لنا ويشكل جيل ان االمام قد اختط لنا تقسيم اقل ما يقال عنه انه تقسيم انساين، 
اىل  طبقات  اىل  كان  سواء  املجتمع  تقسيم  يف  جتتهد  التي  احلديثة  الدراسات  كل  جتاوز 
عليه  اهلل  سالم  لنا  بني  عندما  الفئات  كل  حيرتم  ساميا  تصنيفا  االمام  وضع  اذ  فئات، 
صح  ان  االجتامعي  التكامل  قاعدة  خلق  انه  أي  األخرى  خدمة  ألجل  فئة  كل  وظيفة 
التعيي، وشدد امامنا عىل قضية يف غاية األمهية مفادها ان ليس ألي فئة مهام كان حجم 
مشاركتها يف بناء املجتمع ان يكون هلا سيف مسلط عىل بقية فئات املجتمع األخرى، بل 
عىل العكس تعمل ألجلها فمهمة اجليش »سور االمة« محاية األموال واالنفس، واموال 
ايضًا  موضحًا  وهكذا،  السور  ذلك  لتجهيز  والصناعات  احلرف  واصحاب  التجار 
أساس عمل كل فئة فعىل اجليش »خمافة اهلل« والقضاة »العدل« والكتبة »األمانة« والوالة 

واحلكام »االنصاف والرأفة«.
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ترصينها وهي  املؤمنني  امي  حرص عىل  اخرى  مهمة  قضية  اىل  اإلشارة  بنا  وجتدر 
االعرتاف باألخر، فهذه األسس والتصنيفات للمجتمع ليست حكرا عىل ابناء املسلمني 
حرص  فقد  والسنتهم،  والواهنم  معتقداهتم  اختلفت  وان  الرعية  لعموم  بل  فحسب 
التكاميل،  املجتمع  اسميناه  الذي  االجتامعي  النسيج  ذلك  ضمن  وضعهم  عىل  االمام 
الذي سيبقى تكامله جمروحًا مامل ينعم بالعدالة، التي افرد هلا امي املؤمنني وصية كفيلة 

بتحقيق العدالة وصون احلقوق وهي:

القوة الق�سائية

»ثم اخرت للحكم بني الناس أفضل رعيتك يف نفسك، ممن ال تضيق به االمور، وال 
املنطق( من  يعيا يف  الزلة، وال حيرص)ال  يتامدى يف  متحكه اخلصوم)جتعله جلوجا(، وال 
الفيء)الرجوع( إىل احلق إذا عرفه، وال ترشف نفسه )ال تتطلع( عىل طمع، وال يكتفي 
بأدنى فهم دون أقصاه)اقرب اليشء وابعده(، أوقفهم يف الشبهات )ما ال يتضح احلكم 
فيه بنص(، وآخذهم باحلجج، وأقلهم تربمًا)الضجر( بمراجعة اخلصم، وأصربهم عىل 
)ال  إطراء  يزدهيه  ال  ممن  احلكم،  اتضاح  عند  وأرصمهم)أمضاهم(  االمور،  تكشف 
قضائه،  الثناء(، وال يستميله إغراء، اولئك قليل، ثم أكثر تعاهد )تتبعه(  يستخفه زيادة 
وأفسخ له يف البذل)اجزل له العطاء( ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إىل الناس، وأعطه 
من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غيه من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك 
فيه  يعمل  االرشار،  أيدي  يف  اسيًا  كان  قد  الدين  هذا  فإن  بليغًا،  نظرًا  ذلك  يف  فانظر 

باهلوى، وتطلب به الدنيا«)53(.

األمانة  من  القضاة  معايي  وضع  وهي  األمهية  غاية  يف  قضية  الوصية  هذه  عاجلت 
القضاء من االحرتام وايفاء  السلطة جتاه  والكفاءة واحلزم والتأين، فضاًل عن واجبات 

احلاجة.



345احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

عكف امي املؤمنني بعهده الكريم هذا عىل متابعة قضايا الفرد املجتمع كلها ،لذلك 
شدد عىل مراعاة حقوق االنسان ليس االجتامعية فحسب بل االقتصادية ،اذ منح امي 
املؤمنني عليه السالم حيزا واسعا من اهتاممه ألبناء الفئات الفقية السيام املعدمة منها، 
موصيا بالسهر عىل ايفاء حاجاهتا بوصفه حقا وليس منة من احلاكم، الذي اوجب عليه 
عدم التواين عن قضاء حوائجهم، حمذرا يف الوقت ذاته من مغبة التكرب عليهم، لذلك 

أوىص سالم اهلل عليه بإيالء هذه الرشحية اهتامما كافيا ،اذ امر احلاكم بـ:

حقوق ا�سحاب الدخول املحدودة واالحتياجات اخلا�سة

وأهل  واملحتاجني  واملساكني  هلم  حيلة  ال  الذين  من  السفىل  الطبقة  يف  اهلل  اهلل  »ثم 
البؤسى)شديدي الفقر( والزمني )ذوي العاهات(، فإن يف هذه الطبقة قانعًا )السائل( 
ومعرتًا )املتعرض للعطاء بال سؤال(، واحفظ هلل ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل 
هلم قساًم من بيت مالك، وقساًم من غالت صوايف)ارض الغنائم( االسالم يف كل بلد، فإن 
لألقص منهم مثل الذي لألدنى، وكل قد اسرتعيت حقه، فال يشغلنك عنهم بطر، فإنك 
مهك)الترصف  تشخص  فال  املهم،  الكثي  الحكامك  التافه)احلقي(  بتضييع  تعذر  ال 
اهتاممك( عنهم، وال تصعر خدك هلم، وتفقد أمور من ال يصل إليك منهم ممن تقتحمه 
ثقتك)اجعل  الولئك  ففرغ  الرجال،  وحتقره  ازدراءا(،  اليه  النظر  العيون  العيون)تكره 
اشخاص يتمون بمتابعة احواهلم( من أهل اخلشية والتواضع، فليفع إليك امورهم، 
ثم اعمل فيهم باالعذار)بام يقدم لك عذر( اىل اهلل تعاىل يوم تلقاه، فإن هؤالء من بني 
الرعية أحوج إىل االنصاف من غيهم، وكل فأعذر إىل اهلل تعاىل يف تأدية حقه إليه،وتعهد 
أهل اليتم وذوي الرقة)املتقدمون( يف السن ممن ال حيلة له، وال ينصب للمسألة نفسه، 
وذلك عىل الوالة ثقيل، واحلق كله ثقيل، وقد خيففه اهلل عىل أقوام طلبوا العاقبة فصربوا 

أنفسهم، ووثقوا بصدق موعود اهلل هلم«)54(.
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جتدر بنا هنا اإلشارة اىل قضية مهمة وهي ان األنظمة السياسية احلديثة التي تدعي 
منارصة حقوق االنسان بدعوهتا اىل الرفق بكبار السن، قد سبقهم امي املؤمنني بقرون 
الرائد الرشعي ملرشوع حقوق االنسان، اذ وضع االمام  امامنا هو  عدة، ليمس بذلك 
عليه السالم يف مقدمة مرشوعه اإلنساين أولئك الفقراء والضعفاء الذين الحول وال قوة 
هلم اال العيل القدير، وخشية تنكر األنظمة السياسية حلقوقهم، نبه رصاحة ان ال عذر هلم 
امام اهلل تعاىل الذي سيكون خصمهم، وانطالقا من أمهية وخطورة هذه القضية، عكف 

االمام عىل بيان االلية العملية التي يمكن من خالهلا متابعة هذه القضية من خالل:

�سرورة االت�سال الدائم واملبا�سر بني احلاكم واملواطنني

»واجعل لذوي احلاجات)املتظلمني( منك قساًم تفرغ هلم فيه شخصك، وجتلس هلم 
جملسًا عامًا، فتتواضع فيه هلل الذي خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك 
ورشطك، حتى يكلمك متكلمهم غي متعتع)مرتدد بسبب خائف(، فإين سمعت رسول 
فيها حقه  امة ال يؤخذ للضعيف  »لن تقدس   : يقول يف غي موطن  السالم(  اهلل )عليه 
النطق(،  عن  والعي)العجز  منهم  اخلرق)العنف(  احتمل  ثم  متعتع«،  غري  القوي  من 
ونح عنك الضيق)ضيق الصدر( واالنف )التكرب( يبسط اهلل عليك بذلك أكناف رمحته، 
ويوجب لك ثواب طاعته، وأعط ما أعطيت هنيئًا، وامنع يف إمجال وإعذار )امنع بلطف 

واحسان(« )55(.

اكد امامنا عليه السالم سمو مرشوعه اإلنساين الذي تفتقد اليه الكثي من األنظمة 
االنسان،  تنادي بحريات وصون حقوق  التي  تلك  املعارص، حتى  تارخينا  السياسية يف 
فأي حاكم يرشع أبواب جملسه لشكايا املواطنني من دون حجاب او كل ما يمنع صاحب 
االنسان من  دعاة حقوق  وأين  احلاكم،  مهابة ملجلس  او  بحقه خوفا  املطالبة  من  احلق 
امامنا بدعوته  الناس شأنا، وامل يسبق  املؤمنني باالستامع اىل مطالب اضعف  الزام امي 
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متابعة  تروم  التي  املعارصة  املدين  املجتمع  منضامت  مجيع  العاهات  بأصحاب  لالهتامم 
احواهلم، من خالل االتصال بالناس.

الربنامج اليومي للحاكم

»ثم أمور من أمورك البد لك من مبارشهتا : منها إجابة عاملك بام يعيا)يعجز( عنه 
به صدور  الناس عند ورودها عليك مما حترج)تضيق(  كتابك، ومنها إصدار حاجات 
أعوانك، وأمض لكل يوم عمله، فإن لكل يوم ما فيه، واجعل لنفسك فيام بينك وبني اهلل 
تعاىل أفضل تلك املواقيت، وأجزل تلك االقسام، وإن كانت كلها هلل إذا صلحت فيها 
النية، وسلمت منها الرعية وليكن يف خاصة ما ختلص هلل به دينك: إقامة فرائضه التي هي 
له خاصة، فأعط اهلل من بدنك يف ليلك وهنارك، ووف ما تقربت به إىل اهلل من ذلك كاماًل 
غي مثلوم وال منقوص، بالغًا من بدنك ما بلغ وإذا قمت يف صالتك للناس، فال تكونن 
منفرًا وال مضيعًا ) أي ال ُتطِل الصالة فتكّره هبا الناس وال تضيع منها شيئًا بالنقص يف 
االركان، بل التوسط خي(، فإن يف الناس من به العلة وله احلاجة، وقد سألت رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله( حني وجهني اىل اليمن كيف أصيل هبم؟ فقال: »صلِّ هبم كصالة 

أضعفهم، وكن باملؤمنني رحياًم«

الرعية  وأما بعد هذا، فال تطولن احتجابك عن رعيتك، فإن احتجاب الوالة عن 
شعبة من الضيق، وقلة علم باألمور، واالحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا 
ويشاب  القبيح،  احلسن، وحيسن  ويقبح  الصغي،  ويعظم  الكبي،  فيصغر عندهم  دونه 
احلق بالباطل، وإنام الوايل برش ال يعرف ما توارى عنه الناس به من االمور، وليست عىل 
امرؤ  إما  أحد رجلني:  أنت  وإنام  الكذب،  الصدق من  تعرف هبا رضوب  احلق سامت 
كريم  فعل  أو  تعطيه،  حق  واجب  من  احتجابك  ففيم  احلق،  يف  بالبذل  نفسك  سخت 
تسديه، او مبتىل باملنع، فام أرسع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا )قنطوا( من بذلك! 
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مع أن أكثر حاجات الناس اليك )مـــ( ما ال مؤونة فيه عليك، من شكاة مظلمة، أو طلب 
إنصاف يف معاملة ثم إن للوايل خاصة وبطانة، فيهم استئثار وتطاول، وقلة إنصاف يف 

معاملة فاحسم)اقطع أسباب تعديم( مادة اولئك بقطع أسباب تلك األحوال«)56(.

التي  واألفكار  املشاريع  بذلك  السالم  عليه  املؤمنني  امي  بذلك مرشوع  لقد سمى 
ترنو اىل صون كرامة االنسان، ويتجىل ذلك السمو ليس يف دعوة احرتام حق االنسان 
بوصفه حق من اهلل وليس منحة من احلاكم، بل توضيح االلية التي يمكن من خالهلا محاية 
حقوق الفرد واملجتمع، ذلك املجتمع الذي تتجىل فيه أروع صور العدالة االجتامعية، 
فضاًل عن حتذيراته املتكررة من مغبة جمافاة تلك احلقوق، مما يؤكد امتالكه رؤية مستقبلية 
لطموحات الساسة واعتامدهم مبادئ تغليب فئة عىل أخرى ونكران لتكريس سلطاهتم، 
عىل  واملن  واجلربوت  التكرب  مغبة  من  للحاكم  حتذيرا  السالم  عليه  االمام  افرد  لذلك 

االمة، واحلرص عىل التأين يف االحكام كي ال يظلم احد وينفرط عقد االمة:

الكثي  الثقافات احلديثة  انسانية استمدت  اهنا بحق لقيم اقل ما يقال عنها اهنا قيم 
منها، وبذلك فهي تعد منهل مجيع الثقافات املعارصة، فهي مصدرها االول، وهذا يؤكد 
بل يثبت ان مرشوع حقوق االنسان ليس وليد الثقافات الغربية كام تغرد بذلك وسئل 
اعالمها بل هو مرشوع إسالمي بحث يف جذوره وتطبيقاته، بني لالمة دستوره القران 
النبي االكرم حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم(، لتكتمل  الكريم، ورشع بتطبيقاته اوالً 
اهبى صور ذلك املرشوع عىل يد مهندس اركانه امي املؤمنني عيل بن ايب طالب )عليه 
بناء االنسان  الذي صاغ لإلنسانية مرشوعا حضاريا متكاماًل يدف أوال اىل  السالم(، 
اخلالق،  له  وهبها  التي  الرشعية  بحقوقه  املطالبة  عىل  قادرا  يكون  وان  انسانا،  بوصفه 
وهبدف تسهيل تطبيق هذا املرشوع، اقر قواعد عدة مل تغفل أينام قضية من قضايا الفرد 

واملجتمع مهام صغرت، مزدانة ببيان مفصل لتطبيقاته.
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اخلال�سة وابرز اال�ستنتاجات

بعد الرجوع اىل املوروث اإلسالمي ومقارنة ما ورد فيه بخصوص حقوق االنسان . 1
التي وقفنا عىل احدث تعريفاته الذي صاغته الثقافات املعارصة، وجدنا ان مرشوع 

حقوق االنسان مرشوع إسالميا يف نشأته وتطبيقاته.
اكدت لنا مصادر التاريخ اإلسالمي تطبيقات عدة حلقوق االنسان يف عرص الرسالة . 2

بدأت مع حلظة إقرار الرسول الكريم مرشوع وثيقة املدينة، الذي يعد اول مرشوع 
للمسلم  ليس  االنسان،  وحقوق  حريات  بصون  ينادي  املعامل  واضح  إسالمي 
فحسب بل للجميع بمعنى انه خياطب االمة، ليثبت بذلك املرشوع اإلسالمي انه 

مرشوع انساين.
ومن خالل مطالعة مواد العهد نتلمس قضايا عدة منها:

ان املصدر احلقيقي لتلك الترشيعات هو القران الكريم واحلديث النبوي الرشيف.. 1
مل يستثني مرشوع االمام عيل )عليه السالم( اإلنساين أي احد مهام اختلف دينه او . 2

لونه او مكانته االجتامعية او االقتصادية.
يروم املرشوع امي املؤمنني حتقيق هدف واضح وهو املجتمع الفاضل، الذي ارسى . 3

أوىل لبناته النبي حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم(.
أوضح االمام عيل )عليه السالم( وبني األساليب كلها التي متكن احلاكم السيايس . 4

من الوصول اىل هذا املجتمع.

متكامل  شامل  انساين  مرشوع  هو  املؤمنني  امي  اختطه  الذي  املرشوع  فان  وعليه 
واضح املعامل، وصالح للتطبيق يف أي عرص، وهو سابق للمرشوع الغريب بكثي.



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 350

اهلوامش:

الرسالة،  دار  )الكويت:  الصحاح،  خمتار  الرازي،  القادر  عبد  بن  بكر  ايب  بن  1.حممد 
1982(، ص146.

2.شي زاد امحد عبد الرمحن، التطور التارخيي حلقوق االنسان، )جملة(«جملة كلية الرتبية 
األساسية«، جملد18، 2.12، ص.265.

3.سورة يس، اية )7.(.
املدينة  وثيقة  يف  االنسان  حقوق  عمي،  تركي  وحسن  كنعان  إسامعيل  4.عاصم 
 ،2 العدد  االنسانية«،  للعلوم  االنبار  معارصة(،)جملة(«جامعة  )قراءة 

حزيران2.12،ص178-177.
5.عبد الوهاب الكيايل، موسوعة السياسة، ط4، )بيوت: املؤسسة العربية للدراسات 

والنرش، 2..1(، ج2، ص553.
6.شي زاد امحد عبد الرمحن، املصدر السابق، ص 265 -266.

7.عاصم إسامعيل كنعان وحسن تركي عمي، املصدر السابق، ص179-178.
حقوق  وقضايا  العوملة  مطرود،  حسن  صالح  احلرة  املائدة  سلسلة  باحثني،  8.جمموعة 

االنسان وحرياته، )بغداد : ييت احلكمة ،1999(،ص216.
9.شي زاد امحد عبد الرمحن، املصدر السابق، ص 266.-267.

1..ابو اسحاق الشاطبي: ابراهيم بن موسى بن حممد اللخمي، الغرناطي، ابو اسحاق 
نشأ  انه  قال  من  مكاهنا سوى  زمان والدته وال  املصادر  تذكر  مل  بالشاطبي  الشهي 
بغرناطة وترعرع فيها اما نسبه للشاطبي نسبة اىل مدينة شاطبة فاالظهر ان والدته 
الفخار  ابن  االجفان،  ابو  شيوخه  من  رحالت،  او  اسفار  له  تذكر  وال  بغرناطة 
الغي  كتبه  ومن  االعتصام  املوافقات،  له:  وغيهم  الشقوري  جعفر  ابو  البيي، 
مطبوعة كتاب املجالس. امحد الريسوين، نظرية املقاصد عند االمام الشاطبي، ط5، 



351احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

)فرجينيا: املعهد العاملي للفكر االسالمي، 2..7(، ص1.9-1.3.
السابق،  املصدر  ينظر:  للتفاصيل.  اقسام.  مخسة  وتضمن  الشاطبي  خلفه  ما  11.اهم 

ص1.7.
12.ابن قيم اجلوزية )691-751هـ( حممد بن ايب بكر بن سعد بن حريز الزرعى املشهور 
علم  اخذ  بدمشق،  اجلوزية  للمدرسة  )مديرًا(  قياًم  ابوه  كان  اذ  اجلوزية  قيم  بابن 
الفرائض عىل ابيه واالصول عن الصفي اهلندي، حرض عىل مشايخ عرصه كالقايض 
رجاله  ومعرفة  ومتونه  باحلديث  عني  وغيهم  املطعم  عيسى  سليامن،  الدين  تقي 
اشتغل بالفقه واجاد تقريره اشهر كتبه مدارج السالكني بني منازل »اياك نعبد واياك 
نستعني« تويف ليلة اخلميس الثالث عرش من رجب ودفن يف مقربة الباب الصغي. 
حممد بن ايب بكر بن ايوب لبن قيم اجلوزية، مدارج السالكني بني منازل »اياك نعبد 
للنرش  املختار  مؤسسة  )القاهرة:  رضوان،  جامع  رضوان  حتقيق:  نستعني«،  واياك 

والتوزيع، 2..1(، ج1، ص1.-12.
العوملة  بني  االنسان  حقوق  زلزلة،  حسن  وشذى  املوسوي  موحان  13.محيد 
العدد27،  والدولية«،  العربية  للدراسات  املستنرصية  والعاملية،)جملة(«مركز 
االنسان  حلقوق  التارخيي  التطور  محزة،  هادي  ؛اكرام  2..9،ص125-124 

،)جملة(«كلية الرتاث اجلامعة »،العدد17، 2.15، ص299-298.
14.املصدر نفسه،ص127.

15.شي زاد امحد عبد الرمحن، املصدر السابق، ص262.
16.سورة االرساء، آية رقم)7.(.

17.سورة احلج، آية رقم)65(.
18.سورة االرساء، آية رقم)33(.

كلية  االنسانية«،  العلوم  )جملة(«جملة  عيل،  هادي  وصالح  الرزاق  عبد  حممد  19.منى 
الرتبية -صفي الدين احليل، العدد7، 2.11، ص18.-181.



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 352

2..املصدر نفسه،ص182-181.
الرشيف،  النبوي  العرص  يف  وتطبيقاته  االنسان  حقوق  محيدي،  جاسم  21.مؤيد 
2.13،ص163- العدد18،  والسياسية«،  القانونية  للعلوم  تكريت  )جملة(«جملة 

.164
العلمي  للمؤمتر  الكاملة  االعامل  املنورة.ينظر:  املدينة  وثيقة  مواد  عىل  22.لالطالع 
مطبعة  االرشف:  املنورة(،)النجف  املدينة  الكوفة)وثيقة  دراسات  ملركز 

النرباس،2.12(،ج1، ج2، ج3.
23.عاصم إسامعيل كنعان و حسن تركي عمي ،املصدر السابق، ص 183.

24.مؤيد جاسم محيدي، املصدر السابق،ص172.
25.منى حممد عبد الرزاق وصالح هادي عيل، املصدر السابق ،ص182.

26.السيد حممد حسني فضل اهلل، عيل ميزان احلق،)قم:دار املالك:2..3(،ص129-126.
27.منى حممد عبد الرزاق وصالح هادي عيل ،املصدر السابق ،ص183.

28.سورة االرساء، اية33.
29.سورة املائدة، اية23.
3..سورة النساء، اية93.
31.سورة املائدة، اية23.

32.منى حممد عبد الرزاق وصالح هادي عيل، املصدر السابق،ص183.
.33

االشرت  ملالك  السالم  عليه  ايب طالب  بن  عيل  االمام  عهد  الكوفة،  دراسات  34.مركز 
ريض اهلل عنه، )د. م، 2.11(، ص36.

35.حمسن املوسوي، دولة االمام عيل ،)بيوت: دار البيان،1993(،ص198-197.
36.حقوق املرأة يقصد هبا احلقوق التي انفرد هبا الرجل حينًا اىل ان حصلت عليها املرأة 
وذلك حتقيقًا ملبدأ املساواة. امحد عطية اهلل، القاموس السيايس، ط3، )القاهرة: دار 



353احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

النهضة العربية، 1968(، ص47..
37.منى حممد عبد الرزاق وصالح هادي عيل ،املصدر السابق، ص 185.

بلبنان،  ولد يف مرجعيون  38.جورج جرداق )1931-...( جورج سجعان جرداق، 
الكلية  يف  دراسته  ملتابعة  بيوت  اىل  انتقل  والفرنسية،  العربية  اللغة  فيها  درس 
لبنانية وعربية عدة  التعليم يف معاهد بيوت وكتب يف صحف  زاول  البطريركية، 
له: عيل وحقوق االنسان، بني عيل والثورة الفرنسية، عيل وسقراط، عيل وعرصه، 
عيل والقومية العربية، له دواوين شعرية منها: انا رشقية، ابدع االغاين وغيها. عبد 
العزيز سعود البابطني واخرون، معجم البابطني، )د.م، 1995(، مج1، ص71. ؛ 
كامل سلامن اجلبوري، معجم االدباء من العرص اجلاهيل حتى سنة 2..2، )بيوت: 

دار الكتب العلمية، 2..3(، مج2، ص91.
39.شي زاد امحد عبد الرمحن، املصدر السابق، ص.266.-267.

4..املصدر نفسه، ص267.
41.جورج جورداق، االمام عيل صوت العدالة واالنسانية، )بيوت: دار الفكر العريب، 

د.ت(، ص212 )ج238/1(.
42.مركز دراسات الكوفة، املصدر السابق، ص3.

43.ابو موسى االشعري )...-42هـ( عبد اهلل بن قيس بن ُسليم بن حضار بن حرب، 
استعمله الرسول االكرم )صىل اهلل عليه واله وسلم( ومعاذًا عىل زبيد وعدن، وواله 
عمر بن اخلطاب الكوفة سنة 22هـ والبرصة، كام واله عثامن بن عفان الكوفة 34هـ 
حتى آلت اخلالفة المي املؤمنني عيل بن ايب طالب )عليه السالم( سنة 36هـ، كان 
طالب  ايب  بن  عيل  املؤمنني  امي  بني  دارت  التي  صفني  معركة  بعد  احلكمني  احد 
الذهبي،  )عليه السالم( ومعاوية بن ايب سفيان. حممد بن امحد بن عثامن بن قايامز 
سي لعالم النبالء )بيوت: دار االفكار الدولية، 2..4(، ج2، ص246-2456. 
؛ حممد عيل آل خليفة، امراء الكوفة وحكامها، )طهران: مؤسسة الصادق للطباعة 



أعمال  املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 354

والنرش، 2..4(، ص59
44.عهد االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ملالك االشرت)ريض اهلل عنه(،)جامعة 

الكوفة: مركز دراسات الكوفة،2.11(،ص9.
45.عهد االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ملالك االشرت)ريض اهلل عنه(،ص1-9...

46.املصدر نفسه،ص1..
اهلل  االشرت)ريض  ملالك  السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن  عيل  االمام  47.عهد 

عنه(،ص12-11.
48.املصدر نفسه،ص13-12.

49.عهد االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ملالك االشرت)ريض اهلل عنه(،ص13.
5..عهد االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ملالك االشرت)ريض اهلل عنه(،ص16.

51.املصدر نفسه، الصفحة نفسها.
52.عهد االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ملالك االشرت)ريض اهلل عنه(،)جامعة 

الكوفة:مركز دراسات الكوفة،2.11(،ص18-17.
53.عهد االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ملالك االشرت)ريض اهلل عنه(،)جامعة 

الكوفة:مركز دراسات الكوفة،2.11(،ص23-22.
54.عهد االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ملالك االشرت)ريض اهلل عنه(،)جامعة 

الكوفة:مركز دراسات الكوفة،2.11(،ص3.-31.
55.عهد االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ملالك االشرت)ريض اهلل عنه(، ص31-

..32
56.عهد االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( ملالك االشرت)ريض اهلل عنه(،ص33.



355احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السابع  

ثبت املصادر واملراجع

اوالً: القران الكريم

ثانيًا: املصادر االسالمية
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الرسالة، . 2 الرازي، خمتار الصحاح، )الكويت: دار  القادر  حممد بن ايب بكر بن عبد 

)1982

ثالثًا: املراجع احلديثة

امحد الريسوين، نظرية املقاصد عند االمام الشاطبي، ط5، )فرجينيا: املعهد العاملي . 3
للفكر االسالمي، 2..7(.

امحد عطية اهلل، القاموس السيايس، ط3، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1968(.. 4
السيد حممد حسني فضل اهلل ،عيل ميزان احلق،ط3)قم:دار املالك،2.13(.. 5
شي زاد امحد عبد الرمحن، التطور التارخيي حلقوق االنسان. 6
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)بيوت: دار الكتب العلمية، 2..3(، مج2.
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اجلوانب االخالقية واالنسانية يف عهد االمام علي عليه السالم 
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املقدمة

باملعابد  اهتاممها  حرصت  التي  الديانات  من  كغيه  يكن  مل  املحمدي  اإلسالم  إنَّ 
دون اهتامم بشؤون احلياة وتفاصيلها، بل كان لإلسالم فضل عن اجلانب العبادي وله 
نافذة يف مسائل االقتصاد والسياسة واالجتامع والرتبية والتعليم وغيها وكانت  رؤية 
القيم االخالقية واالنسانية آمرًا جوهريًا أهتم به الدين احلنيف سواءًا عىل صعيد الفكر 
املامرسة، وقد جتىل ذلك يف مباحث االمامة والشورى واحلكومة والدستور والعدل  و 
القرآن  يف  مطروق  هو  مما  ذلك  وغي  املحكومني  وبني  بينه  والعالقة  احلاكم  ورشعية 
الكريم والسنة النبوية الرشيفة وروايات األئمة عليهم السالم ورشوح الفقهاء وأبحاث 
مفكري السياسة القدامى واملعارصين ورغم وجود عدد من الوثائق يف هذا اخلصوص 
والتي عاجلت بدرجات متفاوتة الشؤون االخالقية واالنسانية يف تاريخ االسالم قدياًم 
وحديثًا اال ان عهد االمام عيل عليه السالم اىل الصحايب مالك األشرت ورسائله األخرى 

اىل والته تبقى وثائق مهمة يف هذا املجال كانت تنبع من االسالم املحمدي االصيل...

هذه  أرست  التي  املهمة،  الرسائل  من  السالم  عليه  عيل  لإلمام  القضاء  رسالة  إنَّ 
األسس والتي يستند إليها النظام القضائي و تعد من أكثر الرسائل إصالة وسعة يف بناء 
هذا النظام. ومل نجده يف غيها من الرسائل األخرى بالرغم مما يمتلكه أصحاب هذه 
الرسائل من هالة القدسية والعظمة يف نفوس املسلمني. وأصبحت أفضلية هذه الرسالة 
من املسلامت التي اليستطيع أحد إنكار حقيقتها. وال يبدو ذلك األمر غريبًا؛ ألن النبي 
لنا  أمتي عيل(. وقد أوضحت  املصطفى صىل اهلل عليه وآله وسلم أكد عىل أن )أقىض 
التي جيب أن  رسالة اإلمام عيل عليه السالم الرشوط والصفات االخالقية واالنسانية 
تتوفر يف الشخص الذي تسند إليه وظيفة القضاء، وقدمت لنا الوسائل الكفيلة لضامن 
هذه الوظيفة والتقايض أمامها وقد تضمنت هذه الرسالة قيم اخالقية وانسانية خالدة 
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وال غرابة حني اعتمتها منظمة االمم املتحدة ضمن وثائقها املهمة.

يف  خيتلفون  البرش  ان  السالم  عليه  عيل  االمام  ورسالة  املحمدي  اسالمنا  اكد  لقد 
حسن  عىل  يتفقون  لكنهم  واملذهب،  والدين  واللغة  والثقافة  واللون  والعرق  اجلنس 
القيم  أن  وال شك يف  ضدها،  كان  ما  وقبح  واالنسانية  اخللقية  القيم  من  حسن  ما هو 
اإلسالم  يتميز  إذ  تأثيا؛  وأعمَق  أثرا  أوسع  اإلسالم  خالل  من  واالنسانية  األخالقية 
والورع  كاإلخالص  غيه،  يف  تعرف  ال  واالنسانية  األخالق  من  مجلة  عىل  باحلث 
مثل  أن  إال  ذاك  وما  الراي  واحرتام  واحلرية  والتسامح  واخلشية،  واخلشوع،  والتوكل 
هذه القيم تنبع من اإليامن احلق باهلل تعاىل وتوحيده...وألمهية هذا العهد ارتأينا دراسة 
من اجلانب االخالقي واالنساين ومقارنته باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وهو وثيقة 
حقوق دولية متثل اإلعالن الذي تبنته األمم املتحدة 1. ديسمرب 1948 يف قرص شايو يف 
باريس. واإلعالن يتحدث عن رأي األمم املتحدة عن حقوق اإلنسان املحمية لدى كل 
الناس ويتألف من 3. مادة وخيطط رأي اجلمعية العامة بشأن حقوق اإلنسان املكفولة 
الوثائق  بني  من   1948، سنة  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  ويعدُّ  الناس،  جلميع 
تلك  ونالت  املتحدة،  األمم  قبل  من  تبينها  تم  والتي  اإلنسان  حلقوق  الرئيسية  الدولية 

الوثيقة موقعًا هامًا يف القانون الدويل وقد دار بحثنا عىل ثالثة حماور هي:-

1-املحور االول نظرة عامة لإلعالن العامل حلقوق االنسان الصادر عام 1948.
2-املحور الثاين اجلوانب االخالقية يف عهد االمام عيل عليه السالم اىل مالك االشرت.
3-املحور الثالث اجلوانب االنسانية يف عهد االمام عيل عليه السالم اىل مالك االشرت.
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املبحث االول

نظرة عامة على حقوق االنسان

يوجد  ان  قبل  وجدت  التي  والطبيعية  األصلية  احلقوق  من  االنسان  حقوق  تعد 
االنسان، فهي ليست وليدة نظام قانوين، وإنَّام هي لصيقة بالوجود االنساين عىل االرض، 
وال يمكن لإلنسان أن يتمتع بالكرامة والقيمة االصلية االنسانية بدون هذه احلقوق التي 
ا جوهر ولب كرامة االنسان، وهي  متيز بوحدهتا ومجاليتها من كلِّ انتهاك، او تعسف ألهنَّ
احلق يف احلياة، واحلق يف احلرية، واالمن الشخيص، واحلق يف التعليم، واحلق يف العمل، 
واحلق يف املحاكمة العادلة، واحلق يف الفكر والدين وغيها.وقد اكدت املادة األوىل من 
االعالن العاملي حلقوق االنسان الذي اقرته االمم املتحدة يف عام 1948م عىل أن ))يولد 
مجيع الناس احرارًا متساوين يف الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا عقاًل وضميًا وعليهم أن 
يعاملوا بعضهم البعض بروح االخاء (( )1(، كام اكدت املادة الثانية عىل ))ان لكل انسان 
الثالثة  املادة  الواردة يف االعالن دون اي متييز(()2(، وكذلك  التمتع بكافة احلقوق  حق 
التي نصت عىل ))ان لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية والسالمة الشخصية (()3(، وكذلك 
املادة الثالثون عىل رضورة االعرتاف وااللتزام القانوين هبذه احلقوق، وال يسمح ألي 
القيام بأي عمل يدف اىل هدم احلقوق  او  دولة مهام كانت ان تعمل بام خيالف ذلك، 

واحلريات العامة)4(.

كام جاء يف ديباجة االعالن العاملي حلقوق االنسان، ))ملَّا كان جتاهل حقوق االنسان 
نادوا  البرش قد  الضمي االنساين، وكان  بربريتها  اثارت  اىل اعامل  افضيا  وازدراؤها قد 
كأسمى  والفاقة  اخلوف  من  وبالتحرر  والعقيدة  القول  بحرية  فيه  يتمتعون  عامل  ببزوغ 
ما ترنوا اليه نفوسهم، وملَّا كانت من االسايس ان تتمتع حقوق االنسانية حياميه النظام 

القانوين(( )5(.
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وملَّا كانت شعوب االمم املتحدة قد اعادت تأكيد إيامهنا بحقوق االنسان االساسية 
وبكرامة االنسان، وقدرت وبتساوي الرجال والنساء يف احلقوق، امرها عىل النهوض 
التقاء  بالتقدم االجتامعي وبتحسني مستويات احلياة يف جو من احلرية افسح، وملا كان 
اجلميع عىل فهم مشرتك هلذه احلقوق واحلريات امرًا بالغًا إلمتام الوفاء هبذا التعهد، فان 
األعىل  املثل  بوصفه  االنسان  لقوق  العاملي  املال هذا االعالن  تنرش عىل  العامة  اجلمعية 
املشرتك، الذي ينبغي ان تبلغه كافة الشعوب وكافة االمم، كام يسعى مجيع افراد املجتمع 
وهيئاته واضعني هذا االعالن نصب اعينهم عىل الدوام من خالل التعليم والرتبية التي 
والدولية  الوطنية  املطردة  بالتدابي  يكلفوا  وكام  واحلريات،  احلقوق  احرتام  اىل  تؤدي 
لالعرتاف العاملي هبا حراكًا فعليًا بني الشعوب والدول االعضاء ذاهتا وقيام بني الشعوب 

واالقاليم املوضوعة حتت واليتها عىل السواء )6(.

لقد تضمن االعالن العاملي حلوقوق االنسان عىل ثالثني مادة، وهو خطوة هامة عىل 
انصاف االنسان املظلوم وتثبيت حقوقه ولو نظريًا، بغض النظر عىل التحفظات الرشعية 

وحتفظاتنا عىل بعض بنوده.

لقد تقدمت احلكومات خطوات مهمة يف تطبيق حقوق االنسان يف جمتمعاهتا، لكنهم 
ما زالوا يعانون من مشكالت مجة حتول دون التطبيق العادل والشامل حلقوق االنسان، 
ومن أهم هذه املشكالت التاميز بني الفقراء واالغنياء واالسود واالبيض وبني مواطن 
ومواطن..، كام ان رؤوس االموال املحرك لوسائل االعالم ورسم السياسات، وكذلك 

فقد املصداقية والتناقض والكيل بمكيالني وغيها.

اال  وعميل  صادق  وبشكل  وواقعًا،  حقيقة  كامل  بشكل  االنسان  حقوق  تعرف  مل 
بظهور االسالم ودعوته االنسانية العاملية بموجب النصوص الواردة يف القرآن والسنة 
النبوية، وما ورد فيها من تكريم بنو البرش وتفضيله عىل سائر املخلوقات، وتسخي كلُّ ما 
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عىل االرض والسامء خلدمة االنسان ايامنًا وعقيدًة وعبادًة والتزامًا يف االحكام والرشائع 
وتقربًا هلل.

مل تظهر فكرة حقوق االنسان بشكل رسمي اال يف القرن الثالث عرش امليالدي، أي 
بعد نزول القرآن بسبعة قرون، وذلك نتيجة الثورات واحلروب التي حدثت يف أوربا يف 
القرن الثامن عرش يف امريكا ملقاومة التمييز الطبقي والتسلط السيايس والظلم، ومن هنا 
فأن االسالم قدم قانونًا مثاليًا حلقوق االنسان منذ اربعة عرش قرنًا، يدف من ذلك اىل 
اضفاء الرشف والكرامة االنسانية والدعوة اىل تصفية االستغالل والقمع والظلم وكلُّ 

ما هو ال أنساين.

إنَّ حقوق االنسان يف االسالم تنبع من االقتناع واالعتقاد باهلل، وهو مصدر احلقوق 
والرشائع والقوانني، وهو املرشع لكل حقوق االنسان..، لقد أكد االسالم ونظام حقوق 
االنسان ؛ أنَّه ال جيوز ألي فرد كائنًا من كان حتى لو كان ملكًا، او سلطانا، او قائدًا، او 
سياسيًا، او حكومة، او جملس شورى، او هيئة أن يضيق من هذه احلقوق والرشائع التي 

وهبها اهلل تعاىل لإلنسان او يعدل هبا او يلغيها.

فالدين اإلسالمي منظومة متكاملة من التعاليم التي مل تكن لتكتفي بجانب مما ذكرنا 
عىل حساب اجلانب اآلخر، إنام )) يؤمن بأن احلياة جيب تنظيمها ـ ليس باإليامن فحسب 
ولكن أيضا ـ بالعلم والعمل، والذي تتسع رؤيته للعامل بحيث يستوعب، بل يدعو إىل 
قيام املسجد واملصنع جنبا إىل جنب،... يرى أن الشعوب ال يكفي إطعامها وتعليمها 

فقط، وإنام جيب أيضا تيسي حياهتا، واملساعدة عىل سموها الروحي (()7(.

االنسان  عالقة  او  بالدولة،  االنسان  عالقة  تنظم  التي  هي  االنسان  حقوق  إنَّ 
باملجتمع باعتبار ان االنسان مدين اجتامعي بطبعه، وال يمكن ان يعيش اال ضمن جمتمع 

بدًا بالعشية واملجتمع والدولة.
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إنَّ ميدان حقوق االنسان واسع جدًا، وتشمل اركان الدولة وأسس املجتمع والنظام 
احلكم، وتوزيع السلطات ومدى ارشاك الشعب يف احلكم، واحلدود الفاصلة بني حقوق 
االفراد، وحق املجتمع وحسن الراي، والعبادة وحق السكن..، وكلُّ هذه االمور تدرس 
يف نظام احلكم والقانون الدستوري، والقانون االداري ونظام القضاء واحلقوق السياسية 

وحق تقرير املصي للشعوب.. وغيها.
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املبحث الثاني

اجلوانب االخالقية يف عهد االمام علي عليه السالم اىل مالك االشرت

إنَّ مبادئ أمي املؤمنني عيّل بن أيب طالب التي هنلها من النبي الكريم صىل اهلل عليه 
وحقوق  املال  بيت  انَتَهبوا  الذين  الظاملني  يادن  ،مل  احلياة  يف  منهجه  هي  كانت  وسلم 
الغدر  يد  إليه  امتدت  ولذا  السلطة،  يف  للطامعني  امتيازات  أي  يعط  ومل  املسلمني، 
والعدوان. كان عليه السالم إنموذجًا للحاكم العادل الصالح الذي ساوى بني الرعية، 
به  أستظهر  ))أنك ممن  قائاًل:  بوصايا  واملحكوم، وقد أوىص بعض عامله  احلاكم  وبني 
الثغر املخوف. فاستعن باهلل عىل  عىل إقامة الدين، وأقمع به نخوة األثيم وأُسدُّ به هلاة 
ما أمهك، واخلط الشدة بضغث من اللني، وارفق ما كان الرفق أرفق، واعتزم بالشدة 
حني ال يغني عنك إال الشدة، واخفض للرعية جناحك، وابسط هلم وجهك، وألن هلم 
جانبك، وآس بينهم يف اللحظة والنظرة، واإلشارة والتحية، حتى ال يطمع العظامء يف 

حيفك، وال ييأس الضعفاء من عدلك (()8(.

إنَّ هذا العهد السيايس األخالقي و اإلداري يمثل منهج اإلمام عيّل بن أيب طالب 
عليه السالم يف إقامة دولة العدل اإلهلية يف األرض، ذلك املنهج الذي استقاه من رسول 

اهلل) صىل اهلل عليه وآله وسلم(، ومن مبادئ القرآن الكريم.

واحلركة اإلسالمية العاملية املعارصة بكل أطيافها وتياراهتا سنة وشيعة جدير هبا أن 
تتخلق هبذا املنهج اإلسالمي، وتتخذ عهد أمي املؤمنني ملالك األشرت وصايا سياسية يف 
عملها وحتركها من أجل اإلسالم، وحوارها مع اآلخر، والرد عىل من يدعي أنَّ السياسة 

اإلسالمية هي سياسة استبدادية ظاملة ال تطيق الرأي اآلخر.

وقد وجدنا يف هذا العهد الرائع مبادئ السياسة العادلة لإلسالم الصحيح، إسالم 
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أهل البيت سالم اهلل عليهم، حيث تلمسنا أمورًا هي غرض الوالية وأساسها، ورشوط 
وأهل  باملساكني  والرفق  بالرعية،  عدله  مع  اهلل،  تقوى  تفارقه  ال  الذي  الصالح  الوايل 
باجلند،  واالهتامم  والتجار،  والقضاة  والكتاب  املستشارين  رشوط  وكذلك  احلاجة. 
الغي  مع  بالعهد  والوفاء  للمظلوم،  واالنتصاف  واملدنية،  بالعمران  األرض  وإصالح 

وعدم دفع الصلح مع االعداء.

))ولعل  قائاًل:  السالم  عليه  عيّل  املؤمنني  أمي  عهد  وثيقة  عىل  عامرة  حممد  ويعلق 
العهد اإلداري الذي كتبه أمي املؤمنني عيّل بن أيب طالب إىل واليه عىل مرص  يف وثيقة 
األشرت النخعي )37هـ / 357 م( الصيغة االجتامعية هلذه الفلسفة اإلسالمية املتميزة يف 
العالقة بني الطبقاتـ  التاميز الطبقيـ  الذي تتساند فيه ومعه الطبقات، بإطار جامع األمة 

الواحدة (()9(. وتضمن عهده عليه السالم جوانب اخالقية عدة نوجزها :

العدالة. 1

لقد عهد اإلمام عيّل عليه السالم إىل مالك األشرت مجلة امور مستندًا فيها إىل مبدأ 
العدالة واحلرية يف اإلسالم، موضحًا فيه أنَّ أساس احلكم يف اإلسالم هو العدل بالرعية، 
فأول ما استهدفته الرشيعة يف أحكامها وحدانية اهلل سبحانه وتعاىل، وحتقيق العدل بني 

الناس، والقضاء عىل الظلم واجلور.

إنَّ العدل هو هدف إسالمي يف سائر األحوال واألوقات، ألنه الغاية املقصودة من 
الرشيعة اإلسالمية، حيث أمر اهلل تعاىل املسلمني أن يطبقوا العدل حتى مع العدو وغي 
يا  املجيد:  كتابه  العزيز يف حمكم  فقال  أنفسهم  ولو عىل  بالقسط  يقوموا  وأن  املسلم، 
يِن  الوادِلَ أو  أنُفِسُكم  ع  َولَو  للِ  ُشهداَء  بِالقِْسِط  قَّوامَي  ُكونُوا  آَمُنوا  اِلْيَن  أيّها 

َواألقَربَي سورة النساء اآلية 135.
القرآن  العدالة يف اإلسالم مفهوم واسع وشامل، حيث نجده يف  فإنَّ مفهوم  ولذا 
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الكريم بألفاظ عديدة وغايات متنوعة:َواتَُّقواْ يَوْماً الَّ َتْزِي َنْفٌس َعن نَّْفٍس َشيْئاً 
وَنالبقرة48، وقوله تعاىل  َواَل ُيْقَبُل ِمنَْها َشَفاَعٌة َواَل يُؤَْخُذ ِمنَْها َعْدٌل َواَل ُهْم يُنَصُ
ن َتُْكُمواْ 

َ
ْهلَِها ِإَوَذا َحَكْمُتم َبْيَ انلَّاِس أ

َ
َمانَاِت إَِل أ

َ
واْ األ ن تُؤدُّ

َ
ُمرُُكْم أ

ْ
: إِنَّ اللَّ يَأ

ا يَعُِظُكم بِهِ إِنَّ اللَّ َكَن َسِميعاً بَِصرياً  النساء58. بِالَْعْدِل إِنَّ اللَّ نِعِمَّ
أنه قال: ))عدل ساعة خي من عبادة  ويروى عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
سبعني سنة، قيام ليلها، وصيام هنارها (()10(. ))العدل ميزان اهلل يف األرض فمن أخذه 
قاده إىل اجلنة، ومن تركه ساقه إىل النار ()11(. )أشد أهل النار عذابًا، من وصف عدالً ثم 

خالف إىل غيه (()12(.

وهكذا فإنَّ العدل هو جوهر اإلسالم، وقيمته العليا التي ال جيوز جتاوزها مع الناس 
املجيد:  كتابه  قال احلق يف حمكم  السلم واحلرب، وقد  كافة مسلمني وغي مسلمني يف 
الُْمْعَتِديَن  ُيِّبِ  اَل  اللَّ  إِنَّ  َتْعَتُدواْ  َواَل  ُيَقاتِلُونَُكْم  ِيَن  الَّ الّلِ  َسبِيِل  ِف  َوقَاتِلُواْ 

البقرة19.

ومن أوجه العدالة يف اإلسالم الوفاء بالعهد مع الرب والفاجر، واملسلم والكافر، وإشاعة 

القسط بني الناس. وعن أيب مالك قال: قلت لعيّل بن احلسني عليهام السالم: أخربين بجميع 

رشائع الدين، قال: ))قول احلق، واحلكم بالعدل، والوفاء بالعهد(()13(.

ولذا فإنَّ تعبي العدالة غي مالئم كمصدر لألحكام، ألن اإلسالم كله عدل ورمحة، 
أم أحكامًا  ثابتة  العدالة يف أحكامه سواء كانت أحكامًا  بتحقيق  املسلم ملزم  والقايض 
مل  وإن  للقانون،  النيص  بالتطبيق  ملزم  فهو  الوضعي  القايض  أما  اجتهادية،  استنباطية 
يف  ومهم  بارز  دور  العدالة  ملبادئ  كان  ولقد  عليه.  املعروضة  القضايا  يف  العدالة  حيقق 
القانون الدويل العام الوضعي سابقًا، حيث خول القايض الدويل سلطة واسعة يف تسوية 

املنازعات املعروضة عليه وفقًا ملبادئ العدالة واإلنصاف)14(.
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وغي  املسلمني  مع  والقسط  بالعدل  تتسم  اإلسالمية  الدولية  القواعد  فإنَّ  وعليه 
عنهم،  والظلم  الرضر  ورفع  الناس،  مصالح  وحتقيق  هلم،  بالعهد  والوفاء  املسلمني، 
إذا كان يف ذلك رضا اهلل، فاملسلمون الينظرون للحرب  والسعي للصلح مع االعداء 
واضطهاد  إكراه  دون  اإلسالمية  الدعوة  لتبليغ  رشعت  وإنام  ذاهتا،  بحد  غاية  أهنا  عىل 
احلقوق  يف  الناس  وتساوي  العدل  فقراته  يف  الدويل  القانون  تضمن  وقد  لآلخرين. 
يف  بمكيالني  الكيل  وعدم  القوانني  تطبيق  يف  العدالة  مراعاة  ورضورة  والواجبات 
السليمة اخلاضعة لسلطة واحدة.وقد نصت  احلياة  يتم سيادة  الرعية حتى  التعامل مع 
املادة العارشة من االعالن العاملي حلقوق االنسان 1948 )) لكل انسان احلق عىل قدم 

املساواة مع األخرين (( )15(.

الصلح واإليامن. 2

لِْم  لِلسَّ َجَنُحواْ  ِإَون  تعاىل:  قوله  من  اإلسالم  يف  واألمان  الصلح  مرشوعية  تأيت 
األنفال61، وقد بني اإلمام عيّل   الَْعلِيُم ِميُع  السَّ ُهَو  إِنَُّه  الّلِ  َعَ   ْ َوتََوكَّ لََها  فَاْجَنْح 
التي  الصلح  أيضًا سالمة عقود  إىل مالك األشرت ذلك، وأورد  بن أيب طالب يف عهده 
تربمها الدولة اإلسالمية، بحيث ال يكون فيها إيغال وال مدالسة وال خداع، وليس فيها 
علل، أي األحداث املفسدة هلا، وهي كناية عن إحكام عقد املعاهدات وعقود الصلح، 
واضحًا  يشء  كل  يكون  لكي  والعهود،  األمان  يف  واملواراة  القول  حلن  عن  واالبتعاد 

ورصحيًا دون لبس وخداع وتدليس.

اصالح املجتمع. 3

لقد اوىل االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( مرشوع تأسيس احلكم الرشيد أمهية 
بالغة يف فلسفة احلكم، واتضحت معامل هذا املرشوع بشكل واضح وجيل يف عهده )عليه 
السالم( اىل مالك االشرت، عندما واله حكم مرص، وأول مالمح هذا املرشوع وجتلياته 
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اإليديولوجية تتضح يف برناجمه )عليه السالم( املتضمن اعادة اصالح منظومة الشعب 
أرضها(، )جهاد عدوها(، كأن  اهلها(، )جباية خراجها(، )عامرة  )استصالح  املرصي 
الفردي  املعريف  البناء  يعطي  الرباعية  هذه  يف  السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن  عيل  االمام 
واملجتمعي والسيايس أمهيته البالغة يف عملية التأسيس لفلسفة احلكم الرشيد، بل متثل 
هذه  الفكري  البناء  عملية  يف  ويشرتط  كام  له،  بالنسبة  أولوية  للمجتمع  املعرفية  البنية 
رضورة االهتامم باجلوانب االخرى الكفيلة بتعميق فلسفة احلكم الرشيد وامهها اجلانب 

االقتصادي، واجلوانب االجتامعية واخلدمية، فضال عن اجلوانب العسكرية.

األخالق. 4

والفكرية  واملعرفية  االخالقية  املنظومة  يعالج  ان  السالم  عليه  االمام  وحرص 
وسالمة  الوايل  ذات  بصالح  صالحها  وٌيقرن  العام(،  )للمجتمع  العامة  االجتامعية 
منظومته املعرفية واالخالقية بل يعترب االوىل مقومة للثانية، ويف علم االجتامع السيايس 
احلديث، يسمى هذا الطرح )التكامل املنهجي(، ويف مصادر اخرى )التكامل املعريف(، 
التعاقد  وكذلك  اصالحــي،  عمل  أي  يف  منـه  البد  الذي  األيديولوجي(  )التكامل  او 

الذي هو اساس الوضعي يف تشكيل مفهوم احلق )16(.

يأيت ذلك التأصيل يف اشارة منه )عليه السالم ( اىل رضورة الرشوع بتأصيل حالة 
االنسجام بني الفلسفة الفردية )ثقافة الفرد(، و)الفلسفة اجلمعية(، و)الفلسفة السياسية 
للحاكم( ويعترب هذه الثالثية )فرد - جمتمع - حاكم( من الرضورات األساسية التي البد 

منها لتأسيس او تشكيل مبدأ االنسجام والتكامل املعريف العام.

ملرشوع  األساس  املحور  واأليديولوجي،  املعريف  التكامل  األخالق  مبدأ  ويمثل 
احلكم الرشيد، ألنه يفرض صيغة التفامهات بني احلاكم واملحكوم، وعندما حيل التفاهم 
اىل  املجتمع  يتجه  سوف  حتام  فانه  والتشظي،  التناحر  حمل  والفكري  املعريف  والتكامل 
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تطبيق سياسة اصالحية بإمكاهنا تغيي الواقع الذي يعيشه أي جمتمع من املجتمعات، بل 
سوف يكون املجتمع مهيأ لتطبيق الفلسفة الرشيدة.

مراعاة احلقوق والواجبات. 5

التقسيامت  مراعاة  رضورة  عىل  االشرت  مالك  اىل  عهده  يف   ) السالم  )عليه  ويؤكد 
االجتامعية التي يتكون منها او يتشكل من خالل التقائها املجتمع، بحيث يتضمن هذا 
واهل  والوالة  فاجلند  اجتامعية  فئة  لكل  والواجبات  للحقوق  دقيقة  مراعاة  التقسيم 
الدواوين واملواطنني )العامة( واهل الرأي واملشورة والفقراء واملساكني، واخلاصة من 
الوزراء وغيهم من التقسيامت االجتامعية، هلا برناجمها التكمييل ملرشوع احلكم الرشيد 
وهذه  وجودها،  يشرتط  ومعرفية  وفكرية  اخالقية  منظومة  الفئات  هذه  من  فئة  فلكل 
الرشد  حتقيق  اىل  خالهلا  من  يصل  جمتمعية  مهام  يتوىل  لكي  تؤهله  التي  هي  املنظومة 
اخالقية  منظومة  او  برناجما  السالم  عليه  فيضع  العام،  والسيايس  والفكري  االجتامعي 
وعندما  الوظيفة،  هذه  صاحب  يف  رشوط  عدة  حتقق  مشرتطا  املثال  سبيل  عىل  للجند 
استقرئنا الرشوط مل نجد حتققها يف الوقت الراهن، حتى يف ارقى جيوش العامل النظامية 
التي شهدها ويشهدها العامل احلديث واملعارص، فيضع اخللق القويم واحرتام املواطن، 
واملضطهدين  املظلومني  امام  والعطف  واللني  واملتنفذين،  االقوياء  امام  والشكيمة 
وقد  الوظيفة.  لتويل هذه  اخالقية وطبيعية  اساسيات  الرشوط  واعترب هذه  والضعفاء، 
أكد االعالن عىل ))إنَّ حقوق االنسان المتارس بشكل مطلق منفلت بل متارس بشكل 

حمدد ومرشوط (( )17(.

وكذلك االمر لباقي وظائف الدولة وحتى طريقة اختيار املستشارين منظمة ومعقدة 
وسلوكه،  احلاكم  اخالقيات  عىل  رؤيتهم  تنعكس  للحاكم  قرائن  يعتربهم  ألنه  للغاية 
وبالتايل تتحول اىل سلوك سيايس عام يصدر من احلاكم فاشرتط يف املستشار عدد من 
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والرفيق  املستشار  يكون  ان  اشرتط  بل  بخيال،  وال  جبانا  يكون  ال  ان  امهها  الرشوط 
ذوي  يرافق  ان  عليه  اشرتط  للناس  االمي  مرافقة  حتى  بالناس،  رحوما  كريام  شجاعا 
االحساب واالنساب واهل البيوتات احلسنة الذين يتخذهم الناس قدوة وفريضة هلم 
الذين تنصقل بصفاهتم  او أملت هبم املصائب الهنم اهل الصعاب  اذا أصابتهم مظلمة 

واخالقهم نفسية احلاكم وصفاته واخالقه.

ويؤسس  العام،  للمجتمع  املعريف  البناء  لعملية  يؤسس  ان  احلاكم  عىل  يشرتط  كام 
عليه السالم اىل رضورة مساندة االفكار التي من شأهنا أن تزيد متاسك املجتمع، وحتد 

من عملية تشظيته وتناحره بني بعضه البعض.

رعاية حياة العامة. 6

ومن اهم االرشادات التي وجهها االمام عيل )عليه السالم( اىل مالك االشرت عندما 
عن  وينهاه  وكبيها،  صغيها  بأمورهم  والنظر  العامة  حياة  معايشة  قضية  مرص  واله 
العزلة عن امور الناس ومعايشهم وحياهتم، الن ذلك يعتربه شكال من اشكال احلكم 
الفاسد الذي يؤول بأمر صاحبه اىل الزوال، اي يؤدي اىل فساد احلكم والتعجيل بأمر 
تراكم  اىل  االمام  نظرية  وفق  السياسة  هذه  وتتسبب  كام  السقوط،  اىل  ودولته  احلاكم 
مشاكل الناس ومهومهم مما يؤدي اىل حقد العامة - ورضا اخلاصة، ويعترب عليه السالم 
حقد العامة - ورضا اخلاصة شكال آخر من أشكال احلكومات الفاسدة الن اخلاصة ال 
ترض اال باالستئثار بمصالح العامة فيحدث )االنعزال( بني الطبقة احلاكمة، والطبقة 

املحكومة فتحل الفوض والتناحر بديال لالستقرار والتكامل.

ان أمجل مبدأ من مبادئ احلكم الرشيد الذي تتضح معامله يف عهد االمام عيل )عليه 
السالم ( اىل مالك االشرت هو مبدأ التكامل، بمعنى ادق ان عملية التنمية والبناء والتغيي 
عرب احلكم الرشيد، عملية مشرتكة تبدأ وكأهنا ثقافة فردية من الرضوري أن يتحىل هبا 
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اجلميع )احلاكم واملحكوم(، )اخلواص والعوام(، )الغني والفقي( بمعنى أدق أن يتحقق 
فئته  أينام كان موقعه، وكيفام كانت  املواطن  الرشد وكأنه فلسفة اجتامعية توجه سلوك 
وهذا  املستويات،  كافة  عىل  الرشد  الستيعاب  متهيئًا  املجتمع  يكون  بحيث  ومستواه 
تأصيل قديم ملفهوم حديث يسميه علامء االجتامع السيايس )املواطنة الواعية( الذي يفهم 
من خالله كل عنرص من عنارص البناء السيايس دوره يف املرشوع العام املراد تطبيقه عىل 
املجتمع لينتقل املجتمع من حالة اجلهل والرذلة اىل حالة الرشد والوعي والفضيلة. وقد 
انسان  العاملي حلقوق االنسان عام 1948 عىل ))لكل  املادة )23( من االعالن  نصت 

حقه باالنتفاع باالنتاج العاملي الثقايف والفني والتقني (()18(.
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احملور الثالث

اجلوانب االنسانية يف عهد االمام علي)عليه السالم ( اىل االشرت وحقوق االنسان.

اخلالدة يف جمال  السالم وعن مواقفه  أن احلديث عن سياسة اإلمام عيل عليه  أرى 
حقوق اإلنسان البّد أن يتنزل ضمن الرؤية الشمولية حلقوق اإلنسان يف اإلسالم، فقد 
كانت مواقفه معربة أصدق تعبي عن هذه الرؤية، مستميتًا يف الدفاع عنها قوالً وعماًل إىل 
آخر حلظة يف حياته، وملا تغيت الظروف السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف املجتمع 
اإلسالمي، وأصبح الناس كام وصفهم صديقه الويف الصحايب اجلليل أبو ذر الغفاري، 
رمحه اهلل قائاًل: )كان الناس وردًا بال شوك، فأمسوا شوكًا بال ورد(، ازداد متسكه الشديد 
هبذه احلقوق، والذود عنها، وخصوصًا بعد بيعته باخلالفة، وقد اتضح ذلك من خالل 
يف  اإلسالم  مبادئ  وغرس  للمسلمني،  تربيته  خالل  ومن  للسلطة،  اليومية  ممارسته 
األموي  احلزب  حماوالت  ظهرت  وملا  اإلنسان،  حقوق  مبادئ  مقدمتها  ويف  نفوسهم، 
لتحويل مؤسسة اخلالفة إىل ملك عضوض حيرم الناس حقوقهم، ويسلط عليهم ألوانًا 
من القهر والعسف تفّطن اإلمام عيل عليه السالم إىل حماوالت االنحراف، وإىل اخلطر 
الداهم فازداد متسكه بمبادئ حقوق اإلنسان والدفاع عنها، وال غرابة يف ذلك فقد تشّبع 
دون  هبام  الناس  أعلم  وهو  الرشيفة،  النبوية  السية  ومن  الكريم،  القرآن  من  بروحها 
بالرغم  اماما  يبقى  الرسمدي  اخلالد  بعده  السالم يف  عليه  االمام عيل  منازع، وهذا هو 
امام  فهو  يكون  من  فليكن  بيته  واهل  وارسته  هو  وابيد  غلب  ولو  حتى  يشء  كل  من 
يقود مسية البرشية وحركة االنسان وتتعطش اليه القلوب التي حترتم االنسانية واحلرية 

والعدالة والطهارة واالنسان الكبي العظيم والروح اجلميلة النزية)19(.

وقد جتسدت حقوق االنسان يف هذا العهد العظيم من خالل جوانب كثية عرجنا 
عىل امهها:-
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1-العقيدة:

قال )عليه السالم(يف عهد االشرت : ) وال َتنُْقْض ُسنًَّة َصاحِلًَة َعِمَل هِبَا ُصُدوُر َهِذِه 
ِمْن  ٍء  بيَِشْ َترُضُّ  ُسنًَّة  ِدَثنَّ  حُتْ وال  ِعيَُّة.  الرَّ َعَلْيَها  وَصَلَحْت  األُْلَفُة،  هِبَا  واْجَتَمَعْت  ِة،  األُمَّ
نَِن ؛ َفَيُكوَن األْجُر ملَِْن َسنََّها واْلِوْزُر َعَلْيَك باَِم َنَقْضَت ِمنَْها( لقد اكدت  َمايِض تِْلَك السُّ
آوهنا حق  التمييز، وعىل مبدأ احلرية  املساواة وعدم  الرشيعة اإلسالمية عىل أمهية مبدأ 
تراب ومن  تعاىل من  ااهلل  البرش خلقهم  ااهلل، فجميع  الذين خلقهم  البرش  لكل  إنساين 
ِي َخلََقُكْمِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة  َها انلَّاُس اَتُّقوا َرَبُّكُم اَلّ ُيّ

َ
نطفة أمشاج لقوله تعاىل:يَا أ

وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبَثّ ِمنُْهَما رَِجااًل آَثرًِيا َونَِساء )النساء -1.
لقد أمر االمام عيل عليه السالم االشرت بتقوى اهلل، وإيثار طاعته، وإتباع ما أمر به يف 
بإتباعها، وال يشقى إالّ مع جحودها  كتابه، من فرائضه وسننه، التي ال يسعد أحد إالّ 
وإضاعتها، وأن ينرص اهلل سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإّنه جل اسمه، قد تكّفل بنرص من 
نرصه، وإعزاز من أعزه ،وأمره أن يكرس نفسه من الشهوات، وينزعها عند اجلمحات، 
فإّن النفس أمارة بالسوء، إالّ ما رحم اهلل. وعهد اإلمام ملالك أن يقيم فرائض اهلل تعاىل 
صالته  يف  يطيل  فال  املصلني  يالحظ  أن  فعليه  اجلامعة  صالة  أقيمت  وإذا  بإخالص، 
وإنام يصيل كام يصيل أضعف الناس، وشملت تعاليم اإلمام عليه السالم للوالة احلث 
عىل الصالة وكيفية أدائها مجاعة  ومل يعرض لذلك من ويل أمور املسلمني قبله وبعده.
) والواجب عليك أن تتذكر مامىض ملن تقدمك من حكومة عادلة، أوسنة فاضلة، أو أثر 
عن نبينا صىل اهلل عليه وآله وسلم، أو فريضة يف كتاب اهلل، فتقتدي بام شاهدت مما عملنا 
به فيها، وجتتهد لنفسك يف اتباع ما عهدُت إليك يف عهدي هذا، واستوثقت به من احلجة 
لنفس عليك ؛ لكيال تكون لك علة عند ترسع نفسك إىل هواها. وأنا أسأل اهلل بسعة 
رمحته، وعظيم قدرته عىل إعطاء كل رغبة، أن يوفقني وإياك ملا فيه رضاه من اإلقامة عىل 
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العذر الواضح إليه وإىل خلقه، مع حسن الثناء يف العباد، ومجيل األثر يف البالد، ومتام 
راجعون(. إليه  إنا  والشهادة،  بالسعادة  وأن خيتم يل ولك  الكرامة،  النعمة، وتضعيف 
وعهد اإلمام ملالك أن يقيم فرائض اهلل شملت تعاليم اإلمام عليه السالم للوالة احلث 
أدائها مجاعة ومل يعرض لذلك من ويل أمور املسلمني قبله وبعده،  عىل الصالة وكيفية 
فيها،  به  مما عملنا  بام شاهدت  فتقتدي  وآله وسلم،  عليه  اهلل  نبينا صىل  بسنة  واالقتداء 
وجتتهد لنفسك يف اتباع ماعهدُت إليك يف عهد به من احلجة لنفس عليك ؛.انه التوحيد 
اخلالص واالبتعاد عن التكرب واخليالء والتواضع هلل وحده ال رشيك له فمن تواضع هلل 
رفعه ومن تشبه بجربوت اهلل فان اهلل عزيز ذو انتقام يذل اجلبارين وستكون هنايتهم خمزية 
عىل صفحات التأريخ. ثّم أمِض لكّل يوم عمله فإّن لكّل يوم ما فيه. واجعل لنفسك فيام 
بينك وبني اهلل أفضل تلك املواقيت وأجزل تلك األقسام وإن كانت كّلها هلل إذا صّحت 
فرائضه  إقامة  دينك  به  هلل  ختلص  ما  خاّص  يف  الرعية.وليكن  منها  وسلمت  النّية  فيها 
التي هي له خاّصة فأعِط اهلل من بدنك يف وليكن يف خاصة ما خُتلص به هلل دينك: إقامة 
فرائضه التي هي له خاصة فأعط اهلل من بدنك يف ليلك وهنارك، ووفِّ ما تقربت به إىل 
اهلل من ذلك كاماًل غي مثلوم وال منقوص بالغًا من بدنك ما بلغ، وإذا قمت يف صالتك 

للناس فال تكوننَّ ُمنفرًا وال مضيعًا ؛ فإن يف الناس من به العلة وله احلاجة.

إن الكفاح من أجل احلرية الدينية قائم منذ قرون؛ وقد أدى إىل كثي من الرصاعات 
املفجعة. وعىل الرغم من أن مثل هذه الرصاعات مازالت قائمة إال أنه يمكن القول بأن 
القرن العرشين قد شهد بعض التقدم حيث تم اإلقرار ببعض املبادئ املشرتكة اخلاصة 
املعتقد يف  أو  الديانة  بأمهية حرية  املتحدة  املعتقد. وقد اعرتفت األمم  أو  الديانة  بحرية 
منه   18 املادة  تنص  حيث   ،1948 عام  اعتمد  الذي  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن 
يف  حريته  ذلك  ويشمل  والدين  والوجدان  الفكر  حرية  يف  حق  إنسان  )لكل  أن  عىل 
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أن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره( وقررت اجلمعية العامة 
ادراج هذه احلقوق يف اتفاقية حقوق االنسان،)20( تىل اعتامد هذا اإلعالن حماوالت عدة 
لوضع اتفاقية خاصة باحلق يف حرية الدين واملعتقد إال أن كافة تلك املحاوالت قد باءت 
بالفشل. كام أقر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والذي اعتمدته اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة يف عام 1966، باحلق يف حرية الدين أو املعتقد وذلك من بني ما 

اقره به من حقوق وحريات.

2- املساواة:

ِذيَن ال ِحيَلَة هَلُْم : ِمَن  ْفىَل، ِمَن الَّ َبَقِة السُّ قال عليه السالم يف عهده : ) ُثمَّ اهللََّ اهللََّ يِف الطَّ
ْمَن ،،أصحاب العاهات ،،َفإِنَّ يِف  امْلََساِكنِي وامْلُْحَتاِجنَي وَأْهِل اْلُبْؤَس ،،شدة الفقر،، والزَّ
ِه فِيِهْم ( ،ثمَّ دعاه إىل أن ال  ًا. واْحَفِظ هللَِِّ َما اْسَتْحَفَظَك ِمْن َحقِّ َبَقِة َقانِعًا وُمْعرَتّ َهِذِه الطَّ
يمّيز بني القريب والبعيد يف عطاءاته من بيت املال ؛ ألنَّ املسلمني سواٌء يف تناول احلقوق 
العهد السابق، فكان  أثناء  التمييز يف العطاء  الناس من  املال، وقد عانى  املالية من بيت 
ذلك من األسباب التي دعتهم إىل الثورة عىل عثامن بن عفان ،وعهد اإلمام ملالك أن يقيم 

فرائض اهلل تعاىل بإخالص ويدعو اىل احلرية احلقة واملساوات العادلة.

لقد شملت تعاليم اإلمام عليه السالم للوالة عىل املساواة يف العطاء ويف كل يشء 
متساويان  فالناس  وعريب  عريب  وبني  وابيض  اسود  وبني  وفقي  غني  بني  فرق  ال  وانه 
كأسنان املشط. والواجب عليك أن تتذكر مامىض ملن تقدمك من حكومة عادلة، أوسنة 
فاضلة، أو أثر عن نبينا صىل اهلل عليه وآله وسلم، أو فريضة يف كتاب اهلل، فتقتدي بسنة 
حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم وماعهدُت إليك يف عهدي هذا، واستوثقت به من احلجة 
لنفس عليك ؛ لكيال تكون لك علة عند ترسع نفسك إىل هواها، وليكن من اهم مشاريع 
االنسان االهتامم باإلنسان وحقوق اإلنسان والشعوب...وقد أقر مبدأ املساواة يف املادة 
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الثالثة من الباب األول، وجاء يف مرشوع حقوق اإلنسان والشعب يف الوطن العريب يف 
الباب األول يف املادة 11 التي نصت عىل: )الناس متساوون أمام القانون، وال متييز بينهم 

بسبب العنرص أو اللون أو اجلنس أو امليالد أو اجلنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي()21(.

3-االيثار والتضحية:

ِة َأْهِلَك وَمْن  قال )عليه السالم( : ) َأْنِصِف اهللََّ وَأْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِسَك وِمْن َخاصَّ
َلَك فِيِه َهًوى ِمْن َرِعيَّتَِك، َفإِنََّك إاِلَّ َتْفَعْل َتْظِلْم، وَمْن َظَلَم ِعَباَد اهللَِّ َكاَن اهللَُّ َخْصَمُه ُدوَن 
ِعَباِدِه ( ،اإليثار وهو خصلة كريمة ترفع ااِلنسان إىل أعىل مراتب ااِليامن، فحينام يرتفع 
ااِلنسان فوق االَنا ويضع مصلحة اآلخرين فوق مصلحته اخلاصة، فال شك أنه قد قطع 
فيعة. وقد مدح تعاىل أولئك الذين خيرجون  رجات الرَّ شوطًا إيامنيًا يستحق بموجبه الدَّ
من دائرة االَنا الضيقة عىل الرغم من ضيق ذات اليد إىل دائرة أسمى هي دائرة ااِلنسانية، 
نُفِسِهْم َولَْو َكَن بِِهْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ َنْفِسهِ 

َ
فقال عزَّ من قائل: َوُيْؤثُِروَن َعَ أ

ْولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَناحلرش9، وقد كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم من أشد 
ُ
فَأ

اخللق حرصًا عىل تلك الفضيلة السامية، حتى ورد يف اخلرب أنه صىل اهلل عليه وآله وسلم 
ما شبع ثالثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا، ولو شاء لشبع ولكنه كان يؤثر عىل نفسه.

ويف وصيه ااِلمام عيل عليه السالم القمة يف ااِليثار، وقد ثمنت السامء املوقف الفريد 
به عندما بات عىل فراش رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم:..  الذي قام  واملضحي 
فأوحى اهلل إىل جربئيل وميكائيل إين آخيت بينكام وجعلت عمر الواحد منكام أطول من 
عمر اآلخر فأيُّكام يؤثر صاحبه باحلياة فاختار كالمها احلياة. فأوحى اهلل عزَّ وجلَّ إليهام 
بنفسه  يفديه  فراشه  فبات عىل  بينه وبني حممد  آخيت  أيب طالب  بن  مثل عيّل  كنتام  أفال 
الّلِ  َمرَْضاِت  ابْتَِغاء  َنْفَسُه  يَْشِي  َمن  انلَّاِس  َوِمَن  تعاىل:  اهلل  فأنزل  باحلياة  فيؤثره 
ااِليامنية  ااِلنسان إىل أعىل الدرجات  البقرة2.7، فاإليثار يرفع  بِالْعَِبادِ  َرُؤوٌف  َواللُّ 
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كام رفع ااِلمام علّيًا عليه السالم بحيث أّن ربِّ العزة يفاخر به مالئكته املقربني ،ومن 
أجىل  الرضر، وذلك من  توقع  مع  الكذب  الصدق عىل  كإيثار  معنويًا  يكون  ما  ااِليثار 
عالمات ااِليامن، قال أمي املؤمنني عليه السالم: )ااِليامن أن تؤثر الصدق حيُث يرضك 
عىل الكذب حيُث ينفعك (وان تفضل الشهادة واملوت يف سبيل حياة االخرين وصوال 
ومن  اجلود  غاية  اقص  بالنفس  اجلود  لكن  ميت  بد  ال  االنسان  وان  االنسان  لسعادة 
رغب املوت يف سبيل اسعاد االخرين كتبت له احلياة؛ الن االنسان صاحب املبدأ يكون 
االجل له حارسا حيت يقول االمام عيل علية السالم:)كفى باألجل حارسا( وقال الحد 
أصحابه يف صفني:)وحيك لعلك ظننت قضاء اهلل الزما وقدرا حامتا ،ولو كان كذلك 

لبطل الشواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد()22(.

ولإليثار فوائد عظيمة وثامر جليلة جينيها أصحاب هذا اخلُُلق العظيم منها عام وردت 
البيت عليهم السالم  الرسول حممد صىل اهلل عليه وآله وعن اهل  القران واحاديث  يف 
الن  املفلحني؛  ِمن  وجعلهم  اإليَثار،  أهل  ِمن  عليهم  اهلل  أثنى  فيمن  مواقفهم  فكانت 
اإليَثار طريق إىل حمبَّة اهلل تبارك وتعاىل، حتقيق الكامل اإليامين، فاإليَثار دليٌل عليه، وثمرة 
د  ِمن ثامره. وِمن أعظم الثِّامر والفوائد: أنَّ التَّحيلِّ بُخُلق اإليَثار فيه اقتداٌء باحلبيب حممَّ
ْنيا قبل اآلخرة وذلك بمحبَّة  صىل اهلل عليه واله وسلم...أنَّ املْؤثر جيني ثامر إيثاره يف الدُّ
كر،  النَّاس له وثناؤهم عليه، كام أنَّه جيني ثامر إيثاره بعد موته بحسن األحدوثة ومجال الذِّ
ِمن األخالق  املرء إىل غيه  يقود  اإليَثار  فيكون بذلك قد أضاف عمًرا إىل عمره، وان 
إىل  يقوده  أنَّه  كام  النَّاس،  لنفع  عي  والسَّ الغي  وحبِّ  محة  كالرَّ احلميدة  واخِلالل  احلسنة 
ميمة كالبخل وحبِّ النَّفس واألََثـــَرة والطَّمع  يِّئة واخِلالل الذَّ َترك مجلٍة ِمن األخالق السَّ
اإليَثار  وجود  واملمتلكات.  واملال  الطَّعام  يف  للربكة  جالٌب  اإليثار  ان  كام  ذلك،  وغي 
دليٌل  املجتمع  ِمن  ة، وفقده  التَّعاون والتَّكافل واملودَّ دليٌل عىل وجود حس  املجتمع  يف 
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ة ومتكاتفة، باإليَثار حتصل  ة يف بناء جمتمعات مؤمنة قويَّ ه ِمن هذه الركائز املهمَّ عىل خلوِّ
االثنني  وطعام  االثنني،  يكفي  الواحد  فطعام  املجتمع،  يف  ة  يَّ واملادِّ ة  االقتصاديَّ الكفاية 
يكفي الثَّالثة، والبيت الكبي الذي تستأثر به أرسة واحدة مع سعته يكفي أكثر ِمن أرسة 

ليس هلا بيوت تؤويا وهكذا.

واكدت انظمة حقوق االنسان ويف باب.. التضحية وااليثار وحق الشعوب مقاومة 
وسائل  الشعوب  مقاومة  األساسية.وتأخذ  وحرياهتم  حقوقهم  ينتهك  الذي  الطغيان 
وحرياته  اإلنسان  بحقوق  املاسة  واإلجراءات  للقوانني  االمتثال  رفض  منها  متعددة 
السلطة بخرق  لتغيي إجراءاهتا.وإذا استمرت  السلطة يف املحك  األساسية وهذا يضع 
الوسائل  كافة  استنفذت  وإذا  املدين  العصيان  حق  فللشعب  اإلنسان  وحقوق  القانون 
واجب  من  يصبح  وبذا  اإلنسان  وحريات  حقوق  انتهاك  عن  بالتوقف  السلطة  إلقناع 
وصاحب  السلطات  لكافة  مصدر  باعتباره  الطاغية  السلطة  ومقاومة  االيثار  الشعب 
السيادة الفعلية ،وأن هذا احلق منصوص عليه يف القوانني التي تنظم العالقة بني احلاكم 
مقاومة  يف  الشعب  ))حق   1949 لعام  اإلنسان  حقوق  إعالن  ذلك  وأكد  واملحكوم 

احلكومة(( )23(.

4-صحبة االخيار:

دعا االمام )عليه السالم ( األشرت ألن خيتار لوزارته طاقاًم جديدًا ممَّن مل خيدم األنظمة 
الظاملة، وممَّن يثق هبم الناس، ُأمناء عىل مستقبلهم وحياهتم، قال عليه السالم : )إِنَّ رَشَّ 
َكُهْم يِف اآلَثاِم، َفال َيُكوَننَّ َلَك بَِطاَنًة ؛  اِر َقْبَلَك َوِزيرًا، وَمْن رَشِ ُوَزَراِئَك َمْن َكاَن لأَِلرْشَ
َلَمِة (،فان رش وزرائك من كان لألرشار قبلك وزيرًا،  ُْم َأْعَواُن األَثَمِة، وإِْخَواُن الظَّ َفإهِنَّ
الظلمة،  وإخوان  األثمة،  أعوان  فإهّنم  بطانة،  لك  يكونن  فال  اآلثام،  يف  رشكهم  ومن 
وأنت واجد منهم خي اخللف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم 
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وأوزارهم وآثامهم، ممّن مل يعاون ظاملًا عىل ظلمه، وال آثاًم عىل إثمه، أولئك أخف عليك 
مؤونة، وأحسن لك معونة، وأحنى عليك عطفًا، وأقل لغيك إلفًا، فاختذ أولئك خاّصة 
آثرهم عندك أقوهلم بمر احلق لك، وان يكون منك ممّا  ثّم ليكن  خللواتك وحفالتك، 
كره اهلل ألوليائه، واقعًا ذلك من هواك حيث وقع ،والصق بأهل الورع والصدق، ثّم 
رضهم عىل أال يطروك وال يبجحوك بباطل مل تفعله، فإّن كثرة اإلطراء حتدث الزهو، 
وتدين من العزة. وال يكونن املحسن واملس ء عندك بمنزلة سواء، فإّن يف ذلك تزهيدًا 
ألهل اإلحسان يف اإلحسان، وتدريبًا ألهل اإلساءة عىل اإلساءة ! وألزم كاّل منهم ما 

ألزم نفسه.

باختيار  اجلديد  للدولة  اجلديد  السيايس  اهلرم  بناء  اخلطاب  هذا  يف  االمام  يؤكد 
االنظمة  بأفكار  امللوثة  العقول  اصحاب  عن  واالبتعاد  والنزيني  الكفاءات  اصحاب 
الظاملة السابقة امهية العمل الصالح، وكذلك حذر اإلمام يف عهده من إتباع بعض الذين 
رشورهم  حيسم  أن  وعليه  انصاف،  وقلة  تطاوالً  فيهم  فإن  له  خاصة  الوايل  يتخذهم 
وأطامعهم -وال يقطعهم قطيعة أرض فيكون املهنأ هلم والوزر عليه، وهذا كالمه. لقد 
ألوان  مجيع  عليهم  سد  وبطانتهم-فقد  الوالة  خاصة  شؤون  يف  حاساًم  اإلمام  أمر  كان 
العجاموات  متتاز عن  اإلنسانية  احلياة  اإلمام  الدولة وأضاف  بأموال  والتالعب  الطمع 
بالعقل وباأللفة وروح التفاهم والعالقات االجتامعية والصداقات احلميمة فمصاحبة 
الكرام ممن نشأوا يف بيوت املجد وجمالس الفضل تشجع عىل الفضل والفضيلة وترغب 

الوالة يف مكارم االخالق)24(.
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وأّن عامل الصحبة واألصدقاء الذي له دعائم وُاسس خاّصة ال تقوم وال تدوم إاّل 
بتوافرها وتعّضدها بسنن وآداب خاّصة، وقد اهتّم علامء االجتامع والنفس واألخالق 
بتشييدها وبياهنا ودراستها يف كّل جوانبها وحقوهلا، وإن كان القدر اجلامع لتلك االُسس 
العلامء يف  املجيدة.فصنّف  املحّبة والتمّسك باألخالق احلميدة واآلداب  هو عبارة عن 
وادي الصداقة واألصدقاء مصنّفاهتم القّيمة ومؤّلفاهتم الثمينة، كّل واحد ينظر إليها من 
منظاره اخلاّص، وملا حيمل من خلفّيات ثقافّية، ربام تنحرف عن احلقائق والواقع، لعدم 
اإلنسان،  عرف  أّنه  فيحسب  وجوانحه،  ضميه  وزوايا  اإلنسان  بمكنونات  إحاطتهم 
وقّدم له ما يصلحه ويعالج أمراضه الفردية واالجتامعّية، ولكن كالظمآن الذي حيسب 

الرساب ماء.

ذلك  ورد  وقد  واجلية  الصحبة  امهية  عىل  بيته  واهل  نبينا  ومنهج  اسالمنا  واكد 
باحاديث كثية وقد وضع اإلمام عيل بن احلسني عليه السالم يف رسالة احلقوق منهجًا 
شاماًل للتعامل مع اجليان، متكاماًل يف ُأسسه وقواعده، مؤكدًا فيه عىل تعميق أوارص 
االخوة، جمسدًا فيه السي طبقًا ملكارم األخالق التي بعث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
وسلم من أجل إمتامها، فقال عليه السالم : )وأّما حق اجلار فحفظه غائبًا، وكرامته شاهدًا، 
ونرصته ومعونته يف احلالني معًا، ال تتبع له عورة، والتبحث له عن سوءة لتعرفها، فإن 
عرفتها منه عن غي إرادة منك والتكلف، كنت ملا علمت حصنًا حصينًا وسرتًا ستيًا، لو 
بحثت األسنة عنه ضميًا مل تتصل إليه النطوائه عليه. ال تستمع عليه من حيث ال يعلم، 
ال تسلمه عند شديدة وال حتسده عند نعمة، تقبل عثرته، وتغفر زلته، وال تّدخر حلمك 
عنه إذا جهل عليك وال خترج أن تكون سلاًم له ترد عنه لسان الشتيمة، وتبطل فيه كيد 
حامل النميمة، وتعارشه معارشة كريمة، وال قوة إالّ باهلل (، فقد ورد يف االثر ان مصاحبة 
االخيار وحسن اجلوار كامل قال الرسول حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم :)حسن اجلوار 
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يعمر الديار وينسئ يف االعامر(اي يزيد الرغبة فيها لساكنها وملؤجرها ولبائعها والشارهبا 
وغي ذلك)25(.

5-الرق والعبودية:

ِعيََّة َطَبَقاٌت، ال َيْصُلُح َبْعُضَها إاِلَّ بَِبْعٍض، وال  قال )عليه السالم( :)) واْعَلْم َأنَّ الرَّ
ِغنَى بَِبْعِضَها َعْن َبْعٍض (( ليس فقط بسبب كوهنا إحدى مظاهر احلياة الفعلية لكثي من 
الناس، بل ألن هناك رأيني يف النظرة إىل أصلها. فبينام يرى فريق من الناس إن استخدام 
مع  متاما  متساو  اخلادم  إن  خصوصا  املؤمن،  عنها  يتنزه  أن  ينبغي  مرتفة  حالة  اخلدم، 
املخدوم، و قيامه بأعامل اخلدمة جيعله يف منزلة أدنى و أدون من نظيه. و ما ورد من 
أن حيرروا  يريدون  بأهنم كانوا  فإنام يفرس  السالم  البيت عليهم  أهل  وجود خادم لدى 
لرتبيتهم  خدمتهم  حتت  مدة  يبقون  فكانوا  األسواق،  من  يشرتون  الذين  املوايل  أولئك 
متهيدا لتحريرهم. و بالتايل فإن ذلك االستخدام إنام كان حالة استثنائية ال تكتسب صفة 
التأسيس عليها. و لعلنا نجد يف ما ينقل عن عمل اإلمام السجاد  القاعدة و ال يمكن 
العبيد و يقوم برتبيتهم خالل سنة  انه كان يشرتي  صورة كاملة عن هذا االجتاه، ذلك 
كاملة، و يسجل عليهم أخطاءهم و إشكاالت عملهم دون أن يعاقبهم عليها يف نفس 
الوقت، إىل أن يأيت رأس السنة األخرى فيقوم بتقريرهم عن تلك األخطاء، و بعد أن يقروا 
بتلك األفعال منتظرين العقاب يعفو عنهم و يطلب منهم أن يدعوا اهلل له باملغفرة كام عفا 
هو عنهم بعد أن استحقوا العقوبة وحثت السنة النبوية عىل الغاء التاميز بني بني البرش 
وحرمت العبودية واالجتار بالبرش والعبيد وهذا ما ورد يف القانون العراقي ايضا فقد جاء 
القرصي،،السخرة،،  العمل  ثالثا:)حيرم  الفقرة  النافذ  العراقي  الدستور  من   37 باملادة 

والعبودية وجتارة العبيد وحيرم االجتار بالنساء واالطفال واالجتار باجلنس()26(.

للجميع واكدوا عىل  احلرية  العبودية ومع  السالم ضد  البيت عليهم  اهل  لقد كان 
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جتنب تكليف العبد بأمر فوق طاقتهم، ذلك ان كون هذا الشخص خادما ال يعني أن 
هتلكه بالعمل عىل مدار الساعة بل ينبغي التخفيف عنه سواء بمالحظة قدرته عىل انجاز 
كامل األعامل املكلف فيها. أو بمساعدته يف انجازها، وقد جاء يف رسالة احلقوق لالمام 
انه  العابدين عليه السالم يف باب،حق مملوكك عليك:)واما حق امللوك فان تعلم  زين 
خلق ربك وابن ابيك وابن امك وحلمك وان اهلل سخرة لك وائتمنك عليه واستودعك 
اياه ليحفظ لك ما تاتيه من خي اليه فاحسن اليه كام احسن اهلل اليك، وان كرهته استبدلت 

به، وال تعذب خلق اهلل عز وجل()27(.
6-احلرية:

؛  َأْكَلُهْم  َتْغَتنُِم  َضاِريًا،  َسُبعًا  َعَلْيِهْم  َتُكوَننَّ  :)وال  العهد  يف  السالم  عليه  عيل  قال 
احلريات  مشكلة  ،ان   ) اخْلَْلِق  يِف  َلَك  َنظٌِي  ا  وإِمَّ يِن،  الدِّ يِف  َلَك  َأٌخ  ا  إِمَّ  : ِصنَْفاِن  ُْم  َفإهِنَّ
الزمان  قديم  من  احلكام  واجهت  التي  وأدقها  الفلسفية  املشكالت  أقدم  من  وصيانتها 
وكذلك الباحثني واملفكرين كفالسفة اليونان وغيهم. وال توجد مرحلة زمنية يف تاريخ 
الفكر البرشي مل تطرح فيه هذه املشكلة عىل طاولة البحث، وتتحول تلك املشكلة اىل 
جدل حاد بني الفقهاء واملفكرين واالدباء واحلكام وتتباين فيها اآلراء ووجهات النظر. 
ومشكلة احلريات وصيانتها من أكثر املسائل الفلسفية إتصاالً بعلم االخالق واالجتامع 
قواعدها  االسالم  ارسى  التي  اإلنسانية  والقيم  املبادئ  من  هي  واحلرّية  والسياسة. 
وطبقها اهل البيت عليهم السالم وهي املناخ اإلنساين الذي يشعر فيه اإلنسان بإنسانيته، 
وهي ليست مطلبًا إنسانيًا فحسب، بل هي حق طبيعي لكل املخلوقات من غي اإلنسان 
تطالب هبا ولو غريزيًا. وهذا ما يتجسد يف سلوك الطائر عندما يغرد يف اهلواء حرًا طليقا 
دون سواه من يكون يف القفص ،وال يمكن فصل احلريات عن شخصية وحياة وسية 
اإلمام عيل ؛ ألنه جتسد يف مفهومها ورشب من نخب القيم االنسانية التي تشكل االطار 
اجلامع واحلافظ ملعاين احلرية االنسانية. ولإلمام أقوال وعرب مأثورة اىل قيام الساعة تشي 
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اىل قيمة احلياة احلرة من خالل كلامته الرائعة التي تناول فيها احلرية كبعد إنساين وحق 
طبيعي. حيث قال عليه السالم:)احلرية منزهة من الغل واملكر(.

واحلريات عند االمام واهل البيت ومن خالل هذا العهد هو مفهوم وسلوك تعني أن 
يعيش الناس أحرارا كام ولدهتم اماهتم وهلم احلق يف ممارسة طاقاهتم االبداعية والعلمية 
يف مناخ حر خايل من الطغيان والفساد، الن مناخ احلرية يزيد حالة االبداع وجيدد الثقة 
يف النفس ويزيد من طموح الناس يف احلياة والعمل واالبداع. عىل العكس من التسلط 
االبداع واالنتاج ويقزم تفكيه. وقد نصت  القدرة عىل  يفقد االنسان  الذي  والطغيان 
التاسعة من العهد الدويل للحقوق املدنية الصادر يف 11 متوز 1991 عىل:)لكل  املادة 

فرد حق يف احلرية ويف االمان عىل شخصه()28(.
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اخلامتة ونتائج البحث

االمام  واالنسانية يف عهد  االخالقية  للجوانب  واملفصل  الواسع  العرض  بعد هذا 
عيل عليه السالم واالعالن العاملي حلقوق االنسان 1948، نصل اىل اخلامتة التي نوجزها 

بام ييل :
يمثل عهد االمام عيل عليه السالم العدالة التي تعد مصدر لألحكام املنبثق من دين . 1

اهلل اإلسالم.
بالعدل . 2 تتسم  التي  اإلسالمية  الدولية  القواعد  يمثل  السالم  عليه  االمام  عهد  إن 

والقسط مع املسلمني وغي املسلمني، والوفاء بالعهد هلم، وحتقيق مصالح الناس، 
ورفع الرضر والظلم عنهم، والسعي للصلح مع االعداء إذا كان يف ذلك رضا اهلل.

والفكرية . 3 واملعرفية  االخالقية  املنظومة  يعالج  ان  السالم  عليه  االمــام  وحرص 
االجتامعية العامة )للمجتمع العام(.

ان أمجل مبدأ من مبادئ احلكم الرشيد الذي تتضح معامله يف عهد االمام عيل )عليه . 4
والبناء  التنمية  ان عملية  ادق  بمعنى  التكامل،  مبدأ  هو  االشرت  مالك  اىل  السالم( 
والتغيي عرب احلكم الرشيد، عملية مشرتكة تبدأ وكأهنا ثقافة فردية من الرضوري 

أن يتحىل هبا اجلميع )احلاكم واملحكوم(.
أمر . 5 ما  وإتباع  طاعته،  وإيثار  اهلل،  بتقوى  االشرت  السالم  عليه  عيل  االمام  أمر  لقد 

به يف كتابه، من فرائضه وسننه، التي ال يسعد أحد إالّ بإتباعها، وال يشقى إالّ مع 
جحودها وإضاعتها، وأن ينرص اهلل سبحانه بقلبه ويده ولسانه.

احلقة . 6 احلرية  اىل  ويدعو  بإخالص  تعاىل  اهلل  فرائض  يقيم  أن  ملالك  اإلمــام  عهد 
واملساوات العادلة.

لقد شملت تعاليم اإلمام عليه السالم للوالة عىل املساواة يف العطاء ويف كل يشء . 7
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وانه ال فرق بني غني وفقي وبني اسود وابيض وبني عريب وعريب فالناس متساويان 
كأسنان املشط.

دعا االمام مالك اىل االيثار يف احلكم، الن اإليَثار طريق إىل حمبَّة اهلل تبارك وتعاىل، . 8
حتقيق الكامل اإليامين.

هبم . 9 يثق  وممَّن  الظاملة،  األنظمة  خيدم  مل  ممَّن  جديدًا  طاقاًم  لوزارته  خيتار  ألن  دعاه 
الناس، ُأمناء عىل مستقبلهم وحياهتم.

يؤكد االمام عليه السالم يف عهده بناء اهلرم السيايس اجلديد للدولة اجلديد باختيار . 10
اصحاب الكفاءات والنزيني واالبتعاد عن اصحاب العقول امللوثة بأفكار االنظمة 

الظاملة السابقة امهية العمل الصالح.
لقد كان اهل البيت عليهم السالم ضد العبودية ومع احلرية للجميع واكدوا عىل . 11

جتنب تكليف العبد بأمر فوق طاقتهم، ذلك ان كون هذا الشخص خادما ال يعني 
أن هتلكه بالعمل عىل مدار الساعة بل ينبغي التخفيف عنه سواء بمالحظة قدرته 

عىل انجاز كامل األعامل.
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