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مقدمة 

لقّد رشف اهلل تعاىل اإلنسان وحباه بصنوف التوقري واالعزاز، والوان الدعم والتأييد، 
الطافه،  اليه  فضمن حقوقه، وحفظ وكرامته، وصان عرضه، وحرم ماله ودمه، وواىل 
حتى اعلن يف كتابه الكريم عنايته باإلنسان ورعايته له يف احلياة وعىل كافة املستويات، 
موقف  السيايس.وأن  املجال  يف  العدالة  حتقيق  يف  أوىل  كخطوة  اإلنسان  حقوق  وتأيت 
البناءة املقيدة ال املفرطة، وهي  اإلمام عيل)عليه السالم( من حقوق اإلنسان يف احلرية 
حفظ حقوقه اإلنسانية وكرامته، وصون النفس البرشية.الطرح الذي اوجده اإلمام)عليه 
السالم( يف هذا اجلانب، أن الناس يف نظره هلم حقوق بأمجعهم وال يسوغ أن يكونوا عبيد 
غريهم، وأن ُير االنسان إىل نري العبودية، ويدفع األنظمة إىل التجرب والتسلط والطغيان، 
فإذا ما أراد املجتمع اإلسالمي أن يرتقي ُذرى احلرية ويبلغ االستقالل احلقيقي، فيحتم 
عليه يف البدء أن حيكم االرتباط باهلل ويقوم برشوط العبودية هلل ال عبودية احد بحسب 
تعبري اإلمام)عليه السالم(، فرشوط العبودية هلل، هي يف احلقيقة قوانني حقوق اإلنسان 
الواقعية للناس، وإذا مل تذعن اإلنسانية إىل هذه الرشوط، فستغدوا حقوقها واستقالهلا 

اخلارجي حالة مؤقتة، وهي عائدة إىل العبودية األخرى، اإلنسان لإلنسان حتاًم.
بحقوقه  ومتتعه  والطغيان،  الرق  اسوار  من  وحترره  حلقوقه  اإلنسان  اعتناق  فهي 
اقر  الناس، لذلك  اقدس احلقوق واجلها خطرًا، وابلغها يف حياة  املرشوعة، وهي من 
اإلسالم هذا احلق وحرص عىل محايته وسيادته يف املجتمع اإلسالمي، وليست احلقوق 
املجتمع،  بتنظيم  الكفيلة  والضوابط  النظم  مجيع  من  التحلل  هي  االغرار،  يفهمها  كام 
واصالحه وصيانة حقوقه وحرماته، فتلك هي حقوق الغاب والوحوش، الباعثة عىل 
فساد املجتمع وتسيبه، وإنام احلقوق احلقة هي التي متتع اإلنسان باحلقوق املرشوعة التي 
ال تناقض حقوق اآلخرين وال جتحف هبم؛ فاحلقوق البناءة إذا منحت من قبل احلاكم 
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للرعية؛ إنام تدل عىل عدل احلاكم ونظامه السيايس، ألنه سائس للرعية، وويل امرهم فهو 
اجدر الناس للعدل يف حقوقهم واوالهم التحيل به، وعدل احلاكم هو اسمى املفاهيم 
االخالقية يف النظام السيايس اإلسالمي واروعها جماالً وهباًء، وابلغها اثرًا يف حياة الناس، 

وبعدل احلاكم يستتب األمن وتسود احلقوق والرخاء وتسعد الرعية.
إن احلقوق هي من أهم املسالك العدل احلاكم سياسيًا جتاه شعبه ؛ مما يضمن استقرار 
البناءة  احلقوق  تلك  هي  للمسلمني،  اإلسالم  سنها  التي  املجتمع.فاحلقوق  ورفاهية 
فإن اإلسالم  مثياًل،  نظريًا وال  هلا  للعامل  الطويل  التاريخ  يرى  مل  إذ  املنضبطة،  املرشوعة 
مجيع  يف  احلقوق  كامل  البرش  سائر  من  املسلمني  ولغري  املسلمني  من  فرد  لكل  يعطي 
املجاالت املرشوعة، ما دام ال يرض بحقوق غريه.وأول ما يبدأ اإلسالم بحقوق اإلنسان 
انواع  كل  مزاولة  يف  اإلسالم  بنظر  احلق  له  فاإلنسان  الدين،  واختيار  الفكر  حق  فيه، 
ترصفاته،  مجيع  يف  احلق  وله  ومكان،  زمان  أي  يف  واحواهلا  اشكاهلا  بمختلف  االعامل 
يف نفسه وامواله وترصفاته الشخصية، يف مجيع ابعاد احلياة اإلنسانية.وإن اإلنسان يولد 
وله احلق ؛ ولقّد قدس اإلسالم حقوق اإلنسان واعتربها من أهم القيم اإلنسانية عىل 
يتمتع اإلنسان  االطالق، وإنه اعظم احلقوق اإلنسانية فهي حقوقه، ومن املفرتض أن 
اّلَتِي  ْغلَاَل 

َ
َوالْأ إِْصَرُهْم  َعنُْهْم  اراد اهلل ذلك قال تعاىل:َوَيَضُع  بحقوقه فيه كاماًل كام 

َكانَْت َعلَيِْهْم .االعراف : 157
لقّد سار اإلمام عيل)عليه السالم( بمبادئ اإلسالم، التي هي مبادئ الرمحة واالخالق 
اإلنسانية ؛ ولذا فإن اإلمام)عليه السالم( جذر مصاديق احلقوق بأحب مفاهيمه، فقّد 
منح اإلمام عيل)عليه السالم( احلقوق حتى إلعدائه وخصومه الذين ختلفوا عن بيعته، 
اقوى  يشكلون  كانوا  أهنم  العلم  مع  للخوارج ومل حيرمهم عطائهم،  احلقوق  منح  وقّد 
تكتل معارض حلكومته، فلام اذاعوا الذعر واخلوف بني الناس، انربى إىل قتاهلم، حفاظًا 

عىل النظام العام.
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املبحث األول

حقوق اإلنسان عند اإلمام علي)عليه السالم( يف عهد مالك األشرت

وجمتمعًا،  فردًا  كرامته  وحفظ  حقوقه،  وضامن  اإلنسان  محاية  يف  اإلسالم  جهد  قّد 
ماديًا ومعنويًا وادبيًا، فرشع احلدود والديانات صيانة ال رواحهم وامواهلم وحرماهتم، 

وردعًا للعابثني بأمن املجتمع ومقدراته.)1(

يقول عز الدين سليم : يتبني من جمريات التاريخ وحقائقه أهنا كشفت بدون ادنى 
واله وسلم(، وهذا  اهلل عليه  النبي)صىل  وفاة  بعد  ترسخ  قّد  كبريًا  انعطافًا  أن  إىل  شك 
االنعطاف والتغيري هو ليس لصالح حقوق اإلنسان البرشية، وال لكرامته واهدافه العليا، 
ولكن انقياد السلطة واخلالفة االسالمية لإلمام عيل)عليه السالم(، جعلت من اولويات 

خطوط سياسته واهدافها، ارساء قواعد احلقوق اإلنسانية كام قدرها اهلل عز وجل.)2(

عيل)عليه  اإلمام  مواجهة  ومرتكزات  دعائم  من  إن   : الريشهري  حممد  ويذهب 
اإلنسانية،  حقوقهم  الناس  مداراة  هي  مهادنتها،  وعدم  السابقة  لالنحرافات  السالم( 
أن  اخلالفة  مركز  عىل  يب  التي  الصفات  من  الدعامة  هذه  وجعل  كرامتهم،  وصون 
التي  بمقارعة االخطاء  السالم(  بدأ)عليه  الواقع.لذلك  تتقمصها وتدرجها عىل أرض 
كانت هتدد أساس اإلسالم وكيان اإلنسان ورضب كرامته، منذ اليوم األول من خالفته)3(

هذا وكان عرص اإلمام عيل)عليه السالم( عرصًا نعم فيه الناس باحلقوق اإلسالمية 
الواسعة، وهي اشبه باحلقوق التي منحها الرسول)صىل اهلل عليه واله وسلم( للناس يف 
صدر اإلسالم، فكان املسلمون واليهود والنصارى واملجوس واملرشكون، بل كل البرش 
اإلمام عيل)عليه  حكومة  يف  ورفاه  عزة  يف  هانئة  حمرتمة  حياة  اإلسالم  ظل  يف  يعيشون 
وسلم(  واله  عليه  اهلل  النبي)صىل  بعد  للحقوق  العميقة  االُسس  واضع  فهو  السالم(، 

بأقواله ومنفذ ومطبق للحرية بأعامله وممارساته يف اوساط االُمة.)4(



بحوث املوؤمتر العلمي الوطني  امل�شرتك 10

عيل)عليه  اإلمام  جسدها  التي  وغريها  اإلنسان  حقوق  مبادئ  أن  القول  ويمكن 
لتقدير وتكريم اإلمام عيل)عليه السالم(  انعكاسًا  السالم( يف فرتة خالفته، ما هي إال 

لإلنسان حلقوقه اإلنسانية، ورفع شأنه، والسمو بمقامه، وكيانه املادي واملعنوي.

إذ سعى)عليه السالم( إىل جعل قيمة حقوق اإلنسان بقيمة اجلنة عند اهلل، يقول:))إنه 
يويص)عليه  آخر،  جمال  هبا(()5(.ويف  إال  تبيعوها  فال  اجلنة،  إال  ثمن  ألنفسكم  ليس 
النفس  بأن نفس اإلنسان كريمة عىل اهلل وينبذ خماصمة هذه  ؛  الوالة وامللوك  السالم( 
وظلمها، ألن يف ذلك وقوعه خصاًم مع اهلل تعاىل، يقول:))داِر عن املؤمنني ما استطعت، 
فإن ظهره محى اهلل، ونفسه كريمة عىل اهلل، وله يكون ثواب اهلل، وظامله خصم اهلل فال 

يكون خصمك(()6(.

إن حقوق اإلنسان يف اإلسالم، تقوم عىل أساس اإليامن بمساواة افراد املجتمع يف 
حتمل اعباء األمانة اإلهلية وتضامنهم يف تطبيق احكام اهلل تعاىل.ومن ثم اضطالع النظام 
السيايس اإلسالمي بكفالة احلقوق البناءة لكل البرشية، وهذا ما قام عليه النظام السيايس 

عند اإلمام عيل)عليه السالم( بضامن تنمية احلقوق البناءة واملرشوعة.

هذه هي ابرز احلقوق اإلنسانية التي جسدها اإلمام عيل)عليه السالم( والتي تعكس 
ُبعدًا  وابرزت  املبدأ،  هبذا  الرسول  وسنة  اإلسالم  بتعاليم  السالم(  اإلمام)عليه  التزام 
انسانيًا عميقًا ايام خالفته وقبله، مما تعكس ُاسس العدالة االجتامعية يف حقوق اإلنسان 

عند اإلمام عيل)عليه السالم( بكافة املجاالت)7(.

االنساين  املجال  إىل  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  عند  اإلنسان  حقوق  امتدت  لقّد 
املادي واملعنوي لإلنسان، وتكاملت وتفاعلت مع جمموعة  للكيان  بعمق، فهي صيانة 
من املجاالت االُخرى التي مرت بنا سابقًا والتي آمن هبا ودعى اليها اإلمام عيل)عليه 
السالم(، فضاًل عن جتسيدها بصورة حية وفاعلة يف سلوكه العميل قبل وابان مدة حكمه.
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فقد ارسى)عليه السالم( عنايته الشاملة باإلنسان وحقوقه واهتاممه بالنفس اإلنسانية، 
التي تعد مدخل للرتبية الوجدانية وجعلها اهلدف األسايس خلالفته، من اجل االرتقاء 

باإلنسانية مجعاء صوب التكامل الذي نشده اإلسالم)8(.

األشرت  ملالك  لعهده  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  أهتم  اإلسالمي،  املنطلق  هذا  من 
باإلنسان يف ضامن حقوقه، وصون كرامته ورعايتهام، وصيانة مشاعره الدينية..وجتسيد 
إىل رفض  ملالك األشرت  لعهده  السالم(  اإلنسانية.فقّد سعى)عليه  النفس  ابعاد  واعالء 
كل ما يبعث عىل االستهانة باإلنسان وحقوقه، وخيدش كرامته ويلوث سمعته بسبه او 
التنابز باأللقاب واللمز والنميمة والتحقري املوجه ضده، سعيًا منه)عليه السالم( إلشاعة 

حقوق اإلنسان يف العزة والكرامة يف نفوس ابناء االُمة ويف ثنايا املجتمع)9(.

احلارث  بن  مالك  مرص  عىل  لواليه  السالم(  طالب)عليه  أيب  بن  عيل  اإلمام  عهد  ويعترب 

األشرت من أطول العهود ومن أمهها ؛ ليس فقط ألنه يكشف العقلية الفذة التي يملكها اإلمام 

بنود  التي طبعت  القانونية، والشمولية، واإلنسانية  إدارة األمور بل يف  عيل)عليه السالم( يف 

العهد، ومما الشك فيه أن العهد يعترب وثيقة إسالمية رائعة يف أهم القطاعات احلياتية التي هي 

إدارة الدولة، ومن هنا فإن دراسة العهد وتفكيك نصوصه وحماولة فهم نظرية احلكم واإلدارة 

يف نظر اإلمام عيل)عليه السالم( الذي هو نظر اإلسالم يعترب مسألة يف غاية األمهية)10(.

باألمور  وبعضها  االقتصادية،  باألمور  يتعلق  بعضها  والقيم  التعاليم  وردت  وقّد 
السياسية العسكرية واالجتامعية وبعضها تعاليم ملالك األشرت بوصفه حاكاًم إسالميا)11(.

واجبات  تعالج  مفصلة  قانونية  وثيقة  أول  تعترب  االشرت  ملالك  عيل  اإلمام  عهد  إن 
عن  احلديث  يف  يفصل  وكام  احلاكم،  وبني  الشعب  بني  والعالقات  ووظائفه  احلاكم 

السلطات الثالث)الترشيعية، القضائية، التنفيذية(، ويضع الضوابط ألشخاصها)12(.

اإلسالم يرفض السياسات الطبقية التي تعتمد يف إدارة شؤون البالد عىل طبقة خاصة 
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ومن ثم توزع مغانم احلياة بني أفراد هذه الطبقة دون بقية افراد األمة فاحلكم اإلسالمي 
يب أن يعتمد عىل القاعدة الواسعة من الشعب.احلل الوسط يف األمور برشط أن يكون 

حقًا كي اليحف بحقوق اآلخرين)13(.

قبلك، من عدل  قْد جرت عليها دول  بالٍد  إىل  قْد وجهتك  أين  مالك،  يا  أعلم  ثم 
وجور، وأن الناس ينظرون مْن أمورَك يف مثِل ما كنَت تنظُر فيِه مْن أموِر الوالِة قبلك، 
ويقولون فيَك ما كنَت تقوُل فيهْم، وإنام يستدل عىل الصاحلنَي بام يري اهلل هلْم عىل ألسِن 
عبادِه، فليكْن أحب الذخائر إليك ذخرية العمل ِ الصالِح، فآملك هواَك، وشحَّ بنفسَك 
، فإن الشحَّ بالنفِس األنصاف منها فيام أحبْت أو َكِرهت.هذا ما أمر به عبد اهلل  عام اَل حيلُّ
عيل أمري املؤمنني)عليه السالم(، مالك بن احلارث األشرت يف عهده إليه، حني والُه مرص 

: جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصالح أهلها، وعامرة بالدها)14(.
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الثاني املبحث 

قراءات يف مناذج حلقوق اإلنسان

ِعيَِّة،  َها يِف اْلَعْدِل، َوَأمْجَُعَها لِِرَض الرَّ ، َوَأَعمُّ - َوْلَيُكْن َأَحبَّ االُْموِر إَِلْيَك َأْوَسُطَها يِف احْلَقِّ
ِة. اْلَعامَّ ِرَض  َمَع  ُيْغَتَفُر  ِة  اخْلَاصَّ ُسْخَط  َوإِنَّ  ِة،  اخْلَاصَّ بِِرَض  ُيِْحُف  ِة  اْلَعامَّ ُسْخَط  َفإِنَّ 
وليس أحد من الرعية أثقل عىل الوايل مؤونة يف الرخاء، وأقل معونة لُه يف البالء، وأكره 
لإلنصاف وأسأل باإلحلاِف، وأقل شكرًا عند اإلعطاء، وأبطأ ُعذرًا، عند املنع، وأضعف 
والعدة  املسلمني  ومجاع  الدين،  عامُد  اخلاصة.وإنام  أهل  من  الدهر  ملامت  عند  صربًا 

لألعداء، العامة من األمة ؛ فليكن صغوك هلم، وميلك معهم)15(.

َسُبعًا  َعَلْيِهْم  َتُكوَننَّ  َوالَ  هِبِْم،  َواللُّْطَف  هَلُْم،  َواْلـَمَحبََّة  ِعيَِّة،  لِلرَّ مْحََة  الرَّ َقْلَبَك  َوَأْشِعْر   -
يِن، َوإّما َنظِرٌي َلَك يِف اخْلَْلِق، َيْفُرُط  ا َأٌخ َلَك يِف الدِّ ُْم ِصنَْفاِن: إِمَّ َضاِريًا َتْغَتنُِم َأْكَلُهْم، َفإهِنَّ
َلُل، َوَتْعِرُض هَلُُم اْلِعَلُل، ُيْؤَتى َعىَل َأْيِدهيِْم يِف اَلَعْمِد واخلطأ، َفَأْعطِِهْم ِمْن َعْفِوَك  ِمنُْهُم الزَّ
ِذي حُتِبُّ َأْن ُيْعطَِيَك اهللُ ِمْن َعْفِوِه َوَصْفِحِه، َفإِنََّك َفْوَقُهْم، َو َوايِل االْْمِر  َوَصْفِحَك ِمْثَل الَّ

َعَلْيَك َفْوَقَك، َواهللُ َفْوَق َمْن َوالََّك! َوَقِد اْسَتْكَفاَك َأْمَرُهْم، َواْبَتاَلَك هِبِْم)16(.

ِلُس هَلُْم جَمِْلسًا َعاّمًا، َفَتَتواَضُع  ُغ هَلُْم فِيِه َشْخَصَك، َوجَتْ -واْجعْل لَِذِوي احْلَاَجاِت ِمنَْك ِقْساًم ُتَفرِّ

ُيَكلَِّمَك  َحتَّى  طَِك،  َورُشَ َأْحَراِسَك  ِمْن  َوَأْعَواَنَك  ُجنَْدَك  َعنُْهْم  َوُتقِعُد  َخَلَقَك،  ِذي  الَّ هلل  فِيِه 

ٌة  َس ُأمَّ ُمُهْم َغرْيَ ُمَتْعتِع، َفإيِنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ)عليه السالم(َيُقوُل يِف َغرْيِ َمْوطِن:ْن ُتَقدَّ ُمَتَكلِّ

ُه ِمَن اْلَقِويِّ َغرْيَ ُمَتْعتِع)17(. ِعيِف فِيَها َحقُّ الَ ُيْؤَخُذ لِلضَّ

- إياك والدماء وسفكها بغري حلها، فإنه ليس يشء أدنى لنقمٍة، وال أعظم لتبعٍة، وال 
مبتدئ  سبحانه  حقها.واهلل  بغري  الدماء  سفك  من  مدٍة،  وانقطاع  نعمٍة،  بزوال  أحرى 
باحلكم بني العباد، فيام تسفكوا من الدماء يوم القيامة ؛ فال تقوين سلطانك بسفك دٍم 
حراٍم، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله.وال عذر لك عند اهلل وال عندي يف 
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قتل العمد، ألن فيه قود البدن.وأن ابتليت بخطاٍء وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو 
يدك بالعقوبة ؛ فإن يف الوخزة فام فوقها مقتلة، فال تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن 

تؤدي إىل أولياء املقتول حقهم)18(.

- يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ال يدخل يف الباطل وال خيرج من احلق)19(.

وِء،  اَرٌة بِالسُّ َهَواِت، َوَيَزَعَها ِعنَْد اجْلََمَحاِت،َ إِنَّ النَّْفَس َأمَّ - َوَأَمَرُه َأْن َيْكِسَ َنْفَسُه ِعنَْد الشَّ
إاِلََّما َرِحَم اهللُ)20(.

- إن اهلل مل خيلق اإلنسان عبثًا وإنام خلقه حرمًا يف ارضه وامنًا بني خلقه، ومجع الفتنكم 
فنرشت النعمة عليكم)21(.

يَلًة، َفاْنُظْر إىَِل ِعَظِم ُمْلِك اهللِ َفْوَقَك،  ًة َأْو خَمِ َ - َوإَِذا َأْحَدَث َلَك َما َأْنَت فِيِه ِمْن ُسْلَطانَِك ُأهبَّ
َوُقْدَرتِِه َمنَْك َعىَل َما الَ َتْقدِر َعَلْيِه ِمْن َنْفِسَك، َفإِنَّ ذلَِك ُيَطأِمُن إَِلْيَك ِمْن طِاَمِحَك، َوَيُكفُّ 

َعنَْك ِمْن َغْربَِك، َيِفيُء إَِلْيَك باَِم َعَزَب َعنَْك ِمْن َعْقِلَك!)22(

ِمْن  َهوًى  فِيِه  َلَك  َوَمْن  َأْهِلَك،  ِة  َوِمْن َخاصَّ َنْفِسَك،  ِمْن  النَّاَس  َوَأْنِصِف  اهللَ  َأْنِصِف   -
َوَمْن  ِعَباِدِه،  ُدوَن  َخْصَمُه  اهللُ  َكاَن  اهللِ  ِعَباَد  َظَلَم  َوَمْن  َتْظِلْم،  َتْفَعْل  إاِلَّ  َفإِنََّك  َرِعيَّتَِك، 
إىل  أدعى  يشء  َوَيُتوَب.وليس  َينْزَع  َحتَّى  َحْربًا  هلل  َوَكاَن  َتُه،  ُحجَّ َأْدَحَض  اهللُ  َخاَصَمُه 
تغيري نعمه اهلل وتعجيل نقمته مْن إقامة عىل ظلم، فإن اهلل سميع دعوة املضطهدين، وهو 

للظاملني باملرصاد)23(.

- داِر عن املؤمنني ما استطعت، فإن ظهره محى اهلل، ونفسه كريمة عىل اهلل، وله يكون 
ثواب اهلل، وظامله خصم اهلل فال يكون خصمك)24(.

- إنه ليس ألنفسكم ثمن إال اجلنة، فال تبيعوها إال هبا)25(.

- وإن عقدت بينك وبني عدو لك عقدة؛ او البسته منك ذمة، فحط عهدك بالوفاء، وارع 
ذمتك باألمانة: فال تغدرن بذمتك وال تبخسن بعهدك، وال ختتلن عدوك، فإنه ال يرتئ 
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عىل اهلل إال جاهل شقي)26(.

- الوفاء توأم الصدق، وال اعلم جنة اوىف منه)27(.

- واوفوا بالعهد اذا عاهدتم، وادوا االمانات اذا ائتمنتم)28(.

- واياك والغدر بعهد اهلل واالخفار لذمته، فإن اهلل جعل عهده وذمته امانًا امضاء بني 
العباد برمحته، والصرب عىل ضيق ترجوا انفراجه، خري من عذر ختاف وسوء عاقبة)29(.

اْلَباَلِء،  َلُه يِف  َمُعوَنًة  َوَأَقلَّ  َخاِء،  الرَّ َمُؤوَنًة يِف  اْلَوايِل  َأْثَقَل َعىَل  ِعيَِّة،  الرَّ ِمَن  َأَحٌد  َوَلْيَس   -
امْلَنِْع،  ِعنَْد  ُعْذرًا  َوَأْبَطَأ  ِعنَْد االْْعَطاِء،  ُشْكرًا  َوَأَقلَّ  َوَأْسَأَل باإلحلاف،  َوَأْكَرَه لألنصاف، 
يِن، َومِجَاُع امْلُْسِلِمنَي،  اَم َعُموُد الدِّ ِة، َوإِنَّ ْهِر ِمْن َأْهِل اخْلَاصَّ ِت الدَّ َوَأْضَعَف َصرْبًا ِعنَْد ُمِلامَّ

ِة، َفْلَيُكْن ِصْغُوَك هَلُْم، َوَمْيُلَك َمَعُهْم)30(. ُة ِمَن االُْمَّ ُة لألعداء، اْلَعامَّ َواْلُعدَّ

- وال ترتكن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيتوىل اهلل األمر رشاركم، ثم تدعون فال 
يستجاب لكم)31(.

النَّاِس  يف  فإنَّ  النَّاِس،  ملََِعاِئِب  َأْطَلُبُهْم  ِعنَْدَك،  َوأْشنََأُهْم  ِمنَْك،  َرِعيَّتَِك  َأْبَعَد  َوْلَيُكْن   -
َما  َتْطِهرُي  َعَلْيَك  اَم  َفإنَّ ِمنَْها،  َعنَْك  َغاَب  َعامَّ  َتْكِشَفنَّ  َفاَل  َها،  َسرَتَ َمْن  َأَحقُّ  اْلَوايِل  ُعُيوبًا، 
ما  ِمنَْك  اهللُ  َيْسرُتِ  اْسَتَطْعَت  َما  اْلَعْوَرَة  َفاْسرُتِ  َعنَْك،  َغاَب  َما  َعىَل  حَيُْكُم  َواهللُ  َلَك،  َظَهَر 

ُه ِمْن َرِعيَّتَِك)32(. حُتِبُّ َسرْتَ

الناس عقدة كل حقٍد، واقطع عنك سبب كل ونٍز وتغاب عن كل ما ال  - أطلق عن 
، وإن تشبه بالناصحني)33(. يصح لك، وال تعجلن إىل تصديق ساِع، فإن الساعي غاشَّ
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- وال تنقضن ُسنة صاحلة عمل هبا صدور االُمة، واجتمعت هبا االُلفة وصلحت عليها 
سنها،  ملن  االجر  فيكون  الُسنن؛  تلك  مايض  من  بيشء  ترض  ُسنة  حتدثن  وال  الرعية، 

والوزر عليك بام نقضت منها)34(.

- وال تنصبنَّ نفسَك حلرِب اهلل ِ فأنه ال يد لك بنقمتِه، وال غنى بَك عْن عفوِه ورمحتِه، 
وال تندمنَّ عىل عفٍو، وال تبجحن بعقوبٍة، وال تسعنَّ إىل بادرٍة وجدَت منها مندومًة، 
القلب، ومنهكة للدين،  وال تقولنَّ : إين مؤمر آمر فأطاُع، فأطاُع، فإنَّ ذلك إدغال يف 
وتقرب من الغري.وإذا أحدَث لَك ما أنت فيه من سلطانك أهبة أو خميلة، فأنظر إىل عظم 
ملك اهللِ فوقَك، وقدرتِه منَك عىل ما ال تقدر عليه من نفسَك، فإن ذلك يطامن إليك من 

طامحَك، ويكفُّ عنَك من غربَِك ويفُي إليك بام َعَزَب عنك من عقلك)35(.

- أمرُه بتقوى اهلل، وإيثار طاعته، وأتباع ما أمر بِه يف كتابه ِ من فرائضِه وسننِه، التي ال 
يسعُد أحُد إال باتباعها، وال يشقى إال مع ُُجُحودها وإضاعتها، وأن ينرص اهلل سبحانه 

بقلبه ويده ولسانه ؛ فإنه، جل اسمه، قْد تكفل بنرص من نرصُه، وإعزاز مْن أعزُه.)36(

- إياك ومساماة اهلل يف عظمتِه، والتشبَه به يف جربوتِه فإن اهلل يذل كل جباٍر، وهيني كل 
خمتاٍل)37(.

جبانًا  وال  الفقر،  ويعدك  الفضل،  عن  بك  يعدل  بخياًل  مشورتك  يف  تدخلن  وال   -
يضعفك عن األُمور، وال حريصًا يزين لك الرشَه باجلور، فإن البخل واحلرص غرائز 

شتى يمعها ُسوء الظن باهلل)38(.

- وإياك واالعجاب بنفسك، والثقة بام يعجبك منها، وحب اإلطراء، فإن ذلك من أوثق 
فرص الشيطان يف نفسه ليمحق ما يكون من إحسان املحسنني)39(.
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- وإياك واملن عىل رعيتك بإحسانك، أو التزيد فيام كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع 
موعدك بخلفك، فإن املن يبطل اإلحسان، والتزيد يذهب بنور احلق، واخللف يوجب 

املقت عند اهلل والناس.قال تعاىل :)َكرُبَ مقتًا عنَد اهلل أن تقولوا ما الَ تفعلوَن()40(.

- إياك والعجلة باألمور قبل أواهنا، أو التسقط فيها عند إمكاهنا، أو اللجاجة فيها إذا 
تنكرت، أو الوهن عنها إذا استوضحت.فضع كل أمٍر موضعه، وأوقع كل أمر موقعُه)41(.

- وإياك واالستئثار بام الناس فيه أسوة، والتغايب عام تعنى به مما قد وضح للعيون، فإنه 
للمظلوم  األمور، وينتصف منك  أغطية  تنكشف عنك  قليل  مأخوذ منك لغريك.وعام 
املك محية أنفك، وسورة حدك، وسطوة يدك وغرب لسانك، واحرتس من كل ذلك 
بكف البادرة، وتأخري السطوة، حتى يسكن غضبك فتملك االختيار : ولن حتكم ذلك 

من نفسك حتى تكثر مهومك بذكر املعاد إىل ربك.)42(

- واعلم ان افضل عباد اهلل عند اهلل، إمام عادل هدي وهدى، فأقام ُسنة معلومة، وامات 
بدعة جمهولة، وأن الُسنن لنرية هلا أعالم، وأن البدع الظاهرة هلا اعالم(()43(.

والواجب عليك أن تتذكر ما مىض امن تقدمك من حكومة عادلة أو سنة فاضلة، أو أثر 
عن نبينا)صىل اهلل عليه وآله وسلم( أو فريضة يف كتاب اهلل، فتفدي بام شاهدت مما عملنا 
به فيها، وجتتهد لنفسك يف اتباع ما عهدت إليك يف عهدي هذا، واستوثقت به من احلجة 
بسعة  اهلل  أسأل  هواها.وأنا  إىل  نفسك  تسع  عند  علة  لك  تكون  لكيال  عليك،  لنفيس 
رمحته، وعظيم قدرته عىل إعطاء كل رغبٍة، وأن يوفقني وإياك ملا فيه رضاه من االقامة 
عىل العذر الواضح إليه وإىل خلقه مع حسن الثناء يف العباد، ومجيل األثر يف البالد، ومتام 

النعمة، وتضعيف الكرامة، وأن خيتم يل ولك بالسعادة والشهادة، )إنا إليه راجعون(.
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اخلامتة :

أن حقوق اإلنسان وصالح النفس وتعزيز قيمة اإلنسان واشعاره بإنسانيته، ورفض 
املعنوي لإلنسان، ألن تعاليم وقيم اإلسالم، تؤكد  التسقيط والتسطيح للكيان  سياسة 
عيل)عليه  اإلمام  احرتام  اإلنسانية.وأن  الكرامة  وصون  اإلنسان  حقوق  حفظ  عىل 
السالم( حلقوق اإلنسان، إنام هو جانب من جوانب ترسيخ الوحدة اإلنسانية واالخوة 
اإليامنية.إذ أن من ركائز املجتمع السيايس اإلسالمي النظرة الثابتة للوحدة اإلنسانية بني 
مجيع البرش، والرابطة االسالمية بني مجيع من يعتنق اإلسالم، فالبرش كلهم من آدم، فال 
احلفاظ عىل  الثابتة، من أجل  العليا  القيم  تعاون مشرتك عىل أساس  بينهم  يقوم  أن  بّد 
املسرية البرشية من االنحراف عن اإرادة اهلل، والرابطة اإلسالمية هي إنسانية متحو كل 
رابطة وصلة وعالقة من نسب أو جنسية أو وطن أو لغة أو عنرص أو لون، وهذه الرابطة 
اختارها اهلل تعاىل.ومن أجل تفعيل هذا كله تقف مسألة صون وحفظ واحرتام حقوق 

االنسان، عنرصًا فاعاًل يف حتقيق الرابطة اإلنسانية واألخوة اإليامنية.

عىل الرغم من تصلب اإلمام عيل)عليه السالم( يف احقاق احلق، إال أنه ادرك عىل أن 
منطق احلنان ارفع من منطق القانون، وأن عطف األنسان عىل اإلنسان وسائر الكائنات، 
إنام هو حجة احلياة عىل املوت والوجود عىل العدم.وإن اإلمام عيل)عليه السالم( يقرر 
أن املجتمع الصالح، هو املجتمع الذي تسوده العدالة االجتامعية بأوسع معانيها وارشف 
القانون، ولكن هذا  باب  ما هو من  أو  القوانني  احد طرق ذلك هو سن  إنام  اشكاهلا، 
حقوق  عن  طبيعي  انبثاق  كان  إذا  إال  رضورة،  يصبح  وال  ذهنه  يف  ينجيل  ال  القانون 
اإلنسان الكونية الشاملة، التي تفرض وجود هذا القانون، لذلك ترى أن اإلمام)عليه 
السالم( ُملحًا شديد االحلاح عىل النظر فيام وراء القوانني، وعىل رعايتها بام هو اسمى 
منها باحلق اإلنساين، وإذا كانت القوانني املتعارف عليها تسمح للحاكم اإلسالمي أن 
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حيارب املتآمرين و املنابذين واملخالفني، فإن عليه أن ال يفعل بعد أن يراعي كل جوانب 
اإلنسانية يف نفسه وقلبه ويستشري كل روابط اآلخاء البرشي يف نفوس مقاتليه وقلوهبم، 
فإن الرأفة باإلنسان، وهي لديه وراء كل قانون حتمله، عىل أن يقول رأس العلم الرفق..

ويبدو مما تقدم أن اإلمام عيل)عليه السالم( اهتم بحق اإلنسان، واعتربه قيمة اساسية 
اإلنسانية  احلقوق  حدد  السالم(  االُخرى.واإلمام)عليه  اإلنسان  قيم  عن  امهية  تقل  ال 
انتهاك حرمته  والتوقري، فال يوز  العزة، والرشف،  من  إنسان  بام هو  اإلنسان  بامتالك 
تعاىل:  اهلل  وقّد فضله  السالم( مكرم  اإلمام)عليه  نظر  االنسان يف  كرامته ألن  وامتهان 

ْمنَا َبنِي َآَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر...األرساء : 70 َوَلَقْد َكرَّ

لذلك فأن حقوق اإلنسان اإلسالمية املرشوعة هي الرشف والعزة وقيمة الوجود 
التي حتقق االحرتام لإلنسان واثبات احلقوق يف النوع اإلسالمي، كام اثبتت ذلك اآليات 
القرآنية فهو حيكم بشكل قطعي بأن حقوق اإلنسان يف الترشيع اإلسالمي موجودة يف 
أن  به، وال حيق ألحد  الثابت  القصاص  أي زمان ومكان حتى بعد موته وقتله وانزال 
ينزل اإلهانة باإلنسان.فحق اإلنسان اإلنسانية يرتبط بحق احلياة، واذا مل يستطع النظام 
السيايس كفالة حقوق اإلنسان، فلن يستطيع اثبات حق احلياة الطبيعية، الواجب مراعاهتا 

جلميع اخللق*.
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الطيبني  آله  اهلل عليه وعىل  احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل صىل 
وصحبه وسلم تسلياًم كثريا.

أما بعد :

إن احلديث عن التضامن والوحدة الوطنية واإلسالمية هو يف حقيقته ومعناه حديث 
عن اإلسالم، وعن األمة العربية واإلسالمية.

إال  يكون  وال  يفيد)املشاركة(  والذي  وزن)تفاعل(  عىل  يقال  كام  التضامن  أن  إذ 
بني أطراف متعددة تعمل متضامنة عىل حتصيل ما يضمن هلا حتقيق سعادهتا ويكفل هلا 
متطلبات حياهتا يف عزة وكرامة، وحرية إرادة، وإقامة جمتمع فاضل تسوده العدالة وتظله 

احلرية ويعمره األمن والرخاء.

املعنى هو بعينه الدعوة إىل  الوطنية واإلسالمية هبذا  التضامن والوحدة  وعليه فإن 
اإلسالم بكل معانيه وتعاليمه ومناهجه.

بل إن مفهوم التضامن هو نتيجة حتمية لدعوة الرسل مجيعًا الذين دعوا أممهم لعبادة 
كام  اهلل  عند  من  به  جاءوهم  بام  وااللتزام  إليه،  دعوهم  ما  حول  وااللتفاف  وحده  اهلل 
قال صىل اهلل عليه وآله وسلم » نحن معارش األنبياء أبناء عالت ديننا واحد «)1(.وقوله 
يَرَْفُع  ِإَوذْ   : البيت  بناء  رفع  يف  وإسامعيل  السالم-  عليه  إبراهيم-  دعوة  يف  سبحانه 
ِميُع الَْعلِيُم 127 َربََّنا  نَْت السَّ

َ
إِبَْراهِيُم الَْقَواِعَد ِمَن اْلَيِْت ِإَوْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

إِنََّك  َوتُْب َعلَيَْنا  َمَناِسَكَنا  رِنَا 
َ
َوأ لََك  ًة ُمْسلَِمًة  مَّ

ُ
أ ُذّرِيَّتَِنا  َوِمْن  لََك  َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمْيِ 

اُب الرَِّحيُم 128 َربََّنا َوابَْعْث فِيِهْم رَُسوًل ِمنُْهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم آَيَاتَِك َوُيَعّلُِمُهُم  نَْت اتلَّوَّ
َ
أ

نَْت الَْعزِيُز اْلَِكيُم 129 َوَمْن يَرَْغُب َعْن ِملَّةِ إِبَْراهِيَم 
َ
الِْكَتاَب َواْلِْكَمَة َوُيَزّكِيِهْم إِنََّك أ

اِلَِي 130 إِذْ قَاَل  نَْيا ِإَونَُّه ِف اْلَِخَرةِ لَِمَن الصَّ إِلَّ َمْن َسفَِه َنْفَسُه َولََقِد اْصَطَفيَْناهُ ِف ادلُّ
ْسلَْمُت لَِرّبِ الَْعالَِمَي 131 َوَوصَّ بَِها إِبَْراهِيُم بَنِيهِ َوَيْعُقوُب يَا بَِنَّ إِنَّ 

َ
ْسلِْم قَاَل أ

َ
َلُ َربُُّه أ
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ْم ُكنُْتْم ُشَهَداَء إِذْ َحَضَ 
َ
نُْتْم ُمْسلُِموَن 132 أ

َ
َ اْصَطَف لَُكُم ادّلِيَن فََل َتُموُتنَّ إِلَّ َوأ اللَّ

َيْعُقوَب الَْموُْت إِذْ قَاَل ِلَنِيهِ َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي قَالُوا َنْعُبُد إِلََهَك ِإَوَلَ آَبَائَِك إِبَْراهِيَم 
ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق إِلًَها َواِحًدا َوَنُْن َلُ ُمْسلُِموَن  133 البقرة.

رصحية:  يعلنوها  أن  املؤمنني  سبحانه  أمر  وابطاهلا،  والنصارى  اليهود  حماجة  وبعد 
نْزَِل إَِل إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب 

ُ
نْزَِل إَِلَْنا َوَما أ

ُ
َوَما أ  ِ قُولُوا آََمنَّا بِاللَّ

َحٍد ِمنُْهْم 
َ
وِتَ انلَّبِيُّوَن ِمْن َرّبِِهْم َل ُنَفّرُِق َبْيَ أ

ُ
وِتَ ُموَس وَِعيَس َوَما أ

ُ
ْسَباِط َوَما أ

َ
َواْل

َوَنُْن َلُ ُمْسلُِموَن 136 البقرة.
فالدعوة إىل التضامن اإلسالمي والوحدة الوطنية دعوة إىل اإلسالم الذي دعت إليه 

مجيع الرسل يف مجيع األمم.

تعدد الدعوات املعا�سرة :

العرص  احلبيب قد جاءت يف هذا  بلدنا  الوطنية يف  التضامن والوحدة  إىل  والدعوة 
وكل  احلياة،  مناهج  فيه  واختلَفت  التكتالت،  فيه  ومتيزت  الدعوات  فيه  كثرت  الذي 
كله  هذا  من  اإلسالمي  والعامل  العراقي  املجتمع  غشيت  فرحون.وقد  لدهيم  بام  حزب 
محالت  املسلمني  عقوَل  احلقيقة.وغزت  أضواء  الكثريين  عن  حجبت  معتمة  سحب 
فكرية مشككة أوقعت العوام يف حرية وتركتهم يف متاهة.تشتت فيها الصفوف وتفرقت 
فيها الكلمة وضاعت فيها الشخصية اإلسالمية السليمة فطمع فيهم العدو وعجز عن 

مساعدهتم الصديق.

ماثاًل  كله  العامل  مقدساهتم.وعجز  ودنست  ثرواهتم،  وهنبت  بالدهم،  فاغتصبت 
يف املنظمة العاملية)هيئة األمم( أن يفعل لنا شيئًا مهام كان احلق واضحًا والظلم فادحا.
وأصبحنا عىل كثرة عددنا نكاد ال ُيعبأ بنا فتخلفنا عن مكانتنا املرموقة وختلينا عن مواقع 
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قيادتنا احلكيمة ؛ بل أصبحنا تبعا لغرينا وبدون اختيارنا.األمر الذي جعل املخلصني من 
علامئنا الّربانيني يبحثون عن الشخصية اإلسالمية الضائعة، وعن املنهج العميل الصالح، 
ويتطلبون أقوم السبل التي تعيدنا إىل ما كنا عَليه، وترد لنا حقوقنا، وختلصنا من تبعيتنا 
ُمُروَن 

ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخْيَ  ُكنُْتْم   : تعاىل  اهلل  وصفنا  حيث  ونصبح  لغرينا، 

ِ  آل عمران 110. بِالَْمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِاللَّ
أال  أوهلا  أصلح  الذي  إال  األمة  هذه  آخر  يصلح  لن  أن  املخلصون  أولئك  فأيقن 
التي  املتفلسفة  وال  الزائفة  الدعوات  تلك  وليست  السمح،  اإلسالم  إىل  العودة  وهو 
تدعو للطائفية، والقومية، واملذهبية، والعرقية، فدعوا إىل التضامن اإلسالمي والَوحدة 

الوطنية احلقيقية.

ثم يأيت هذا املؤمتر العلمي اهلادف الذي هيدف لتوجيه الدعوة، وإعداد الدعاة فينعقد 
يف هذه اجلامعة العلمية املباركة التي انطلق منها العلامء والدعاة والقادة عىل السواء.

العراق احلبيب ويدعو إىل  بلدنا  وموضوعه اآلن : سبل تعزيز السلم املجتمعي يف 
حتقيق التضامن اإلسالمي ووحدة املسلمني والعراقيني وقد حددت أهداف هذا املؤمتر 

يف أهداف نبيلة بناءة واضحة وافية وهي كاآليت :

اأهداف املوؤمتر من وجهة نظرنا :

جاءت أهدافه حمددة يف مخس نقاط وهي :-
لتحقيق  النقية  اإلسالمية  الدعوة  رسمته  الذي  بالطريق  واألمة  العراقيني  تبصري   -1
التضامن والوحدة لتعود كام كانت وكام يريد هلا دينها أن تكون  َواْعَتِصُموا ِبَبِْل 
ِ َعلَيُْكْم  آل عمران .103إِنَّ َهِذهِ  قُوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَّ ِ َجِيًعا َوَل َتَفرَّ اللَّ

نَا َربُُّكْم فَاْعُبُدوِن 92األنبياء.
َ
ًة َواِحَدةً َوأ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
أ

والتجاوب  وسلوكا،  عقيدة  الواحدة  ولألمة  العراق  للبلد  والوالء  االنتامء  تعميق   -2
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من  به  اهلل  اختصها  بام  واالعتزاز  والتضامن،  والوالية،  األخوة  من  مقوماهتا  مع 
ًة وََسًطا تِلَُكونُوا  مَّ

ُ
اخلريية)كنتم خري أمة أخرجت للناس). َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أ

ُشَهَداَء َعَ انلَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعلَيُْكْم َشِهيًدا  البقرة 143.
3- إياد رأي عام وطني وإسالمي قوي يعي عن إيامن وبصرية عىل هدى القرآن والسنة 
النبوية حقيقة التضامن والوحدة، ويربط حركته هبام يف كل جوانب احلياة واجتاهاهتا.
بام  العراقيني واملسلمني والتسليم  السليم ورشيعة اإلسالم بني مجيع  املنطق  4- حتكيم 

حيكامن به.
يراها  وأن  والقوة،  التقدم  من  إليه  تسعى  ما  اإلسالمية  واألمة  للوطن  يتحقق  أن   -5
العامل يف مكانتها التي يب أن تكون فيَها لكي تعطي ذلك املكان ما هو مفتقر إليه 

لتصحيح أوضاعه وإصالح حياته.
وهذه األهداف كلها تلتقي مع العمل اجلاد األكيد الشامل لكل األفراد وعىل خمتلف 
املستويات لالنضواء حتت راية الدعوة إىل التضامن والوحدة الوطنية وتطبيقه عمليًا عىل 

واقع حياتنا ويف منهج سلوكنا.

وقد شاركت يف هذا املؤمتر العلمي املبارك عناوين ملواضيع خمتلفة كفيلة بتحقيق هذه 
األهداف بلغ عددها الكثري الكثري...

ومنها هذا املوضوع بعنوان ركائز التضامن والوحدة وبام أن املرتكزات يف كل يشء 
وهي مجع ركيزة ما تكون بمثابة القواعد واألسس التي يقوم عليها، وظهرت يل أمهية 
العون  تعاىل  اهلل  ومن  والسداد  التوفيق  آمال  فيه  الكتابة  أحببت  املوضوع  هبذا  العناية 

والتأييد...
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متهيد بني يدي املو�سوع

إن املتأمل لتاريخ الدعوات التي ظهرت يف املجتمع اإلنساين أيا كان شعارها وخاصة 
ترتكز  فإن لكل دعوة مرتكزات  املنطقة  يف منطقة الرشق األوسط وباألخص يف دول 

عليها، ومنطلقات تنطلق منها.وقد تزيف أو تفلسف بام يوهم العامة ويغرهيم هبا.

باملبادئ  تبايل  وال  والعنرص  اجلنس  عىل  ترتكز  فإهنا  القومية  إىل  الدعوة  ذلك  من 
بدعوى  تكون  ما  أشبه  وهي  واملجتمعي،  األهيل  والسلم  باملواطنة،  وال  بالعقائد،  وال 
السبب  تزال  أهنا كانت وال  الدعوة  لفساد هذه  للقبيلة، ويكفي  التعصب  اجلاهلية من 
ومؤسساهتا  الدولة  ضياع  الناس  عىل  منها  خطر  وأول  فيها  تظهر  التي  األمم  متزيق  يف 
إذ عمل الطائفيون عىل إثارة األحقاد بني الطوائف واألديان واألعراق حرضوهم عىل 
القوية،  الدولة  أو عرق معني، فكان اخلراب وضياع مقومات  بطائفة  البلد  اختصاص 

ومتزيق أوصال البلد إىل دويالت.

ويف أوروبا القومية اجلرمانية وغري ذلك.

الطائفية والقومية تقسيم قربص بني اجلنسية  التي جاءت هبا دعوة  وآخر الويالت 
الرتكية واجلنسية اليونانية.

ومما يندى له اجلبني ما سمعته أن يف نيجرييا أثناء احلرب الفلسطينية جهزت سفينة 
حربية لتتجه إىل فلسطني إلنقاذ القدس فسمع املسؤولون التنادي بالقومية العربية وأن 
عىل العرب محاية القدس وعليهم مسؤوليتها، فقال املسؤولون هناك إذا كانت القضية 
الفلسطينية قضية عربية وليست إسالمية فلسنا بعرب وأمروا السفينة بالعودة، إىل غري 

ذلك مما شهده العامل أخريا.

مهزوزة  املوطن  حمصورة  األفق  حمدودة  فإهنا  خطورهتا  مع  الدعوات  تلك  وكل 
املرتكزات مل تلبث أن تنهار فتنهدم بأصحاهبا.
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وبعض تلك الدعوات قد تأباها فطر البرش فتفرض عليهم بقوة السلطة كاالشرتاكية 
حرية  وهي  اإلنسانية  خصائص  أخص  الفرد  فتسلب  العنرصي،  والتمييز  املتشددة، 

االختيار، وتعطيل اإلرادة وإهدار الكرامة.

اأما دعوه الت�سامن والوحدة الوطنية واالإ�سالمية :

كل  طبيعته  وتساير  عليها،  اهلل  فطره  التي  اإلنسان  فطرة  مع  متامًا  تتفق  دعوة  فهي 
املسايرة وتتجاوب مع جبلته إىل أعامق نفسه.

تلك  بني  فربزت  العواطف،  معها  واستجابت  القلوب  شغاف  ملست  فلقد  وهلذا 
الدعوات العديدة وكتب هلا البقاء، وقوبلت بقبول حسن ألهنا ارتكزت عىل مرتكزات 
انتامئه  أو  تغاير عقيدته  أصيلة وعميقة وعملية واقعية مل خترج عن طبيعة اإلنسان، ومل 
هو  العامل.وهذا  هذا  يف  حيياها  التي  حياته  واقع  مع  تصطدم  ومل  واإلسالمي،  الوطني 

اإلطار الكيل للفرد العراقي الوطني وللمجتمع.

وتتلخص تلك الركائز يف نظري يف أمور ثالثة : -
)1( ُسنّة احلياة وتكوين اإلنسان.

مجلة  واإلسالمي  الوضعي  والقانون  الدستور  أو  الترشيع  منهج  وتطبيق  احرتام   )2(
وتفصيال.

)3( الواقع السيايس والوضع االجتامعي الذي نعيشه مع العامل من حولنا...
ولكل ركيزة من هذه الركائز معطياهتا، وفعاليتها لو تأملها كل عاقل ووطني ملا حاد عنها 
ولبادر إىل االنتامء إليها، ولعرف أهنا هي السبيل الوحيد التي حتقق له كل ما يتطلع 

إليه من اسرتجاع حقوقه املسلوبة، وحتقق له األمن والسلم املجتمعي.
عطائها  ومدى  الثالثة  هذه  من  ركيزة  كل  بيان  وتوفيقه  تعاىل  اهلل  بعون  وسنحاول 

لدعوة التضامن والوحدة الوطنية...
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وإين آلمل أن أكون هبذا العمل املحدود وجهد الطاقة أن أسهم ولو باليشء اليسري 
يف سبيل وحدة هذا البلد احلبيب أرضًا وشعبًا، وأن أكون من بني العديدين من أفاضل 

املؤمترين الذين متكنهم ظروفهم من االستيفاء واالستقصاء وباهلل التوفيق...

الركيزة االأوىل : تكوين االإن�سان و�سنن احلياة.

قام تكوين اإلنسان عىل أن يكون تعاونيًا متضامنًا مع غريه ال إنعزاليًا منفردًا بنفسه.
ولعل معنى)إنسان( قد جاء من)اإليناس أو األُْنس(.

ففي تاريخ هذا اإلنسان مل يستطع اإلنسان األول وهو أبو البرش آدم عليه السالم أن 
يعيش وحده ولو كان يف َجنة الفردوس.فخلَق اهلل له من نفسه زوجة يسكن إليها ُهَو 
ِي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََجَعَل ِمنَْها َزوَْجَها لَِيْسُكَن إَِلَْها  األعراف:189. الَّ
دي  قال ابن كثري يف تفسريه : } ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله اجلنة كام قال السُّ
ابن مسعود  ابن عباس وعن مرة عن  يف خرب ذكره عن أيب مالك وعن أيب صالح عن 
فيها  يميش  فكان  اجلنة  آدم  وأسكن  اجلنة  من  إبليس  أخرج   : الصحابة  من  ناس  وعن 
وحيشًا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها اهلل 

من ضلعه، فسأهلا من أنت ؟

قالت : امرأة.قال : ومل خلقت ؟.قالت : لتسكن إيل...{)2(.

وذلك ما يشعر بأن تكوين اإلنسان أساسًا تكوينًا مجاعيًا تعاونيا.

باإلنجاب  فبدأ  فيها  يعاونه  من  إىل  أشد  حاجته  كانت  األرض  إىل  هبوطه  بعد  ثم 
وتزاوج األوالد، وإياد األجيال واحلفاظ عىل بقاء النوع.ومن ثم تقاسم أعباء احلياة.

ثم كانت اجلامعة البرشية أمام العوامل الكونية التي اضطرهتا اضطرارًا عىل التضامن 
والتعاون واالحتاد لتواجه جمتمعة تلك العوامل التي ال يستطيع الفرد أن يواجهها كحامية 
نباهتا،  الستنبات  األرض  يف  الصعاب  وكتذليل  املتوحشة،  املخلوقات  من  أنفسهم 
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عىل  حياهتم  يف  حيتاجونه  مما  موادها  وتصنيع  كنوزها،  واستخراج  زرعها،  واستحصاد 
هذه األرض.

متيزت  التي  اجلامعية  التنظيامت  جاءت  اجلامعات  وتكاثر  اجلامعة  انتشار  بعد  ثم 
أو  التميزات  هذه  ومن  اجلامعة،  أفراد  بعض  هلا  وختصص  امليدانية  التخصصات  فيها 

التخصصات ما يأيت :
1- التميز مثاًل يف جمال االقتصاد من مأكل وملبس ومسكن، وختصص له رجال يعملون 

وينتجون ما يوفر للجامعة حاجاهتا االقتصادية.
2- ومتيز جمال الدفاع وحفظ األمن، وختصص له عسكريون ومدافعون عن اجلامعة.

3- ومتيز جمال الطب والعالج، وختصص له أطباء ومعاجلون.
4- ومتيز جمال التعليم وغري ذلك من املجاالت بقدر ما تستجد حاجة اجلامعة، وهكذا.

5- ومن وراء ذلك كله السياسة واحلكم واحلكام والسياسيون مما هو يف حكم الرضورة 
للجامعات البرشية، وال يمكن أن تقوم كلها وال بعضها إال بتعاون األفراد بعضهم 
البعض ؛ بل إن كل تلك املجاالت ذات االختصاصات ال يمكن أن تقوم واحدة 

منها منفردة بدون معاونة مع اآلخرين.
وإنا لنلمس ونشاهد ذلك يف عاملنا املعارص يف مجيع مؤسساته ويف جمموعها فيام بينها.
ففي مجيعها نجد أن كل مؤسسة تشتمل رئيسًا ومرؤوسني ومجيعهم من القاعدة إىل القمة 
أو  لرئيس عن مرؤوس،  املفروض.وال غنى  أو هذا ما هو  كل يف موقعه يؤدي واجبه 

العكس.

وكذلك فيام بني تلك املؤسسات كل منها تؤدي دورها يف خدمة املجتمع مما ال تؤديه 
غريها.وكل منها خادم وخمدوم يف دائرة التعاون والتضامن كام قيل :

وحـاضـرة بدو  من  للنـاس  يشـعروا خدمالـنـاس  مل  لبـعض وإن  بعض 
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فسنة احلياة تلزم األحياء أفرادًا ومجاعات بالتضامن معا، وقد امتدت فشملت هذه 
أو يف  السلم  أكان يف  كرهًا سواء  أو  اليوم طوعًا  كله  العامل  دول  الطبيعية مجيع  الركيزة 

احلرب.
عن طريق تبادل منافعهم فيام بينهم فعند هذه سلع وإنتاج ولتلك حاجة ماسة إليها 
وقد قامت السوق األوربية بني دول أوربا بتنظيم هذه العالقة بسبب تفاوت الثروات 
وكذلك  تلك  حتتاجها  هذه  عند  تفيض  التي  البرشية.فالسلعة  والكفاءات  الطبيعية 

العكس وهلّم جرا.
بمصالح  كلها  ارتبطت  حيث  العامل  عن  معزل  يف  تعيش  أن  اليوم  ألمة  يمكن  وال 
العامل، وعىل  احلياة وتطورات  إلزامي متليه ظروف  نظام تضامن  مشرتكة فهي تسري يف 
سبيل املثال ترابط العامل يف تسيري اخلطوط اجلوية واخلدمات الربيدية، واألعامل املرصفية، 

واإلصدارات املالية، والتمثيل الدبلومايس وغري ذلك مما له الصبغة العاملية.
وال يبعد من يقول إن هذه السنة الكونية التعاونية ليست قارصة عىل اإلنسان بل هي 

أيضا موجودة يف عامل احليوانات واحلرشات وال أدل عىل ذلك من عامل النحل والنمل.
وعىل هذا فإن هذه الركيزة التضامنية فطرية كونية وهي إلزامية جربية ليس لإلنسان 

فيها اختيار وال له عنها استغناء.
ُتقر يف إطار قانوين منظم، وكانت دعوة  الفطرية يب أن  الركيزة  فإذن كانت هذه 

التضامن من هذا املنطلق دعوة فطرية تساير الفطرة وتساندها طبيعة احلياة.
وإذا كان البد لإلنسان أن يتضامن مع غريه ولكل مجاعة أن تتعاون مع غريها عىل 
أي مبدأ كان سواء كان عنرصيا باجلنس أو عقائديًا باسم الدين أو املذهب، أو اقتصاديًا 
باإلنتاج أو عسكريا باألحالف فألن يكون باسم ومنهج الوطن واملواطنة من باب أوىل 
له  الرب والتقوى.وأن اخللق كلهم عباد هلل واألرض كلها  التعاون عىل  أنه منهج  حيث 

سبحانه...
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الركيزة الثانية : منهج القانون والت�سريع االإ�سالمي ال�سمح.

ولكي نحدد معامل هذا املنهج نعود إىل مدلول التضامن والغرض منه وهو أن يد 
اإلنسان فردًا كان أو مجاعة ما يضمن له حياة أفضل يتوفر له فيها ما ينقصه، ويسلم فيها 
مما يرضه، ومعلوم أن هذين املطلبني جلب النفع ودفع الرضر مها مطلب كل عاقل كام 

قيل :
فإنـام فضـر  تنـفـع  مل  ـــــت  أن إذا  وينفـع  يضـر  كيـام  الفتى  يـــراد   

أي يرض عدوه أو ينفع صديقه

وهو  األخالق  مكارم  عىل  احلث  ومعهام  املطلبني  هذين  يشمل  أن  يب  والقانون 
مطلب إنساين كام قال أكثم بن صيفي حني بلغه أمر ظهور دعوة اإلسالم فأرسل ولده 
ليأتيه بخرب حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم وما يدعو إليه، فرجع إليه وقال له : إنه يأمر 

بصلة الرحم وصدق الكلم، وأداء األمانة والوفاء بالعهد وينهى عن كذا وكذا...
فقال أكثم : إنه واهلل يا بني إن مل يكن دينًا فهو من مكارم األخالق.

لتوفري حاجيات  املصالح  وتبادل  النفع  املعامالت جللب  وقد رّشع اإلسالم عقود 
اإلنسان.من مطعم وملبس ومسكن آمن يف صناعة وزراعة وجتارة.

النفس-  الدين-  اخلمسة-  احلياة  بجواهر  ضار  كل  حتريم  الرض  لدفع  رّشع  كام 
القانون  رادعة وزاجرة، وكذلك  فيها حدودًا  والعرض.واملال.وجعل  النسب  العقل- 

والدستور.
حقوق  من  ابتداء  االجتامعية  الروابط  يف  األخالق  ملكارم  ووجه  أرشد  كام 
واإلحسان  امليسء  عن  العفو  من  املعارشة  الوالدين.وحسن  وبر  الزوجني 
األرحام،  وصلة  اجلوار  روابط  وكذلك  ذلك،  وغري  النفس  عىل  واإليثار 
والتقوى. الرب  عىل  التعاون  وعموم  الضعفاء،  ومساندة  األيتام   وكفالة 
وتظهر صور التضامن والوحدة يف منهج اإلسالم مفصلة ابتداء من العقيدة السليمة ثم 
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َخلَْقُت  الثقلني اجلن واإلنس كام قال تعاىل :َوَما  الغاية من خلق  التي هي  العبادات 
نَْس إِلَّ ِلَْعُبُدوِن 56 الذاريات.فجميع املسلمني يلتقون عىل عبادة اهلل تعاىل  نَّ َواْلِ اْلِ

وحده وبالوجه الذي يرضاه.
ِمَن  لَُكْم  َع  :َشَ تعاىل  قايل  األمم اإلسالمية كام  قد ربط بني مجيع  املنهج  وهذا 
ْن 

َ
يَْنا بِهِ إِبَْراهِيَم َوُموَس وَِعيَس أ وَْحيَْنا إَِلَْك َوَما َوصَّ

َ
ِي أ ادّلِيِن َما َوصَّ بِهِ نُوًحا َوالَّ

قُوا فِيهِالشورى 13.فهي وحدة دينية تربط احلق باخللق يف إطار  قِيُموا ادّلِيَن َوَل َتَتَفرَّ
َ
أ

الترشيع اإلسالمي.

الغني  فيها  ويستوي  مجيعًا،  العراقيون  عليها  يتمع  والتي  املرتكز  هي  واملواطنة 
والفقري والكبري والصغري، ويلتقي عليها من بالشامل بمن باجلنوب.وهى الركيزة التي 
الفرد  حترر اإلنسان من استعباد االستبداد، ومن طغيان الساسة وعوامل الطغيان ألن 
بإحساسه بأن مجيع الناس مواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات يعله يف حالة من 

الّرضا تدفعه ألن يكون متعاونًا معطاءًا يف كل املجاالت.

وأما ما يمع املسلمني وال يفرقهم فعوامل كثرية ففي العبادات تتجىل هذه الصور 
عمليًا بصور ملموسة وذلك كاآليت :-

)1( ففي ال�سالة :

أ- وحدة التوقيت مرتبطة بحركة كونية من طلوع الشمس إىل غروهبا.
ب- واستجابة النداء حي عىل الصالة حي عىل الفالح اهلل أكرب.

ج- وحدة الوجهة إىل مركز العامل كله إىل البيت احلرام :فََوّلِ وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد 
ُّوا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ  البقرة 144. اْلََراِم وََحيُْث َما ُكنُْتْم فََول

العامل رشقًا  الكعبة ثم تتسع حتى تشمل أقطار  الوحدة يف استدارة حول  تبدأ هذه 
وغربًا شامالً وجنوبا.
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)2( ويف ال�سيام :

نْزَِل فِيهِ الُْقْرآَُن 
ُ
ِي أ أ- وحدة الزمن يف الصوم بشهر واحد للجميع : َشْهُر َرَمَضاَن الَّ

 ْهَر فَلَْيُصْمُه َوَبّيَِناٍت ِمَن الُْهَدى َوالُْفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ ُهًدى لِلنَّاِس 
البقرة 185.

وإخراج  باإلطعام  وينتهي  باإلمساك  والرتاحم-يبدأ  بالتعاطف  الشعور  وحدة  ب- 
الفطرة طعمة للمساكني وطهرة للصائمني.

)3(- اأما الزكاة :

أ- فهي تضامن إلزامي يربط خمتلف الطبقات بعضها ببعض ويقارب بني من باعدت 
بينهم املادة ويمع بني من فرق بينهم الغنى والفقر حيث يلتزم الغني بإخراج زكاة 
ْمَوالِِهْم 

َ
أ ِمْن  ُخْذ   .الذاريات19 َوالَْمْحُروِم ائِِل  لِلسَّ َحقٌّ  ْمَوالِِهْم 

َ
أ َوِف   : ماله 

َصَدقًَة ُتَطّهُِرُهْم َوتَُزّكِيِهْم بَِها َوَصّلِ َعلَيِْهْم إِنَّ َصَلتََك َسَكٌن لَُهمالتوبة 103.
تنقص  فال  للامل  وزكاة  الفقراء،  وحسد  األغنياء  شح  من  للنفوس  طهرة  فالزكاة 

وتصون املجتمع من حرب الطبقات وغزو الدعايات.

اأما احلج وهو الركن االأعظم :

فهو عني التضامن ومظهر الوحدة يف أظهر الصور وأقوى املعاين يفد احلجيج من 
كل فج عميق ملبني الداعي حلج بيت اهلل العتيق.جمددين العهد القديم مستجيبني نداء 
إبراهيم- عليه أفضل الصالة وأتم التسليم- خيرج احلاج من أهله ودياره مفارقًا زوجه 
وصغاره حتى يأيت امليقات فيتجرد من ثيابه متخليًا عن مظاهر دنياه.ُمتدثرًا رداءه وإزاره 

متهيًأ حلال أخراه.

يعودون  لغاهتم  وتعدد  أقطارهم  وتباعد  ألواهنم  خمتلف  عىل  احلجيج  يعود  هناك 



41املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

إىل الفطرة التي فطرهم اهلل عليها.وتعود إليهم فطرهتم التي ابتعدوا عنها فطرة الوحدة 
عربيهم  ومأمورهم.ويستوي  وأمريهم  وفقريهم  غنيهم  واملساواة.فيستوي  واإلخاء 
والغاية  اهلدف  يف  ووحدة  والصورة  الشكل  يف  وحدة  ودانيهم  وعجميهم.وقاصيهم 

هيتفون لبيك اللهم لبيك.
وماضيها  حارضها  البرشية  تاريخ  يف  الفريد  املشهد  ذلك  يف  عرفات  أرض  ويف  ب- 
حوارضها وبوادهيا.مشهد يذكر باملايض يف عامل الذرة، حني أخرج اهلل من بني آدم 

من ظهورهم ذريتهم.
مشهد ينبههم ملستقبلهم يوم يمع اهلل اخلالئق وحيرشهم حفاة عراة.مشهد تذوب فيه 
فوارق اجلنس والعنرص واللون وتتجىل فيه وحدة األصل)كلكم آلدم وآدم من تراب(.
تُوَك رَِجاًل 

ْ
ّذِْن ِف انلَّاِس بِاْلَّجِ يَأ

َ
مشهد تفتح له حدود األقاليم واألقطار والدول :َوأ
ِ فَّجٍ َعِميٍق 27 احلج.

تَِي ِمْن ُكّ
ْ
ِ َضاِمٍر يَأ

َوَعَ ُكّ
مشهد تلتقي فيه األشباح وتتعانق فيه األرواح }ليشهدوا منافع هلم{.

أمانة الوحدة واملواطنة : ومن هنا نتحمل أمانة الدعوة والبالغ عن رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله وسلم حيث محلها أصحابه ملن بعدهم : »بلغوا عني ولو آية«.»رب مبلغ 
أوعى من سامع »)3()ال ترجعوا بعدي كفارًا يرضب بعضكم رقاب بعض(، وهذه هي 

وصية الرسول صىل اهلل عليه وآله وسّلم للناس مجيعًا.

االجتماعيات :

وكام ظهر مدى التضامن والوحدة الوطنية يف العبادات يظهر كذلك وبقوة يف جمال 
االجتامعيات ألن القانون وااللتزام به يقيم املجتمع عىل قواعد مثالية عالية ترتفع عن 

مقاييس املادة واملعاوضة إىل حد البذل واإليثار.
أ- ففي أصل تكوين املجتمع توجد املساواة يف املبدأ فال فرق بني مواطن وآخر : } ال 
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حتقرن أحدًا فإما أن يكون أخًا لك يف الدين أو نضريًا لك يف اخللق {.ففيها وحدة 
املواطنة مجعاء.

ب- ويف تكوين األرسة التي هي لبنة بناء املجتمع.أقامها عىل روابط املودة والرمحة.
البنوة وجعلها وفاء بحق قد  بر  بإياب  قابل بني عاطفة األبوة   : فإذا جاء األوالد 
استوفاه األوالد من قبل ثم أظهر مدى حق الوالدين حني قرنه بحقه سبحانه يف قضاء 
مربم.ثم إن الولد سيستويف مثل هذا احلق من أوالده إن هو أداه ألبويه.وهكذا دواليك.
جـ- ثم هو يراعي هذا الصنف من الناس الذي حرم رعاية األبوين وذاق بؤس القطيعة 
وذل العزلة أال وهو اليتيم فكفله بالرعاية وأحاطه باحلنان وقد جعل صىل اهلل عليه 

وآله وسلم لكافله أعىل املنازل يف اجلنة.
وهذا من أقوى دالئل الوحدة الوطنية والتضامن اإلسالمي يف املجتمع اإلنساين.

ألنه يطيب نفس األب عىل ولده إذا حرضته الوفاة بأن املجتمع كافل له ولده.

ثم إن هذا الولد اليتيم املكفول اليوم سيصبح غدا رجال ويكفل يتياًم غريه.
د- ثم يفسح املجال خارج نطاق األرسة فيأيت للجوار فيقول صىل اهلل عليه وآله وسلم : 
»اجلار أحق بصقبه ».»وال يزال جربيل- عليه السالم- يوصيه باجلار حتى ظن صىل 

اهلل عليه وسلم أنه سيورثه »)4(.
توادهم وتعاطفهم  املسلمني يف  »مثل  كالبناء احلصني  الناس  ترابط  النتيجة  فتكون  و- 
كمثل اجلسد الواحد«.»املسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا«)5(، فأي تضامن 

بعد هذا وأي وحدة بعد هذا وأي وحدة تضاهي ذلك.
ومن هنا مّحل االلتزام بالقانون وأخالق اإلسالم العراقيني مجيعًا مسؤولية احلفاظ 

عىل تلك الوحدة وعىل هذا التضامن يف السلم ويف احلرب أفراد أو مجاعات.

» كلكم راع وكل مسئول عن رعيته«.
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} وتعاونوا عىل الرب والتقوى {.

وفرض حقوقًا عامة عىل كل مواطن ألخيه املواطن :»حق املسلم عىل املسلم ست:إذا 
لقيته فسلم عليه.وإذا دعاك فأجبه.وإذا عطس فحمد فشمته.وإذا استنصحك فانصح 

له.وإذا مرض فعده.وإذا مات فشيعه «)6(.

بينهم وقد استوعبت كامل وضع  فيام  يتقاضوهنا  وتلك حقوق متبادلة بني األفراد 
اإلنسان من أول لقائه بالسالم عليه إىل آخر وداعه بالتشييع إىل مثواه األخري.

حيب  حتى  أحدكم  يؤمن  »ال  بينهم  والرمحة  والعاطفة  واملودة  باملحبة  اإليامن  ربط 
ألخيه ما حيب لنفسه«.

وحرم اجلنة عليهم حتى تسودهم املحبة : »لن تدخلوا اجلنة حتى حتابوا«.
فالوطنيون إذا ما ركزوا دعوهتم إىل الوحدة الوطنية والتضامن اإلسالمي عىل وفق 
للجميع  حيث حيقق  مواطن  من عواطف وشعور كل  ينطلق  قويا  تركيزا  كان  القانون 

أفرادًا ومجاعات كل ما يسمو إليه دون أن تعرتضه العقبات وال تكدره الشبهات.

وهناك جمال احلكم يف �سلطاته الثالث :

الثالث  السلطات  وهذه  التنفيذية،  القضائية.والسلطة  الترشيعية.والسلطة  السلطة 
وإن كانت بصورها موجودة يف كل دولة إال أهنا يف العراق جتربة جديدة تتميز بصبغة 

خاصة تنتعش أحيانًا، وتتعثر أحيانًا أخرى.
فالسلطة الترشيعية يف كل أمة هيئة متخصصة تنظر يف ظروف ومالبسات حياة األمة 

فترشع هلا ما تراه صاحلا.
اخلطأ  عليه  جائز  برشي  عمل  فهو  وختصصاهتا  اهليئة  هذه  شأن  من  يكن  ومهام 
والصواب وهو ما يشهده العامل من طروء التغيري والتبديل فقد يكون ما رأوه اليوم يكون 

غري صالح يف الغد.
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وإن ما يطرأ عىل تلك اهليئات من سياسة داخلية واجتاهات فكرية قد تؤثر عليها إىل 
غري ذلك.

وقد نّوه القرآن الكريم إىل أصل هذه السلطات وإىل متيزها عام سواها.يف قوله تعاىل 
نَْزنْلَا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْمزَياَن ِلَُقوَم انلَّاُس بِالْقِْسِط 

َ
رَْسلَْنا رُُسلََنا بِاْلَّيَِناِت َوأ

َ
: لََقْد أ

هُ َورُُسلَُه بِالَْغيِْب  ُ َمْن َينُْصُ ٌس َشِديٌد َوَمَنافُِع لِلنَّاِس َوِلَْعلََم اللَّ
ْ
نَْزنْلَا اْلَِديَد فِيهِ بَأ

َ
َوأ

الكتاب  وإنزال  بالبينات من رهبم،  الرسل  فإرسال  احلديد،   25 َعزِيٌز قَوِيٌّ   َ اللَّ إِنَّ 
لترشيع مناهجهم وامليزان للعدالة...

الترشيعي  للمنهج  تطبيق  القضاء  إذ  بالقسط  الناس  ليقوم  القضائية،  والسلطة 
والقانوين.

وأنزل احلديد إشارة إىل السلطة التنفيذية وأداة لتطبيق الترشيعات والقوانني فيكون 
املجتمع حتت سلطة حكم عادلة قوية حكيمة.

ومن هذا املنطلق يف احلكم كان الظلم يف غريه حمققًا، أي يف غري وجود هذه السلطات 
الثالث أو يف حال تعطيلها.

ويف مقابل ذلك ال تتم املواطنة إال باحرتام هذه السلطات من قبل الكبري قبل الصغري.
ومن هذا املنطلق فان ارتكاز دعوة التضامن والوحدة الوطنية إىل القانون، ويف ظل 
هلا  مضمون  دعوة  وهي  عقبات  تعطلها  وال  صعوبات  تالقيها  ال  الديمقراطي  احلكم 

النرص، مضمونة نتيجتها للمجتمع سعادة يف الدنيا وفالحا يف اآلخرة.
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الركيزة الثالثة : واقع احلياة الذي نعي�سه والتيارات ال�سيا�سية التي حولنا.

من الواضح البني حالة العامل السيايس والسياسة التي فرضت عىل اجلميع وألزمت 
العامل كله العيش ضمن تكتالت سياسية، وأحالف عسكرية واتفاقيات اقتصادية.وليس 
بوسع أي دولة أن تعيش وحدها يف معزل عن هذا العامل بعيدة عن تلك التكتالت لقوة 

ترابط الدول بعضها مع بعض شاءت أم أبت.
الداخل مرتبطا  الدولة يف اخلارج بل أصبح  السياسة جمرد تنظيم لعالقات  ومل تعد 
باخلارج يف السلم ويف احلرب عن طريق اإلنتاج والتسويق.فهي منافع مشرتكة ومصالح 
متبادلة.توثقت باتفاقيات عاملية أو ثقافية وأحالف عسكرية.وأهم ذلك كله األحالف 
العسكرية ألهنا حلامية الدولة بكل مرافقها والداعي لكل ذلك من اتفاقيات وأحالف هو 
شعور تلك الدول بالضعف وباحلاجة إىل تضامنها بعضها مع بعض وذلك منذ احلرب 
أوروبا ضد هتلر والنازية لعجز تلك  لدولة  العاملية األخرية حيث كانت عصبة األمم 

الدول منفردة عن مقاومتها.

أمن  يف  احلياة  أمل  عىل  العامل  دول  وضمت  األمم  هيئة  جاءت  األمم  عصبة  وبعد 
وطمأنينة.ولكن هيئة األمم مل حتقق للعامل ما أمله فيها حيث أقيمت يف بادئ أمرها عىل 

التخصيص واالمتياز فمنحت الدول الكربى حق النقض)الفيتو(.

ومن العجب أن يمنح هذا احلق للدول القوية التي تستطيع أن تظلم وأن تتعدى مما 
يصعب معه استخالص حق املظلوم أو اسرتجاع حق مغصوب.

وكان األوىل لو أجيز ذلك أن يعطى للدول الضعيفة لرتد به عن نفسها.

وأن أحداث التاريخ وخاصة يف الدول النامية لتشهد بذلك.

فقامت جامعة الدول العربية وكان قيامها مظهرًا من مظاهر تضامن دول املنطقة مهام 
قيل عن أسباب قيامها.
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وكل تلك اهليئات واملؤسسات العاملية مل تستطع استتباب األمن وال منح الطمأنينة 
هيدد  بام  النووي  التسلح  سياق  يف  انطلقت  عسكرية  وأحالف  تكتالت  فنشأت  للعامل 

العامل كله بالدمار.وذلك يف حلفي الناتو وحلف شامل األطليس.

وانقسم العامل إىل معسكرين اقتصاديني شيوعي يف الرشق، ورأساميل يف الغرب وما 
بقي من العامل يدعى بدول عدم االنحياز.

لنفسه  أوجد  ثم  ومن  اخلطر  عن  يبعده  ومل  غريه  عن  يعزله  مل  انحيازه  عدم  ولكن 
ارتباطات فيام بينه وعقدت له عدة مؤمترات لدراسة وضعه ووضع التدابري لصاحله.

وآخر ما يكون ما حدث يف املنطقة من قيام جملس تعاون دول اخلليج دفع قيامه واقع 
التعاون األخوي وقد شمل عدة جماالت عامة  املنطقة إىل  العامل السيايس وحاجة دول 
العراق  لبلدنا  نرجوه  ملا  وإعالميا.فهو أصدق صورة  وثقافيًا  وأمنيًا  اقتصاديًا وسياسيًا 

احلبيب من التضامن والوحدة الوطنية.

ومع هذا كله فان هذه املؤسسات الدولية عىل اختالف مناهجها وأشكاهلا فهي إما 
إقليمية حمدودة وإما عاملية غري عادلة.

أما التضامن والوحدة الوطنية املنشودة يف بلدنا احلبيب العراق فليس هو بالتضامن 
والتزم  اإلسالم  إليه  دَعا  ديني  إنساين  عاطفي  أخوي  تضامن  هو  وإنام  النفعي  املادي 

الوطنيون بمضمونه وال غنى هلم عنه.

للمسلم كالبنيان يشد  املسلم  املسلم ال خيذله وال يظلمه وال يسلمه،  »املسلم أخو 
بعضه بعضا، ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه«)7(.

النداء :)واعتصموا بحبل اهلل مجيعًا وال تفرقوا( وحتت هذا الشعار واستجابة هلذا 
عراقنا  يف  ووضوح  قوة  بكل  احلقيقية  الوطنية  والوحدة  التضامن  إىل  الوطنيون  يدعوا 

الغايل.
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وحـدة العراق املن�سودة :

إن الوحدة الوطنية والتضامن متالزمان ويلزم من وجود كل منهام وجود اآلخر ألن 
البلد املتحد املتضامن، واألمة املتضامنة، متحدة.

والوحدة الوطنية يف نظر اإلسالم وتعاليمه ترتكز عىل مرتكزين رئيسني :
)1( وحدة اجلنس.

)2( وحدة العقيدة.
ومن ورائهام عناية اهلل وإنعامه عىل عباده وامتنانه.

:)يا أهيا  السالم وأمهم حواء  آدم عليه  أبيهم  أما وحدة اجلنس ففي إرجاعهم إىل   )1(
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا( ومن وراء هذا 
التعارف إخاء وتراحم : وقد صور اإلمام عيل عليه السالم معنى وحدة اجلنس فقال 

يف أبيات له :
أكــفــاء التمثيل  جــهــة  ــن  م ــاس  ــن حــــواءال واألم  آدم  أبــــوهــــم 

العقيدة  ألن  احلسية  الوحدة  تقابل  التي  املعنوية  الوحدة  فهي  العقيدة  وحدة  أما  )ب( 
بالزمان فريتبط فيها  باملكان وال  باللون وال  القلب ال عالقة هلا باجلنس وال  عمل 
مجيع أبناء البلد الواحد فيؤمن أنه وكل من قال ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، وسكن 
انسانيته،  أو يف  دينه،  له يف  أخ  أنه  بذلك  أن كل من اتصف  يقينا  يف جوارك، شعر 
وملتزم معه يف تكاليفه فريتبط آخر األمة بأوهلا بل صالح هذه األمة بصلحاء األمم.
القلوب  تأليف هذه  فهو من  البلد  وإنعامه عىل هذا  الوحدة  اهلل يف هذه  أما عناية  )ج( 
وتقارب هذه النفوس يلقى العراقي أخاه العراقي من أقىص األماكن فيؤويه بعد أن 
ر من دياره.فإذا هو يبادله املشاعر ويواسيه يف أهله وماله ويتبادل معه التعاطف. ُهجِّ
لََّف َبْيَ 

َ
ْعَداًء فَأ

َ
ِ َعلَيُْكْم إِذْ ُكنُْتْم أ وذلك حتقيقًا لقوله تعاىل :َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَّ

ْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِهِ إِْخَوانًاآل عمران 103.
َ
قُلُوبُِكْم فَأ
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وبعد امتنانه هبا رشع ما حيفظها.وما يديمها فبعد قوله تعاىل : إِّنََما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ 
. َ َخَويُْكْم َواّتَُقوا الّلَ

َ
ْصلُِحوا َبيَْن أ

َ
فَأ

ا ِمنُْهْم َواَل  ِذيَن َآَمنُوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخرْيً َا الَّ قال تعاىل :َيا َأهيُّ
ا ِمنُْهنَّ َواَل َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َواَل َتنَاَبُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس  نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْيً

ياَمِن َوَمْن مَلْ َيُتْب َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاملُِوَن 11 احلجرات. ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإْلِ
ومتزيق  فرقة  عوامل  كلها  والغيبة.وهي  التجسس  وعن  الظن  سوء  عن  هنى  كام 
الوحدة الوطنية بينام دعا إىل تقوية هذه الوحدة بالرتاحم والتعاون وحسن اجلوار وكل 

ما فيه معاين اإلنسانية من عفو وتسامح إىل حد اإلحسان إىل امليسء.
لبناء  راقية  أسس  من  جاء  ما  وبني  ودعامات  ركائز  من  ذكر  ما  بني  نربط  وهنا 
القوية يف عهد اإلمام عيل عليه السالم لواليه عىل مرص  املجتمعات الصاحلة واملوحدة 

مالك األشرت.

فنقول :

اأواًل : التعريف مبالك االأ�سرت :

هو مالك بن احلارث بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة بن جزيمة ابن سعد بن مالك 
بن النخع بن عمرو بن علة بن مالك بن أدد، وكان فارسًا شجاعًا، ومن أصحاب األمام 
عيل عليه السالم وقد قال فيه أمري املؤمنني بعد موته : »رحم اهلل مالكًا، فلقد كان يل كام 

كنت لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله«)8(.

اما سبب لقبه باألشرت، فاألشرت يعني اختالل يف العني وقد حدث برضبة جاءته من 
عدو يف احد ميادين القتال)9(.

وقد ولد قبل بعثة الرسول صىل اهلل عليه وآله بسنوات قليلة حسبام ذكر السيد حمسن 
األمني يف كتابه أعيان الشيعة.وقد عارص النبي صىل اهلل عليه وآله ولكنه مل يره ومل يسمع 
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حديثه.

التي  اليمن  قبائل  من  وهي  املكسب،  عريقة  وقبيلة  عربية  بيئة  يف  مالك  نشأ  وقد 
انتقلت اىل العراق، وقد دخل االسالم وقاتل أيام اخلليفتني أبو بكر وعمر ؛ لكنه اختلف 
وبايع  الشام  اىل  مرات  عّدة  فنفي  الكوفة  عىل  عفان  بن  عثامن  عينهم  الذين  الوالة  مع 

اإلمام عيل عليه السالم وأيده وقاتل معه.

واليًا  السالم  عليه  عيل  االمام  عينه  مرص  يف  االضطرابات  بعض  حصلت  وعندما 
عليها عام 38هـ وارسل معه وصايا سميت بعهد األشرت.ولكن مالك مل يصل اىل مرص 

ألنه قتل مسمومًا قبل ان يصل اليها.

ظروف وم�سادر و�سند »عهد االأ�سرت«

ان عهد أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب)عليه السالم( اىل األشرت بن احلارث النخعي 
الدولة  وشؤون  واالدارة  احلكم  قضايا  تعالج  التي  السياسية  الوثائق  أهم  من  يعترب 
وعالقتها مع األمة واحلقوق والوجبات املرتتبة عىل احلاكم جتاه األمة، وواجبات األمة 
جتاه احلاكم، مما يؤدي للوحدة والتضامن بني افراد الوطن الواحد، ولقد اعتنى الباحثون 
اىل  نسبه  تأكيد  او  الرشح  او  السند  ناحية  كبري سواء من  بشكل  العهد  واملحققون هبذا 
أمري املؤمنني عيل عليه السالم وقد روى هذا العهد واشار اليه غري واحد من املحدثني 
هنج  يف  نصه  يف  وورد  الطويس  والشيخ  النجايش  اليه  اشار  وقد  والعلامء  واملؤرخني 
البالغة)قسم الكتب الكتاب الرقم 53 ويف معادن احلكمة)ج1 نص 109(( ويف حتف 

العقول ص126 والعديد من كتب األحاديث واملصادر.

كام جرى رشحه من قبل العديد من العلامء والباحثني وترجم اىل لغات اخرى.ومن 
الكتب التي اشارت اىل العهد :

1- آداب امللوك للسيد اجلليل نظام العلامء املريزا رفيع الدين الطباطبائي التربيزي املتوىف 
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سنة 1326هـ.
اسامعيل  املوىل  بن  الشيخ حممد  املاهر  للواعظ  الرياسة  تأسيس  السياسة يف  اساس   -2

الكجوري الطهراين املتوىف سنة 1353هـ.
املتوىف  األصفهاين  باقر  حممد  املوىل  املجليس  للعالمة  املؤمنني  أمري  عهد  رشح   -3

سنة1111هـ.
حممد  الشيخ  رشح  من  مأخوذ  للعهد  رشح  وهو  الرياسة  وسياج  السياسة  مقتبس   -4

عبده لنهج البالغة.
وتم  والرتكية  للفارسية  ترمجته  ومتت  العهد  عن  حتدثت  اخرى  كتب  صدرت  كام 

التأكد من سنده ونسبه لإلمام عيل عليه السالم من خالل دراسات وأبحاث عديدة.

ثانيًا : اأهداف العهد واأهم مو�سوعاته

السالم  قال عليه  السالم،  املؤمنني عيل عليه  أمري  اىل  املنسوبة  العهد  جاء يف مقدمة 
»هذا ما أمر به عبد اهلل عيل أمري املؤمنني مالك بن احلارث األشرت يف عهده اليه حني واله 

مرص :
فإذا  الدولة  الستقرار  الرضوري  االقتصادي  الوضع  اىل  ويشري   : خراجها  جباية   -1

استقرت الدولة متكنت من احلفاظ عىل وحدهتا وتضامنها.
2- جهاد عدوها : ويشري اىل بناء منظومة أمنية متخصصة يف جماالت األمن، وبناء جيش 

يكون هو املسؤول األول عن الدفاع عن وحدة البلد ومتاسكه.
3- استصالح أهلها : ويشري اىل التضامن االجتامعي الذي هو احد الرضوريات التي 
املتوازنة لألفراد  العالقات االجتامعية، وبناء الشخصية  جاء هبا االسالم، وحتسني 
لينتج عنه جمتمعا متوازنا بأفكاره وترصفاته، وترسيخ الوعي عند األفراد برضورة 

التمسك بوحدة املجتمع وتضامنه.
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الفرد  للدولة جلعل  التحتية  البنى  بناء  العمل عىل  اىل  بذلك  : ويشري  بالدها  4- عامرة 
مسؤوال هو اآلخر من خالل توفري اخلدمات الالزمة حلياة االنسان الكريمة، فإذا ما 

توفرت اخلدمات للفرد صار لزاما عليه املحافظة عليها.
وهذا العهد دليل عمل ملالك األشرت يف حكم مرص ويتضمن أربعة أهداف :

1- الدفاع واألمن)جهاد عدوها(.
2- االصالح االجتامعي)استصالح أهلها(.

3- التنمية االقتصادية)عامرة بالدها(.
4- مالية الدولة التي تنفق عىل هذه األبواب)جباية خراجها(.وتقوم عىل جباية اخلراج 

وسائر الرضائب.
وقد تضمن العهد حوايل أربعني فقرة تناولت املوضوعات التالية : السرية احلسنة، 
الوزراء  دور  االستشارة،  الوشاة،  العدل،  االنصاف،  التكرب،  عدم  الرعية،  مع  العالقة 
قادة  دور  املجتمع،  طبقات  بني  العالقة  العلامء،  دور  السنة،  االحسان،  وصفاهتم، 
اجليوش والعالقة هبم، اختيار القضاة، الشبهات، اختيار العامل والوالة، خيانة العامل، 
اخلراج ومالية الدولة، الكتاب وأصحاب الديوان، فنون الكتاب، التجار واالحتكار، 
االهتامم بالفقراء، اصحاب احلاجات واملصالح، واجبات احلاكم، اداء الفرائض، عدم 
االحتجاب عن الناس، دور احلاشية، االستفادة من االعالم، العالقة باألعداء والعهود، 

وصفات خاصة، نصوص هلا عالقة بحقوق االنسان والقضاء.

وعالقته  احلاكم  دور  حول  وحمددة  واضحة  تعاليم  العهد  نصوص  تضمنت  ولقد 
بالرعية وكيفية اقامة العدالة وعدم الظلم ودور القضاء وسنختار بعض النصوص مع 

رشح بسيط هلا.
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ومما قاله االمام عيل عليه السالم يف عهده :

» 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 غري متعتع)مرتدد( فإين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول يف 
غري موطن : لن تقدس أمة ال يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غري متعتع، ثم احتمل 
اخلرق)العنف( منهم والعي)العجز عن البيان( ونح عنهم الضيق واألنف)التكرب( يبسط 
اهلل عليك بذلك أكناف)أطراف( رمحته ويوجب لك ثواب طاعته.وأعط ما أعطيت هنيئا 

وامنع يف إمجال وإعذار.«

يف هذه الفقرة يدعو االمام عيل عليه السالم مالك األشرت اىل ختصيص وقت للقاء 
مع الناس ليستمع اليهم واىل شكواهم بحيث حيدثونه بدون خوف او وجل وبعيدًا عن 
الرشطة واحلراس ويطلب منه ان يستجيب ملطالبهم وان يتقبل ما لدهيم من مشاكل وان 

ييبهم هبدوء وراحة واذا تعذر عليه االستجابة ان حيدثهم بشكل حمبب.

وبذلك يستطيع كل انسان ان يصل اىل احلاكم دون وساطة ما يشكل احد اساليب 
احلكم املبارش بعيدًا عن الوسائط واملحسوبيات.

تطبيق العدالة :

قال أمري املؤمنني عليه السالم» والزم احلق من لزمه من القريب والبعيد وكن يف ذلك 

صابرا حمتسبا واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع وابتغ عاقبته بام يثقل عليك 

منه، فان مغبة)نتيجة( ذلك حممودة.«

ويف هذا النص يؤكد االمام ان واجب احلاكم الكبري هو ان يتحرى تطبيق العدالة 

بدقة وامانة دون ان يراعي يف ذلك اية اعتبارات عاطفية او عائلية او مصلحية خاصة.
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فحني حييد املقربون اىل احلاكم عن احلق فيجب تطبيق العادلة عليهم كام تطبق عىل سائر 

افراد الشعب.

حول الق�ساء :

لقد حتدث االمام يف عهده ملالك األشرت عن القضاء يف عدة فقرات فأشار لصفات 
القايض والضامنات الواجبة لنزاهة القضاء.

به  الناس افضل رعيتك يف نفسك ممن ال تضيق  » ثم اخرت للحكم بني   : قاله  ومما 
األمور وال متحكه اخلصوم)اي ال جتعله عسري اخللق( وال يتامدى يف الزلة)اي ال يستمر 
يف اخلطأ(...وأرصمهم عند اتضاح احلكم ممن ال يزدهيه)ال يؤثر به( إطراء وال يستميله 

إغراء وأولئك قليل.«

والعادل  النزيه  القايض  اختيار  لرضورة  االمام  حيرص  الصفات  هذه  خالل  ومن 
لتطبيق العدالة وهذه اهم الوسائل إلحقاق احلق.

مالحظة : من خالل استعراض هذا العهد والذي مىض عليه اكثر من حوايل 1400 
سنة يمكن القول ان اإلمام عيل عليه السالم اراد ان يضع اسسًا واضحة إلدارة احلكم 
وتطبيق العدالة وايصال احلقوق ألصحاهبا ومنع الظلم عن الناس وهذه هي اهم مميزات 
ما يسمى اليوم »احلكم الرشيد« او مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية واملحاسبة والتي 
تعترب اهم اسس احلكم الصالح والصحيح، ولو ان املسؤولني واحلكام والقادة يلتزمون 

هبذه املبادئ لعاجلنا الكثري من املشاكل التي ادت اىل الثورات واالنتفاضات.

املنشودة تروهيا فتنمو عىل  الوطنية  الوحدة  فهذه كلها روافد تصب يف أصل أوجه 
أثرها.
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اخلامتــة

وإذا كانت دعوة الوحدة الوطنية والتضامن كدعوة ظهرت يف هذا العرص متميزة من 
بني الدعوات التي انطلقت يف العامل وخاصة بني العراقيني.من وطنية ومدنية ديمقراطية 

وشعارات متعددة.

فإن الدعوة إىل التضامن والوحدة الوطنية والسلم املجتمعي يف هذا الوقت بالذات 
للبلد لتعود به إىل صميم وحدته واحلفاظ عىل  صار رضورة ملحة وهي أوىل وأحرى 

كيانه، وإثبات شخصيته، وتثبيت دعائمه عىل تلك الركائز الثالث...

هذه  جوار  ومن  وعلامئنا،  ومثقفينا  وطنيينا  من  ومنطلقها  ظهورها  يف  كانت  وإذا 
املخلصة، وأيقظت شعور  القلوب  فإهنا بال شك قد المست شغاف  العريقة،  اجلامعة 
الشعب املقهور، وال طفت عواطف كل مواطن غيور حريص عىل وحدة بلده وشعبه، 

فلقيت بحمد اهلل قبوالً لدى املثقفني الوطنيني واستقبلت برتحاب منهم.

الشخصيات  بعض  تنادي  حيث  عظيمة  بنتائج  وآخر  حني  كل  نسمع  نزال  وال 
املعتربة إىل الوحدة الوطنية، ونبذ الفرقة والطائفية بكل أشكاهلا، والتزامها بتنفيذ القانون 

واحرتامه والعمل بموجبه بام يضمن سيادة القانون.

ومن ثم يلتقي قادة هذا البلد بشعبهم ويلتف هذا الشعب حول قادته الوطنيني.

والعلامء  العلم  مهد  العلم  بغداد  أرض  ومن  العراقية  اجلامعة  رحاب  ومن  واليوم 
املجتمعي  والسلم  الوطنية،  للوحدة  الدعوة  تلك  تتجدد  واملثقفني  الوطنيني  ومنطلق 

الذي يضمن العيش الكريم جلميع املواطنني.

وهذه الوحدة الوطنية والسلم املجتمعي املنشود بصفاء حماسنه بريء من كل شائبة 
نزيه عن كل غرض شخيص أو مادي بعيد عن أي اجتاه سيايس أو فكر أجنبي فإنه بحمد 

اهلل ليعلوا عىل الشبه ويسمو عن الشكوك فمصلحته للجميع.
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التي أسلفنا وهي ركيزة طبيعة تكوين  الثالث  الركائز  بارتكازها عىل تلك  كام أهنا 
اإلنسان وسنة احلياة.وركيزة احرتام القانون.وركيزة احلالة السياسية والوضع االجتامعي 
الذي نعيشه.فإهنا ترتكز عىل عوامل قبوهلا وحتمل دواعي بقائها، وضامن السلم األهيل 

واملجتمعي.

كام حتقق للعراقيني كل مطالبهم ومتكن هلا، والوحدة الوطنية والتضامن ال يقترص 
نفعه عىل جمموعة صغرية فقط ؛ بل عىل املواطنني كافة لو آمنوا هبا وأيدوها.

التضامن  إىل  ندعو  وإنام  العراقيني  غري  إىل  نتطلع  أو  التفاؤل  يف  نفرط  ال  ونحن 
والوحدة الوطنية العراقية حتت شعار الوحدة واإلخاء.

وإن دور الدعاة من الوطنيني واملثقفني واألكاديميني إبراز أمهية التضامن ورضورة 
الوحدة الوطنية عىل ضوء القانون وحكمة الترشيع ما أمكن ذلك وإظهار حماسنها.

ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ َوالُْمْؤِمُنوَن وََسُتَدُّوَن إَِل َعلِِم الَْغيِْب  َوقُِل اْعَملُوا فََسَيَى اللَّ
َهاَدةِ َفُينَّبُِئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن 105التوبة. َوالشَّ
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دعاة  ملساعدة  اجلهد  كل  وتبذل  العون  يد  متد  أن  املختّصة  باجلهات  لنهيب  إنا  كام 
الوحدة الوطنية احلقيقية بام يستطيعون به القيام بواجبهم وأداء عملهم عىل الوجه الذي 

يرونه وتتطلبه دعوهتم يف مراكز عملهم.

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل إمام املرسلني وخاتم النبيني وعىل آله وصحبه وسلم...

اهلوامش

1 رواه الطرباين يف املعجم برقم)2385(.
2 ينظر تفسري ابن كثري 1 - 79.

3 رواه أمحد يف املسند برقم)6520(.
4 رواه مالك يف املوطأ برقم)2371(.
5 رواه أمحد يف املسند برقم)4622(.

6 رواه الطرباين يف املعجم برقم)3112(.

7 رواه الطرباين يف املعجم برقم)3219(.
8 رشح هنج البالغة 326.

9 مالك األشرت 82.
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 القيم األخالقية الفاضلة للقائد الرسالي
 يف فكر األمام أمري املؤمنني علي ابن ابي طالب)عليه السالم(

ملالك االشرت)رضي اهلل عنه( وتوظيفها يف مؤسسات الدولة مستقبال

 دراسة حتليليه

اأ.د.�سباح ح�سن عبد الزبيدي
جامعه بابل- كلية الرتبية للعلوم االإن�سانية





61املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

 الفصل االول

 مدخل عام شامل 

م�سكلة البحث واهميته :-

من املعلوم إن لكل جمتمع له ثقافته التي متثل عاداته وتقاليده وقيمة وحياول املجتمع 
الثقافة من جيل اىل جيل اخر مهم جدا  أبنائه يف إطارها، وهو يرى عادة ان نقل  تربية 
ألجل احلفاظ عىل متاسك املجتمع من هذه القيم األخالقية الفاضلة)البطولة والفروسية 
والشجاعة واإليثار والتضحية بالنفس والكرم واجلهاد يف سبيل اهلل، فالعادات والتقاليد 
والدين واألعراف والقيم املنترشة يف املجتمع تعد كلها من مصادر هامة يف تعليم اإلفراد 
بالقيم  واالعتزاز  واألرض  والتاريخ  الوطن  اىل  االنتامء  وتعزيز  االيابية  االجتاهات 

العربية األصلية، واإلسالمية

ومن املعلوم ايضا ان االنسان عنرص من عنارص هذا الكون، ونمط مثايل رفيع بني 
انامط ما خلقه اهلل سبحانه وتعاىل، وبذلك جعله اهلل هذا االنسان خليفته يف االرض وعرفه 
وميزه واعطاءه منزله رفيعة عن بقيه املخلوقات، وقد وصفه اهلل سبحانه وتعاىلَولََقْد 
لَْناُهْم َعَ َكثٍِي  ّيَِباِت َوفَضَّ ِ َواْلَْحرِ َوَرزَْقَناُهم ّمَِن الطَّ ْمَنا بَِن آَدَم وََحَلَْناُهْم ِف الَْبّ َكرَّ

ْن َخلَْقَنا َتْفِضيل) االرساء 70( ّمِمَّ

ومن ابرز مظاهره العناية االليه انه أستخلف االنسان وتم اختياره كاألنبياء والرسل 
اىل العباد لنرش مبادى الدين املتمثلة بالعبادة والتوحيد ونرش املبادي اإلنسانية بني الناس 
ألجل اسعاد االنسان والبرش يف الدنيا واالخر، وبذلك امرنا اهلل سبحانه وتعاىل يف الطاعة 
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َ َورَُسوَلُ يُْدِخلُْه َجنَّاٍت  والعبادة والتمسك بالعمل الصالح، وقوله تعاىل َمن يُِطِع اللَّ
ِلماً )الفتح 17(

َ
بُْه َعَذاباً أ نَْهاُر َوَمن َيَتَولَّ ُيَعّذِ

َ
َتْرِي ِمن َتْتَِها اْل

وبذلك كان الرسول االعظم حممد)صىل اهلل عليه واله وسلم( واهل بيته الطاهرون 
املثل االعىل يف الثبات عىل املبادي السامية واالخالق الفاضلة، وكان االمام امري املؤمنني 
عيل بن ايب طايل)عليه السالم()هو رس رسول اهلل ومثال حي يف الثبات عىل املبادي التي 
هذه  يف  وسلم(  واله  عليه  اهلل  حممد)صىل  لنبينا  العطرة  والسرية  الكريم  القران  به  جاء 

االرض.

وعليه ان وظيفيه الرتبية احلديثة اليوم وهي بناء ومساعدة الفرد واملجتمع البرشي يف 
اعداده وتأهيليه وتدريبيه وتطويره لكي يساهم يف العمل وزيادة االنتاج واإلنتاجية التي 

حتتاجه التنمية الشاملة

 + اجلسمية   + املتكاملة)العقلية  الشخصية  بناء  هتتم  اخذت  االساس  هذا  وعىل 
الوجدانية + املهاريه + االجتامعية(

ان بناء الشخصية كام هو معروفه جاء من نتاج التفاعل املستمر بني العوامل الوراثية 
والعوامل البيئية التي تؤثر عىل الفرد منذ والدته ويف خمتلف مراحل حياته وهبذا الصدد 
يؤكد أصحاب االختصاص بناء الشخصية بقوهلم)إن احلكم عىل الشخصية مسألة دقيقة 
وديناميكية،  عنارصها  ومعرفة  النظريات  جلملة  كبري  استيعاب  إىل  حتتاج  وحساسة، 
العقلية  واملهارات  القدرات  تقيس  معايري  بضبط  يتم  الشخصية  ضبط  يف  فالقدرة 
وصور  انطباعات  لتكوين  املالحظة  طريق  عن  ليس  واملهارية  والوجدانية  واجلسمية 
ظروف  مع  وجتاوهبا  النفس  وعلم  الرتبية  بني  املزج  خالل  ومن  الشخصية  عن  حقيقة 
وتطلعاته  املجتمع  يطلبه  بام  والتطورات  التغريات  ملسايرة  وذلك  وتغرياته،  املجتمع 

املستقبلية ومن املعلوم ايضا
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املجتمع  وتقدم  هنضة  كل  دعامة  االخالقية  والقيم  الدين  ان  تقدم  ما  ضوء  ويف 
واحلضارة فهي احلارس الوحيد الذي حيمي االمم من االهنيار والضياع..هبذا اخلصوص 
اكد علامء االخالق عىل امهية االخالق بقولة))لو بذل االنسان يف سبيل السيطرة عىل 
كبح مجاع نفسه بعض اليشء بقدر من اجلهد عىل القوى الطبيعية لكان عاملنا اليوم عامل 

طهارة وسعادة.((

من املؤكد ان االخالق تعد من العلوم العملية التي يسعى علامء االخالق اىل السعادة 
والكامل امام العوائق والتحلل اخللقي وتوضيح ماهي االعامل احلسنه التي يب القيام 

هبا وماهيه االعامل السيئة التي يب جتنبها

ويف ضوء ما تقدم ففي القرون األخرية ظهرت العديد من االجتاهات والدراسات 
الفكرية حول)النزعة اإلنسانية ونحو الليربالية، والتساهل والتسامح واإلباحية...الخ( 
والتطور العلمي والتكنولوجي الذي جذب اللذة وتامني الرفاه والربح املادي مما دفع 

القوى العظمى اىل بسط نفوذها يف العامل

ومن هنا تظهر مشكله البحث، من خالل طرح عدة تساؤالت وهي :-)من املعلوم 
ان العامل الذي نعيش فيه الزال غري منسجم وال متزن من الناحية االخالقية فالتقدم املادي 
جعل حياتنا ال قيمة هلا بسبب الفرق الشاسع بني اجلانب املادي واالخالقي مع العلم 
ان االديان اتفقت عىل اختالف انواعها عىل امهية االخالق والقيم االخالقية الفاضلة 
لذلك نجد الدين االسالمي مثال يمجد الرسول حممد صىل اهلل عليه وسلم من خالل 
القران الكريم ِإَونََّك لََعىل ُخلٍُق َعِظيٍم )القلم 4( وكذلك حينام يقف الرسول)صىل 
بعثت  بقول)انام  االخالقية  ومبادئها  االسالمية  الدعوة  ليوضح  وسلم(  واله  عليه  اهلل 
ألمتم مكارم االخالق( وبذلك يعل املتخلقني باألخالق والقيم الفاضلة اقرب الناس 
اليه ويف قول)صىل اهلل عليه واله وسلم()ان احبكم ايل واقربكم مني منازل يوم القيامة 
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احسنكم اخالق(.

وسلم(  واله  عليه  اهلل  حممد)صىل  النبي  بعد  مقدمه  يف  يقف  تقدم  ما  عىل  وتأسيسا 
االمام االمري املؤمنني عيل ابن ايب)عليه السالم( يف جتسيد القيم األخالقية الفاضلة والتي 
يريدها تعزيزها يف القائد الرسايل مالك االشرت)ريض اهلل عنه(، وكيف يمكن تعزيزها يف 

مؤسساتنا الرتبوية مستقبال ؟

اهميه البحث 

ابن ايب  التي جاء هبا االمام امري املؤمنني عيل  الفاضلة  القيم األخالقية  التأكيد عىل 
الطيب،  الكلم  اليقني،  التأخي،  األمانة،  العفة،  الكرم،  السالم(القناعة،  طالب)عليه 

حماسبه النفس، التوبة، .طاعه اهلل وتقواه، الثبات عىل املبدأ، الشكر...الخ
القيم . 1 بتطبيق  متمسكة  االسالمي،  الفكر  يف  قوي  العقيدة،  قوية  شخصيه  بناء 

مستقبال  عملها  يف  القيم  هبذه  مقتديه  املختلفة  مؤسساتنا  يف  الفاضلة  األخالقية 
مستمدة من منابع القيم اإلسالمية واهل البيت)عليهم السالم(.

والسرية . 2 الكريم  األساسية)القران  منابعها  من  الفاضلة  األخالقية  القيم  استنباط 
امري  االمام  ومولنا  سيدنا  ذلك  مقدمة  يف  ويقف  الطاهرة  والعرتة  املطهرة  النبوية 

املؤمنني عيل ابن ايب طالب)عليه السالم(
جعل هذه القيم خطوط عريضة يف بناء االمه اإلسالمية التي تستنري بقادهتا ورموزها . 3

الدينية فب بناء الفرد واملجتمع.
القيم وتطبيقها يف احلياه العامة والسيام من . 4 القائد الرسايل من منبع هذه  اسرتشاد 

سرية االئمه)عليهم السالم(.
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اهداف البحث :- يهدف البحث االإجابة على اال�سئلة االنيه :-

ما مضمون القيم األخالقية الفاضلة بصورة عامة واالسالم بصورة خاصه ؟. 1
ان . 2 ينبغي  التي  الفاضلة  األخالقية  القيم  هيه  وما  ؟  الرسايل  القائد  مضمون  ما 

حيملها يف نظر االسالم؟
ما مضمون القيم األخالقية الفاضلة للقائد الرسايل ملك االشرت)ريض اهلل عنه(. 3

يف فكر االمام امري املؤمنني عىل ايب طالب عليه السالم ؟
هل باإلمكان توظيفها يف مؤسسات الرتبوية بالوقت احلارض ؟. 4
حدود البحث :- يقترص حدود البحث عىل االدبيات التي تناولت مفهوم القيم . 5

األخالقية الفاضلة بصورة عامه ويف نظر االسالم بصورة خاصه القائد الرسايل 
املنشورة حتى عام 2015

البحث . 6 التي وردت يف متن  املفاهيم واملصلحات  :- سيتم حتديد  حتديد املصطلحات 

5-القائد  والقيادة  القائد   -:4 االخالقية  القيم   -3 2:-االخــالق  القيم،  وهي)1- 

مالك   -7 السالم(  طالب)عليه  ايب  ابــن  عيل  املؤمنني  االمــري  ــام  االم  -6 الرسايل 

االشرت)ريض اهلل عنه(

اوال:- القيم.وتعرف بعدة تعاريف هي:-. 7
القيم املادية- هي كاملعادن النفيسة.. 8
القيم املعنوية- وهي االستقامة وحسن السمعة.. 9

القيم يف نظر علامء االجتامع- هي حقائق تعرب عن الرتكيب االجتامعي يعتمد االفراد . 10

واجلامعات عىل تطبيقها بغية الوصول اهداف ما.)النروه جي:1990(.

ان . 11 وبواسطتها  الناس من خالهلا  يستطيع  التي  والسلوك  القواعد  اخلوري هي  عرفها 

يستمد اماهلم ويربوا ترصفاهتم)خوري:1983(.

وتتخذها . 12 ما  مجاعة  من  تنبثق  واملقاييس  القوانني  من  جمموعة  هي  امحد  عرفها 
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معايري للحكم عىل االعامل واالفعال والترصفات وتكون هلا يف القوة والتأثري عىل 
اجلامعة بحيث يصبح هلا صفة االلزام والرضورة والعمومية واي خروج عليها او 
انحراف عن اجتاهاهتا يصبح خروجا عن املبادئ اجلامعة واهدافها ومثلها العليا.

)بركات :1982(.
أفراده . 13 به جمتمع ما ويؤثر يف سلوك  عرفها كنعان هي معيار للحكم عىل كل ما يؤمن 

حيث يمكن خالهلا احلكم عىل شخصية الفرد، من حيث صدق االنتامء نحو املجتمع 
سلبية. او  ايابية  القيم  هذه  تكون  وقد  وطموحاته  واهدافه  ومعتقداته  افكاره  لكل 

)كنعان:1999(

ثانيا:-االخالق Ethies.وتعرف بعدة تعاريف:-

ويعرفها مهدي واخرون هي الفعل السلوكي الذي يتضمن العادات والتقاليد واآلداب . 1
واملثل املرعية يف جمتمع ما.)مهدي واخرون:2002(.

ويعرفها عبدالعزيز:-هي السلوك الذي يسلكه االنسان يف احلياة)عبد العزيز:1981(. 2
حيملها . 3 التي  واخلصائص  الصفات  جمموع  هي  اجرائيًا:  االخالق  تعريف  يمكن 

والتي  املرغوبة  االجتامعية  للمعايري  طبقا  معني  سلوك  اىل  تدعوه  والتي  االنسان 
تستند باألساس اىل القاعدة الرشعية االهية يف عمل اخلري واحلق واجلامل ومن ثم 
الوراثية والبيئية للسلوك االنسان  العوامل  السعادة وحتدد منها عوامل كثرية منها 
والقانون  بالدين  والرتبية وهتذيب  االجتامعية  التنشئة  تظهر من خالل  ان  ويمكن 

الطبيعي للحياة.

ثالثا:-:- القيم االخالقية.وتعرف بعدة تعارف منها :-

عرفها امحد)باهنا جمموعه من العادات والتقاليد واملعاير واالهداف العليا التي يؤمن . 1
نحو  االخالقي  السلوك  وتوجيه  االجتامعية  احلياه  تنظيم  عىل  وتعمل  املجتمع  هبا 
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املجتمع.)بركات،  تواجه  التي  واملشكالت  االخطار  ودرء  والفضيلة  اخلري  وجهه 
)1982

هبا . 2 يؤمن  التي  العليا  واملثل  والقواعد  املبادئ  باهنا)جمموعه  الطهطاوي:-  تعرفها 
الناس ويتفقون عليها فيام بينهم ويتخذون منها ميزانا يزنون به اعامهلم وحيكمون 

ترصفاهتم املادية واملعنوية.)الطهطاوي، 1996(

رابعا:- القائد :ويعرف القائد بـ

)وهو الشخص الذي يستخدم)اسلوب ووسائل( يف التأثري عىل االخرين، فالوسائل 
القادة اىل نمطني حسب  اما ديمقراطية واما ديكتاتوريه حسب طبيعة املوقف، ويقسم 
املواقف وحسب االسلوب( وينقسم اىل نمطني)قادة مواقف وقادة مبتكرين(.)بدوي، 

)1977

خام�سا:- القائد الر�سايل :-وميكن تعريف اجرائيا

 وهو الشخص الذي يتميز بخصائص وصفات شخصيه متكاملة)عقلية+ جسميه 
بناء  هدفها  بناء  رساله  وحيمل  االشخاص  بقيه  عن  اجتامعيه(   + مهاريه   + وجدانيه   +

االنسان واملجتمع بعيدا عن التسلط والقوة.

�ساد�سا:-االمام امري املوؤمنني علي ابن ابي طالب)عليه ال�سالم(

وهو االمام عيل بن ايب طالب امري املؤمنني)عليه السالم( شخصيه عظيمه ال تنحرص 
عىل املسلمني فحسب بل هي شخصيه عامليه للناس كافه نستمد منها دروس وعرب يف 
قدر  وقد  الرشيفة،  النبوية  اهلجرة  قبل   23 عام  رجب  شهر  من  يف)13(  االمام  ولد  احلياه، 
واله  عليه  اهلل  االعظم حممد)صىل  الرسول  ابن عمه  واحتضنه  احلرام  اهلل  بيت  يولد يف  ان  له 



بحوث املوؤمتر العلمي الوطني  امل�شرتك 68

وسلم( منذ صغره فقد غداه من علمه عندما بعثه اهلل سبحانه وتعاىل، فكانت حياته مشرتكه 

يليق هذه  التي  الوحيدة  الشخصية  فكان  واله وسلم(  اهلل عليه  الرسول حممد)صىل  مع حياه 

املكانة واملنزلة، وقد عارش حياه جماهد يف سبيل نرش االسالم واحلفاظ عليه حتى قتل مظلوما 

شهيدا املحراب عىل يد اشق االشقياء عبد الرمحن ملجم يف)19( من شهر رمضان سنه)40(

هـ ))سوادي 2010(

العليا ويف هذا  من املعلوم ان الدين االسالمي، هو دين االخالق الكريمة، واملثل 
الصدد يقول االمام امري املؤمنني)عليه السالم())لو كنا ال نرجو جنه وال نخشى نارا وال 

ثوابا وال عقابا لكان ينبغي لنا ان نطلب مكارم االخالق، فأهنا تدل عىل سبيل الناجح.
احلارث  بن  مالك  :-وهو  عنه(  اهلل  االشرت()ريض  الرسايل)مالك  القائد  سابعا:- 
ولقب  اهلجرة،  قبل  بني)30-5(  ما  ولد  النخعي،  ربيعه  بن  سلمه  بن  يغوث  عبد  بن 
مالك  عارص  وقد  الريموك،  معركة  يف  شقت  اي  شرتت،  عينيه  احدى  باألشرت)الن 
يراه ومل يسمع  مل  واله وسلم( ولكنه  اهلل عليه  النبي حممد)صىل  اهلل عنه(  االشرت)ريض 
حديثه، وقد شارك يف حروب الرده يف زمن ايب بكر وله دور كبري يف معركة الريموك التي 
باألشرت،  عينيه ولقب  احد  اثرها شقت  ه وعىل  والروم سنه)13(  املسلمني  بني  دارت 
اخلالفة  توىل  بعد  السالم(  طالب)عليه  ايب  بن  عيل  املؤمنني  امري  االمام  جاء  وعندما 
عام)36هـ( جعله واليا عىل مرص وارسله اىل مرص ومعه شهاده من االمام امري املؤمنني 
عيل ايب طايل)عليه السالم()اما بعد فقد بعثت اليكم عبدا من عباد اهلل ال ينام ايام اخلوف 

وال يتكل من االعداء ساعات الروح، اشد عىل الفجار من حريق النار(.
ويف ضوء ما تقدم كانت حياته حافله باجلهاد، وقد رزقه اهلل الشهادة عيل يد معاوية، وقد 

دس السم عن طريق رجل من اهل اخلوارج، فتوىف مسموما، صابرا حمتسبا سنه)37( ودفن يف 

مرص()سوادي 2010(.
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رابعا:- منهجية البحث :-
عن  حتدثت  التي  لألدبيات  التحلييل  الوصفي  البحث  عىل  منهجيته  يف  الباحث  اعتمد 
عنه( اهلل  النخعي)ريض  االشرت  مالك  الرسايل  القائد  يف  الفاضلة  األخالقية  القيم 
للرسالة املوجه له يف فكر االمام امري املؤمنني)عليه السالم( وتعزيزها يف مؤسساتنا 

الرتبوية مستقبال.

الثاني  الفصل 

القيم األخالقية الفاضلة بصورة عامة ونظرة االسالم هلا بصورة خاصه

 و�سملت حمورين هما :-

املحور االول :- القيم االأخالقية الفا�سلة ب�سورة عامة :-

طبيعة القيم ب�سورة عامة :-

من املعلوم، ان القيم حتتل منزلة بالغة االمهية يف الفكر الفلسفي والفكر األخالقي 
كام هي حتظى باهتامم العلامء والسيام رجال الدين والرتبية واالجتامع وسائر الناس نظرا 

الن فكرة القيمة وإحكامها من اكثر املسائل اتصاال باإلنسان

القيم وأنواعها وطبيعتها  التي تبحث عن موضوع  املؤلفات  تنوعت  ويف ضوء ما تقدم، 

ومصادرها، وكذلك تعددت املذاهب والتفسريات حول ترتيبها وتصنيفها كام جاءت عليها 

التي  اليونانية  الفلسفات  انبثقت قديام عن  القيمة قد  املنشورة والتي تؤكد ان فكرة  االدبيات 

رأت ان قيم)احلق واخلري واجلامل( هي قيم ازليه خالدة ودلت عليها بأسامء والقيم تتضمن مجلة 

من املعتقدات واألفكار واملشاعر التي تؤثر او حتدد للتقويم او االختبار والتفضيل باجتاه افكار 

ومواقف االشخاص وشخصياهتم ألهنا تعرب عن السلوك املفضل، )زهران: 1985(
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مكونات القيم :-

من الواضح ان القيم انتاج اجتامعي وأخالقي ترتبط بالفرد واجلامعات واملجتمع، 
فهي اطر مرجعيه للسلوك وذلك من خالل عملية التنشئة االجتامعية يتعلمها او يكتسبها 

االنسان من خالل القواعد او املعايري االجتامعية املرغوبة لدى املجتمع، 

السلوك،  بقواعد  ترتبط  التي  املجتمعات  باختالف  يرتبط  وتنوعها  القيم  اختالف  ان 

ويرى)بارسوتز وآخرون( من علامء االجتامع واألنثروبولوجيا ان مكونات القيم بأهنا مكونة 

من العنارص، يؤكد علامء النفس والرتبية واالجتامع والفلسفة والدين ان للقيم هلا مكونات وهي :-

القدرات . 1 تنمي  التي  العقيل  بالقدرات  يرتبط  السلوك  ان  -اي  الوعي   -: العقيل  املكون 

العقلية -التفكري والتخيل والتصور، التقيص والبحث واالكتشاف والتعبري اللغوي.

املكون الوجداين -النفيس -التقدير اي السلوك يرتبط بالقيم الروحية والدينية واإلنسانية . 2

التسامح،  الوطن،  حب  بالنفس،  الثقة  املساعدة،  التعاون،  القيم  تنمي  التي  والعاطفية 

احرتام القانون، النظام.

املكون السلوكي -الفعل، اي ان السلوك يرتبط بالقدرات احلركية، البدنية، اجلسمية، التي . 3

تنمي املهارات احلركية املختلفة عند األنسان ملزاوله األنشطة املختلفة.

ويف ضوء ما تقدم تساهم هذه املكونات الثالثة يف حتديد نوعيه القيم ووظيفتها ومعناها 

التي تساعد الفرد يف ختصيص طاقه القيم وشحذها وتوجيهها بني مظاهر الفعل، لذلك نقول 

فيه، فهي تعكس  يعيش  الذي  باملجتمع  الفرد  يتأثر  بينها  متداخلة ومتفاعله  العنارص  ان هذه 

التعليم)الشناوي،  يف  وترتتب  القيمة  تنتج  ذلك  وعند  االجتامعية،  واملعايري  املجتمع  ثقافته 

واخرون : 2001(
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اهمية القيم :-

من الواضح ان للقيم هلا دورا مهم يف توجيه سلوك الفرد او اجلامعة او املجتمع، فهي 
فهي  لذلك  هبا،  يقوم  التي  والرتبوية  العلمية  املامرسات  عىل  االحكام  اصدار  اىل  تقود 

االساس السليم لبناء الشخصية االعتبارية وتكمن امهيتها ب:-
من املعلوم ان للقيم امهيه تكمن ب

تزويد الفرد بشعور من التوجيه الداخيل النابع من صميم الذات. 1
متكن الفرد من ضبط نفسه وحتديد توقعاته من االخرين. 2
تعد وسيله للحكم عىل سلوك االفراد. 3
تزويد الفرد بالوعي الالزم ملعرفه االمور وحماكمتها والتمييز بني)الصواب واخلطاء( . 4

واالخالقي وغري األخالقي.
ومعايري . 5 حركتنا  يف  الداخلية  الرقابة  انامط  من  ونمط  للجامعة  عاما  اطارا  تشكل 

ترصفنا.)هندي، صالح واخرون : 1990(
فهي مرجع احلكم هن سلوك االفراد. 6
هي هدف يسعى الفرد او املجتمع اىل حتقيقها. 7
هي باعث عىل خلق الدافع. 8
هي قدرة الفرد يف حتمل املسؤولية جتاه حياته العامة مما تسعفه االحساس باألمان . 9

والرضا او الرفض
عدة  للقيم  بان  الفلسفة  والدين  واالجتامع  والرتبية  النفس  علامء  يؤكد   -: القيم  خصائص 

خصائص هي :-

اهنا انسانيه :- اي ان افكارها مرتبط بالفرد االنسان.. 1
اهنا اجتامعيه :- اي اهنا تتطلق من اطار اجتامعي حمدد يتم احلكم عىل سلوك الفرد . 2
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او اجلامعة من حيث اهنا مرتبطة باملجتمع.
اهنا ذاتيه :- اي ان لكل فرد حيس هبا ذاتيا.. 3
اهنا عموميه :- اي اهنا تشكل طابعا عاما ومشرتك بني ابناء املجتمع.. 4
اهنا نسبيه :- اي اهنا ختتلف من شخص ألخر ومن زمان ألخر ومن ثقافه ألخرى.. 5
اهنا مثاليه :- اي اهنا ليست شيئيا حتمل معنى واحد.. 6
اهنا جتريبيه :- اي اهنا هلا تقدير خاص هبا.. 7
اهنا مرتبه هرميا :- اي باهنا ترتتب بشكل تدرييا من األمهية والتفصيل لكل فرد . 8

مرتبط بالتكوين النفيس املوجه للفرد.
اهنا وجدانيه :- اي اهنا حتمل الوعي واالدراك والوجدان والنزعة النفسية.. 9

الرش.)الشناوي . 10 او  باخلري  الشخص  عىل  واحلكم  الراي  تسري  احكام  صبغه  ذات  اهنا 

واخرون : 2001(

انواع القيم :-

قام  وقد  عدة  انواع  للقيم  ان  والدين،  والفلسفة  واالجتامع  والنفس  الرتبية  علامء  يؤكد 

الباحث باستنباطها وعرضها بالشكل االيت :-

القيم النظرية :- وهي القيم التي هيتم هبا الفرد وحياول ان يكتشفها متخذ وصفه لألشياء

القيم االقتصادية :- وهي القيم التي هيتم هبا الفرد او اجلامعة التي ترتبط بالثروة، من حيث . 1

زياهتا يف االنتاج، التسويق، استهالك البضائع، استثامر االموال.

القيم اجلاملية :- وهي القيم التي هيتم هبا الفرد اواجلامعة التي ترتبط بام هو مجيل من حيث . 2

الشكل، التواق، التنسيق.

بام يساعد عىل . 3 ترتبط  التي  او اجلامعة  الفرد  التي هيتم هبا  القيم  القيم االجتامعية :- وهي 

حتقيق غايات اجتامعيه سليمه.
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القيم السياسية :- وهي القيم التي هيتم هبا الفرد واجلامعة التي ترتبط بالسيطرة واحلكم . 4

والتحكم يف االشياء او االشخاص.

القيم الدينية :- وهي القيم التي هيتم هبا الفرد او اجلامعة التي ترتبط باملعتقدات والعبادات . 5

والتعاليم الدينية التي تؤكد عىل وجدانيه اهلل سبحانه وتعاىل وتعاليمه ونرشها عرب املالئكة 

اىل االنبياء والرسل.

باكتشاف احلقائق . 6 التي ترتبط  او اجلامعة  الفرد  التي هيتم هبا  القيم  املعرفية :- وهي  القيم 

واملعارف والسعي اىل اكساهبا للمتعلمني.

باملناسبات . 7 املرتبطة  اجلامعة  او  الفرد  هبا  هيتم  التي  القيم  وهي   -: اخلاصة  القيم 
االجتامعية املعينة يف منطقه معينه.

القيم العامة :- و هي بالقيم التي هيتم هبا الفرد واجلامعة ويامرسها رشائح املجتمع وهي . 8

متثل االعراق والتقاليد.

يستدل هبا من . 9 او اجلامعة والت  الفرد  التي هيتم هبا  القيم  الضمنية :- وهي  القيم 
خالل االختبارات واالجتاهات املكونة للسلوك اخلاص بالفرد او اجلامعة ونمطيتها.

)الشناوي واخرون : 2001(

نظريات اكت�ساب القيم :-

عدة  هناك  ان  واللغة،  والدين  والفلسفة  واالجتامع  والرتبية  النفس  علامء  يؤكد 
نظريات تساهم يف اكتساب القيم حسب وجهات منظرهيا هي:-

اوال:- نظرية التحليل النفيس :- وهي التي ترى ان عمليه اكتساب القيم)القيم واألخالقية( 

األخالقية  القواعد  بوضع  الوالدين  يقومان  حيث  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  بمن  تبدا 

والقيم للطفل وحتديد فيام يفعل وماال يفعله من خالل)اللذة( ومن هنا يتكون نظام القيم 

والقواعد، ويمثل هذه النظرية)اجلانب االنا االعىل()الضمري( ومن منظرهيا هو فرويد
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ثانيا:- النظرية السلوكية :- وهي التي ترى ان عمليه اكتساب 0)القيم واألخالقية( تتم عن 

طريق التعزيز االيايب او السلبي، وذلك من خالل تفاعل الفرد مع)املثريات البيئية( ومن 

التي تدعم سلوكه، واملحرك للسلوك)املثري واالستجابة(  هنا يتعلم الطفل االستجابات 

من خالل بتعزيزها او انطفاها ومن منظريه هذه النظرية السلوكية -باقلوف -سكنر..الخ

ثالثا:- النظرية املعرفية :- وهي التي برتى ان عمليه اكتساب)القيم األخالقية( تتم عن 
طريق تفكري الطفل للمحاكاة النموذج االجتامعي ثم التوازن والتكيف، اي ان حتقيق 
التوازن والتكييف للعالقات االجتامعية مع القدرات العقلية، ومن روادها)بياجيه( 
الذي درس تطور النمو االخالقي عند الطفل وطريقه تفكريه حو)األسئلة الصواب 

واخلطأ( ملفهوم القوانني االجتامعية.)الشناوي، واخرون : 2001(

مراحل منو القيم االأخالقية :-

عندما نتحدث عن شخصية الفرد، فإننا نتحدث عن معتقدات وقيم وسلوك ذلك 
الفرد التي تظهر عرب املواقف املتغرية وبالرغم من عدم وجود تعريف واحد متفق عليه 
وهو  وقبال،  شيوعا  التعاريف  أكثر  نذكر  إن  نستطيع  فإننا  اإلنسان،  شخصية  لوصف 
املميزة  القوى  تنظيم  بأهنا  الشخصية  يعرف  الذي  عىل)البورت(  أكد  الذي  التعريف 

لألنظمة النفسية والبدنية داخل الفرد والتي تقرر الطابع املميز لسلوك وأفكار الفرد

التي خيتص  الفردية  والطباع  الصفات  بأهنا جمموع  الشخصية  تعرف  تقدم،  ما  ويف ضوء 

هبا الفرد والتي متيزه عن غريه عىل اإلفراد من الواضح إن احد العلامء وهو)أريكسون( قسم 

مراحل نمو الشخصية إىل مراحل بدا من مرحلة امليالد حتى الشيخوخة، (

1- مرحلة األوىل :- وهي املرحلة التي متد من امليالد وحتى سنة تقريبا، حيث يكتسب الطفل 

يف هذه املرحلة الثقة أو عدم الثقة باالعتامد عىل مساعدة اآلخرين يف أوقات الضيق، وهذا 

يعتمد عىل كون يعتمد عىل إالم مستجيبة أو غري مستجيبة لبكاء الطفل.



75املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

2-املرحلة الثانية :- وهي املرحلة التي متتد بني)1-3( سنة يكتسب الطفل شعورا باالستقالل 

السيام إذا كانت أالم واألب يف ضبط النفس وبالعكس فانه يؤدي إىل اخلضوع واالستسالم 

وبذلك ينتاب شخصية الطفل الشك واخلجل.

بوالديه  الطفل  يتعلق  وفيها  سنوات  من)5-3(  متد  التي  املرحلة  وهي   -: الثالثة  3-املرحلة 

وهلام األثر يف الرعاية لتوفري العواطف وإشباعها وبذلك فالطفل يكتسب احلب وصدق 

باجلانب  شخصيته،  عن  تنعكس  فإهنا  علمية  غري  الرعاية  كانت  إذا  وبالعكس  املشاعر، 

السلبي وهو الشعور بالذنب وروح املباالة والرصاعات االجتامعية.

4-املرحلة الرابعة :- وهر املرحلة التي متتد بني)6-11( سنة وفيها يرتك الفرد البيت 
ويذهب إىل املدرسة فالطفل يدرك املشاعر والرضا واالستحسان من خارج العائلة 

وبذلك ينشا عند الطفل يف الشعور باإلنتاجية أو الشعور بالنقص.
التي متتد بني)12-18( سنة وفيها تظهر رصاع مابني  املرحلة  :- وهي  املرحلة اخلامسة   -5

الفرد وحتقيق اهلوية وتزداد القدرات واالستعدادات لدور االجتامعي وفقدان اثر املجتمع، 

ونمو الرغبات الكثرية وفق القدرات واالستعدادات.

يشعر  املرحلة  متتد بني)19-25( ويف هبذه  التي  املرحلة  :- وهي  السادسة  6-املرحلة 
الفرد باالختالط واالندماج يف املجتمع من خالل بناء عالقات جنسية تعتمد عىل 

الشعور املتبادل باملحبة واالحرتام ويشعر الفرد إن املجتمع يضغط عليه.
7- املرحلة السابعة :- وهي املرحلة التي متتد بني)25-50( وفيها يشعر الفرد يف اختيار 
والتفكري  واإلنجاب  العائلة  وتكوين  الالحقة  األجيال  حياة  يف  واملسامهة  املهنة 

باملستقبل.
يشعر  هذه  فيها  فوق(  فام  بني)50-  متتد  التي  املرحلة  وهي   -: الثامنة  املرحلة   -8
احلياة. يف  ايابية  أكثر  يكون  و  الشاملة  احلياة  وفهم  الشخصية  بتكامل  الفرد 

)الربيعي:1994(
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منابع  ان  واالجتامع  والنفس  الرتبية  علامء  يؤكد   -: االنسان  يف  االخالق  منابع  حتديد 
االخالق يف االنسان تكمن من خالل ما ييل

1-منابع النمو االخالقي لدى الطفولة :-

من املعلوم ان النمو االخالقي لدى الطفل تتمثل بالرغبة يف حتقيق اللذة والسعادة 
قوى  فيها  وتتحكم  فيه  يعيش  التي  والثقافية  االجتامعية  القيم  ملبادئ  مساية  وهي 
رادعة)خارجية( سلطة االباء املدرسني بالتايل ينمو)الضمري االخالقي( داخل االنسان 
وبذلك عد النمو االخالقي لدى الطفولة بالنمو)السلوكي( فالسلوك اخللقي الذي يقوم 

به الطفل هو خوفا من العقاب).ويكون سلوك سلطوي(

2- منابع النمو االخالقي لدى الراشد)الشباب(

وااللتزام  بالواجبات  الشباب  شعور  هو  الراشد  لدى  االخالقي  الضمري  نمو  ان 
انفعاالت  فهي  احلب،  الرمحة،  الشفقة،  الوالء،  بالواجب،  شعوره  وهو  واملسؤولية 
النمو اخللقي لدى الشباب هو سيكولوجي، ارادي( يرى الكاتب  وجدانية ويقول ان 

عبد العزيز انه يمكن استخالص القيم االخالقية ومعرفتها من خالل :
دراسته الشخصية وحتليل عنارص اجلسم من حيث الصيغة الكيمياوية.. 1
دراسته الشخصية عن طريق حتليل تقاسيم الوجه واجلمجمة.. 2
دراسة الشخصية عن طريق اجلانب الوجداين او االنفعايل.. 3
دراسة الشخصية عن طريق مكامن النفس.. 4
دراسة الشخصية بقياس الذكاء.. 5
دراسة الشخصية بقياس رجاحة العقل.)عبد العزيز، 1981(. 6
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املحور الثاين :- القيم االأخالقية الفا�سلة يف نظر اال�سالم ب�سورة خا�سه، و�سمل:

نظرة الفلسفة اإلسالمية للقيم األخالقية الفاضلة ومصادرها :-
من املعلوم، ان نظرة الفكر االسالمي للقيم يقوم عىل اساس االيامن بان اهلل سبحانه 
تطبيقات  وهلا  روحيه،  ربانيه  قيم  هي  التي  بأحكامه  والتسليم  مطلقه  كحقيقيه  وتعاىل 

ماديه يف احلياه والتي هتدف اىل بناء االنسان واملجتمع املسلم

مصادر القيم األخالقية الفاضلة يف نظر الفلسفة اإلسالمية :- وهي:-

1- الوحي :- وهي القيم املتلوة من اهلل سبحانه وتعاىل والتي اكد عليها القران الكريم 
ان  وتأبى  للتجربة  ختضع  ال  القيم  وهذه  الصاحلني،  واالولياء  واملرسلني  واالنبياء 
ختترب علميا، فهي صائبة ال حتتاج اىل تصديق او تصويب وال ختضع لتجارب البرش.
الفرد او مزاجه  التي ليست ذاتيه وانام هي ال ختضع اىل تأويل  القيم  2- موضوعيه :- وهي 

او هواه، وال تتأثر بالظروف واالحوال وال تكون مطيه لتحقيق مارب ومنافع شخصيه.

3- مطلقه :- وهي القيم التي تكون ثابتة وليست نسبيه ال تتغري وال تتبدل وانام متثل اطار)حياه 

الفرد واملجتمع(.

وبني  االيامن  واساسها  الروحية(  بني)القيم  توازن  التي  القيم  وهي   -: متوازنه   -4
اطار)الفرد  يف  املادية  احلياه  جماالت  يف  تطبيقها  يف  تساهم  متفرقه  القيم)املادية( 
مع  االخر  الفرد  مع  نفسه  مع  ربه  مع  الفرد  العالقة  حيث  من  واملجتمع( 

املجتمع)هندي، صالح ذياب واخرون :1990(
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القيم االأخالقية الفا�سلة يف نظر اال�سالم واهل البيت)عليهم ال�سالم( ب�سورة 
خا�سه :-

قام الباحث بعرض هذه القيم األخالقية الفاضلة والتي استمدها من امهات الكتب 
وعرضها بالشكل االيت:-

اوال:- القناعة :- وهي من القيم األخالقية الفاضلة، وهي تعني)االكتفاء من املال بقدر 
احلاجة والكفاف، وعدم االهتامم فيام زاد عن ذلك( وقد وصف اهلل سبحانه وتعاىل 
الرسول حممد)صىل اهلل عليه واله وسلم()وال تعجبك امواهلم وال اوالدهم( وقال 
تعاىل)وال متدن عيناك اىل ما متعانا به ازواجاهتم زهره احلياه الدنيا( وقال الباقر)عليه 

السالم( يصف القانع)ال من قتع بام رزقه اهلل فهو من اغنى الناس(
ثانيا الكرم :- وهي من القيم األخالقية الفاضلة وتعني)بذل املال او الطعام او اي ما 
نفع الناس، مرشوع عن طيب نفس( وهي من ارشف وانبل السجايا واعز املواهب 
واخلد املأثر، وقد وصف اهلل سبحانه وتعاىل النبي حممد)صىل اهلل عليه واله وسلم( 
السالم( حممد)عليه  بن  جعفر  االمام  وقال   17 َكرِيٌمالدخان  رَُسوٌل  وَجاءُهْم 
)عن الرسول)صىل اهلل عليه واله وسلم()السخي قريب من اهلل، قريب من الناس، 

قريب من اجلنة، والبخيل بعيد عن اهلل، بعيدا عن الناس، قريب من النار(.
ال  عام  والرتفع  وتعني)االمتناع  الفاضلة،  األخالقية  القيم  من  وهي   -: العفة  ثالثا:- 
فهي  املذل(  اسرتقاقها  من  والتحرر  واجلنس  البطن  شهوات  من  يمل  ال  او  حيل 
من السامت الدالة عىل سمو االيامن ورشف النفس، وقال الرسول حممد)صىل اهلل 
عليه واله وسلم()اكثر ما تلج به امتي النار، االجوفان البطن والفرج( وقال االمام 

الباقر)عليه السالم()ما من عباده افضل عند اهلل من عفه بطن وفرج(
رابعا :- األمانة :- وهي من القيم األخالقية الفاضلة وتعني)اداء ما ائتمن عليه االنسان 
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ُهْم  ِيَن  َوالَّ تعاىل  بقوله  االمناء  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وصف  وقد  احلقوق(  من 
َمانَاتِِهْم 

َ
ِيَن ُهْم ِل َمانَاتِِهْم وََعْهِدهِْم َراُعوَناملؤمنون 8- وقوله تعاىل ايضاَوالَّ

َ
ِل

وسلم()اداء  واله  عليه  اهلل  حممد)صىل  الرسول  وقال  َراُعوَناملعارج  وََعْهِدهِْم 
األمانة يلب الرزق، واخليانة جتلب الفقر(.

الرسول  اوجدها  التي  الفاضلة  األخالقية  القيم  من  وهي   -: التأخي  خامسا:- 
حممد)صىل اهلل عليه واله وسلم( ليطفئ هبا نار التناكر والتناحر والفتن والتشتت بني 
افراد املجتمع وحل حملها السالم والوئام والرمحة لتكوين امه موحدة يسودها العدل 
َخَويُْكْم َواتَُّقوا 

َ
ْصلُِحوا َبْيَ أ

َ
َما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ فَأ املساواة واحلرية، وقوله تعاىل اِنَّ

َ لََعلَُّكْم تُرَْحُوَن)احلجرات 10( اللَّ
الدين  بأصول  الفاضلة ويعني)االعتقاد  القيم األخالقية  :-اليقني :- وهو من  سادسا 
ورضاوته اعتقادا ثابتا، ومطابق للواقع ال تزعزعه الشبه( وكام هو معروف ان بالعمل 
رِْض آيَاٌت 

َ
الصالح، وقد وصف اهلل سبحانه وتعاىل اصحاب اليقني بقولهوِف اْل

االمام  وقال   )21-20 وَن)الذاريات  ُتبِْصُ فََل 
َ
أ نُفِسُكْم 

َ
أ َوِف   20 ّلِلُْموقِنَِي 

الصادق)عليه السالم()ان االيامن افضل من االسالم، وان اليقني افضل من االيامن، 
وما من شىء اعز من اليقني( ويقال ان صاحب اليقني، يرى اهلل سلوكه من اقوال 

وافعاله الظاهر منها والباطن(.
سابعا :- الشكر :- وهو من القيم األخالقية الفاضلة، ويعني)عرفان النعمة من املنعم 
املنعم  من  مقدس  واجب  فالشكر  وبذلك  مرضاته(  يف  واستعامهلا  عليها  ومحده 
التحيل  اإلسالمية  الرشيعة  دعت  وبذلك  للمخلوقات،  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وهو 
بالشكر والثناء هلل سبحانه وتعاىل عىل هذه النعم، وصف اهلل سبحانه وتعاىل الشكر 
ذُْكرُْكْم َواْشُكُرواْ ِل َوَل تَْكُفُروِن البقرة 152، وقوله تعاىلُكُوا ِمن ّرِْزِق 

َ
أ

ةٌ َطّيَِبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر سبا 15، ويقال عن الشكر انواع)شكر  َرّبُِكْم َواْشُكُروا َلُ بَْلَ
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القلب، وهو تصور النعمة، والشكر اللسان، محد النعمة، والشكر اجلوارح، اطاعه 
اهلل يف استعامل، العني، اللسان، اليد...الخ

ثامنا :- الكلم الطيب :- وهو من القيم األخالقية الفاضلة وتعني)صون اللسان عن 
تبادل املهاترات الباعثة عىل توتر العالق االجتامعية يف اثارة الضغائن واالحقاد بني 
افراد املجتمع وذلك من خالل تعويد اللسان عىل الكلم الطيب واحلديث املهذب 
ّلِعَِبادِي  تعاىلَوقُل  الكالم وقوله  بطيب  وتعاىل  اهلل سبحانه  امرنا  وبذلك  النبيل، 
يَْطاَن َكَن لإِِلنَْساِن َعُدّواً  يَْطاَن يزََنُغ بَيَْنُهْم إِنَّ الشَّ ْحَسُن إِنَّ الشَّ

َ
َيُقولُواْ الَِّت ِهَ أ

بِيناً االرساء 53 وقوله تعاىل َوقُولُواْ لِلنَّاِس ُحْسناًالبقرة 83 وقال الرسول  مُّ
حممد)صىل اهلل عليه واله وسلم()نجاه املؤمن يف حفظ لسانه(.

تاسعا:-التوبة :- وهي من ى القيم األخالقية الفاضلة، وتعنى تطهري النفس من الذنوب 
والدنس واآلثام قبل تفاقم غوائلها، اي تداركها، وهي االقالع عن الشهوات العارمة 
واالهواء اجلاحمة، خوفا من عقابه وسخطه، وهناك تعريف اخر)هو اإلنابة اىل اهلل 
اللسان والقلب(  سبحانه وتعاىل والعزم عىل طاعته ونبذ معصيته بحزم مستقر يف 
والعفو،  املعارص  ازاء  الذنوب  من  التوبة ختفيف  وتعاىل  اهلل سبحانه  وبذلك جعل 
ابَِي َوُيِحبُّ  وقد وصف اهلل سبحانه وتعىل التوابني بقوله تعىلِإنَّ اللَّ ُيِبُّ اتلَّوَّ
ِبََهالٍَة ُثمَّ  نَُّه َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءاً 

َ
الُْمَتَطّهِرِيَن222 البقرة 222 وقوله تعاىل أ

نَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم االنعام 54، وقال االمام الصادق)عليه 
َ
ْصلََح فَأ

َ
تَاَب ِمن َبْعِدهِ َوأ

السالم()اذا تاب العبد توبه نصوحا، احبه اهلل تعاىل فسرت عليه يف الدنيا واألخرة(.
عارشا:- حماسبه النفس ومراقبتها :- وهي من القيم األخالقية الفاضلة وتعني)حماسبه 
النفس كل يوم عام عملته من الطاعات واملعايص.فان رجحت كفة الطاعات عىل 
ان  فعليه  وبالعكس  تعاىل،  اهلل  يشكر  ان  عليه  السيئات  عىل  واحلسنات  املعايص، 
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حياسب نفسه بالتأنيب والتوبيخ، وبذلك تكون)املراقبة( هي ضبط النفس وصيانتها 
من االخالل بالواجبات ومقارنته باملحرمات وتريض النفس عىل املحاسبة واملراقبة، 
وقال االمام موسى الكاظم)عليه السالم()ليس منا من مل حياسب نفسه كل يوم فان 

عمل حسنه استزاد اهلل تعىل، وان عمل سيئة استغفر اهلل تعاىل منها وتاب اليه(.
والدينية،  الفاضلة  األخالقية  القيم  من  وهي   -: وتقواه  اهلل  طاعه   -: عرش  احد 
وتعني)اخلضوع هلل سبحانه وتعاىل واالمتثال ألوامره ونواهيه( وما التقوى النفس 
فَْوزاً  فَاَز  َفَقْد  َورَُسوَلُ   َ يُِطْع اللَّ عام يرضها يف اال خره والدنيا وقوله تعاىلَوَمن 
َ َورَُسوَلُ يُْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْرِي  َعِظيمااالحزاب 71 وقوله تعاىلَوَمن يُِطِع اللَّ
ِلماً)الفتح 17( وقوله تعاىلَوَمن 

َ
أ بُْه َعَذاباً  نَْهاُر َوَمن َيَتَولَّ ُيَعّذِ

َ
ِمن َتْتَِها اْل

ُ َمْرَجا2ً َوَيْرزُقُْه ِمْن َحيُْث َل َيْتَِسُب)الطالق 1-3()السيد  َ َيَْعل لَّ َيتَِّق اللَّ
مهدي الصدر :2011(

وتعني)االقرار  الفاضلة،  األخالقية  القيم  من  وهي  املبدأ:-  عىل  الثبات  ثانيا:-:- 
عىل  الثبات  كان  والشداد،(لذلك  املحن  امام  وفعال  قوال  الفاضلة  والقيم  باملبادئ 
املبدأ من القيم املقدسة والواجب ادائها يف االنسان واالمه اجتاه نفسها وشعبها، ولنا 
يف هذا الصدد االمام احلسني)عليه السالم( وهو يقاتل الناكثني واملارقني اذ قال عليه 

السالم)اين ال ارى املوت اال سعادة واحلياة مع الظاملني اال برما(.)القزويني، بال(
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الثالث الفصل 

القيادة  القائد وطبيعة 

وشملت حمورين مها :-

املحور االول :- القائد، من حيث �سماته، �سلوكه القيادي

اوال:-القائد، وهو الشخص الذي يستخدم)اسلوب ووسائل( يف التأثري عىل االخرين...
السامت الشخصية للقائد :- يؤكد علام الرتبية والنفس واالجتامع بان للقائد سامت . 1

عديدة منها :-
وضبط  التحمل،  قوة  بصفات  القائد  يتميز  حيث   -: السليمة  اجلسدية  البنيه  اوال:- 

النفس يف املواقف الصعبة والثقة بالنفس.
ثانيا:- املظهر الشخيص :- ان توفر املظهر الشخيص يليق بمكانه القائد من حيث اهلندام 

والشكل واملزاج املرح وتعامله مع معيته.
ثالثا:- قدرة الذكاء والرتكيز :- ان توفر قدره الدكاء والفطنة واستذكار واستنباط احللول 

واآلراء واحلنكة، بعيدا عن الغفلة وضعف الرتكيز وفقدان القدرة عىل التأثري.
رابعا:-توفر النضج االنفعايل : ان توفر النضج االنفعايل، اي االتزان االنفعايل يف مسك 

زمام االمور بعيدا عن الغضب، وعدم حتمل املسؤولية، وعدم التوازن يف االمور.
خامسا:- توفر احلامس واالندفاع املستمر :- ان توافر احلامس واالندفاع املستمر، اي 
والرتاخي  الكسل  عن  بعيدا  العمل  إلنجاز  واملثابرة  واملنسق  بالعمل  القائد  ايامن 

والفشل.
سادسا :- توفر القدرة يف االقناع :- تنم توفر القدرة عىل االقناع يساهم يف نقل املعلومات 

واالفكار واخلطط مما يؤدي اىل انجاز العمل او املهمة.
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سابعا:- توافر البصرية :- ان توفر البصرية واالدراك واالنتباه يف معرفه تفاصيل العمل 
الغفلة  عن  بعيدا  التوقعات،  استنباط  يف  والقدرة  املعلومات  مجع  يف  الواجب  او 

والرتاخي.
ثامنا:- توفر اجلاذبية، ان توفر اجلاذبية الذاتية يعل االفراد متمسكني ومنظورين حتت 

لواء القائد مما يعل القائد االنساين مقبول من قبل اجلامعة)الصفار، 2002(.
الدين  بفرائض  والعمل  واالسالم  والشجاعة  والرجولة  والعقل  البلوغ  تاسعا:- 
واالحكام  والسياسة  بالعبادات  عامل  اي   -: والسفاهة،  الضعف  وعدم  والتقوى، 

ومؤديا للفرائض كلها ومؤمن هبا ومتجنب الكبائر ما ظهر ما بطن....الخ
لقد اهتم املشتغلون بالبحث يف علم النفس واالجتامع بدراسة  السلوك القيادي:- 
خصائصه  بعدة  يتسم  قيادي  سلوك  هناك  بان  واالجتامع،  والنفس  الرتبية  علامء  يؤكد  القيادي  السلوك 

هي:-

املبادأة واملثابرة والطموح :- اي ان اجلامعة تنظر اىل القائد بان يكون صاحب مبادا . 1
بالعمل، واكثر قوة يف االبتكار باملواضع، فهو اول من تتوقع منه اجلامعة ان يكون 

اكثر مثابرة واقوى اهتامم للطموح.
وتفاعل . 2 نشاط  صاحب  يكون  بان  القائد  اىل  تنظر  اجلامعة  ان  االياب:-  التفاعل 

ايايب مع اجلامعة وله القدرة يف الذكاء االجتامعي بحيث يظهر الود للجميع.
السيطرة :- ان اجلامعة تنظر اىل القائد بان يكون صاحب قوى ومكانه يف االمتثال له . 3

بني اجلامعة ويف باملواقف املختلفة.
العالقات العامة :- ان اجلامعة تنظر اىل القائد بانه صاحب عالقات اجتامعيه ناضجه . 4

بني اعضاء اجلامعة ويعمل كحارس ورقيب عىل سالمة متاسك االجتامعي.
يف . 5 اجلامعة  متثل  عىل  القدرة  له  بانه  القائد  اىل  تنظر  اجلامعة  ان   : اخلارجي  التمثيل 

اخلارج وكسفري هلا وناطق عن لساهنا.
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اجلامعة . 6 اهداف  وحدة  يف  قدره  صاحب  بانه  للقائد  اجلامعة  تنظر  ان   -: التكامل 
ويعمل عىل ختفيف حدة التوتر وحيرتم اجلامعة ويعمل عىل تدعيم هذه العالقات.

التخطيط العام :- ان اجلامعة تنظر اىل القائد بان صاحب نظرة يف التخطيط والتنظيم . 7
والتوجيه والرتكيز واالنتباه عىل اهلدف.

املعلومات . 8 ايصال  يف  اعالم  صاحب  بانه  القائد  اىل  تنظر  اجلامعة  :-ان  االعالم 
واالفكار بتوجيهات ارشاديه اعالميه اىل اجلامعة.

االتزان املتبادل بني القائد واجلامعة : ان اجلامعة تنظر اىل القائد بانه صاحب نظر اىل . 9
اقامة العالقات اإلنسانية املتبادلة وتوحيد.)زهران، 1984(

التأثري يف اجلامعة واتباع االسلوب . 10 -وعي القائد بمدى  الوعي :- ويقصد بالوعي 
االفضل يف ممارسته وكذلك وعي القائد بالعوامل واملحددات:

وشعور . 11 ورغبات  حاجات  فهم  عىل  القائد  قدره  اي   -: والتعاطف  االحساس 
املثريات  فهم  اىل  تؤدي  ورغباهتم  االفــراد  حاجات  معرفه  يف  درة  فالق  اجلامعة، 

والسلوك الصحيح يؤدي اىل التعامل مع معرفه ردود افعال االخرين
الثقة :- ان ثقة القائد اوال بنفسه من خالل ما يمتلكه من قدرات واستعدادات تؤثر . 12

ايابيا يف قياده اجلامعة، وكذلك ثقنه بجامعته يرتتب عليه حتقيق او انجاز الواجب
القدرة عىل االتصال :- اي قدره القائد عىل ايصال االهداف وخماطبه اجلامعة . 13

بوضوح يؤدي اىل عدم الفوض يف بعمليه بناء القيادة.)سام.فؤاد واخرون 1989(
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حمدداهتا،  نظرياهتا،  رشوطها،  طبيعتها،  املفهوم،  حيث  من  القيادة،   -: الثاين  املحور 
مهارات القيادة الفعالة، اهداف القيادة الرسالية، وتم عرضها بالشكل االيت:-

طبيعية القيادة بصورة عامه:-

لقد فس علامء النفس السمه عىل اهنا الصفة الشخصية املميزة للفرد والصفة بصورة 
هذه  تغري  يف  واالموال  املوقف  فيها  يتحكم  والذي  وسلبيه(  تكون)ايابيه  اما  عامه، 
عىل  يعتمد  شكوك،  بالنفس،  ثقه  لديه  متحفظ،  السامت)متحرر،  هذه  ومن  السامت 
واصحاب  السوية،  الشخصية  بناء  نظريات  اىل  استنادا  االخرين،  عىل  يعتمد  النفس، 
نظرية  عن  احلديث  النفس  علم  حتدث  وبذلك  كاتل(  ريموند  النظرية)البورت،  هذه 
السامت وهي عبارة عن وصف لنامذج سلوكيه مألوفة يف الشخص الواحد، كان يصف 
قلق، وسواس، رقيق، قاس،  اتكايل،  مثابر، حيوي، عدواين،  بانه)اجتامعي،  الشخص 
متشائم، متفائل، متغلب الخ(، وقد قام الباحث بعرض طبيعة القيادة حسب االدبيات 

بالشكل االيت :-

من املعلوم ان قيادة املجتمع البرشي امر رضوري والقائد رضوري ألنه يمثل الراعي 
هلذه االمه يف الساء والرضاء وبدون ال تصلح االعامل، كام قال االمام الصادق)عليه 

السالم()ان االرض ال تصلح اال بإمام(.)الكايف 2 : 21:-(

تكون  ما  وغالبا  تلقائيا،  وتظهر  اجلامعة،  داخل  من  تنبع  القيادة  ان  الواضح  ومن 
مسبوقة بعمليه تنافس عليها من قبل عدد من اجلامعة، واجلامعة هي التي حتدد اهدافها 
القيادة  ظهور  االسايس  الرشط  زهو  االفراد  بني  الديناميكي  والتفاعل  القائد  وليس 
وسلطه القائد وبخلعوهنا عليه افراد اجلامعة الذين خيتارون القائد هلم ويصبحون اتباعه.

بدراسة  والفالسفة  والباحثني  والكتاب  العلامء  من  الكثري  اهتامم  من  الرغم  وعىل 
موضوع)القيادة( فالتزال القيادة لغز حمري وموضوع غامض ومل يتمكن العلامء والكتاب 
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من االتفاق عىل تعريف موحد ملفهوم القيادة، وهنا نذكر بعض التعاريف)زهران 1984(.
مفهوم القيادة : وهي دور اجتامعي رئييس يقوم به فرد)القائد( اثناء تفاعله مع غريه . 1

من افراد اجلامعة ويتسم هذا الدور بالقوة والقدرة عىل التأثري يف االخرين والتوجيه 
لبلوغ االهداف.

وهي سلوك يقوم به الفرد - القائد لتحقيق اهداف اجلامعة وحتريكهم نحو حتقيق . 2
االهداف وحتسني التفاعل االجتامعي بني اجلامعة.)زهران 1984(

اوالً:-رشوط القيادة :- يرى الكتاب والباحثني ان هناك رشوط للقيادة

أ- وجود الشخص القائد :-

ب- وجود جمموعه من االفراد املتجانسني وفق االهداف والتطلعات :-
ج-ممارسه املهارات :-

د- وجود هدف اسمى :-

ثانيًا:-حمددات فاعليه القيادة :-

القيادي  اسلوب  ان  والسامت(  واملوقفيه  عىل)الرشطية  النظريات  مجيع  اكدت  لقد 
يتأثر بعدة عوامل ومتغريات وهي:-

وميوله، . 1 واعتقاداته،  واجتاهاته،  قدراته،  قائد  لكل   -: نفسه  بالقائد  تتعلق  عوامل 
السهل  من  جتعل  مما  وقيمه،  وفلسفته  وطموحاته،  واهافه،  وتوقعاته،  واهتامماته، 

عليه اتباعها وحتقيق اهدافه بسهوله.
عوامل تتعلق باجلامعة التي يقودها :- من املعروف ان اجلامعة هلم قيمهم وميوهلم . 2

وكذلك قدرات وخربات وقيم وميول واستعدادات يف حتمل املسؤولية، واهتامماهتم 
باملشكلة، ومدى تفهمهم والتزامهم بأهداف املنشودة، وبطبيعة احلال ان االسلوب 
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القيادي املناسب هلم يتطلب من القائد)احلنكة، ومعرفه القبول والرفض(.
العمل واالساليب واالجراءات . 3 التي حتدد وصوح  املتغريات  اهم  :- من  املوقف 

توفر  ومدى  املوقف  خلق  ومدى  املوقف،  خلق  يف  القيادي  االسلوب  اتباع  يف 
مستلزمات النجاح.

اهداف . 4 هلا  منظمة  او  مجاعه  لكل  ان  نالحظ   -: واجلامعة  باملنظمة  تتعلق  عوامل 
خاصه هبا ترتبط هبا القيم والعادات والتقاليد واملعايري االجتامعية والبناء التنظيمي 

للجامعة، وعىل القائد ان يفهم هذا البناء الوظيفي.
عوامل بيئية :.- اي ان هناك عوامل بيئة)خارجه عن نطاقه املنظمة( وعىل القائد ان . 5

يعرف ثقافه املجتمع الساد والثقافات الفرعية واجلامعة التي ننتمي اليها واالوضاع 
السياسية واالقتصادية التي يقررها املجتمع، )حريم 2009(

مهارات القيادة الفعالة :- تؤكد الدراسات فهذا املجال توفر مهارات القيادة وهي :-

االنجاز،(. 1 طاقه،  املهارات)الدوافع،  الشخصية  يف  هذه  ومتثل   : الذاتية  املهارات 
وكذلك اداره الوقت بشكل متكامل وقبول املخاطرة

املهارات النفسية :- وتشمل هذه يف الشخصية وتشمل)تقمص االخرون، التعامل . 2
بإنسانيه، حسن اخللق(

املهارات اإلدارية :- وتشمل هذه يف الشخصية وتشمل)توجيه ومراقبه والتقويم . 3
والتنبؤ اإلدارة

املهارات الفنية :- وتشمل هذه يف الشخصية وتشمل)تشخيص وترتيب وان مبادى . 4
تكوين، وكيفيه اختاذ القرار.)وهران، حييى عيل 2012(
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اهداف القيادة الرساليه :- وقد قام الباحث بوضع اهداف للقيادة الرساليه.

عبادته . 5 خالل  من  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وحدانية  هو  املسلم،  القائد  هدف  يكون  ان 
واالخالص له

للترشيع . 6 الوحيد  املصدر  الكريم  القران  هو  املسلم،  القائد  هــدف  يكون  ان 
االجتامعي يف كل امور املجتمع يف حل مشكالت الفرد واملجتمع وجوانب احلياه 

االخرى)القانونية السياسية(
االعظم . 7 للرسول  احلسنه  واألســوة  النموذج  هو  املسلم،  القائد  هدف  يكون  ان 

واالئمه)عليهم السالم( هم قاده املجتمع االسالمي، فهو القدوة التي يستمد منها 
الفرد يف اقواله وافعاله وانعكاسها يف جوانب احلياه

بالقيم . 8 واملرتبط  البرشية  والنفس  االنسان  الفرد  هو  املسلم  القائد  هدف  يكون  ان 
الربانية الوسائل يف حتقيق غايه الفرد واملجتمع

ان يكون هدف القائد املسلم هو)اجلهاد يف سبيل اهلل(ألبناء االنسان وبناء املجتمع . 9
االسالمي.
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الفصل الرابع 

القائد الرسالي والقيم األخالقية الفاضلة اليت ينبغي ان حيملها يف فكر االسالم

لقد نرش املسلمون اخالق ومبادى الدين االسالمي والسيام مبادى احلرية، االخاء، 
اليها  انتقلت  التي  العامل  بلدان  مجيع  يف  االمر...الخ  يف  والتشاور  والتسامح  املساواة 
االخالق  املسلمون  عرف  وقد  وافريقيا،  واسيا  اوروبا  اىل  ومنها  اإلسالمية  احلضارة 
الشهامة  وان  والنبل،  واملروءة  واالقدام  والشجاعة  الشهامة  التسامح،  مثل  السامية، 

العربية بني االقوام االخرى، وكانت املثل العليا

خصائص  باهنا)من  العربية  الشهامة  وصف  يف  لوبون(  الباحث)جوستان  ويذكر 
العرب واملسلمني العرش التأليه)سالمه القلب، البساطة، وخفه الروح، وملكه الشعر، 
والقوس....وهذه  والسيف،  الرمح،  واداره  اخليل،  ركوب  وحذق،  القوة  البالغة، 

اخلصال معروفه بني املسلمني ال يستطيع ان ينكرها اح.)االبرايش 1074(

ان موضوع القيادة والزعامة يف االسالم والسيام يف زمن اخلليفة العادل االمام عيل ابن 
ايب طالب)عليه السالم( كانت حتمل كل الصفات القيادة الناجحة ولكن بعد استشهاده 
حتولت اىل تشويه حقيقي، ومن املعلوم ان القيم االخالق الفاضلة هي االساس يف بناء 
الشخصية اإلسالمية وتنظيم املجتمع، وهي مصد سعادته واستقامته وتكامل شخصيته 

لإلنسان السوي وكذلك السلوك االخالقي.

ويف ضوء ما تقدم نظر االسالم اىل الرتبية األخالقية من اهم عنارص الرتبية اإلنسانية 
التي اعتنى هبا االسالم واكد عىل امهيتها يف عدة مواضيع بالنسبة للفرد واملجتمع، ومن 
العدل،  الرمحة،  :-))الصدق،،  واهتم هبا هي  اليها االسالم  نظر  التي  القيم األخالقية 
الكرم،  الفروسية،  الشجاعة،  العمل،  يف  اجلد  بالنفس،  الثقة  االيثار،  املحبة،  األمانة، 
سبيل،  يف  اجلهاد  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  االمر  الناس،  مساعدة  اجلار،  احرتام 
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التقوى، اطاعه اهلل ورسوله...الخ

وعن االمام الصادق)عليه السالم( ان قال)ان اهلل عز وجل خص رسله ب)مكارم 
االخالق، فاتصفوا يف بعرشة -اليقني، القناعة، الصرب، الشكر، واحللم، وحسن اخللق، 

والسخاء، الغرية، الشجاعة، واملروءة...الخ(
وبناءا عىل ما تقدم هبذا احلديث تضمن قيم تربوية وأخالقية للقائد الرسايل يف هتذيب 
النفس وحتريرها من الرذائل لتنميه الروحة اإليامنية لإلنسان كام ارادها اهلل سبحانه وتعاىل 
يف نبيه حممد)صىل اهلل عليه واله وسلم( وقد وصفه جل القدير)َوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق َعظِيٍم(
بعثت ألمتم  واله وسلم())انام  اهلل عليه  الرسول حممد)صىل  قول  : 4( وكذلك  )القلم 
القائد  مكارم االخالق( ويرى الباحث ان هناك أخالقية فاضله التي ينبغي ان حيملها 

الرسائل وهي انظر اىل اجلدول رقم )  (

العفة :-3االيثار:-2الكرم :-1 
العدل:-6التفاين:-5األمانة:-4
الصرب :-9اليقني :-8االخالص:-7

اخلوف من اهلل :-12التوكل عىل اهلل :-11الشكر:-10
التوبة :-15الكلم الطيب :-14الرجاء يف اهلل:-13
الثبات عىل املبدأ :-18طاعه اهلل وتقواه 17حماسبه النفس:-16
الرأفة :-21احللم :-20النصيحة يف اهلل ورسوله19
الرجاء يف اهلل :-24السامحة :-23السخاء :-22
كظلم الغيض :-27الصدق :-26البصرية :-25

مالحظة :- ال يمكن ان نتوسع يف رشح هذه القيم األخالقية الفاضلة ال هنا حتتاج وقت 
اكرب
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اخلامس الفصل 

السالم(  ابي طالب)عليه  املؤمنني علي بن  امري  والقيادة لألمام  القائد 

التاريخ الفذة عرب 

املقدمة:-

يوصلوا  ان  اجل  من  السالم  عليهم  والرسل  االنبياء  بعث  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ان 
اخلليقة للكامل الذي يستطيعون به ان يعبدوا اهلل تبارك وتعاىل حق عبادته، وحق معرفته 
الوحي احلاكم  بالتتويج بمهمه  وهذه هي مهمه االنبياء والرسل وتنتهي مهمه االنبياء 

املهدي املنتظر)عليه السالم(

ومن املعلوم ان كل النبوات التي سبقت نبينا حممد)صىل اهلل عليه واله وسلم( اكدت 
وبرشت باملهدي املنتظر)عليه السالم( الذي سوف حيقق العدالة اإلهلية

لقد اختص النبي حممد)صىل اهلل عليه واله وسلم( االمام عيل ابن ايب طالب)عليه 
اهلل  فرض  الذي  واالمام  وسلم(  واله  عليه  اهلل  اهلل)صىل  رسول  ويص  وهو  السالم( 
ادبه رسول اهلل)صىل اهلل عليه واله وسلم( فكان بكل  طاعته عىل املسلمني مجيعا، فقد 
ما يملك من الصفات املعنوية والنفسية واجلسدية قادرا عىل ايصال االنسان وقيادته اىل 
كامله وسعادته، اي لقد احاط االمام امري املؤمنني عيل بني ايب طالب)عليه السالم( بعلم 
رسول اهلل)صىل اهلل عليه واله وسلم( وعلم رسول اهلل من اهلل تعاىل، وليس عن طريق 
الوحي واالكتساب والتحصيل، بل من عند اهلل وهو الجمال للباطل ان يدخل بل هو 

احلق والصحيح واملطابق للواقع، وقال تعاىل)ريب زدين علام(

الرسول  تلميذ  هو  السالم(  طاليه)عليه  ايب  يب  عيل  االمام  ان  تقدم،  ما  عىل  وبناءا 
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العلم،  ابواب  صدره وعلمه  علومه يف  فرع  الذي  وسلم(  واله  عليه  اهلل  االعظم)صىل 
التوراة،  اهل  من  بالتوراة  اعلم  السالم()النا  طالب)عليه  ايب  يب  عيل  االمام  قال  حتى 
واعلم باإلنجيل من اهل االنجيل(وبذلك فهو عامل بالرشيعة وتعاليم االسالم والقضاء 
والفتوى ودرجات االيامن باهلل ومعرفته نابعه من القران الكريم ومصاحبه رسول اهلل 

حممد)صىل اهلل عليه واله وسلم(

ويف ضوء ما تقدم امرنا اهلل ورسوله)التسمك بواليته، فهو املثال االهلي الذي كان 
اياد  عىل  وقادر  االض  عىل  احلياه  شكل  لتغري  االرض  يف  اهلل  حكم  يقيم  ان  له  مقدر 
احللول السليمة بكل املشاكل التي تعاين منها البرشية، وبذلك تبقى اقواله واقعا نموذجا 
حيا لإلنسانية نستضئ به يف لليها الطويل، وتبقى اقواله وحكمته ومواقفه مصباح هدي 

ينري الدرب للذين هتفو نفوسهم نحو الكامل

النبي  بوفاة  اإلسالمية  االمه  اصبت  التي  العظيمة  املحنه  بعد  تقدم  ما  عىل  وبناءا 
السالم(  ايب طالب)عليه  بني  االمام عيل  دور  اقترص  واله وسلم(  عليه  اهلل  حممد)صىل 
عىل املعونة واملشورة طيلة املدة التي سبقت خالفته وكان هذه املدة حافله باإلنجازات 
الناس  اجتمع  وبذلك  البرشية،  وانقاذ  االسالم  احلفاظ عىل  واالنتصارات، هدفها هو 
حول االمام امري املؤمنني)عليه السالم( وبيعه باخلالفة امري املؤمنني وابتهجت االرض 
بعدالة، وطفق املؤمنون يرتلون يأت الشكر هلل سبحان وتعاىل، اال ان يد الظاملة مل تقطع 
انياهبا فقد وقفت لتقطع طريق احلق والنور ودخل امري املؤمنني يف رصاع مرير مع الناكثني 
يف حرب اجلمل، ومع القاسطني يف حرب صفني ومع اخلوارج يف حرب النهروان القائد 
والقيادة الفذة لألمام امري املؤمنني عيل بن ايب طالب عليه السالم.)الشيخ عيل الفتالوي 

)2012
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ايب طايل)عليه  بن  االمام عيل  فكر  والقيادة يف  للقائد  الفاضلة  األخالقية  القيم  مضامني 
السالم( الفذة:

من املعلوم، ان االمام امري املؤمنني عيل ابن ايب طالب)عليه السالم( كان حريصا عىل 
تثقيف الناس وتعليميهم علوم حممد واله حممد)صىل اهلل عليه واله وسلم( لنكون هلم 
حصنا من الزيغ والضالل وكان هدفه ان ينشل االنسان من كل العقائد الزائفة وترسبات 
اجلاهلية التي كانت تعصف بالنفوس ونردهم عن االسالم وكان يعلم الناس عباده اهلل 
سبحانه وتعاىل وتوحيده ويدعوهم اىل)معرفه اهلل وعبادته( ألنه يعلم ان العبادة مع معرفه 
تكون حصنا من وساس الشيطان، ومن اهواء النفس، لذا فهو يعرف الدين بمعرفه اهلل 
التذلل واخلضوع  لغة هي غايه  والعبادة  الدين معرفته(  السالم)اول  فيقول عليه  تعاىل 
الذي غايته االفضال واالنعام وهو اهلل سبحانه  املتعلم االعظم  اال  لذلك ال يستحقها 
رِيُد 

ُ
نَس إِلَّ ِلَْعُبُدوِن56َما أ نَّ َواْلِ وتعىل وذلك استناد اىل قوله تعاىل َوَما َخلَْقُت اْلِ

زَّاُق ُذو الُْقوَّةِ الَْمتُِيالذاريات  َ ُهَو الرَّ ن ُيْطعُِمون57 إِنَّ اللَّ
َ
رِيُد أ

ُ
ِمنُْهم ّمِن ّرِْزٍق َوَما أ

.58-56

وقد اكد عىل القيم األخالقية الفاضلة وتعزيزها ونرشها يف املجتمع االسالمي واملسلم 
وهي :-

للواقع،(. 1 القول  وتعني)مطابقه  الفاضلة  األخالقية  القيم  من  وهي   -: الصدق 
وهو ارشف الفضائل النفسية واملزايا اخللقية خلصائص الشخصية وهلا اثر يف حياه 
والنجاة،  النجاح  وسبب  الصالح  االستقامة  رمز  يعد  وبذلك  واملجتمع،  الفرد 
ادِقَِي  الصَّ يَنَفُع  يَوُْم  َهَذا  اللُّ  قال  تعاىل  بقوله  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وصف  وقد 
بَداً رَِّضَ اللُّ َعنُْهْم 

َ
نَْهاُر َخادِلِيَن فِيَها أ

َ
ِصْدُقُهْم لَُهْم َجنَّاٌت َتْرِي ِمن َتْتَِها ال

َورَُضواْ َعنُْه َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُمسورة املائدة 119، وقال الرسول حممد)صىل اهلل 
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عليه واله وسلم( يف الصدق)زينه احلديث الصدق( وقال امري املؤمنني عيل بن ايب 
طالب)عليه السالم()الزموا الصدق فانه منجاه(.

احللم وكظم الغيظ :- ومها من القيم األخالقية الفاضلة يف ضبط النفس ازاء مثريات . 2
الغضب، ودليال عىل سمو النفس وكرم االخالق وسبب للمودة واالعتزاز، وقدم 
ِيَن  الَّ العزيز  مدح اهلل سبحانه وتعاىل احللامء والكاظمني الغيض يف حمكم كتابه 
ُيِبُّ  َواللُّ  انلَّاِس  َعِن  َوالَْعافَِي  الَْغيَْظ  َوالَْكِظِمَي  اء  َّ َوالضَّ اء  َّ السَّ ِف  يُنفُِقوَن 
ِيَن  الَّ الرَّْحَِن  وَِعَباُد  تعاىل  قوله  وكذلك   )134 عمران  ال  الُْمْحِسنَِيسورة 
الفرقان  َسَلما سورة  قَالُوا  اْلَاهِلُوَن  َخاَطَبُهُم  ِإَوَذا  َهْوناً  رِْض 

َ
اْل َعَ  َيْمُشوَن 

63، وقال امري املؤمنني عيل ابن ايب طايل)عليه السالم( يف احللم)اول عرض احلليم 
من حلمه، وان النفس انصاره عىل اجلاهل(.

التواضع :- وهي من القيم الفاضلة وتعني)احرتام الناس حسب اقدارهم، وعدم . 3
الرتفع عليهم( وقد وصف اهلل سبحانه وتعاىل النبي حممد)صىل اهلل عليه واله وسلم( 
الرسول  وقال   ،215 الشعراء   الُْمْؤِمنَِي ِمَن  َبَعَك  اتَّ لَِمِن  َجَناَحَك  َواْخفِْض 
القيامة جملسا،  يوم  مني  واقربكم  ايل  احبكم  واله وسلم()ان  عليه  اهلل  حممد)صىل 
وهم  الثرثارون  القيامة،  يوم  مني  ابعدكم  وان  تواضعا،  واشدكم  خلقا  احسنكم 
املستكربون( وقال امري املؤمنني عيل بن ايب طايل)عليه السالم()ما احسن تواضع 
انكاال عىل  االغنياء  الفقراء عىل  فيه  منه  واحسن  اهلل  عند  ملا  طلبا  للفقراء  االغنياء 

اهلل(.
بأمس . 4 وهم  بالعطاء  وتعني)االجاد  الفاضلة  األخالقية  القيم  من  وهي   -: االيثار 

احلاجه اليه( وقد وصف اهلل سبحانه وتعاىل اهل البيت عليسهم السالم َوُيْطعُِموَن 
نُرِيُد  َل   ِ اللَّ لِوَْجهِ  ُنْطعُِمُكْم  َما  إِنَّ ِسيا8 

َ
َوأ َوَيتِيماً  ِمْسِكيناً  ُحّبِهِ  َعَ  َعاَم  الطَّ

نُفِسِهْم 
َ
ِمنُكْم َجَزاء َوَل ُشُكورااالنسان 8-9وقوله تعاىل ايضا َيُْؤثُِروَن َعَ أ



95املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

ْولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن احلرش 9، 
ُ
فَأ َولَْو َكَن بِِهْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ َنْفِسهِ 

طالب)عليه  ايب  ابن  عىل  املؤمنني  امري  بحق  السالم(  الصادق)عليه  االمام  وقال 
السالم()كان عيل اشبه برسول اهلل.كان يأكل اخلبز والزيت ويطعم اخلرب واللحم(.

العدل :- وهي من القيم األخالقية الفاضلة ويعني)مناعة نفسيه تردع صاحبها عن . 5
اهلل سبحانه  امرنا  والواجبات بشكل عادل( وقد  اداء احلقوق  الظلم، وحتفزه عىل 
ُمُر بِالَْعْدِل َواِلْحَساِن ِإَويَتاء ذِي الُْقْرَب 

ْ
وتعاىل يف حمكم كتابه العزيز إِنَّ اللَّ يَأ

 90 ُروَنالنحل  تََذكَّ لََعلَُّكْم  يَعُِظُكْم  َواْلَْغِ  َوالُْمنَكرِ  الَْفْحَشاء  َعِن  َوَينَْه 
َذلُِكْم  ْوفُواْ 

َ
أ الّلِ  َوبَِعْهِد  قُْرَب  َذا  َكَن  َولَْو  فَاْعِدلُواْ  قُلُْتْم  ِإَوَذا  تعاىل  اهلل  وقال 

ن 
َ
ُمرُُكْم أ

ْ
ُروَناالنعام 152 وقال تعاىل ِإنَّ اللَّ يَأ لََعلَُّكْم تََذكَّ اُكم بِهِ  َوصَّ

اللَّ  إِنَّ  بِالَْعْدِل  َتُْكُمواْ  ن 
َ
أ انلَّاِس  َبْيَ  َحَكْمُتم  ِإَوَذا  ْهلَِها 

َ
أ إَِل  َمانَاِت 

َ
ال واْ  تُؤدُّ

ا يَعُِظُكم بِهِ إِنَّ اللَّ َكَن َسِميعاً بَِصياًالنساء 58، وقال االمام الرضا)عليه  نِعِمَّ
امري  ــام  االم وقــال  النعمة،  ــدوام  ب مــؤذن  واالحــســان  العدل  السالم()استعامل 
املؤمنني)عليه السالم(، )البنه احلسن)عليه السالم()يابني اجعل نفسك ميزانا فيام 
بينك وبني غريك، فاحب لغريك ما حتب لنفسك واكره له ما تكره هلا، وال تظلم كام 
ال حتب ان تظلم، واحسن كام حتب ان حيسن اليك واستقبح من نفسك ما تستقبح 
من غريك، وارض من الناس بام ترضاه هلم من نفسك، وال تقل ما ال تعلم، وان قل 

ما تعلم، وال تقل ما ال حتب ان يقال لك(.
املكاره من . 6 او  املكره  الفاضلة ويعني)احتامل  القيم األخالقية  :- وهو من  الصرب   

اوامرها ونواهيها،  الرشع والعقل يف  النفس عىل مقتضيات  غري جزع، وهي قس 
وبذلك فهو من السامت البطولة يف الظفر والنجاح، وقد امرنا اهلل سبحانه وتعاىل 
ال عمران  ابِِريَن(  الصَّ حُيِبُّ  العزيز)َواهللُّ  كتابه  تعال يف حمكم  وقال  بالصرب  التحيل 
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َوتَْذَهَب  َفَتْفَشلُواْ  َتَنازَُعواْ  َوَل  َورَُسوَلُ  اللَّ  ِطيُعواْ 
َ
تعاىلَوأ قوله  وكذلك   146

يَُوفَّ  تعاىلإِنََّما  وقوله   46 ابِرِيَناالنفال  الصَّ َمَع  اللَّ  إِنَّ  واْ  َواْصِبُ رِيُحُكْم 
ْجَرُهم بَِغْيِ ِحَساٍب الزمر 10، وقال االمام امري املؤمنني عيل ابن ايب 

َ
ابُِروَن أ الصَّ

طالب)عليه السالم()من مل ينجه الصرب، اهلكه اجلزع( وقال االمام الصادق)عليه 
السالم()الصرب من االيامن بمنزله الراس من اجلسد فاذا ذهب الراس ذهب اجلسد، 

وكذلك اذا ذهب الصرب ذهب االيامن(.
مجيع . 7 يف  اهلل  عىل  وتعني)االعتامد  الفاضلة  األخالقية  القيم  من  وهي   -: التوكل   

وقد  واليقني(  القلب  قوة  فهي  ســواه،  عام  ــراض  واالع اليه،  وتفويضها  االمــور 
 ِ اللَّ َعَ   ْ َيَتَوكَّ تعاىلَوَمن  وقال سبحانه  عليه  بالتوكل  وتعاىل  اهلل سبحانه  امرنا 
قَْدراً الطالق 3 وقوله  ٍء  َشْ  ِ

لُِكّ  ُ اللَّ َجَعَل  قَْد  ْمرِهِ 
َ
أ بَالُِغ   َ اللَّ إِنَّ  َحْسُبُه  َفُهَو 

 ِ
َِي ال عمران 159 وقوله تعاىل َوَعَ الّلِ فَلَْيَتَوكَّ تعاىلإِنَّ اللَّ ُيِبُّ الُْمَتَوّكِ

الُْمْؤِمُنوَنالتوبة 51 وقال االمام امري املؤمنني عيل ابن ايب طالب)عليه السالم( يف 
وصيه البنه احلسن)عليه السالم()واجلىء نفسك يف االمور كلها اىل اهلك، فانك 

تلجئا اىل كهف حريز ومانع عزيز(.
االخالص :- وهي من القيم األخالقية الفاضلة، وتعني)صفاء االعامل من الشوائب . 8

وتعاىل)اخللص(  اهلل سبحانه  وقد صف  تعاىل(  اهلل  لوجه  وجعلها خالصه  والرياء 
بِعَِباَدةِ  يُْشِْك  َوَل  َعَمًل َصاِلاً  فَلَْيْعَمْل  َرّبِهِ  لَِقاء  يَرُْجو  َكَن  َفَمن  بقوله تعاىل 
ِ ادّلِيُن  َل لِلَّ

َ
ُ ادّلِيَن2أ َ ُمْلِصاً لَّ َحداًالكهف 110 وقوله تعاىلفَاْعُبِد اللَّ

َ
َرّبِهِ أ

اْلَالُِصالزمر 2-3 وقال الرسول حممد)صىل اهلل عليه واله وسلم()من اخلص 
هلل اربعني يوما، فجر اهلل ينابيع احلكمة من قلبه عىل لسانه( وقال امري املؤمنني عيل 
ابن ايب طالب)عليه السالم()الدنيا كلها جهل اال مواضع العلم، والعلم كله جهل 
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اال ما عمل به، والعمل كله رياء اال من كان خملصا واالخالص عىل خطر، حتى 
ينظر العبد بام خيتم له(.

اخلوف من اهلل تعاىل :- وهي من القيم األخالقية الفاضلة وتعني)تأمل النفس خشيه . 9
التي  الدينية  األخالقية  القيم  من  فهي  وخمالفته(  عصيانه  جزاء  من  اهلل  عقاب  من 
تعني االبتعاد عن الرشور واآلثام ما يغضب اهلل يف القول والفعل، وبذلك وصف 
َربَُّهم بِالَْغيِْب  ِيَن َيَْشْوَن  اهلل سبحانه وتعاىل اخلائفني من اهلل بقوله تعاىل إِنَّ الَّ
ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرّبِهِ َوَنَه  مَّ

َ
ْجٌر َكبٌِيامللك 12، وقوله تعاىلَوأ

َ
ْغفَِرةٌ َوأ لَُهم مَّ

االمام  وقال   ،41-40 َوىالنازعات 
ْ
الَْمأ ِهَ  اْلَنََّة  الَْهَوى40فَإِنَّ  َعِن  انلَّْفَس 

امري املؤمنني عيل ابن طالب)عليه السالم()ال يكون املؤمن موقنا حتى يكون خائفا 
راجيا، وال يكون خائفا راجيا حتى يكون عامال ملا خياف ويرجوا(.

انتظار . 10 وتعني)هو  الفاضلة  األخالقية  القيم  من  وهي   -: تعاىل  اهلل  يف  الرجاء 
ورعاها  طيبه  ارض  يف  بذره  زرع  كمن  عليه،  احلصول  اسباب  له  متهدت  حمبوب 
بالسقي واملدارات، فرجاء منها الناتج والنفع( لذلك فالرجاء يف اهلل تعاىل هو اجلناح 
الثاين من اخلوف، اللذان يطري هبام املؤمن اىل افاق طاعه اهلل والفوز برشف الرضا، 
ويف ضوء ما تقدم، يعني الرجاء يف اهلل تعاىل)النهي عن الياس والقنوط( وقد وصف 
نُفِسِهْم 

َ
فُوا َعَ أ ْسَ

َ
ِيَن أ اهلل سبحانه وتعاىل الذي يرجو اهلل تعاىل وقْل يَا ِعَبادَِي الَّ

نُوَب َجِيعاً إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيُمالزمر  َ َيْغفُِر الُّ ِ إِنَّ اللَّ َل َتْقَنُطوا ِمن رَّْحَةِ اللَّ
ْوِح الّلِ إِلَّ الَْقوُْم  ُس ِمن رَّ

َ
ْوِح الّلِ إِنَُّه َل َييْأ ُسواْ ِمن رَّ

َ
53 وقوله تعاىل َوَل َتيْأ

السالم( ايب طايل)عليه  ابن  املؤمنني عيل  امري  االمام  الَْكفُِروَنيوسف 87 وقال 
)لرجل اخرجه اخلوف اىل القنوط لكثره ذنوبه، ايا هذا باسك من رمحه اهلل اعظم 
من ذنوبك( وقال االمام الصادق)عليه السالم()ال يكون املؤمن حتى خائفا راجيا 
وال يكون خائفا راجيا حتى يكون عامال ملا خياف ويرجو(.)السيد مهدي الصدر 
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.)2011
يفكر . 11 الذي  هو  والعاقل  الواعي  فاإلنسان  والتعقل،  الوعي  وهي   -: البصرية 

ابن  املؤمنني عيل  امري  الدنيا كام يقول  بالعواقب ويتجنب سخط اهلل وغضبه، الن 
ايب الطالب)عليه السالم()انام الدنيا دار جماز واالخر دار قرارا، فخذوا من ممركم 
عن  يبتعد  املعايص  عن  يميز  الذي  هو  العاقل  االنسان  ان  نقول  لذلك  ملقركم( 
الذنوب الن عقله يصونه من هذه املأثم واخلطايا، وقد سئل الرسول حممد)صىل اهلل 
عليه واله وسلم( ما العاقل يا رسول اهلل، قال)العمل بطاعة اهلل وان العامل بطاعة 

اهلل هم العقالء()القزويني، بال(.



99املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

الفصل السادس

ابي  ابن  علي  املؤمنني  امري  االمام  قبل  من  املوجهه  الفاضلة  األخالقية  القيم 

طالب)عليه السالم( اىل مالك االشرت النخعي)رضي اهلل عنه( 

دراسة حتليليه.

الباحث بتحليل الرسالة ووجد ان هناك قيم اخالقية فاضله اكد عليها االمام  قام 
امري املؤمنني)عليه السالم( وهي، انظر اىل القوائم)1و2( :-

قائمة رقم)1( القيم األخالقية الفاضلة التي يريدها االمام امري املؤمنني يف القائد الرسايل مالك 
االشرت)ريض اهلل عنه(

املحبة3.الرمحة 2.املساواة1.

الطاعة 6.العفو5.اللطف4.

العدل 9.مقاومه الشهوات8.اقامة الفرائض والسنة النبوية املطهرة7.

االنصاف12.احرتام القانون11.العمل الصالح10.

املشاورة15.السرت14.محد النعمة 13.

العمل اجليد18.االحسان17.الصدق16.

الشجاعة21.النصيحة هلل ورسوله20.طلب العلم واحلكمة19.

الكرم24.السامحة 23.السخاء22.

القبول بالقدر27.الثناء عىل العمل 26.العرف 25.

طلب اخلراج30.املراقبة29.االختيار 28.

تنظيم العمل33.مساعدة الناس32.الرعاية31.
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قائمه رقم)2( واجبات ومسؤوليات مطلوبة يف القائد الرسائل ملالك االشرت)ريض اهلل عنه(كام 
حددهتا الرسالة

1
التقيد بالقانون وضبط 

النفس 
3اخذ العربة ممن سبقه يف احلكم 2

العمل الصالح والرمحة 
بالناس والعفو

6العدل واالنصاف 5اطاعه القانون وعدم التكرب4
االبتعاد عن سخط 

الناس

8االبتعاد عن املخرب الوايش7
االبتعاد عن املستشار البخيل 

واجلبان
9

عدم استخدام مسؤول 
سابق خان لشعبه 

صنيع عملك 12االحسان وحسن الضن11استخدام التقاه الصادقني10

15جمالس العلامء واخلرباء14ادامه العمل اجليد السابق 13
االهتامم باالجهزةاالمنيه 

والقضاء

اخيار قياده اجليش18مراعاه املستضعفني من الناس17مراعاه التجار والكسبة 16

20رعاية وجهاء الناس19
صفاه قاده اجليش برعاية 

اجلنود
21

العدل والتواضع مع 
الناس

24اختيار الوالة23اختيار املدراء والقضاة 22
مراقبه اعامل املسؤول 

املقربني

25
متابعه الرضائب واعامر 

البنى التحتية 
26

توفري اخلدمات للناس اوال ثم 
الرضائب

27
اختيار السكرتري 

واجلهاز االداري واملايل

رعاية االيتام واملسنني30منع االحتكار ومعاقبه املحتكر29االهتامم بالتجارة والصناعة28

31
رضورة لقاء املسؤول املبارش 

مع الناس وادامته
32

رضورة اجابه املسؤولني يف 
الدرجة السفىل

33
رضورة جدوله العمل 

اليومي وبذل اجلهد

34
امامة الناس يف الصالة 

وبساطتها
35

عدم اطاله االحتجاب عن 
الناس

36
احلذر من احلاشية 

ومراقبتهم
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36
الركن اىل السلم والصلح 

ومنع احلرب
صفه وثيقه العهد38احلفاظ عىل العهد مع العدو37

40حفظ حريه دم املواطن39
عدم تكرب املسؤول واالعجاب 

بنفسه
41

عدم التسع واالستئثار 
باملسؤولية

42
رضورة االتعاظ بسلوك 

احلكومات السابقة
43

التأكد عىل الصالة، والزكاة، 
والثناء يف العبادة وامتام النعم 

وتضعيف الكرامة، 
واخلامتة بالشهادة44

 مالحظة:-

ايب  بن  عيل  املؤمنني  امري  االمام  وجهها  التي  للرسالة  السامية  املعاين  استلهام  ألجل 
طاليه)عليه السالم( اىل عامله مالك االشرت)ريض اهلل عنه(

امري  االمام  عليها  اكد  التي  الفاضلة(  األخالقية  باختيار)القيم  الباحث  سيقوم 
األخالقية  القيم  تعزيز  اىل  فيها  يدعو  والذي  السالم(  ايب طالب)عليه  بن  املؤمنني عيل 
الرسالة  يف  وتكرارها  الفاضلة  األخالقية  القيم  يمثل  رقم)(  اجلدول  اىل  انظر  الفاضلة 

املوجه اىل مالك االشرت)ريض اهلل عنه(

تكرارهاالقيم األخالقية الفاضلةتتكرارهاالقيم األخالقية الفاضلة ت

1املساواة42العدل واالنصاف1

6األمانة34االخالص3

3طاعه اهلل وتقواه56التواضع5

3املشورة28القناعة7

4الفساد710القدوة9

1الشكر212الرعاية واالهتامم11
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ادناه القيم األخالقية الفاضلة كام مثبت باجلدول اعاله

اوال:-العدل واالن�ساف:-

َأمَر  َما  َواِّتَباِع  بتقوى اهللِ، وإيثار طاعة،  النفس:َأمرُه  بالقانون وضبط  بالتقيد  1-اال مر 
يشقى االمع  باتباعها، والَ  إال  َأَحد  َيْسَعُد  اَّلتِي ال  َوُسنَنِِه،  َفَراِئِضِه  ِمْن  كَتاِبِه:  يِف  بِِه 
ُجُحوِدها واضاعتها َوَأْن َينرُْصَ اهللَ ُسْبَحَانُه َبَيِدِه َوَقْلبِِه َولَساِنِه، َفإِّنُه، َجلَّ اْسُمُه، َقْد 

ُه. ُه، َوإْعَزاِز َمْن َأَعزَّ َل بِنرَْصِ َمْن نرَصَ َتكفَّ
َهَواِت، َويَزعَها(اي)يكفيها( ِعنَْد ْاجلََمَحاِت)منازعات  ََأَمَرُه َأْن َيْكِسَ َنْفَسُه ِعنَْد الشَّ

وِء، إاِل َما َرِحَم اهللُ(. اَرٌة بِالسُّ النفس إىل شهواهتا ومآربه()، َفإِنَّ النَّْفَس َأمَّ
ْالَعَمِل  َذِخرَيُة  إِلْيَك  َخاِئِر  الذَّ اَحبَّ  والعفو:َفْلَيُك  بالناس  والرمحة  الصالح  2-العمل 
حَّ بِالنَّْفِس اال  اِلِح، َفاْمِلْك َهَواَك، َوُشحَّ بِنَْفِسَك)ابتعد( َعامَّ ال حَيِلُّ َلَك، َفإِنَّ الشُّ الصَّ

اْنَصاُف ِمنَْها َفَيام َأْحَبْبَت هلم َوَكِرْهَت.
َسُبعًا  َعَلْيِهْم  َتُكَونن  والَ  هِبِْم،  َواللُّْطَف  هَلُْم،  َوْامَلَحبََّة  ِعيَِّة،  لِلرَّ مْحََة  الرَّ َقْلَبَك  َوَأْشِعْر 
يِن، وإما نظري لَك يِف ْاخلَْلِق، َيْفُرُط( ا َأٌخ َلَك يِف الدِّ َضاِريًا َتْغَتنُِم َأْكَلُه ْم، َفإِّهنُْم ِصنَْفاِن: إِمَّ
لُل، َوتْعِرُض هَلُُم ْالِعَلُل، ُيْؤتى َعىَل َأْيِدهيِْم يِف َالَعْمِد واخلطأ، َفَأْعطِِهْم  )يسبق()ِمنُْهُم الزَّ
ِمْن َعْفِوِه َوَصْفِحِه، َفإِّنَك َفْوَقُهْم،  ِمْن َعْفِوَك َوَصْفِحَك ِمْثَل الذي حُتِبُّ َأْن ُيْعطَِيَك اهللُ 
أمرك  كفاية  منك  اْسَتَفاَك()طلب  َوالَكَوَقِد  َمْن  َفْوَق  َواهللُ  َفْوَقَك،  َعَليَك  ْمِر  اال  َوَوايِل 

والقيام بتدبري مصاحلهم( َأْمَرُهْم، َوْابَتاَلَك هبِْم.
بالظلم  رشيعته  اهللِ)خمالفة  حِلَْرِب  َنْفَسَك  َتنِْصَبنَّ  التكرب:َوال  وعدم  القانون  3-إطاعة 
َعْفِوِه  َعْن  بَِك  ِغنَى  َوال  هبا(،  لك  طاقة  ال  بِنِْقَمتِِه)أي  َلَك  الََيَدْي  َفإِّنْه  واجلور(، 
َعنَّ  ُتْسِ ال  َو  بزهو()بُِعُقَوبة،  )تفرح  َتْبَجَحنَّ َوال  َعْفو،  َعىَل  َتنَْدَمنَّ  ال  َوَرمْحَتِِه.َو 
ال  َو  َمنُْدوَحًة)متسعا(،  ِمنَْها  َوَجْدَت  الغضب(  عند  احلدة  من  بادرة()يبدر  إىِل 
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ْالَقْلِب،  يِف  الفساد(  إِْدَغاٌل)إدخال  ِذلَك  َفإِنَّ  آمر فأطاع،  ٌر)مسلط(  ُمَؤمَّ إِّين   : َتُقَولنَّ
)حادثات الدهر بتبدل الدول(. ٌب ِمَن ْالِغرَيِ يِن، َوتقرُّ َوَمنَْهَكٌة)مضعفة( لِلدِّ

َفْانُظْر  يلًة)اخليالء(،  َأْو)خَمِ ًَة)الكربياء(  ُأهبَّ ُسْلَطاِنَك  ِمْن  فِيِه  َأنَت  َما  لَك  َأْحَدَث  َوإَذا 
ِذلَك  َفإِنَّ  َنْفِسَك،  ِمْن  عليه  يقدر  ال  َما  َعىَل  َمنَْك  َوُقْدَرتِه  َفْوَقَك،  اهللِ  ُمْلِك  ِعَظِم  إىِل 
يضامن)خيفض()إِلْيَك ِمْن طِاَمِحَك)النشوز واجلامح(، َوُيكفُّ َعنَْك ِمْن َغْربَك)احلدة(، 

َيِفيُء)يرجع( إِلْيَك باَِم َعَزبك)غاب( َعنَْك ِمْن َعْقِلَك.
4- العدل واإلنصاف، وظلم العباد:إِّياَك َوُمَساَماَة)السمو( اهللِ يِف َعَظَمتِِه، َوالتََّشبَُّه بِِه يِف 

ِوتِه، َفإِنَّ اهللَ ُيِذلُّ ُكلَّ َجبَّار، َوهينُِي ُكلَّ خُمَْتال. َجرَبُ
ِة َأْهِلَك، َوَمْن لَك فِيِه َهوًى)متيل  َأْنِصِف اهللَ َوَأْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِسَك، َوِمْن َخاصَّ
اليه( ِمْن َرِعيَّتَِك، َفإِّنَك اال َتْفَعْل َتْظِلْم، َوَمْن َظَلَم ِعَباَد اهللِ َكاَن اهللُ َخْصمُه ُدوَن ِعَباِدِه، 
ظلمه( عن  ينْزَع)يقلع  َحتَّى  َحْربًا  هلل  َوَكاَن  َتُه،  ُحجَّ َأْدَحَض)أبطل(  اهللُ  خصمة  َوَمْن 

)َويُتوَب.

ٌء َأْدَعى إىِل تغري نِْعَمِة اهللِ َوتْعِجيِل نِْقَمتِِه ِمْن إَِقاَمة َعىل ُظْلم، َفإِنَّ اهللَ َسمِيٌع  َولْيَس يَشْ
َدْعَوَة ْاملضطهِديَن، َوُهَو للظَّامِلنَِي بْاملِْرَصاِد

ثانيا:-امل�ساواة

وال  هبم،  واللطف،  هلم،  واملحبة  للرعية،  الرمحة  قلبك  السالم()اشعر  وقال)عليه 
تكونن عليهم سبعا ضاربا تغتنم اكلهم فاهنم صنفان : اما اخ لك يف الدين واما نظريك 
يف اخللق، يفرط منهم الزلل، وتعرض هلم العلل، ويؤيت عىل ايدهيم يف العمد واخلطاء، 
فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي حتب ان يعطيك اهلل من عفوه، فانك فوقهم، 

ووايل االمر عليك فوقك، واهلل فوق من والك(.
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ثالثا:- االخال�ص :

ِة، َواْجَتَمعْت  َتنُْقْض ُسنًَّة َصاحِلًَة َعِمَل هِبَا ُصُدوُر هِذِه االمَّ 1-إدامة العمل اجليد: َو الَ 
نَِن،  ِعيَُّة، ال حتدثن ُسنًَّة َترُضُّ بيشء ِمْن َمايِض تِلَك السُّ هِبَا ا اْلَفُة، َوَصَلَحْت َعَلْيَه الرَّ

َفَيُكوَن االْجُر بَمْن َسنََّها، َوْالِوْزُر َعَلْيَك باَم نَقْضَت ِمنَْها.
َعىَل  ُرْضُهْم)عّودهم(  ُثمَّ  ْدِق،  َوالصِّ ْالَوَرِع  بَِأْهِل  الصادقني:َوْالَصْق  التقاة  2-استخدام 
أال ُيْطُروَك َو ال يبجحوك)يفرحوك بنسبة عمل عظيم اليك ومل تكن فعلته( بَِباطِل ملْ 

ِة)الِكرْب(. ْهَو)الُعْجب(، َوتْدين ِمَن ْالِعزَّ َتْفَعْلُه، َفإِنَّ كْثَرَة ْاالْطَراِء حْتِدُث الزَّ
3-جمالسة العلامء واخلرباء:َوَأ كثِْر ُمَداَرَسَة َالُعَلاَمِء، َوُمنَاَفَثَة)جمالسة( ْاحلَُكاَمِء، يِف َتْثبِيِت َما 

َصَلَح َعَلْيِه َأْمُر باَلِدَك، َوإَقاَمِة َما اْسَتَقاَم بِه النَّاُس َقْبَلَك.
ِعيََّة َطَبَقاٌت ال َيْصُلُح َبْعُضَها إال بَِبْعض، َو ال غنَى بَِبْعِضَها َعْن َبْعض:  َواْعَلْم َأنَّ الرَّ
ُل االْنَصاِف  ِة، َوِمنَْها ُقَضاُة ْالَعْدِل، َوِمنَها ُعامَّ ِة َوْاخلَاصَّ َفِمنَْها ُجنُوُد اهلل منها كتَّاُب ْالَعامَّ
اُر  التُّجَّ َوِمنَْها  النَّاِس،  َوُمْسِلَمِة  ِة  مَّ الذِّ َأْهِل  ِمْن  َوْاخلَراِج  ْاجِلْزَيِة  َأْهُل  َوِمنَْها  ْفِق،  َوالرِّ
ى اهللُ  َقْد َسمَّ َوُكلٌّ  َوْامَلْسَكنَِة،  ْاحلَاَجِة  َذِوي  ِمْن  ْفىَل  السُّ َبَقُة  الطَّ َوِمنَها  نَاَعاِت،  الصِّ َوَأْهُل 
ِه َوَفِريَضتِِه يِف َأْو ُسنَِّة نبِيِِّه َعْهًدا ِمنُْه ِعنَْدنا حَمُْفوظًا َسْهَمُه)نصيبه من احلق(، َوَوَضَع َعىَل َحدِّ

رابعا:- االأمانة :

1- احلفاظ عىل العهد مع العدو: َوإْن َعَقْدَت َبْينََك َوبنْيَ َعُدّو َلَك ُعْقَدًة، َأْو َأْلَبْسَتُه ِمنَْك 
َواْجَعْل  باألمانة،  َتَك  ِذمَّ َواْرَع  بِْالَوَفاِء،  وصنه(  َعْهَدَك)احفظه  َفُحْط  ًة(عهًدا)،  ِذمَّ
َفَراِئِض اهللِ  َلْيَس ِمْن  َفإِّنُه  َأْعَطْيَت،  َما  َنْفَسَك جلُنًَّة)ضّح بنفسك دون عهدك( ُدوَن 
ِمَن  آَراِئِهْم،  َوتْشتِيِت  َأْهَواِئِهْم،  َتْفِريِق  َمَع  َعَلْيِه اْجتاِمعًا،  النَّاُس َأشدُّ  ٌء  عزوجّل يَشْ
كوَن فَِيام َبْينَُهْم ُدوَن ْامُلْسِلِمنَي ملَِا اْسَتْوبُلوا  َتْعظيِم ْالَوَفاِء بِْالُعُهوِد، َوَقْد َلِزَم ِذلَك ْامُلرْشِ
خَتِيَسنَّ  ال  َو  تَِك،  بِِذمَّ َتْغِدَرنَّ  َفاَل  مهلكة(،  َوبيلة،  ْالَغْدِر)وجدوها  َعَواِقِب  ِمْن 
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َك، َفإِّنُه ال يرتئ َعىَل  )ختادع( َعُدوَّ َبَعْهِدَك)خاس بعهده: خانه ونقضه(، والَ خَتْتَِلنَّ
. اهللِ اال َجاِهٌل َشِقيٌّ

َأْدَعى  ٌء  َلْيَس يَشْ َفإِّنُه  َها،  بَِغرْيِ ِحلِّ َماَء َوَسْفَكَها  2-حفظ حرمة دم املواطن -:إِّياَك َوالدَّ
َماِء بَِغرْيِ  ة، ِمْن َسْفِك الدِّ لِنِْقَمة، َو ال َأْعَظَم لَِتبَِعة، َو ال ْحَرى بَِزَواِل نِْعَمة، َوْانِقَطاِع ُمدَّ
القيامة  ِيوم  َماِء  الدِّ ِمَن  فَِيام تسفكوا  ْالِعَباِد،  َبنْيَ  بِْاحلُْكِم  ُسْبَحَانُه مبتدئ  َواهللُ  َها،  َحقِّ
فال تقولن بُسْلَطَانَك بَِسْفِك َدم َحَرام، َفإِنَّ ِذلَك مِمَّا ُيْضِعُفُه يوِهنُُه، َبْل ُيِزيُلُه َوينُْقُلُه، 
َو ال عذر َلَك ِعنَْد اهللِ َو الِعنِْدي يِف َقْتِل ْالَعمِد، الن فِيِه َقَوَد)قصاص( ْالَبَدِن، َوإِن 
َيُدَك  َأْو  َعَلْيَك َسْوُطَك)َأردت تأ ديبًا فأْعَقَب قتاًل()ْ َسْيُفَك(  َوَأْفَرَط  ْابُتِليَت بخطأ 
بُِعُقَوبة، َفإِنَّ يِف ْالَوْكَزِة)اللكمة(َفاَم َفْوَقَها َمْقَتَلًة، َفاَل َتْطَمَحنَّ بَِك)ترتِفَعّن بك( َنْخَوُة 

ُهْم. َي إىِل َأْولَياِء ْامَلْقُتول َحقَّ ُسْلَطاِنَك َعْن َأْن ُتَؤدِّ
ْالِعَباِد  َبنْيَ  َأْفَضاُه)أفشاه(  َأْمنًا  َتُه  َوِذمَّ َعْهَدُه  اهللُ  َجَعَل  العهد:َوَقْد  وثيقة  3-صفة 
القوة(  به من  متتنع  َمنََعتِِه)ما  إىِل  َيْسُكنُوَن  أن متسه(  َوَحِرياًم)ما حرم عليك  بَِرمْحَتِِه، 
َيْسَتِفيُضوَن)يفزعون اليه بسعة( إىِل ِجَواِرِه، َفاَل إِْدَغاَل)افساد(، َوال ُمَدَالَسَة)خيانة(، 
ْالِعَلُل)وذلك يطرا عىل الكالم عند إهبامه  فِيِه  وُز  جَتُ َعْقًدا  َتْعِقْد  َوال ِخَداَع فِيِه، َوال 
َبْعَد  والتعريض(  كالتورية  التوجيه  يقبل  جلَن)ما  عىل  تعولن  رصاحته(وال  وعدم 
ْانِفَساِخِه  َطَلِب  إىِل  اهللِ،  َعْهُد  فِيِه  َلِزَمَك  َأْمر  ِضيُق  نَك  َيْدُعوَّ َو ال  َوالتَّْوثَقِة،  التَّْأِكيِد 
َك َعىَل ِضيق َتْرُجو ْانِفَراَجُه َوَفْضَل َعاِقَبتِِه، َخرْيٌ ِمْن َغْدر خَتَاُف  ، َفإنَّ َصرْبَ بَِغرْيِ ْاحلَقِّ
َتبَِعَتُه، َوَأْن حُتِيَط بَِك ِمَن اهللِ فِيِه َطِلَبٌة)مطالبة اهلل إياك بحقه يف الوفاء الذي غدرت 

به(، ال َتْسَتِقيُل فِيَها ُدنَياَك َو َا آِخَرتَك.
4-توفرُي اخلدمات للناس أّوال ثم الرضائب: َفإِْن َشَكْوا ثَِقال َأْو ِعلًَّة)نزول علة ساموية 
َباَّلة)ما يبّل  َأْو  ب(ماء السقي من االهنار(  ْانِقَطاَع رِشْ َأِو  بزرعهم أرضت بثمراته(، 
االرض من ندى ومطر- سقي الديم(، َأْو إَِحَالَة َأْرض اْغَتَمَرَها َغَرٌق)كالفيضانات( 
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َأْمُرُهْم، َو ال  بِِه  َأْن يْصُلَح  َتْرُجو  ْفَت َعنُْهْم باِم  هِبَا َعَطٌش)اجلفاف(، َخفَّ َأْو َأْجَحَف 
ِعاَمَرِة  َعيَلْ َكل يِف  بِِه  َيُعوُدوَن  ُذْخٌر  َفإِّنُه  َعنُْهْم،  ْامَلُؤَونَة  بِِه  ْفَت  ٌء َخفَّ َعَلْيَك يَشْ َيْثُقَلنَّ 
ِحَك بِاْستَِفاَضِة ْالَعْدِل  باِلِدَك، َوتْزينِي ِوالََيتَِك، َمَع اْستِْجاِلبَك ُحْسَن َثنَاِئِهْم، َوتَبجُّ
تِه)زيادة قوهتم عامًدا  فِيِهْم)إّد عاؤك بالنجاح يف نرش العدل بينهم(، ُمْعَتِمًدا َفْضَل ُقوَّ
هَلُْم)الرتفيه  إمِْجَاِمَك  ِمْن  ِعنَْدُهْم  َذَخْرَت)وّفْرت(  باَِم  احلاجة(،  عند  اليه  تستند  لك 
َحَدَث  باَم  َفرُّ هِبِْم،  ِرْفِقَك  يِف  َعَلْيِهْم  َعْدلَك  ِمْن  ْدهُتْم  َعوَّ باِم  ِمنُْهْم  َوالثَِّقَة  واالراحة(، 
ِمَن االموِر َما إَِذا فيه عليهم مْن َبْعد اْحَتَمُلوُه َطيَِّبًة َأْنُفسُهْم بِِه، فإِنَّ ْالُعْمَراَن حُمَْتِمٌل 
َما مَحَّْلَتُه، َوإَّنام ُيْؤتى َخَراُب االْرِض ِمْن إِْعَواِز)الفقر واحلاجة( َأْهِلَها، إِّناَم ُيْعِوُز َأْهُلَه 
اِف َأْنُفِس ْالُو َاِة َعىل ْاجلَْمِع)لتطلع أنفسهم إىل مجع املال، ادخاًرا ملا بعد زمن  ال رْشَ

. ِة ْانتَِفاِعِهْم بْالِعرَبِ الوالية إذا عزلوا(، َوُسوِء َظنِِّهْم بْالَبَقاِء، َوِقلَّ
هلُْم، َوْابَعِث ْالُعُيوَن)الرقباء(  ْد َأْعاَمَ 5-مراقبة أعامل املحافظ واملسؤولني املقربني: ُثمَّ َتَفقَّ
ْدِق َوالَوَفاِء َعَلْيِهْم، َفإِنَّ َتَعاُهَدَك يِف السِّ ال ُموِرِهْم َحْدَوٌة هَلُْم)َسوق  ِمْن َأْهِل الصِّ

ِعيَِّة. ْفِق بالرَّ هلم وحّث( َعىَل اْستِْعاَمِل االَمَانِة، َوالرِّ
ِعنَْدَك  َعَلْيِه  هِبَا  اْجَتَمَعْت  ِخَيَانة  إىِل  َيَدُه  َبَسَط  ِمنُْهْم  َأَحٌد  َفإِْن  االْعَواِن،  ِمَن  ْظ  َوحَتفَّ
َأْخَباُر ُعُيِونَك، ْا كَتَفْيَت بِِذلَك َشاِهًدا، َفَبَسْطَت َعَلْيِه ْالُعُقَوبَة يِف َبَدنِه، َوَأَخْذتُه باَِم َأَصاَب 

ْدتُه َعاَر التَُّهَمِة. لِة، َو َوَسْمَتُه بِْاخِليَانِة، َوَقلَّ ِمْن َعَمِل، ُث مَّ َنَصْبَتُه بَِمَقاِم ْامَلذَّ
يِف  َفإِنَّ  َأْهلُه،  ُيْصِلُح  باَِم  ْاخلََراِج  َأْمَر  ْد  التحتية:َوتَفقَّ البنى  وإعامر  الرضائب  6-متابعة 
صاَلِحِه َوصاَلِحِهْم َصاَلحًا ملَِْن ِسَواُهْم، َوالَصال َح ملَِْن ِسَواُهْم ال هِبِْم، النَّ النَّاَس 

ُهْم ِعَياٌل َعىَل اخلََراِج َوَأْهِلِه. ُكلَّ
َولَيُكْن َنَظُرَك يِف ِعاَمَرِة االْرِض َأْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك يِف اْستِْجاَلِب ْاخلََراِج، اِنَّ ِذلَك الُيْدَرُك 
ال َبْالِعاَمَرِة، َوَمْن َطَلَب ْاخلََراَج بَِغرْيِ ِعاَمَرة َأْخَرَب ْالبالد َوَأْهَلَك ْالِعَباَد، َوملْ يْسَتِقْم َأْمُرُه 

إ اَّ َقِلياًل
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خام�سا:- التوا�سع :-

احِلَِة،  1-رعاية وجهاء الناس:ُثمَّ ْالَصْق َبَذِوي ْامُلُروَءاِت َو االْحَسان، َوَأْهِل ْالُبُيَوتاِت الصَّ
امَحِة، َفإِّهنُم مِجَاٌع ِمَن  َخاِء َوالسَّ َجاَعِة، َوالسَّ َواِبِق ْاحلََسنَِة، ُثمَّ َأْهِل النَّْجَدِة َوالشَّ َوالسَّ

ْالَكَرِم)جمموع منه(، َوُشَعٌب)مجع شعبة( ِمَن ْالُعْرِف)املعروف(.
)يعُظم( يِف َنْفِسَك  ا َو ال َيَتَفاَقَمنَّ ُدُه ْالَواِلَداِن ِمْن َولِدمِهَ ْد ِمْن ُأُموِرِهْم َما َيَتَفقَّ ُثمَّ َتَفقَّ
ِقَرنَّ ُلْطفًا)تستصغر لطفا بسيطا( تعادهتمبه وان قل فانه داعيه هلم  يَتُهْم بِِه، َوالَ حَتْ ٌء َقوَّ يَشْ
اىل بذل النصيحة لك وجبن الظن بك وال تدع تفقد لطيف امورهم اتكاال عىل جسيمها 

فان لليس من لطفك موضعا ينتفعون به وللجسم موقعا ال يستغنون عنه.
َتِمُعوَن  نَاَعاِت، فَِيام َيْ اِر َوَذِوي الصِّ 2-مراعاة التجار والكسبة:وال ِقَواَم هَلُْم مَجِيعًا إاِل بِالتُّجَّ
فُِّق)التكسب(  َ َعَلْيِه ِمْن َمَرافِِقِهْم)املنافع(، َويِقيُمونه ِمْن َأْسَواِقِهْم، َوْيكُفَونُه مَن الرتَّ

ِهْم. بَأْيِدهيِْم ممّا َا يْبُلُغُه ِرْفُق َغرْيِ
ْفىَل ِمْن َأْهِل ْاحلَاَجِة َوْامَلْسَكنَِة اَّلِذيَن حَيِقُّ  َبقُة السُّ 3-مراعاة املستضعفني من الناس:ُثمَّ الطَّ

ِرْفُدُهْم)مساعدهتم وصلتهم(َوَمُعَونُتُهْم.
ْالَوايِل ِمْن  ْالَوايِل َحٌق بَقْدِر َما يْصِلُحُه.)َولْيَس خَيُرُج  َويِف اهللِ لُكّل َسَعٌة، َولُكلٍّ َعىَل 
 ، َحِقيَقِة َما َأْلَزمُه اهللُ ِمْن ِذلَك إال بِاالْهتاِمِم واالستعانة بِاهللِ، َوتْوطِنِي َنْفِسِه َعىَل ُلُزوِم ْاحلَقِّ

رْبِ َعَليِه فَِيام َخفَّ َعَلْيِه َأْو ثُقَل(. َوالصَّ
ْفىَل ِمَن اَّلِذيَن ال ِحيَلَة  َبقِة السُّ 4-رعاية ذوي الدخل املحدود من الناس:ُثمَّ اهللَ اهللَ يِف الطَّ
زمني  ْمنَى)مجع  َوالزَّ الفقر(  وا  ْالُبْؤَسى)شديد  َوَأْهِل  َوْامُلْحَتاِجنَي  ل  َوْامَلَسِكني  هَلُْم 
َقاِنعًا)السائل(  َبَقِة  الطَّ هِذِه  يِف  فإِنَّ  العاهة)،  أي  الزاي  بفتح  بالَزمانة  املصاب  وهو 
منك  اْسَتْحَفَظَك.)طلب  َما  هلل  َواْحَفْظ  سؤال(،  بال  للعطاء  ا)املتعرض  َوُمْعرَتًّ
ِه فِيِهْم، َواْجَعْل هَلُْم ِقساْمً ِمْن َبْيِت َماِلَك، َوِقسام مْن َغال ت)ثمرات(  حفظه( ِمْن َحقِّ
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َصَوايِف)مجع صافية وهي أرض الغنيمة( االسالم يِف كل َبَلد، فإِنَّ لاِل ْقىَص ِمنُْهْم ِمْثَل 
َيْشَغلنََّك َعنُْهْم َبَطٌر)طغيان بالنعمة(،  ُه، َفال  ِعيَت َحقَّ َقِد اْسرُتْ اَّلِذي لاِل ْدنى، َوُكلٌّ 

. َفإِّنَك ال ُتْعَذُر بَِتْضِييِع التَّافَِه)البسيط احلقري( اِْحَكاِمَك ْاَلكثرَِي ْامُلِهمَّ
َك  َخدَّ ْر  ُتَصعِّ اال  َو  شؤوهنم(َعنُْهْم،  مالحظة  عن  َك()اهتاممك  مَهَّ ُتْشِخْص  َفال 
ْد ُأُموَر َمْن ال َيِصُل إِلْيَك ِمنُْهْم مِمَّْن َتْقَتِحُمُه ْالُعُيوُن)تكره  هَلُْم)أماله إعجابًا وكرًبا( َوتَفقَّ
للبحث  ثَِقَتَك(اجعل  ولئَك  ااِل  ْغ  َفَفرِّ َجاُل،  الرِّ َوحْتِقُرُه  وازدراًء(،  احتقاًرا  اليه  تنظر  أن 
عنهم أشخاصًا يتفرغون ملعرفة أحواهلم يكونون ممن تثق هبم)ِمْن َأْهِل ْاخلَْشَيِة َوالتََّواُضع، 
َفْع إِلْيَك ُأُموَرُهْم، ُثمَّ اْعَمْل فِيِهْم َبا ألعذار إىِل اهللِ َتَعَاىل)بام يقدم لك عذًرا عنده( َيْوَم  َفْلرَيْ
َفَأْعِذْر إىِل اهللِ  ِهْم، َوُكلٌّ  ِعيَِّة َأْحَوُج إىِل اال انَصاِف ِمْن َغرْيِ َتْلَقاُه، َفإِنَّ هُؤالء ِمْن َبنْيِ الرَّ

ِه َإليِه. تَعَاىل يِف تْأِديِة َحقِّ
ِة يِف الّسمن)املتقدمون فيه( مما  قَّ 5-رعاية االيتام واملسنني: وتعهد اهل اليتم َوَذِوي الرِّ
ُه َثِقيٌل، َوَقْد  ألحيله له وال َينِْصُب ْللَمْسالة َنْفَسُه، َوِذلَك َعىَل ْالُوالة َثِقيٌل، َوْاحلَقُّ ُكلُّ

وا َأْنُفَسُهْم، َوَوثُقوا بِِصْدِق َمْوُعوِد اهللِ هلُْم. ُفُه اهللُ َعىل َأْقَوام َطَلُبوا ْالَعاِقَبَة َفَصرَبُ فِّ خُيَ

�ساد�سا:- طاعه اهلل وتقواه :-

1-إمامة الناس يف الصالة وبساطتها: َوإَذا ُقْمَت يِف صاِلتَك لِلنَّاِس، َفاَل َتُكَوننَّ ُمنَّفِرا َو 
ال ُمَضيِّعًا)ال ُتطِل الصالة فتكّره هبا الناس و ال تضيع منها شيئًا بالنقص يف االركان، 
اهللِ  َرُسوَل  َسَأْلُت  ْاحلَاَجُة.َوَقْد  َولُه  ُة  ْالِعلَّ بِِه  َمْن  النَّاِس  يِف  َفإِنَّ  خري(،  التوسط  بل 
َوُكْن  َأْضَعِفِهْم،  هِبِْم َكَصاَلِة  َفَقاَل: »َصلِّ  هِبِْم؟  ُأَصيلِّ  َكْيَف  َاليمِن  إىِل  َهنِي  ِحنَي َوجَّ

بْامُلْؤِمننَِي َرِحياًم.«
هلل  َك  َعُدوُّ إِلْيِه  َدَعاَك  ُصْلحًا  َتْدَفَعنَّ  َوال  احلرب:  ومنع  والصلح  السلم  اىل  2-الركون 
وِمَك، وَأْمنًا لِباَِلِدَك،  ْلِح َدَعًة)الراحة( جِلُنُوِدَك، وَراَحًة ِمْن مُهُ فِيِه ِرًض، فإِنَّ يِف الصُّ
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َل)يغدرك  باَم َقاَرَب لَِيَتَغفَّ َولِكِن ْاحلََذَر ُكلَّ احلذر من عدوك َبْعَد ُصْلِحِه، َفإِنَّ ْالَعُدوَّ رُّ
يف غفله()، َفُخْذ بْاحلزَم َواَّهتِْم يِف ِذلَك ُحْس الظن.

3-عيّل يذّكر مالكًا بوصية الرسول حممد)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: َوَقْد َكاَن فَِيام َعهَد 
نُكْم «، َفبَِذلَك  َكاِة َوَما َمَلَكْت َأْياَمُ الِة َوالزَّ إيلَّ َرُسُولُه يِف َوَصَاياُه:)حتضيضًا َعىَل الصَّ

َة اَّال بِاهللِ الَعظِيِم. َأْختُِم َلَك َما َعِهَد، َو ال ُقوَّ

�سابعا:- القناعة :-

ْهُتَك إىِل باِلد َقْد َجرْت  1:- اخذ العربة ممن سبقه يف احلكم: ُثمَّ اْعَلْم َيا َمالُك، َأينِّ قْد َوجَّ
َعَلْيَها ُدَوٌل َقْبَلَك، ِمْن عدل َوَجْور، َوَأنَّ النَّاَس َينُْظُروَن ِمْن ُأُموِرَك يِف ِمْثِلك َما ُكنَْت 

َتنُْظُر فِيِه ِمْن ُأُموِر ْالُوالِة َقْبلَك، َويُقُولوَن فِيَك َما ُكنَْت َتُقوُل فيهم
فِيِه،  َما  َيْوم  لُِكلِّ  فإِنَّ  َعَمَلُه،  َيْوم  لُِكلِّ  َوَأْمِض  اجلهد:  وبذل  اليومي  العمل  2-جدولة 
َواْجَعْل لِنَْفِسَك فَِيام َبْينََك َوبنْيَ اهللِ تعاىل َأْفَضَل تِْلَك ْامَلَواِقيِت، َوَأْجَزَل)أعظم( تِْلَك 
ِعيَُّة.َولَيُكْن يِف  االْقَساِم، َوإْن َكَانْت ُكلَُّها هلل إَذا َصَلَحْت فيَها النِّيَُّة، َوَسِلَمْت ِمنَْها الرَّ
ًة، َفَأْعِط اهللَ ِمن َبَدنَك  ِة َما خُتِْلُص هلل بِِه ِدينََك: إَِقاَمُة َفَراِئِضِه اَّلتي ِهَي َلُه َخاصَّ َخاصَّ
بَت بِِه إىِل اهللِ ِمْن ِذلَك َكاماًل َغرْيَ َمْثُلوم)خمدوش بيشء  يِف َلْيِلَك َوهنَاِرَك، َوَوفِّ َما َتَقرَّ

من التقصري و ال خمرق بالرياء( َو ال َمنُْقوص، باِلغًا ِمْن بَدنَك َما بَلَغ.

ثامنا:- امل�سورة :-

1-امُلخرِب والوايش: َأْطِلْق َعِن النّاِس ُعقَدَة ُكلِّ ِحْقد)احلل عقد احلاقد من قلوب الناس 
َعْن  َوتَغاَب)تغاَفْل(  ِوتر)العداوة(  ُكلِّ  َسَبَب  َعنَْك  َواْقَطْع  معهم(،  السرية  بحسن 
اِعَي(النامم بمعائب  كلِّ َما َيِضُح)يظهر( َلَك، َوال َتْعَجَلنَّ إىِل َتْصِديِق َساع، َفإِنَّ السَّ

الناس َغاٌش، َوإْن تَشبََّه بالنَّاِصِحنَي.
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2- املستشار البخيل واجلبان: َو ال ُتْدِخَلنَّ يِف َمُشوَرتَك َبِخيل َيْعِدُل بَِك َعِن ْالَفْضل)اال 
ُفَك َعنِا اُموِر،  حسان بالبذل(، ا َويِعُدَك ْالَفْقَر)خيوفك منه لو بذلت( َو ال َجَبان ُيضعِّ
واحلرص  َوْاجلُْبَن  ْالُبْخَل  َفإِنَّ  بِْاجلَْوِر،  احلرص(  ه)اشد  َ الرشَّ َلَك  ينُزن  حريصا  َوال 
غرائز)طبائع متفرقه( َحِريص ًا باهللِ.ّن َمُعَها ُسوُء الظَّ ْج(طبائع متفرقة)َشتَّى يمعها 

سوء الظن باهلل.
َقْبَلَك  لألرشار  َكاَن  َمْن  ُوَزَراِئَك  رَشّ  لشعبه:  خائن  سابق  مسؤول  استخدام  3-عدم 
َلَك بَِطَانة)خاصته وحاشيته( َفإِّهنُْم َأْعَواُن  َكُهْم يِف اال َثاِم، َفال َيُكَون نَّ َوِزيًرا، َوَمْن رَشِ
َلَمِة، َوَأْنَت َواِجٌد ِمنُْه َخرْيَ ْاخلََلِف مِمَّْن َلُه ِمْثُل آَراِئِهْم َو  االَثَمِة)املذنبني( َوإْخَواُن الظَّ
نَفاِذِهْم، َولْيَس َعَلْيِه ِمْثُل آَصاِرِهْم)الذنب واالثم()َوَأْوَزاِرِهْم)الذنوب( وآَثاِمِهْم، 
مِمَّْن ُيَعاِوْن َظامًِلا َعىَل ُظْلِمِه، َوال آثاًِم َعىَل إِثِمِه، ُأولِئَك َأَخفُّ َعَلْيَك َمُؤَونًة، َوَأْحَسُن 
ُأولِئَك  َفاَّخِتْذ  واملحبة(  إِلفًا)االلفة  َك  لَِغرْيِ َوَأَقلُّ  َعْطفًا،  َعَليَك  َوَأْحنَى  َمُعَونًة،  َلَك 
ُهْم  وَأَقلَّ َلَك،  ْاحلَقِّ  بُمرِّ  َأْقَوهلُْم  ِعنَْدَك  آَثُرُهْم  ْلَيُكْن  ُثمَّ  َوَحَفاِلتَك،  خِلََلَواِتَك  ًة  َخاصَّ

ُمَساَعَدًة فَِيام َيُكوُن ِمنَْك مِمَّا َكِره َاهللُ ألوليائه، َواِقعًا ِذلَك ِمْن َهَواَك َحْيُث َوَقَع.

تا�سعا:- القدوة :-

ْدِق، ُثمَّ ُرْضُهْم)عّودهم( َعىَل  1-استخدام التقاة الصادقني: َوْالَصْق بَِأْهِل ْالَوَرِع َوالصِّ
أال ّايْطُروَك َو ال يبجحوك)يفرحوك بنسبة عمل عظيم اليك ومل تكن فعلته( بَِباطِل 

ِة)الِكرْب(. ْهَو)الُعْجب(، َوتْدين ِمَن ْالِعزَّ ملْ َتْفَعْلُه، َفإِنَّ كْثَرَة ْاالْطَراِء حْتِدُث الزَّ
يِف  َفإِنَّ  َسَواء،  بَِمنِْزلة  ِعنَْدَك  َوْامُليِسُء  ْامُلْحِسُن  َيُكَوننَّ  وال  الظن:  وحسن  2-اإلحسان 
ِذلَك تزهيد األهل االْحَساِن يِف اال حسان تدريبا ااِلهل االَساَءِة َعىَل االَساَءِة، َوَأْلِزْم 

ُكالًّ ِمنُْهْم َما َأْلَزَم نْفَسُه.
َوخْتِفيِفِه  اليهم  احسانه  من  برعيته  وال  ظن  ُحْسِن  اىل  بَِأْدَعى  ٌء  يَشْ َلْيَس  ُه  َأنَّ اْعَلْم 
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ْامَلُؤَوناِت َعَلْيِهْم، َوتْرِك اْستِْكَراِهِه إِّياُهْم َعىل ما َلْيَس له قبلهم)عندهم( فليكن ِمنَْك يِف 
ِذلَك َأمر يمعهْم لك به حسن الظن برعيتك فان حسن الظن َيْقَطُع َعنَْك َنَصبًا)التعب(
)َطِويال، َوإنَّ َأَحقَّ َمْن احسّن الظََّن ُحْسنَّ ظنك َحُسَن َظنَُّك بِِه مَلَْن َحُسَن بالُؤَك ِعنَْدُه، 

َوإنَّ َأَحقَّ َمْن َساَء َظنَُّك بِِه مَلَن اَساَء بالؤك)صنعك وفعلك( عنده.
3-قيادة اجليش: َفَولِّ ِمْن ُجنُوِدَك َأْنَصَحُهْم يِف َنْفِسَك هلل َولَرُسِولِه َو اَِماِمَك، )َوَأْنَقاُهْم 
إىِل  يُح  َويْسرَتِ ْالَغَضِب،  َعِن  يبطئ  مِمَّْن  ِحْلاًم)العاقل(  َوَأْفَضَلُهْم  تقيا(  ]َجْيبًا()مؤمتنا 
يثرُِيُه  َومِمَّْن ال  َعىَل األقوياء)يتجاىف عنهم ويبعد(،  َوينُْبو  َعَفاِء،  بِالضُّ َويراُف  ْالُعْذِر، 

ْعُف ْالُعنُْف، َو ال يْقُعُد بِه الضَّ
4-صفاة قادة اجليش ورعايتهم للجنود: َولَيُكْن آَثُر)أفضل وأعىل منزلة( ُرؤوِس ُجنِدَك 
ِجَدتِه( ِمْن  َعَلْيِهْم  َوَأْفَضَل  َمُعَونتِه،  يِف  هلم(  بمعونته  َواَساُهْم)ساعدهم  َمْن  ِعنَْدَك 
َأْهِليِهْم)وهو من  ُخُلوِف  ِمْن  َوَراَءُهْم  َمْن  َيَسُع  َيَسُعُهْم  باَِم  أفاض عليهم من غناه( 
ًا َواِحًدا،  ُهْم مَهّ يبقى يف احلي من النساء والَعَجَزة بعد سفر الرجال(، َحتََّي يُكوَن مَهُّ

يف جهاد العدِو َفإِنَّ َعْطَفَك َعَلْيِهْم يْعطُِف ُقُلَوهُبْم َعَلْيَك.
مِمَّْن  َنْفِسَك،  يِف  َرِعيَّتَِك  َأْفَضَل  النّاِس  َبنْيَ  لِْلُحْكِم  اْخرَتْ  ُثمَّ  املدراء والقضاة:  5-اختيار 
وال  رايه(  عىل  وأرّص  اخلصومة،  يف  ْاخلُُصوُم)لّج  ُكُه  مُتَحِّ َا  َو  االُموُر،  بِِه  الَتِضيُق 
املنطق(  يف  )يعيا  حَيْرَصُ واال  اخلطأ(  يف  لِة)السقطة  الزَّ يِف  ويسرتسل(  َيَتامَدى)يستمر 
يَكَتِفي  َوال  َطَمع،  َعىَل  َنْفُسُه  ُف  ُترْشِ ال  َو  َعَرَفُه،  إَذا  احلق(  إىل  ْالَفْيِء)الرجوع  ِمَن 
باحلجج،  وآخذهم  ُبَهاِت،  الشُّ يِف  َأْوَقَفُهْم  وأبعده(  َأقَصاُه)أقربه  ُدوَن  َفْهم  بَِأْدن 
االُموِر،  ِف  َتَكشُّ َعىَل  ُهْم  َوَأْصرَبَ ْاخلَْصِم،  والضجر(بُِمَراَجَعِة  مًا)امللل  َترَبُّ ُهْم  َوَأَقلَّ
َمُهْم)أقطعهم للخصومة وأمضاهم(ِعنَْد اِّتَضاِح ْاحلُْكِم، مِمَّْن َا َيْزَدِهيِه إْطَراٌء)ال  َوَأرْصَ

يستخفه زيادة الثناء عليه(، َوال يْسَتِميُلُه إغراء أولئك َقِليٌل.
ُيِزيُل  َما  ْالَبْذِل  َلُه يِف  َتَعاُهَد)تتبعه با استكشاف والتعرف( َقَضاِئِه، واْفَسْح  َأ كثِْر  ُثمَّ 
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َتُه)أْوِسع له يف العطاء بام يكفيه(، َوتِقلُّ َمَعُه َحاَجُتُه إىِل النَّاِس، َوَأْعطِِه ِمَن ْامَلنِْزلِة َلَديَك  ِعلَّ
َجاِل لُه ِعنَْدَك. تَِك، لَِيْأَمَن بَِذلَك اْغتَِياَل الرِّ ُه ِمْن َخاصَّ َما اال َيْطَمُع فِيِه َغرْيُ

فِيِه  يْعَمُل  اِر،  ارْشَ ا  َأْيِدي  يِف  َأِسرًيا  َكاَن  َقْد  يَن  الدِّ َذا  َفإِنَّه  بِِليغًا،  َنَظًرا  ِذلَك  يِف  َفْانُظْر 
نَيا. بْاهلََوى، َوتْطَلُب بِه الدُّ

ِلَك، َفاْسَتْعِمْلُهُم اْختَِباًرا)با االمتحان(،  6-اختيار الوال ة املحافظني: ُثمَّ ْانُظْر يِف ُأُموِر ُعامَّ
َو ال ُتوهلم َ حُمََاباًة)من امليل الشخيص( وَأَثَرًة)استبداًدا بال مشورة(، َفإِّهناَُم مِجَاٌعا ِمْن 
َأْهِل  ِمن  َوْاحلََياِء،  التَّْجِربِة  َأْهَل  ِمنُْهْم  وحتّر(  )اطلب  َوْاخِلَيَانِة.َوتَوخَّ ْاجلَْوِر  ُشَعِب 
َأْخاَلقًا،  َأْكَرُم  َفإِّهنُْم  َمِة،  ْامُلَتَقدِّ االْسالِم  يِف  َوْالَقَدِم)السابقون(  احِلَِة،  الصَّ ْالُبُيَوتاِت 

افًا، َوَأْبَلُغ يِف َعَواِقِب ا اُموِر نَظًرا. َوَأَصحُّ َأْعَراضًا، َوَأَقلُّ يِف ْامَلَطاِمِع إرْشَ
اْستِْصاَلِح  َعىَل  هَلُْم  ٌة  ُقوَّ ِذلَك  َفإِنَّ  فيه(،  هلم  االْرَزاَق)أوسع  َعَلْيِهُم  َأْسبِْغ  ُثمَّ 
ٌة َعَلْيِهْم إِْن َخَالُفوا َأْمَرَك َأْو ثَلُموا  َت َأْيِدهيِْم، َوُحجَّ َأْنُفِسِهْم، َوِغنًى هَلُْم َعْن َتنَاُوِل َما حَتْ

َأَمَانَتَك)نقصوا يف أدائها أو خانوا(.
7-اختيار السكرتري واجلهاز اإلداري واملايل: ُثمَّ ْانُظْر يِف َحاِل كتَّاِبَك، َفَولِّ َعىَل ُأُموِرَك 
لُِوُجوِد  بَِأمْجَِعِهْم  اَرَك  وَأرْسَ َمَكاِئَدَك  فِيَها  ُتْدِخُل  اَّلتِي  َرَساِئَلَك  َواْخُصْص  ُهْم،  َخرْيَ
ِخالف  يِف  َعَلْيَك  هِبَا  فيجرتئ  ْالَكَراَمُة،  تطغيه(  ُتْبطُِرُه)ال  ال  مِمَّْن  االْخالق  َصاِلِح 
ُ بِِه ا  ِة امال)مجاعة من الناس متال البرص- مع اجلمهور بغيابك( َوالُتَقرصِّ لك بَِحرْضَ
واِب َعنَْك، َوفَِيام  ِلَك َعَلْيَك، َوإْصَداِر َجَوَاباهَِتا َعىَل الصَّ ْالَغْفَلُة َعْن إِيَراِد ُمَكَاتَباِت ُعامَّ
َيْأُخُذ َلَك َويْعطِي ِمنَْك، َوال ُيضِعُف َعْقًدا اعتقاده لَك)معاملة عقدها ملصلحتك(، 
وال َيْعِجُزَعْن إِْطالِق َما ُعِقَد َعَلْيَك)إذا وقعت مع أحد يف عقد كان رضره عليك ال 
يعجز عن حل ذلك العقد)، وال َيَْهُل َمْبلَغ َقْدِر نفِسِه يِف ا اُموِر، َفإِنَّ ْاجلَاِهَل بَقْدِر 

ِه َأْجَهَل. نْفِسِه يُكوُن بَقْدِر َغرْيِ
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االمور(  يف  النظر  وحسن  الظن  فَِراستَِك)قوة  َعىَل  إِّياُهْم  اْختَِياُرَك  َيُكِن  ال  ُثمَّ 
ْالُو  لِِفَراَساِت  ُفوَن  َيَتَعرَّ الرجال  فان  منك  الظن  وحسن  والثقة(  َواْستِنَاَمتَِك)السكون 
ِخْدَمتِِهْم،  َوُحْسِن  الصنعة(  إجادة  بَِتَصنُِّعِهْم)بتكلفهم  لتعرفهم(  اليها  يتوسلون  َاِة)أي 
احِِلنَي َقْبَلَك،  ٌء، وليكن اْختبارهم بام ولو لِلصَّ َلْيَس َوَراَء ِذلَك ِمَن النَِّصيَحِة واالَمَانِة يَشْ
َعىَل  َدليٌل  ِذلَك  َفإِنَّ  َوْجهًا،  اَمَانِة  بِا  َوَأْعَرفِِهْم  َأَثًرا،  ِة  ْالَعامَّ ل  يِف  َكاَن  ْحَسنِِهْم  َفاْعِمْد ال 

َنِصيَحتَِك هلل وملن َوليَت َأْمَرُه.

َواْجَعل لراس ُكلِّ َأْمر من امورك راسا منهم ال يقهره كبريها وال بتثبيت عليه كثريها 
ومهام كان يِف َكتاِبَك ِمْن َعْيب َفَتَغَابْيَت)تغافلت(َعْن ُأْلِزْمَتُه.

عا�سرا:- الف�ساد - النزاهة :-

ْالَعْدِل،  يِف  َها  َوَأَعمُّ  ، ْاحلَقِّ يِف  َأْوَسُطَها  إِليَك  األمور  َأَحبَّ  َولَيُكْن  الناس:  ُسْخط   -1
ِة)يذهب برضاهم(،  ِة ُيِْحُف بِِرَض ْاخلَاصَّ ِعيَِّة، َفإِنَّ ُسْخَط ْالَعامَّ َوَأمْجَُعَها لِلِرَض الرَّ

ِة. ِة يْغَتَفُر َمَع ِرَض ْالَعامَّ َوإنَّ ُسْخَط ْاخلَاصَّ
َخاِء، َوَأَقلَّ َمُعَونًة َلُه يِف البالء،  ِعيَِّة، َأْثَق َل َعىَل ْالَوايِل َمُؤَونًة يِف الرَّ َولْيَس َأَحٌد ِمَن الرَّ
َوَأْكَرَه لألنصاف، َوَأْسَل بِا احْلَاف)احلاح والشدة يف السؤال( َوَأَقلَّ ُشْكًرا ِعنَْد الْعَطاِء، 
عامد  َوإَّناَم  ِة،  ْاخلَاصَّ َأْهِل  ِمْن  ْهِر  الدَّ ِت  ُمِلامَّ ِعنَْد  ا  َصرْبً َوَأْضَعَف  ْامَلنِْع،  ِعنَْد  ُعْذًرا  َوَأْبَط 
ِة، َفْلَيُكْن ِصْغُوَك)امليل(  ُة ِمَن االمَّ ُة لألعداء، ْالَعامَّ يِن، َومِجَاُع)مجاعة(ْامُلْسِلِمنَي، َوْالُعدَّ الدِّ

هلم وميلك معهم.

َولَيُكن َأْبَعَد َرِعيَّتَِك ِمنَْك، َوأْشنََأُهْم)أبغضهم( ِعنَْدَك، َأْطَلُبُهْم ملََِعاِئِب النَّاِس، فإنَّ يف 
َها، َفال َتْكِشَفنَّ َعامَّ َغاَب َعنَْك ِمنَْها، َفإَّناَم َعَلْيَك َتْطِهرُي  النَّاِس ُعُيوبًا، ْالَوايِل َأَحقُّ َمْن َسرَتَ
َما َظَهَر لَك، َواهللُ حَيُْكُم َعىَل َما َغاَب َعنَْك، َفاْسرُتِ ْالعْوَرَة َما اْسَتَطْعَت َيْسرُتِ اهللُ ِمنَْك ما 

ُه ِمْن َرِعيَّتَِك. حُتِبُّ َسرْتَ
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ْمِضيقًا)عس  ِمنُْهم  كثرِي  يِف  َأنَّ  لَك  ذ  مع  َواْعَلم  املحتكر:  ومعاقبة  اإلحتكار  2-منع 
املعاملة( َفاِحشًا)كبريا(، َوُشّحًا)بخال()َقبِيحًا، َواْحتَِكاًرا)حبس الطعام ونحوه عن 
اًم يِف ْالبَِياَعاِت، َوِذلَك َباُب  الناس ال يسمحون به ال بأ ثامن فاحشة( لِْلَمنَافِِع، َوحَتكُّ

ِة، َوَعْيٌب َعىَل ْالُو َاِة، َفاْمنَْع ِمَن االْحتَكاِر، َفإِنَّ َرُسوَل اهللِ َمنََع ِمنُْه.َْ ة لِْلَعامَّ َمرَضَّ
ْالَباِئِع  ِمَن  بِْالَفِريَقنِي  ِحُف  جُتْ ال  َوَأْسَعار  َعْدل،  بَِمَواِزيِن  َسْمحًا:  َبْيعًا  ْالَبْيُع  لَيُكِن 
ْل)عاقبه(  َوْامُلْبَتاِع)املشرتي(، َفَمْن َقاَرَف)خالط( ُحْكَرًة)االحتكار)َبْعَد ل هَنِْيَك إَّياُه َفنَكِّ

اف)جتاوز حد العدل(. َوَعاِقْب يِف َغرْيِ إرْسَ
باَِم  َوالثَِّقَة  بِنَْفِسَك،  االْعَجاَب  و  َوإَّياَك  بنفسه:  املسؤول  وإعجاب  املِنِّة  عن  3-النهي 
ْيَطاِن  ُيْعِجُبَك ِمنَْها، َوُحبَّ االْطَراِء)املبالغة يف الثناء(، َفإِنَّ ِذلَك ِمْن َأْوَثِق ُفَرِص الشَّ
يِف َنْفِسِه، لَِيْمَحَق َما َيُكوُن ِمْن إْحَساِن ْامُلْحِسننَِي.َوإَّياَك َوْامَلنَّ َعىَل َرِعيَّتَِك بِإِْحَساِنَك، 
َتِعَدُهْم  َأْن  َأْو  فِْعِلَك،  ِمْن  َكاَن  فَِيام  لالفتخار(  االعامل  يف  الزيادة  يَد)إظهار  التَّزَّ َأِو 
يَد َيْذَهُب بنور احلق، َواخلُْلَف  َفُتْتبَِع َمْوِعَدَك بُِخْلِفَك، َفإِنَّ ْامَلنَّ ُيْبطُِل االْحَساَن، َوالتَّزَّ
َمْقتًا ِعنَْد  ْامَلْقَت)البغض والسخط( عند اهلل َوالنَّاِس، َقاَل اهللُ سبحانه:)َكرُبَ  ُيوِجُب 

اهلل َأْن تُقُولوا َما ال تْفَعُلوَن.
َأِو  َأَواهِنَا،  َقْبَل  االُموِر  بِا  َوْالَعَجَلَة  إَّياَك  واالستئثار:)و(  التّسع  عن  املسؤول  4-هني 
َأِو  النزاع(،  َرْت)االرصار عىل  َتنَكَّ إِذا  فِيَها  اَّللَجاَجَة  َأِو  إِْمَكاهِنَا،  ِعنَْد  فِيَها  التََّساُقَط 
َعَمل  ُكلَّ  َوَأْوِقْع  َمْوِضَعُه،  َأْمر  ُكلَّ  َفَضْع  اْسَتْوَضَحْت،  إَذا  َعنَْها  ْالَوْهَن)الضعف( 

َمْوِقَعُه.
ُأْسَوٌة)متساوون(،  فِيِه  النَّاُس  باَِم  بزيادة(  النفس  وْاالْستِْئَثاَر)ختصيص  َوإَّياَك 
َوَعامَّ  َك،  لَِغرْيِ ِمنَْك  مْأُخوٌذ  َفإِّنُه  لِْلُعُيوِن،  َوَضَح  َقْد  مِمَّا  بِِه  ُتْعنَى  َعامَّ  َوالتََّغايَِب)التغافل( 
َقَليل َتنَْكِشُف َعنَْك َأْغطَِيُة االُموِر، َوينَْتَصُف ِمنَْك لِْلَمْظُلوِم، اْمِلْك مَحِيََّة َأْنِفَك)الشموخ 
اللسان  لَِساِنَك)َحّد  َوَغْرَب  َيِدَك،  َوَسْطَوَة  َك)البأس(،  َحدِّ َوَسْوَرَة)احِلدة(  واإلباء(، 
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الغضب  عند  اللسان  من  يبدو  ْالَباِدَرِة)ما  يكفِّ  ِذلَك  ُكلِّ  ِمْن  ْس  َواْحرَتِ السيف(  كحد 
ْطَوِة، َحتَّى َيْسُكَن َغَضُبَك َفَتْمِلَك ْاالْختَِياَر، َولْن حتكم  من كسباب ونحوه(، َوتْأِخرِي السَّ

ذلك من نفسك حتى تكثر مهومك بذكر املعاد اىل ربك.

حادي ع�سر :-العناية والرعاية :-

وِعزُّ  ْالُوالِة،  َوَزيُن  ِعيَِّة،  الرَّ ُحُصوُن  اهللِ،  بِإِْذِن  َفْاجلُنُوُد،  والقضاء:  ملنية  أ  1-االجهزة 
ِعيَُّة اَّال هبِْم. يِن، َوُسُبُل االمن، َولْيَس تُقوُم الرَّ الدِّ

ُثمَّ اال ِقَواَم لِْلُجنُوِد اَّال باَِم خُيِْرُج اهللُ َلُه ْمَن ْاخلََراِج اَّلِذي َيْقَوْوَن بِِه يِف جهاد عدوهم، 
ال  حوائجهم(.ُثمَّ  َحاَجتِِهْم)يقيض  َوَراِء  ِمْن  َويُكوُن  يْصَلحُهم،  فَِيام  َعَلْيِه  َويْعَتِمُدوَن 
نِْف الثَّاِلِث ِمَن ْالُقَضاِة َوْالُعاّمِل َوْاُلكتَّاِب، مِلَ ا حُيِْكُموَن ِمَن  نَْفنْيِ اَّال بِالصِّ ِقَواَم هِلَذيِن الصِّ
ْامَلَعاِقِد)العقود القضائية(، َوْيَمُعوَن ِمْن املنافع يؤمتنون عليه من خواص االمور وعوامها
ا: ْامُلِقيِم  نَاَعاِت، َوَأْوِص هِبِْم َخرْيً اِر َوَذِوي الصِّ 2- التجارة والصناعة: ُثمَّ اْسَتْوِص بِالتُّجَّ
َفإِّهنُْم  بَِبَدنِه،  فِِّق)املكتسب(  َوْامُلرَتَ البلدان(،  بني  به  باَِمِلِه)املرتدد  َوْامُلْضَطِرِب  ِمنُْهْم، 
َمَوادُّ ْامَلنَافع، ِ َوَأْسَباُب ْامَلَرافِِق)ما ينتفع به من األدوات وأنية(، َوُجالُّهَبا ِمَن ْامَلباِعِد 
َيْلَتِئُم  ال  َوَحْيُث  َوَجَبِلَك،  َوَسْهِلَك  َوبْحِرَك،  َك  َبرِّ يِف  البعيدة(،  َوْامَلَطاِرِح)األماكن 
وئَن َعَلْيَه َفإِّهنُْم ِسْلٌم)أي أن  النّاُس ملََِواِضِعَه)ال يمكن وصول الناس اليها(، َو ال َيْرَتِ
ْد  التجار والصناع مساملون( وال َا خُتَاُف َباِ َقُتُه)دهاؤه(، َوُصْلٌح َا خُتَْشى َغاِئَلُتُه، َوتَفقَّ

ت َويِف َحَوايِش باَلِدَك. ُأُموَرُهْم بَِحرْضَ
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ثاين ع�سر:-ال�سكر :- 

َوَعظِيِم  َرمْحَتِِه،  بَِسَعِة  اهللَ  َأْسَأُل  َوَأَنا  الشهادة:  بالتوفيق وعاقبة  وملالك  لنفسه  يدعو 
َقنِي َوإَّياَك ملَِا فيِه ِرَضاُه ِمَن االَقاَمِة َعىَل ْالُعْذِر ْالَواِضِح  ُقْدَرتِه َعىَل إِْعَطاِء ُكلِّ َرْغَبة، َأْن ُيَوفِّ
إِلْيِه َوَإىل َخْلِقِه، َمَع ُحْسِن الثَّنَاِء يِف ْالِعَباِد، َومَجِيِل االَثِر يِف ْالَباَلِد، َومتَاِم النِّْعَمِة، َوتْضِعيِف 
َهاَدِة، )قسم الشؤون  َعاَدِة َوالشَّ تَِم يِل َولَك بالسَّ ْالَكَراَمِة)زيادة الكرامة اضعافًا(، َوَأْن خَيْ

الثقافيه(.

اوال:- اال�ستنتاجات

ان القيم األخالقية الفاضلة هلا منزلة كبرية يف فكر االسالم والسيام الكتاب، ورجال . 1
مقدمتهم)اهل  يف  ويقف  النفس  وعلم  الرتبية،  االجتامع،  علم  القانون،  الدين، 
البيت()عليهم السالم( ألهنا هي االساس يف بناء شخصيه االنسان الفرد واملجتمع 
كام اكد القران الكريم ِإَونََّك لََعىل ُخلٍُق َعِظيٍم)القلم : 4( وكذلك قول الرسول 

حممد)صىل اهلل عليه واله وسلم())انام بعثت ألمتم مكارم االخالق(.
من . 2 تنبع  السالم(  واالئمه)عليهم  االسالم،  نظر  يف  الفاضلة  األخالقية  القيم  ان 

البيت( واهل  املطهرة  النبوية  والسنوة  الكريم  وهي)القران  األصلية  مصادرها 
)عليهم السالم( كام قال االمام الصادق)عليه السالم( قال)ان اهلل عز وجل خص 
الشكر،  الصرب،  القناعة،  -اليقني،  بعرشة  فاتصفوا يف  االخالق،  رسله ب)مكارم 

واحللم، وحسن اخللق، والسخاء، الغرية، الشجاعة، واملروءة...الخ(
تنظر الفلسفة اإلسالمية للقيم األخالقية الفاضلة باهنا فطرية ومكتسبه، اي تكتسب . 3

من البيئة التي يعيش فيها الفرد واملجتمع وبذلك تكون هذه القيم بصورة عامه عىل 
نوعني مها)سلبية وايابيه( يسري عليها املجتمع وبالتايل تكون معايري اجتامعيه للفرد 

واملجتمع يسري بموجبها
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السالم( عديده . 4 البيت)عليهم  واهل  االسالم  نظر  الفاضلة يف  األخالقية  القيم  ان 
التوبة،  الطيب،  الكلم  اليقني،  التأخي،  األمانة،  العفة،  احلرص)الكرم،  ال  ومنها 
حماسبه النفس ومراقبتها، طاعه اهلل وتقواه، الثبات عىل املبدأ، العدل، االخالص، 
املشورة، الشجاعة، النزاهة، التواضع، االيثار، السخاء، الرجاء يف اهلل، البصرية....

الخ.
القيم . 5 وحيمل  وخصائص  بصفات  يتميز  الذي  الشخص  وهو  الرسايل  القائد  ان 

طالب)عليه  ايب  ابن  عيل  املؤمنني  امري  االمــام  يتصورها  كام  الفاضلة  األخالقية 
السالم( عديدة ومنها))العدل واالنصاف، املساواة، االخالص، األمانة، التواضع، 
الرعاية واالهتامم، والشكر(  النزاهة،  القدوة،  املشورة،  القناعة،  طاعه اهلل وتقواه، 

كام جاء يف الرسالة املوجه اىل مالك االشرت)ريض اهلل عنه(.
ظهرت يف الرسالة التي وجهها االمام امري املؤمنني عيل ابن ايب طالب)عليه السالم( . 6

ان هناك واجبات ومسؤوليات تقع عىل عاتق القائد الرسايل وعددها)14( مسؤوليه 
وواجب :-

أ .تقيده بالقانون وضبط النفس 
ب .اخذ العربة ممن سبقه يف احلكم 

ت .العمل الصالح للناس والعفو عنهم 
ث .اعتامده املشورة بعيدا عن) املخرب الوايش، البخيل، اجلبنان، واملسؤول اخلائن لشعبه(

ج .استخدام القادة الصاحلني يف اجليش واالجهزة األمنية والسيام مسؤوليات الدولة 
ح .االهتامم بالعلامء واخلرباء واحلكامء واالهتامم هبم والسيام االمن والقضاء 

خ .التواضع مع وجاء الناس واملستضعفني وذوي احلاجات االخرى) الدخل املحدود(
د .رضوه اختيار الوالة واملدراء ألجل توفري اخلدمات للناس ومراقبه اعامهلم 

ذ .رضورة االهتامم يف جدول العمل اليومي املنظم 
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ر .رضورة امامه الناس يف الصالة وبساطتها 
ز .رضورة احلفاظ عىل العهد مع العدو وحرمه دم املواطن وممتلكاته 

يف  االخرى  الطبقات  وبقيه  الناس  مع  التعامل  عند  النزاهة  قيم  استخدم  س .رضورة 
انجاز الواجب واملسؤوليات 

الواحدة  تكمل  ألهنا  والصناعة  التجارة  والسيام  واملهن  باحلرف  االهتامم  ش .رضورة 
االخرى

ص .رضوه ابعاد شبح احلرب واجلنح اىل السلم 

ثانيا:- التو�سيات واملقرتحات

التأكيد عىل وزاره الرتبية والتعليم العايل بتضمني املناهج الدراسية بدأ من مرحله . 1
رياض االطفال حتى املراحل العليا اجلامعية هذه القيم ألهنا هي االساس يف بناء 

شخصيه االنسان الفرد واملجتمع.
حث املدرسني واعضاء هيئه التدريس يف تكريس هذه القيم يف نفوس الطلبة من . 2

خالل األنشطة العلمية واألدبية واالجتامعية لتكون منهج عمل هلم يف املستقبل.
القيم . 3 مضامني  تربز  ان  اإلعالمية  القنوات  والسيام  الرابعة  السلطة  عىل  التأكيد 

األخالقية السامية التي جاء هبا االسالم والسيام اهل البيت)عليهم السالم( الهنا 
هي االساس يف التعايش السلمي.

حسب . 4 كل  الرسالة  مضامني  حول  نقاشيه  وحلقات  ــدوات  ون مؤمترات  اقامة 
اختصاصه لرتسيخ مضامني القيم والواجبات واملسؤوليات.

تكليف مراكز البحوث الرتبوية والنفسية واالجتامعية بالبحث عن مغزى هذه القيم . 5
وكيفيه االقتداء هبا مستقبال.
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املصادر

االبرايش، حممد عطية، االسالم منقذ لإلنسانية، مكتبه مرص، مرص، 1974م. 1
املريخ . 2 دار  الرياض  ط-  االسالمي  الرتبوي  الفكر  يف  بركات  لطفي  امحد  بركات 

1982
بدوي، امحد زكي، قاموس مصطلحات العلوم االجتامعية، مكتبه لبنان، 1977. 3
حريم، حسني، السلوك التنظيمي، سلوك االفراد واجلامعات يف منظامت االعامل، . 4

دار حامد، االردن 2009
خوري توما املناهج الرتبوية ومرتكزات تطويرها وتطبيقاهتا ط- بريوت 1983. 5
زهران، حامد عبد السالم، علم النفس االجتامعي، عامل الكتب، القاهرة 1984. 6
سامل، فؤاد الشيخ واخرون، املفاهيم اإلدارية احلديثة، دار املستقبل للنرش والتوزيع، . 7

االردن 1989
والتوزيع، . 8 للنرش  دار صفاء  للطفل،  التنشئة االجتامعية  الشناوي، حممد واخرون، 

االردن، 2001
صالح ذياب هندي واخرون، الثقافة االسالمية، دار الفكر للطباعة والنرش، االردن . 9

.2000
الفكر . 10 دار  الرتبية،  اسس  واخرون،  ذياب  صالح  واخرون،،  هندي  ذياب  صالح 

للنرش والتوزيع، االردن، 1990
الصفار، فاضل الشيخ، اداره املؤسسات من التأهيل اىل القيادة، دار العلوم بريوت . 11

.2002
الصدر، حممد مهدي، اخالق اهل البيت مؤسسه دار الكتب االسالمي قم 2008. 12
الفكر، . 13 دار  الكريم،  -القران  القصص  يف  الرتبوية  القيم  امحد،  سيد  الطهطاوي، 
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القاهرة 1996.
عبد العزيز صالح الرتبية وطرق التدريس دار املعارف بمرص 1981.. 14
عيل جابر الربيعي، شخصية اإلنسان، تكوينها، طبيعتها واضطراباهتا، دار الشؤون . 15

الثقافية العامة، بغداد 1994.
كنعان امحد عىل ادأب االطفال والقيم الرتبوية دار الفكر دمشق 1999.. 16
العلمي . 17 والبحث  العايل  التعليم  وزارة  الرتبية  اسس  واخرون  عيل  عباس  .مهدي 

جامعة املوصل 2002.
الثقافية . 18 الشؤون  دار  واالجتامع،  الفلسفة  يف  مفاهيم  خورشيد  امحد  جي،  النوره 

العامة، بغدادا 1990.
وهران، حييى عيل، مهارات احلياه وبناء املجتمع، جامعه املنصورة 2012. 19

الكتب والبحوث واملراجع املعتمدة يف هذا البحث وهي :-
العالمة السيد مهدي الصدر، أخالق أهل البيت، دار الكتاب اإلسالمي، إيران . 20

.2008
هاشم املوسوي، الرتبية األخالقية واالجتامعية، منظمة اإلعالم اإلسالمي، إيران . 21

1993
الشيخ اجلليل ريض الدين الطربيس، .مكارم االخالق،، مركز نرش كتاب. 22
قمي، عباس، مخسون دراسا يف االخالق، دار اجلوادين، كربالء املقدسة 2012. 23
القزويني عبد الكريم احلسني -الوثائق الرسمية لثورة االمام احلسني مكتبه الشهيد . 24

الصدر بال.
سوادي، فليح، عهد االمام عيل ابن ايب طايل)عليه السالم( اىل واليه عىل مرص، مالك . 25

والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  املقدسة،  العلوية  العتبة  عنه(،  اهلل  االشرت)ريض 
ط-1، 2010.
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والتوزيع . 26 للنرش  الوحدة  مؤسسة  االسالم  يف  تربوية  مفاهيم  السيد  حممد  سلطان 
الكويت 1977.

احلسينية . 27 العتبة  واملناظرة،  واحلــوار  االلقاء  فن  يف  رساله  الفتالوي،  عيل  الشيخ 
املقدسة، سلسله)16(.

بناء . 28 يف  ثوري  اسلوب  املجتمعية  احلسينية  القيادة  عبد،  حسن  صباح  الزبيدي، 
اىل  املنكر، بحث مقدم  والنهي عن  باملعروف  االمر  املجتمع واصالحه من خالل 
كربالء  شعبان،  من)7-3(  للمدة  اخلامس  الثقايف  العلمي  الشهادة  ربيع  مهرجان 

املقدسة.
الزبيدي، صباح حسن عبد، شخصية اإلمام موسى بن جعفر)عليه السالم(جتسد . 29

للقيم األخالقية والرتبوية، دراسة تعريفية، للمشاركة يف املؤمتر الدويل الثالث حتت 
شعار، )اإلمام موسى بن جعفر الكاظم، مصدر عطاء خالد لإلنسانية( للمدة 25-

.2012-5-26
املناهج . 30 يف  واثرها  الصاحلة  املواطنة  قيم  منظومه  بناء  عبد،  حسن  صباح  الزبيدي، 

الدراسية لتساهم يف بناء شخصيه الطالب العراقي، بحث مقدم اىل املؤمتر العلمي 
الدولية  املؤسسة  األردنية وبالتعاون مع  اجلامعة  املوهبة والتفوق،  الرابع ألبحاث 

للشباب والبيئة والتنمية للفرتة من 11-12-اب-2015 االردن.





صالح الراعي وإصالح الرعية
قراءة يف عهد االمام علي)عليه السالم( ملالك االشرت)رضي اهلل عنه(

م.د عبد الزهرة جا�سم اخلفاجي
الكلية االإ�سالمية اجلامعة - النجف االأ�سرف
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املقدمة

عىل  التسليم  وأتم  والصالة  الذاكرين،  شكر  هلل  والشكر  الشاكرين،  محد  هلل  احلمد 
خاتم النبيني حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين، وبعد.

الفتن  من  مزيًا  السالم(،  عيل)عليه  االمام  خالفة  سبقت  التي  الفرتة  شهدت  فقد 
للتوسع وتثبيت حكمها، كام  القوة والقسوة  التي اعتمدت  واضطرابًا يف أنظمة احلكم 
عليه  اهلل  اهلل)صىل  رسول  عليه  كان  ما  بخالف  الفيء  توزيع  يف  األََثَرة  مبدأ  اعتمدت 
وآله(.إْذ حصل ابتعاد عن هنج النبوة، وحصلت أوضاع مل يكن أكثر الصحابة حيبذوهنا 
التفت حوله  قد  بطانة  أوَجه يف خالفة عثامن ألن  اإلنحراف  بلغ  وقد  عنها،  ويرضون 
فتالعبوا  هبم،  عثامن  ثقة  استغالل  أساؤوا  وهؤالء  ثقته،  حمل  كانوا  الذين  أقربائه،  من 
بمقتل  انتهى  الرعية،  من  أوساط  يف  الغضب  من  حالة  سبَّب  مما  واملناصب  بالثروات 
م هذه املعطيات قبل اإلمام عيل)عليه السالم( اختيار األمة له  عثامن بن عفان.ويف ِخضَّ

خليفة للمسلمني عىل أن تكون حريته مطلقة يف اإلصالح والتغيري.

إنَّ أهم مايتميز به اإلمام عيل)عليه السالم( أنه يمتلك أهم عنارص اإلصالح ومها : 
املبادرة والتصدي، كام أنَّه كان ُيقرن القول بالفعل، وكان منهجه يف اإلصالح يقوم عىل 
َاْلُوالَُة  َتْصُلُح  َو الَ  َاْلُوالَِة  بَِصاَلِح  إاِلَّ  ِعيَُّة  َالرَّ َتْصُلُح  َفَلْيَسْت  ثنائية)الراعي والرعية( :) 
ِعيَِّة (ولذلك كانت ُأوىل خطواته يف اصالح ما أفسده الذين سبقوه عىل  إاِلَّ بِاْستَِقاَمِة َالرَّ
مبدأ  إلغاء  هو  االجتامعي  املستوى  وعىل  للوالة،  الشامل  التغيري  هو  اإلداري  املستوى 
الفيء  فأما هذا   (: قائاًل  الناس  الفيء خماطبًا  توزيع  مبدأ األُسوة يف  إىل  األََثَرة والعودة 
اهلل  عباد  وانتم  اهلل،  مال  فهو  قسمته  من  اهلل  فرغ  وقد  أثرة  فيه  أحد  عىل  الحد  فليس 

املسلمون (.
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ثقافة  يتطلَّب  أنَّ نجاح مرشوعه اإلصالحي،  السالم(  اإلمام عيل)عليه  وقد وجد 
نهم من الِقوى  تدعمه، وتشجع الناس عىل ترك مااعتادوا عليه من عادات سيئة، وحُتصِّ
التي تقف بوجه اإلصالح.فأوىل تثقيف األُمة اهتاممًا بالغًا، وكان متميزًا هبذا اجلانب، 
ويكاد الخيلو مصدر من مصادر الرتاث العريب واإلسالمي من كالم له)عليه السالم(.
وقد بادر الرشيف الريض)ت 406 هـ( رمحه اهلل فاختار من هذا الكالم ومَجََعه يف كتاب 

أسامه هنج البالغة.

ُكُتبه)عليه  أهم وأطول  مّلا والّه مرص من  اهلل عنه(  ملالك األشرت)ريض  وُيَعدُّ عهده 
السالم(.ومع اّنه)عليه السالم( أراد من العهد أن يكون توجيهًا ألحد والته يف ممارسة ما 
ُعِهد إليه من األمور وبنّي له اإلطار اإلسالمي الذي يتكّفل بإرساء حكومة العدل اإلهلي، 
والتأسيس لنظام إداري وحقوقي يبدأ من احلاكم نفسه، إالّ أّن الواقع يفيد شمول هذا 
العهد لكاّفة األفراد ويف كّل عرص ومرص.وهذا ما جعله من أهّم املصادر التي ُتستسقى 

منه املبادئ التي ُتنري طريق الوالة يف إدارة ما َتولَّوه، يف كلِّ زمان، ويف كّل مكان.

يف  وما  خاص  بشكل  اإلسالمي  واملجتمع  عام  بشكل  اإلنساين  املجتمع  يعانيه  ما 
العراق بشكل اخص فيام يتعلق بوالة األمور)الرعاة( واملجتمع)الرعية( من سوء إدارة 
صار  الفساد  ان  عىل  يؤرش  بشكل  اجلميع  السن  عىل  ترتدد  الفساد  مفردة  فيه  صارت 
ظاهرة تنخر يف اركان اإلدارة واملجتمع.صارت احلاجة ملحة للعودة اىل ذلك املعني الثر 

الصالح ما فسد.

يف عهده ملالك االشرت)ريض اهلل عنه( قدم االمام عيل)عليه السالم( مرشوعا متكامال 
الصالح الراعي والرعية.رسم فيه اختيار)الراعي( الصالح وما يب عليه لرعيته ووضع 

فيه تصورا للرعية ومشكالهتا ووضع احللول الواقعية لتلك املشكالت.

إالّ  اهلل عنه(  ملالك االشرت)ريض  السالم(  االمام)عليه  بشان عهد  الكثري  ُكتَِب  لقد 
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اننا نجد ان هذا األثر اخلالد ما زال يرفدنا بام نحتاج اليه كلام دعت احلاجة اىل ذلك ويف 
خمتلف جماالت احلياة.فهو دستور دائم يستمد ديمومته من فكر االمام عيل)عليه السالم( 
االمام  قول  ذلك  بلغه.يؤكد  ما  وآله(  عليه  اهلل  اهلل)صىل  بعد رسول  احد  يبلغ  مل  الذي 
ُلوَن  ْيَلِة َرُجٌل َما َسَبَقُه اأْلَوَّ احلسن)عليه السالم( يوم نعاه للناس :) َقْد ُقبَِض يِف َهِذِه اللَّ

َو اَل ُيْدِرُكُه اآْلِخُروَن(.

وقد خصص هذا البحث جلوانب من عهده ملالك االشرت، ملا فيه من فائدة لإلنسانية 
عهد  قراءة  العادة  حماولة  البحث  هذا  ويف  خاص،  بشكل  امتنا  تعانيه  وما  عام  بشكل 
االمام)عليه السالم( ملالك االشرت، ودراسة لبعض ما جاء فيه خاصة فيام يتعلق بصالح 
لُِيصِلح من  اعداده  السالم( يف  االمام عيل)عليه  االمة ومنهج  باعتباره يسوس  الراعي 
خالله الرعية، ولذلك جاء البحث حتت عنوان [صالح الراعي وإصالح الرعية- قراءة 
يف عهد اإلمام عيل)عليه السالم( ملالك األشرت)ريض اهلل عنه (] وليتحقق اهلدف املنشود 

من البحث فقد جاء يف مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، وعىل النحو اآليت :

املقدمة : للتعريف بالبحث

املبحث اول:- مدخل ُسلِّط فيه الضوء عىل عنارص أساسية يف البحث هي : مالك . 1
االشرت، و العهد، وبيان أمهية مرص.

املبحث ثاين:- تعريف الصالح ومن هو الراعي وتناول بعض ما جاء يف العهد عن . 2
صالح الراعي.

املبحث ثالث:- تعريف اإلصالح وبني املقصود بالرعية وإصالحها من خالل ما . 3
جاء يف العهد.

اخلامتة:- وفيها َعْرض ما توصل اليه الباحث.. 4
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املدخل

التي متكن  املرتكزات  ُيعد من أهم  بيان معاين االلفاظ ومدلوالهتا من مضاهنا،  إنَّ 
ح َلديه اخلطوط العريضة  الباحث من تشكيل تصور عام لألفكار التي يطرحها َفتتوضَّ
التواصل مع موضوعه وفكرته األساسية،  الدراسة، كام تساعده عىل ديمومة  ملوضوع 
لذلك تم تسليط الضوء يف هذا املبحث عىل االلفاظ التي تشكل موضوع البحث وهي :

مالك اال�سرت)ر�سي اهلل عنه(:

هو)مالك بن احلارث بن عبد يغوث بن مسّلمة بن ربيعة بن احلارث بن جذيمة بن سعد 
بن مالك بن النخع من مذحج()1(.

الشخصية،  هذه  وخصائص  أبعاد  ومعرفة  االشرت  مالك  شخص  عىل  التعرف  ان 
لتويل  السالم(له  طالب)عليه  ايب  بن  عيل  اإلمام  اختيار  سبب  عىل  الوقوف  من  متكننا 
ان يكون  بد  بكر، وال  أيب  بن  من حممد  بدالً  الصعب  الوضع  إدارة مرص يف مثل ذلك 
ملالك شخصية جديرة بثقة االمام عيل)عليه السالم( وقد كان كذلك، فقد قال فيه عليه 
املؤمنني)عليه  امري  ه  نوَّ الكلامت  ()2(.هبذه  اهلل  لرسول  كنت  كام  يل  االشرت  السالم)كان 

السالم( بَِمقام) مالك بن احلارث النخعي ()3( عنده.والنََخعي نسبة إىل النخع)4(.

مل ُيعَرف الكثري عن مالك قبل اإلسالم، كام مل حُتدد املصادر التي تناولت سريته تاريخ 
ميالده واكتفت بالقول : » ُولِد قبل اإلسالم بقليل....قبل بعثة النبي بعقدين او ما يزيد 
عن ذلك قليال«)5( واسلم عىل عهد رسول اهلل)صىل اهلل عليه واله( ولكن مل ُيذكر متى 
وكان  التابعني،  من  ُعدَّ  وقد  حديثه،  يسمع  او  يره  مل  لكنه  النبي  عارص  وإن  اسلم.فهو 
املؤمن حّقًا  »انه  فيه  فقال  واله(  اهلل عليه  ُذكر عند رسول اهلل)صىل  صاحب دين، وقد 
«)6(، كام كان من الذين قال فيهم رسول اهلل » عصابة من املؤمنني « الذين شهدوا موت 
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ايب ذر الغفاري)7(.

مِمَّْن  َفإِنََّك   «: له  قال  السالم(هذه اخلصلة عندما  االمام عيل)عليه  فيه  وقد شخص 
يِن وَأْقَمُع بِِه َنْخَوَة األثِيِم...«)8(. َأْسَتْظِهُر بِِه َعىَل إَِقاَمِة الدِّ

اشتهر)باالشرت ()9( حتى غلب هذا اللقب عىل اسمه، وقد حلق به هذا اللقب جراء 
إصابة عينه يف معركة الريموك قرب محص وهي املعركة التي دارت بني املسلمني والروم 
سنة) 13 هـ (، وكان قد برز اىل ماهان قائد جيش هرقل »فأخرج ماهان عموده ورضب 
التي عىل رأسه فغاصت يف جبهة مالك فشرتت عينه، فمن ذلك  البيضة  به مالكًا عىل 
اليوم سمي باألشرت «)10(.كام لقب »بكبش العراق«)11( النه املقدم عىل جيش االمام عيل 

عليه السالم وحامل رايته.

مل تكن عالقته مع االمام عيل مبنية عىل أسس شخصية وانام كانت مبنية عىل أساس 
عنه  عرب  ما  وهذا  واله(،  عليه  اهلل  حممد)صىل  وبنبوة  اإلسالم  برسالة  الصادق  االيامن 
وإّنا  سواك،  نبي  ويص  األرض  ظهر  عىل  ما  لنعلم  أنه  إنا  فواهلل   «  : قائال  بنفسه  مالك 
لنعلم أن اهلل ال يبعث بعد  نبينا  )صىل اهلل عليه وآله( نبيًا سواه، وإن طاعتك لفي أعناقنا 

موصولة  بطاعة نبينا«)12(.

وكانت عالقة متميزة فقد ثبت مع اإلمام عيل)عليه السالم( عندما ختاذل أصحابه 
عنه وفر بعضهم اىل معاوية فخاطبه حينها االمام قائال » أنت من آمن الناس عندي و 

أنصحهم يل و أوثقهم يف نفيس إن شاء اهلل«)13(.
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ال  ممن  كان   « لغريه  جتتمع  قلام  خصاالً  السالم(  عيل)عليه  االمام  فيه  شخص  وقد 
خياف وهنه وال سقطته، وال بطؤه عام االرساع إليه أحزم، وال إرساعه إىل ما البطء عنه 

أمثل«)14(، 

يعزز من هذه الصفات النصح يف عالقته مع االمام فقد قال)عليه السالم( فيه : »كان 
رجال لنا ناصحا وعىل عدونا شديدا «)15(.

فقد  باالمة اإلسالمية،  التي عصفت  مالك االشرت يف معزل عن االحداث  مل يكن 
كان رافضًا للظلم أيًا كان مصدره، و كان معارضًا لسياسة والة عثامن املتعسفة فكان رده 
َفَقاَل له  اَم السواد بستان لقريش،  إِنَّ بليغًا عىل سعيد بن العاص وايل الكوفة يوم قال :» 
األشرت : أجتعل مراكز رماحنا َوَما أفاء اهللَّ َعَلْينَا بستاًنا َلك ولقومك ؟ واهلل لو رامه أحد 
لقرع قرعا يتصأصأ منه«)16(، االمر الذي ترتب عليه نفي االشرت واصحابه اىل الشام، كام 
كتب اليه عثامن يتوعده :» إين ألراك تضمر شيًئا لو أظهرته حلل دمك، َوَما أظنك منتهًيا 
قبلك  الشام إلفسادك  إىَِل  َهَذا فس  أتاك كتايب  َفإَِذا  بعدها،  بقيا  قارعة ال  َحتَّى تصيبك 
بن عفان  لسياسة عثامن  املعارضني  اشد  من  كان  «)17(.ولذلك  تألوهم خبااًل  وأنك ال 
وكان من قادة وفد الكوفة اىل عثامن سنة 35 هـ)18(، وقد دعاه عثامن ملعرفة ما يريد الناس 
، َقاَل : َما  ، َما ُيِريُد النَّاُس ِمنِّي؟ َقاَل: َثاَلٌثًا، َلْيَس َلَك ِمْن إِْحَداُهنَّ ُبدٌّ قائاًل له : » َيا َأْشرَتُ
َلَع هَلُْم َأَمَرُهْم َفَتُقوَل: َهَذا َأْمُرُكْم َفاْخَتاُروا َلُه َمْن ِشْئُتْم،  وَنَك َبنْيَ َأْن خَتْ ُ ؟ َقاَل: خُيَريِّ ُهنَّ
؟  َوَبنْيَ َأْن َتُقصَّ ِمْن َنْفِسِك، َفإِْن َأَبيَت َهاَتنْيِ َفإِنَّ اْلَقْوَم َقاتُِلوَك، َقاَل: َأَما ِمْن إِْحَداُهنَّ ُبدٌّ

َقاَل : اَل«)19(.وانتهت االحداث بمقتل عثامن.

بعد مقتل عثامن بن عفان هتافت الناس عىل اإلمام عيل)عليه السالم( يطلبون مبايعته، 
فامتنع قائاًل هلم : »دعوين والتمسوا غريي، فإنا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان، ال تقوم 
له القلوب، وال تثبت عليه العقول، وإن اآلفاق قد أغامت، واملحجة قد تنكرت، واعلموا 
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القائل، وعتب العاتب...«)20(. أين إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ومل أصغ إىل قول 
ولكن بعد إرصارهم عىل مبايعته قبلها)عليه السالم( وكان قبوله مرشوطًا فقد قال)عليه 
ُكْم َقِد اْخَتَلْفُتْم إيَِلَّ َوَأَتْيُتْم، َوإيِنِّ َقاِئٌل َلُكْم َقْوال إِْن َقبِْلُتُموُه َقبِْلُت َأْمَرُكْم،  السالم( :» إِنَّ

َوإاِل َفال َحاَجَة يِل فِيِه «)21(.

قالوا : ما قلت قبلناه ان شاء اهللّ، فجاء فصعد املنرب فاجتمع الناس الـيه فقال : اين قد 
كنت كارها المركم فابيتم اال ان اكون عليكم اال وانه ليس يل امر دونكم، اال ان مفاتيح 
مالكم معي اال وانه ليس يل ان آخذ منه درمها دونكم، رضيتم ؟.قالوا: نعم.قال : الّلهم 
اشهد عليهم ثم بايعهم عىل ذلك)22(.فتّمت البيعة يف مسجد رسول اهلل)صىل اهلل عليه 
وآله( يف املدينة املنّورة يوم اجلمعة خلمس بقني من ذي احلجة سنة مخس وثالثني للهجرة.

اثار  بيده  املسلمني  مال  امر  وضع  السالم(عىل  عيل)عليه  اإلمام  إرصار  ان  الشك 
شكوك والة عثامن الذين سّخروا جهاز احلكم ملصاحلهم اخلاّصة، وُأثروا ثراءًا فاحشًا ممّا 
اختلسوه من بيوت املال، ووجوه بني ُأمّية وعشائر قريش، وأيقنوا أّن اإلمام سيصادر 

األموال التي منحها هلم عثامن بغري حّق..

لإلمام  اإلصالحي  املرشوع  بوجه  للوقوف  حتاك  املؤآمرات  مابدأت  ورسعان 
عيل)عليه السالم(فكانت بدايتها يف مكة املكرمة بقيادة عائشة وطلحة والزبري؛ فنكثوا 
البيعة وخرجوا اىل البرصة بمن معهم من بني امية وَمن حوهلم.وكانت األخبار تصل 

تباعًا اىل اإلمام)عليه السالم( بام ُدبِّر يف مكة، ثم بخروج عائشة بمن معها.

أَمَر اإلمام)عليه السالم( بأن ُينادى يف الناس بالتأهب للمسري اىل العراق.فأتاه من 
يعتذر إليه من اخلروج، بحجة أن هذه فتنة، أو بأهنم ال يقاتلون مسلاًم.وكان ملالك االشرت 
اليه وقال  السالم(ارسع  نداء اإلمام عيل)عليه  بلغه  ملا  إذ  موقف خيتلف عن اآلخرين، 
له: »يا أمري املؤمنني، إنا وإن مل نكن من املهاجرين واألنصار، فإنا من التابعني بإحسان.
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بيعة عامة،  فيه.وهذه  بام رشكناهم  بأوىل  فليسوا  بام سبقونا،  أوىل  كانوا  القوم وإن  وإن 
اخلارج منها طاعن مستعتب.فُحّض هؤالء الذي يريدون التخلف عنك باللسان، فإن 

أبوا فأدهبم باحلبس«)23(.

ومن هنا صارت مواقف األشرت واضحًة َجليَّة املعامل ؛ فأصبح ُجنديًا خملصًا ألمري 
املؤمنني)عليه السالم(، ومل يفارقه قطٌّ والزمه يف كل معاركه، فقد توىل امر حتشيد الناس 
يف الكوفة بعد ان استأذن اإلمام قائال له :» فإن رأيت ُجعلت فداك أن تبعثني يف أثرهم 
فإن أهل الكوفة أحسن يل طاعة وإن قدمت عليهم رجوت أن ال خيالفني أحد منهم«)24(.
فأِذن له.وكانت مواقفه مشهودة يف حرب اجلمل، اّما يف صفني فكادت تكون هنايتها عىل 
يديه لوال خدعة رفع املصاحف، فقد كان عىل)عدوة فرس( من النرص، ولكنه ريض بام 

ريض به أمري املؤمنني)عليه السالم()25(.

كان معاوية حيسب لالشرت حسابه.وكان يعده من اخلص أصحاب عيل » فقد عده 
ضمن اخلمسة الذين قنت عليهم وهم : عيل واحلسن واحلسني- عليهم السالم- وعبد 
اهلل بن عباس، واالشرت ولعنهم«)26(، حتى انه قد ساءه ان سمع اخبار ارسال عيل مالك 
االشرت لوالية مرص، وكان معاوية يعتقد ان االشرت لو وصل اىل مرص مل يعد ملعاوية امل 
يف استاملتها جلانبه لذلك بذل طاقته يف منعه من الوصول اليها، وقد كان له ذلك عىل يد 
رأس اهل اخلراج املقيم يف)القلزم)27(( حيث بعث اليه معاوية كتابا جاء فيه :« أن عليا 
قد بعث باالشرت إىل مرص وإن كفيتنيه سوغتك خراج ناحيتك ما بقيت، فاحتل يف قتله 

بام قدرت عليه«)28(.

فاحتال الدهقان » ومحل إليه طعاما دس يف مجلته عسال جعل فيه سام، فلام رشبه االشرت 
قتله ومات من ذلك«)29(، عندها »قال عمرو بن العاص : إن هلل جنودًا من عسل«)30(، 
ويف رواية ان معاوية هو الذي قال » إن هلل جنودًا من عسل«)31(، يف حني يقول ابن كثري 
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:« فلام بلغ ذلك معاوية وعمرًا وأهل الشام قالوا : إن هلل جنودًا من عسل«)32(.

وألمهية االشرت فقد قال معاوية :« كان لعيل ابن ايب طالب يمينان قطعت احدامها 
يوم صفني- يعني عامر بن يارس- وقطعت األخرى اليوم-يعني مالك االشرت«)33(.

لقد صدق ابن ايب احلديد وهو يصف االشرت : » هلل أم قامت عن األشرت، لو أن إنسانا 
يقسم أن اهلل تعاىل ما خلق يف العرب و ال يف العجم أشجع منه إال أستاذه)عليا( عليه 

السالم ملا خشيت عليه اإلثم«)34(.

ولذلك قال فيه االمام وهو خياطب أصحابه : » ليت فيكم إثنني مثله، بل ليت فيكم 
مثله واحدًا يرى يف عدوي مثل رأيه «)35(.

نَه)عليه السالم( قائال : »هللِ َدرُّ مالك! وما مالك ؟! لو كان َجَباًل لكان فِنْدا،  وقد أبَّ
ولو كان حَجرًا لكان َصْلدا، أَما واهللِ لَيُهّدّن موُتك عامَلا، وَلُيفِرَحّن عامَلا، عىل ِمثل مالٍك 

فْلَتبِك البواكي وهل موجود كاملك «)36(.

وقال)عليه السالم( :» ال أرى مثله بعده أبدا«)37(.ولذلك تتوقف األقالم يف مدح 
مالك عند مدح االمام عليًا)عليه السالم( فقد مدحه »وَمْدُح اإلمام إمام كل َمْدح، ومن 

ض للقدح «)38(. تصّدى للقول َبْعَده فقد تعرَّ

إن يف ما تقدم من مشاهد سرية مالك االشرت يعطي صورة عن ان الرجل كان من 
ذوي احلزم واحلسم واإلعتداد بالرأي ال يرتدد إطالقًا يف اختاذ اإلجراء الكامل واحلاسم 
فيام يرى انه الصواب وما يب ان يكون.هذه الصفات التي اهلته ليكون مرشح االمام 
عيل الدارة والية تعد األهم بني واليات الدولة اإلسالمية، وعىل وفق منهج كان انموذجا 

يتعدى حدود الدولة اإلسالمية لو أتيح له التطبيق.
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عهد اإلمام علي)عليه السالم( ملالك األشرت :

معنى العهد لغًة :

الَعْهُد : »الَوِصيَُّة واألَمر قال اهللُ عز وجّل :) َأمَلْ َأْعَهْد إليُكْم يا َبنِي آَدَم(وكذا قوله تعاىل) 
وَعِهْدَنا إىل إِبراهيَم وإِسامعيَل(وقال البيضاويُّ َأي َأمرنامها لكوِن التوصيِة بطريِق 
َي بإىِل فهو حينئٍذ  األمر.وقال شيُخنا : وجعل بعُضُهم الَعْهَد بمعنَى امَلْوثِِق إال إذا ُعدِّ
م إىِل املرِء يف اليشِء والعهد الذي ُيكتب للوالة  بمعنى الوصية »)39(.«والَعْهُد التقدُّ
وهو مشتق منه«)40(.و«الَعْهُد...َعِهَد إليه من باب َفِهم أي أوصاه ومنه اشتق الَعْهُد 

الذي ُيكتب للوالة«)41(

معنى العهد ا�سطالحا:

قال اجلرجايّن: »العهد: حفظ اليّشء ومراعاته حاال بعد حال.هذا أصله ثّم استخدم 
يف املوثق اّلذي يلزم مراعاته«)42(.

يف  إليها  يرجعون  ووصايا  أوامر  لوالته  يكتب  أن  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  اعتاد 
ُيوجههم  أْن  ُه كان حريصا عىل  أنَّ إالّ  الدقيقة لوالته  بالرغم من معرفته  إدارة والياهتم 
الوجهة الصحيحة من خالل رسم اخلطوط العريضة ملا يب ان تكون عليه سياساهتم يف 
إدارة والياهتم، »فقد كتب اىل حممد بن ايب بكر برناجمًا أخالقيًا لتهذيب النفوس وتطهري 
القلوب وتقوية عنرص التقوى يف االنسان «)43(.وعهد اإلمام عيل)عليه السالم( هوكتاب 
أمر  اضطرب  أعامهلا حني  و  يوليه عىل مرص  أن  قرر  عندما  النخعي  األشرت  ملالك  كتبه 
واليها حممد بن أيب بكر، و قد وصف بأنه أطول عهد كتبه اإلمام و أمجعه للمحاسن)44(.
وما يالحظ عىل العهد انه جاء عىل فقرات، تكون بدايتها عىل صيغة األمر، وهذا يعني 
أنَّ اإلمام عليًا)عليه السالم( أراد بذلك إلزام الوايل بتنفيذ ما جاء بالكتاب، مشعرا إياه 
ان هناك عينًا تراقبه ولذلك تكررت عبارات التنبيه والتحذير يف فقرات الكتاب.والعهد 



135املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

» نسيج وحده، ومنه تعلم الناس اآلداب والقضايا واألحكام والسياسة «)45(.

العهد إن غرض اإلمام)عليه السالم( هو اصالح احلُكم واحلاكم  يتبني مما جاء يف 
وجوهر هذا اإلصالح هو العدل املنصف املعزز بالعفو املبتعد قدر املستطاع عن العقوبة 
» وال تندمن عىل عفو وال تبجحن بعقوبة «)46( والذي عناه االمام عيل)عليه السالم( 
أن العفو والنصح وتعريف املخطيء بخطئه افضل يف بناء املجتمع السليم من العقوبة.
مؤكدا عىل إنسانية العالقة بني الراعي والرعية.القائمة عىل التسامح والرمحة واملواساة، 

مشعرا الوايل أنه حتت عني املراقبة يف حركاته وسكناته.

وأمهية هذا العهد انه :»ناظر جلميع ابعاد وجهات اإلدارة والتدبري ألمور احلكومة، 
أبدًا وترسم يف  القدم، والتبىل  ثابتة وقواعد متامسكة اليطرأعليها  وحيتوي عىل أصول 

مضامينها كافة تفاصيل احلياة السياسية واإلدارية يف احلكومة اإلسالمية«)47(.

قبل  ومات  األشرت  َسمَّ  مّلا  معاوية  اىل  صار   « وأنام  مرص  إىل  يصل  مل  العهد  أنَّ  غري 
ألن  لإلنسانية  خسارة  كانت  منه«)48(.وقد  ويعجب  فيه  ينظر  فكان  مرص  إىل  وصوله 
اإلمام عليًا)عليه السالم( أراد من العهد ان يكون خطابًا للحكام مسلمني وغري مسلمني 
من خالل شخص مالك األشرت، كام أّن العهد كتب يف زمن هو من أكثر ازمنة الدولة 

اإلسالمية عدالً لألنسان، وإنصافًا حلقوقه ألنه زمان خالفة اإلمام عيل)عليه السالم(.

اأهمية م�سر :

لعمر  العاص مرص  بن  » جبا عمرو  فقد  كانت مرص غنيًة بجندها وثرية بخراجها 
بن اخلطاب أثني عرش ألف ألف دينار، فرصفه عنها عثامن بعبد اهلل بن أيب رسح فجباها 
أربعة عرش ألف ألف دينار«)49(، » واستقر خراج مرص يف أيام معاوية عىل ثالثة آالف 
ألف دينار...«)50( وهو مبلغ كان يغطي العديد من النفقات التي كان حيتاجها معاوية يف 
الذمم، وكانت مرص يف  تثبيت حكمه ورشاء  السالم(، ويف  حربه مع اإلمام عيل)عليه 
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مقدمة الواليات التي انتفضت عىل عثامن فكان عىل رأس وفدها إليه » الغافقي بن حرب 
العكي «)51(.وبعد ان متت البيعة لإلمام عيل)عليه السالم(دخلت مرص يف طاعته، فعني 
قيس بن سعد واليًا عليها »وخرج يف سبعة من أصحابه حتى أتى مرص وقرأ عليهم كتابًا 

يعلمهم بمبايعته وطاعته وأنه أمريهم «)52(

وبدخول مرص يف طاعة عيل)عليه السالم (، وانتصاره عىل الناكثني يف البرصة، وجد 
معاوية نفسه بني فكي كاّمشة ؛ لذلك حاول استاملة مرص اليه بكل الوسائل فعرض عىل 
قيس ان ينقلب عىل اإلمام عيل » ويعظم قتل عثامن ويطّوقه علًيا، وحيّضه عىل الرباءة من 
ذلك ومتابعته عىل أمره، عىل أن يوليه العراقني إذا ظفر وال يعزله، ويويّل من أراد من 
أهله احلجاز كذلك ويعطيه ما يشاء من األموال...«)53(، مل يفلح معاوية يف ما سعى اليه 

وباءت كل حماوالته بالفشل.

وبعد انرصاف الناس من صفني انتظارًا لنتائج التحكيم بايع اهل الشام معاوية خليفة، 
واختلف الناس بالعراق عىل االمام عيل)عليه السالم(، فام كان ملعاوية هم إالّ مرص فكان 
يرجو » أن يكون إذا ظهر عليها ظهر عىل حرب عيل، لِِعظم خراجها، قال: فدعا معاوية 
من كان معه من قريش..ومن غريهم...فقال هلم: أتدرون مِلَ دعوتكم؟ إين قد دعوتكم 
ألمر مهم أحب أن يكون اهلل قد أعان عليه...فقال عمرو بن العاص: أرى واهلل أمر هذه 
لتسألنا  إذن  أمُرها، فدعوتنا  أهلها، أمهك  الكثري خراجها والكثري عددها وعدد  البالد 
عن رأينا يف ذلك، فإن كنت لذلك دعوتنا، وله مجعتنا، فاعزم وأقدم، ونِعم الرأي رأيت! 
َك وِعز أصحابك، وكبت عدوك وذل أهل اخلالف عليك«)54(.و كانت  ففي افتتاحها ِعزُّ
مرص يف نفس عمرو بن العاص ألنه هو الذي فتحها يف سنة تسع عرشة من اهلجرة يف 
خالفة عمر فكان لعظمها يف نفسه و جاللتها يف صدره و ما قد عرفه من أمواهلا و سعة 
َكتب   « فقدقيل  ِدينِه.ولذلك ساوم معاوية عليها  ثمنا من  أن يعلها  الدنيا ال يستعظم 
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عيل إىل عمرو، فأقرأه معاوية وقال: قد ترى)ما كتب إيل عيل(، فإما أن ترضيني، وإما 
أن أحلق به، قال : ما تريد ؟، قال: مرص، فجعلها له«)55(.وهكذا فان » عمرو بن العاص 
بايع معاوية عىل قتال عيل بن ايب طالب عليه السالم وان له مرص طعمة مابقي «)56(.وقد 
حاول عدد من الكتاب ان يفندوا هذا االتفاق باعتباره اليليق باصحاب رسول اهلل)صىل 
ان  نقضه،  قاطبة عىل  التواريخ  اجتمعت  :»ولو  فيه  قال  العقاد  أنَّ  إالّ  ؛  وآله(  اهلل عليه 
االتفاق بني الرجلني كان اتفاق مساومة ومعونة عىل امللك والوالية، وان املساومة بينهام 

كانت عىل النصيب الذي آل اىل كل منهام.ولواله ما كان بينهام اتفاق «)57(.

ومّلا اضطربت مرص عىل حمّمد بن أيب بكر واشتدت الفتنة فيها كتب اىل االمام عيل 
باألموال  فامددين  كان لك يف أرض مرص حاجة  :»فإن  كتابه  بذلك ومما جاء يف  خيربه 
والرجال « فلام قرأ اإلمام كتاب حممد ساءه ذلك كثريًا وقال :»ما ملرص إال أحد الرجلني 
صاحبنا الذي عزلناه عنها-يعني قيس بن سعد بن عبادة-أو مالك بن احلارث-يعني 
األشرت هذا  فانتدب اإلمام)عليه السالم( مالكًا وواّله عليها«)58(.وكتب اليهم يعرفهم 
به »فقد بعثت إليكم عبدًا من عباد اهلل ال ينام أّيام اخلوف، وال ينكل عن األعداء ساعة 

وع، أشدُّ عىل الفّجار من حريق النار، وهو مالك...«)59(. الرَّ
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أملبحث األول

 صالح الراعي

ال�سالح لغًة :

وبغريه  السليم،  املجتمع  بناء  عليه  يقوم  الذي  األساس  هو  الصالح  أنَّ  املؤكد  من 
اليمكن للحياة أن تستقيم ؛ إذ اليمكن لإلنسان أن يعيش سعيدًا يف جمتمع يسوده الفساد، 
وتكمن أمهية الصالح يف كونه » جامعًا لكل خري، وله مراتب غري متناهية ومرتبة الكامل 
فيه َمْرَتبة عليا ولذا طلبها األنبياء)60(«)61(.ولذلك جاء تعريف الصالح عىل أنه نقيض 

الفساد.

َصُلَح  اْلَفَساِد.ُيَقاُل:  ِخاَلِف  َعىَل  َيُدلُّ  َواِحٌد  َأْصٌل  َواحْلَاُء  ُم  َوالالَّ اُد  »الصَّ )َصَلَح( 
اَلح : ِضدُّ الَفَساِد «)63(.ويف تعريف  ُء َيْصُلُح َصاَلًحا«)62(.ويف تعريف اخر » الصَّ ْ اليشَّ

المة من العيب «)64(. الح يعني : »االستقامة، وـ السَّ آخر أن الصَّ

ال�سالح ا�سطالحا :

»هو سلوك طريق اهلدى.وقيل هو استقامة احلال عىل ما يدعو إليه العقل والرشع.
والصالح القائم بام عليه من حقوق العباد وحقوق اهلل تعاىل «)65(.وعرفه االلويس قائاًل : 

» الصالح هو عبارة عن اإلتيان بام ينبغي والتحرز عام ال ينبغي «)66(.

الراعي : »الوايل..وكل من ويل أمر قوم فهو راعيهم وهم رعيته «)67(.

االمام  يعكس رؤية  مالك االشرت  اىل  السالم(  االمام عيل)عليه  ما جاء يف عهد  ان 
عيل)عليه السالم( يف كيفية ادارة دفة احلكم، فاإلمام)عليه السالم( يؤكد عىل أمهية البعد 
الشخيص، والصفات الشخصية التي يب أن تتوفر يف من يتصدى للقيادة والتي تلعب 
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دورًا أساسيًا يف نجاح القائد أو فشله، ولذلك جاء العهد شامال بكل مايتعلق بمؤسسة 
احلكم مبتدئًا بتحديد مسؤولية الراعي ومبينا خطورة منصبه وما يتطلبه من خصائص 
البد أن يتحىّل هبا من يتصدى ملسؤولية هذه االوظيفة، وأنَّ رضورة هذه اخلصائص تزداد 
كّلام كان املنصب مهاًم.ولذلك فإن اإلمام عليًا)عليه السالم( كان خيتار الرجل املناسب 
للمكان املناسب، ومل حيدث انه اختار من والته من اليمتلك املؤهالت الذاتية للحكم 
السالم(  قوله)عليه  يف  جاء  كام  مهمة،  من  اليه  أوكل  ما  إدارة  يف  توازنه  له  حتفظ  التي 
ما هو مركوز يف طبعه من اخلري  ْكته واليته عىل حسب  الوايل يف عمله حرَّ »إذا قوي   :
والرش«)68(.وهذا ماكان يتمتع به مالك االشرت عىل حد وصف االمام عيل)عليه السالم( 
قائال له :«أما بعد، فانك َمن استظهر به عىل إقامة الدين وأقمع به نخوة األثيم، وأسّد 
به ثغر املخوف«)69(.فوالّه مرص وقال له :» ليس هلا غريك، ُأخرج رمحك اهللَّ! فإين إن مل 
أوصك اكتفيت برأيك واستعن بِاهللَِّ َعىَل َما أمهك، فاخلط الشدة باللني، وارفق َما َكاَن 
الرفق أبلغ، واعتزم بالشدة حني ال يغني عنك إال الشدة«)70(، وحدد له مهام وظيفته يف 

مرص » جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصالح أهلها، وعامرة بالدها«)71(.

وكان اإلمام عيل)عليه السالم( يرى ان عملية اإلصالح تكاملية بني الراعي والرعية 
ِعيَِّة «)72(،  الرَّ بِاْستَِقاَمِة  إاِلَّ  اْلُواَلُة  َتْصُلُح  َواَل  اْلُواَلِة  إاِلَّ بَِصاَلِح  ِعيَُّة  الرَّ َتْصُلُح  »َفَلْيَسْت 
وصالح الوايل يبدأ من إصالح ذاته، وعىل من يريد ان يتوىل ادارة غريه ان يبدأ بادارة 
نفسه كام جاء يف قول االمام عيل)عليه السالم( :» َمْن َنَصَب َنْفَسُه لِلنَّاِس إَِمامًا َفَعَلْيِه َأْن 

ِه َو ْلَيُكْن َتْأِديُبُه بِِسرَيتِِه َقْبَل َتْأِديبِِه بِِلَسانِِه«)73(. َيْبَدَأ َفْلَيْبَدْأ بَِتْعِليِم َنْفِسِه َقْبَل َتْعِليِم َغرْيِ

اصالح  اىل  فيها  هيدف  والتي  عامله  اىل  وأوامره  وصاياه،  جاءت  االجتاه  وهبذا 
واضحة  توجيهات  األشرت  مالك  السالم(اىل  عهده)عليه  تضمن  وقد  نفس)الراعي(، 
لبناء شخصية الوايل أمره فيها بأمور هي عىل مايبدو اركان صالح الراعي :» أمره بتقوى 
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التي ال يسعد أحد إال  فرائضه وسننه  به يف كتابه: من  أمر  ما  اهلل وإيثار طاعته، واتباع 
ويده  بقلبه  سبحانه  اهلل  ينرص  وأن  وإضاعتها،  جحودها  مع  إال  يشقى  وال  باتباعها، 
ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنرص من نرصه وإعزاز من أعزه.وأمره أن يكس نفسه 

من الشهوات ويزعها عند اجلمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إال ما رحم اهلل«)74(.

واإلمام عيل)عليه السالم( عندما يأمر بذلك انام يريد أن خُيضع)ذات نفس( والته 
يبدأ اإلصالح  امليدان األول لإلصالح، وهبا  النفس هي  اىل عملية إصالح شامل إلن 
احلقيقي، فالذي يقدر عىل اصالح نفسه يكون عىل غريها أقدر، وفالح العبد يف الدنيا 
فُُجورََها  لَْهَمَها 

َ
فَأ اَها  َسوَّ َوَما  َوَنْفٍس   : تعاىل  قال  فقد  نفسه  مرتبط بصالح  واآلخرة 

اَها )75(.وهكذا حدد االمام عيل)عليه  َها َوقَْد َخاَب َمن َدسَّ فْلََح َمن َزكَّ
َ
َوَتْقَواَها قَْد أ

السالم( ُأسس صالح الوايل : » أن يكون متقيًا مطيعًا هلل، متبعًا ألوامره، نارصًا له تعاىل، 
قامعًا شهوته عن احلرام، مانعًا نفسه عن املعايص «)76(.وسيتناوهلا البحث كام يأيت :

1-أن يكون متقيًا مطيعًا هلل تعاىل :-

التقوى :»من الوقاية، وهي ما حيمي به اإلنسان نفسه «)77(.وقد وردت)التقوى(يف 
القرآن الكريم هبذا اللفظ يف مخس عرشة مرة كام وردت بصور بيانية أخرى يف مواضع 
عدة)78(.وملفردة التقوى مساحة كبرية يف كالم اإلمام عيل)عليه السالم(، وتكاد الختلو 
منها خطبة من خطبه أو كتاب يوجهه اىل عامل من عامله، ومما قاله يف التقوى :»التَّْقَوى 
ياَمِن«)79( أي اصله واساسه، وقال)عليه السالم(: »إنَّ َتْقَوى اهللِّ ِمْفتاُح َسداد،  ِسنُْخ اإْلِ
وُتنَْجُح  َينُْجواهلاِرُب،  هِبا  َهَلَكة،  ُكلِّ  ِمْن  َوَنجاٌة  َمَلَكة،  ُكلِّ  ِمْن  وِعْتٌق  َمعاد،  وَذخرَيُة 
غاِئُب«)80(.ويف بيان عالمات املتقني ماجاء يف قول اهلل تعاىل :لَّيَْس  امَلطالُِب، َوُتناُل الرَّ
َواْلَوِْم  بِالّلِ  آَمَن  َمْن  الِْبَّ  َولَـِكنَّ  َوالَْمْغرِِب  الَْمْشِِق  قَِبَل  وُُجوَهُكْم  ُّواْ  تَُول ن 

َ
أ الِْبَّ 

َواْلََتاَم  الُْقْرَب  َذوِي  ُحّبِهِ  َعَ  الَْماَل  َوآَت  َوانلَّبِّيَِي  َوالِْكَتاِب  َوالَْمآلئَِكةِ  الِخرِ 
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َوالُْموفُوَن  َكةَ  الزَّ َوآَت  لةَ  الصَّ قَاَم 
َ
َوأ الّرِقَاِب  َوِف  آئِلَِي  َوالسَّ بِيِل  السَّ َوابَْن  َوالَْمَساكَِي 

ِيَن َصَدقُوا  ولَـئَِك الَّ
ُ
ِس أ

ْ
اء وَِحَي اْلَأ َّ َساء والضَّ

ْ
ابِرِيَن ِف اْلَأ بَِعْهِدهِْم إَِذا َعَهُدواْ َوالصَّ

ولَـئَِك ُهُم الُْمتَُّقوَن )81(.وفيام نقل عن اإلمام الباقر)عليه السالم( قال :» كان أمري 
ُ
َوأ

املؤمنني)عليه السالم( يقول : ألهل التقوى عالمات ُيعرفون هبا : صدق احلديث، وأداء 
وقّلة  الضعفاء،  األرحام، ورمحة  والبخل، وصلة  الفخر  وّقلة  بالعهد،  والوفاء  األمانة، 
يقّرب  فيام  العلم  واّتباع  احللم،  وسعة  اخللق،  وحسن  املعروف،  وبذل  للنساء،  املؤاتاة 
إىل اهلل عّز وجّل«)82(، و التقوى كام فسها االمام الصادق)عليه السالم( »ان اليفقدك 
اهلل حيث امرك، واليراك حيث هناك«)83(، فالتقوى إذن :»قوة روحية تتولد من التمرين 
تنمو  االنسان  يف  حالة  الذنوب«)84(.فهي  من  املعقول  احلذر  من  حيصل  الذي  العميل 
باملتابعة الفكرية والرتبية الروحية، ولذلك كان األمام عيل)عليه السالم( ينمي التقوى 
يف املجتمع من خالل اخلطب والرسائل ومتابعة تنفيذ مايطرحه بنفسه ومن خالل جهاز 

رقايب واسع.

تسعى  هدفا  فكانت  اليها  بعثوا  التي  األمم  اىل  األنبياء  مجيع  دعوة  التقوى  تزل  ومل 
َماَواِت  الرساالت الساموية اىل حتقيقها يف نفوس الناس كام يف قوله تعاىل :َولّلِ َما ِف السَّ
ِن اتَُّقواْ اللَّ ِإَون 

َ
وتُواْ الِْكَتاَب ِمن َقبْلُِكْم ِإَويَّاُكْم أ

ُ
ِيَن أ يَْنا الَّ رِْض َولََقْد َوصَّ

َ
َوَما ِف ال

رِْض َوَكَن اللُّ َغنِّياً َحِيداً )85(.فالتقوى 
َ
َماَواِت َوَما ِف ال ِ َما ِف السَّ تَْكُفُرواْ فَإِنَّ لِلّ

اذن »رشيعة عامة جلميع األمم مل يلحقها نسخ والتبديل، بل هي وصية اهلل يف األولني 
السالم(  عيل)عليه  اإلمام  يقول  كام  اجلنة  اىل  بصاحبها  تنتهي  واالخرين«)86(.والتقوى 
اجلَنََّة«)87(. َفَأْوَرَدهْتُُم  َتها،  َأِزمَّ َوُأْعُطوا  َأْهُلَها،  َعَلْيَها  مُحَِل  ُذُلٌل  َمَطاَيا  التَّْقَوى  َوإِنَّ  َأالَ   «:
وبني)عليه السالم( أمهية التقوى يف احلياة الدنيا وعاقبة املتقني يف االخرة فقال : »َفإِنَّ 

اْلتَّْقَوى يِف اْلَيْوِم احلْرُز َواجلُنَُّة، َويِف َغد الطَِّريُق إىَِل اجلَنَّة«)88(.
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َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َعىَل  :»َلْيَس  الكريمة  لآلية  تفسريه  يف  الطباطبائي  وخيلص 
َقْوا َوآَمنُوا ُثمَّ  اتَّ احِلَاِت ُثمَّ  َقْوا َوآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ اتَّ َما  إَِذا  احِلَاِت ُجنَاٌح فِياَم َطِعُموا  الصَّ
َقْوا َوَأْحَسنُوا َواهللَُّ حُيِبُّ امْلُْحِسننَِي«)89( إىل القول : »وأما تكرار التقوى ثالث مرات،  اتَّ
مجيعًا  املراتب  مقارنة  وجوب  إىل  اإلشارة  لتأكيد  فهو  به  مجيعًا  الثالث  املراتب  وتقييد 
للتقوى الواقعي من غري غرض آخر غري ديني، وقد مر يف بعض املباحث: أن التقوى 
ليس مقامًا خاصًا دينيًا بل هو حالة روحية جتامع مجيع املقامات املعنوية أي لكل مقام 

معنوي تقوى خاص خيتص به«)90(.

طاعته(  :)وإيثار  فقال  تعاىل  هلل  بالطاعة  التقوى  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  وَقَرَن 
عىل أن ُتؤَثر هذه الطاعة عاّم سواها، فمن وصيته ألحد عامله :» واعمل بطاعة اهلل فيام 
اىل  كتب  فقد  ؛  املتقني  فعل  من  اإلمام  وطاعة  اهلل  طاعة  أنَّ  اعترب  كام  منها«)91(،  والك 
سعد بن مسعود واليه عىل املدائن : »..وأطعت ربك، وأرضيت إمامك فِْعُل امُلرِبِّ النقي 

النجيب«)92(.

2- أن يكون متبعًا ألوامر اهلل تعاىل :

»واتباع ما أمر به يف كتابه: من فرائضه وسننه التي ال يسعد أحد إال باتباعها، وال 
يشقى إال مع جحودها وإضاعتها«)93(.

باتباع  الوالة  لكل  خالله  ومن  ملالك  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  امر  أّن  والشك 
فرائض اهلل تعاىل، لكي تكون حياهتم امتدادًا لتلك الفرائض، وتعبريًا عن عبوديتهم هلل 
تعاىل، وتطبيقًا ملا يف تلك الفرائض من مفاهيم اإلستعانة باهلل والثقة به.وهنا يرسم اإلمام 
عيل)عليه السالم( لوالته طريق العالقة باهلل تعاىل، ليكون الوايل عىل صلة دائمة مع اهلل 
تعاىل، فيتجنب الزلل، أو اإلنحراف عن طريق احلق من خالل استشعاره املستمر بوجود 

الرقيب معه.
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تعاىل  اهلل  إن  قال   «: الفرائض  إداء  أمهية  وآله(  عليه  اهلل  اهلل)صىل  رسول  بني  وقد 
مما  إيل  أحب  بيشء  عبدي  إيل  تقرب  وما  باحلرب  آذنته  فقد  وليا  يل  عادى  يقول:)من 

افرتضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إيل حتى أحبه(«)94(.

كام بني اإلمام عيل)عليه السالم( املقصود بالفرائض فقال :» أما ما فرضه اهلل سبحانه 
يف كتابه فدعائم اإلسالم، وهي مخس دعائم : وعىل هذه الفرائض اخلمس بني اإلسالم، 
فجعل سبحانه لكل فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود ال يسع أحدا جهلها، أوهلا 
الصالة ثم الزكاة ثم الصيام ثم احلج ثم الوالية، وهي خامتتها واجلامعة جلميع الفرائض 
كأداء  عبادة  :»ال  فقال  العبادات  أفضل  من  الفرائض  إداء  اعترب  «)95(.وقد  والسنن 

الفرائض«)96(.

ومن كالم لإلمام احلسن العسكري)عليه السالم( بني فيه ما أراد اهلل تعاىل بفرض 
الفرائض يقول به :» إن اهلل بمنه ورمحته ملا فرض عليكم الفرائض مل يفرض ذلك عليكم 
حلاجة منه إليكم بل برمحة منه ال إله إال هو عليكم ليميز اخلبيث من الطيب وليبتيل ما 
يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم لتسابقوا إىل رمحة اهلل ولتتفاضل منازلكم يف جنته 
الزكاة والصوم والوالية«)97(.وأداء  وإيتاء  الصالة  ففرض عليكم احلج والعمرة وإقام 

الراعي لفرائض اهلل هو بمثابة اإلعداد املعنوي له.

بة اىل اهلل تعاىل، عدل الراعي يف رعيته كام جاء يف حديث رسول  وأهم الفرائض امُلَقرِّ
إمام  إليه جملسًا  القيامة وأدناهم  يوم  اهلل  إىل  العباد  :»إن أحب  اهلل عليه وآله(  اهلل)صىل 

عادل«)98(

ومن املؤكد ان األنموذج األمثل بالعدل بعد رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( هو اإلمام 
عيل)عليه السالم(، ويكفي أن نسوق مثاًل ألمهية العدل عند اإلمام عيل بن ايب طالب ما 
جاء يف كالم ابن األثري املؤّرخ املعروف يف وصف عدالة اإلمام)عليه السالم(: »إّن زهده 
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وعدله ال يمكن استقصاؤمها، وماذا يقول القائل يف عدل خليفٍة يد يف ماٍل جاءه من 
مه أجزاءًا كام قّسم املال، ويعل عىل كل جزء جزءًا، ويساوي بني  أصفهان رغيفًا فيقسِّ

الناس يف العطاء، ويأخذ كأحدهم«)99(.

3- أن يكون نارصًا هلل تعاىل :

»وأن ينرص اهلل سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنرص من نرصه 
وإعزاز من أعزه«)100(.يوكد االمام)عليه السالم( ان عىل الراعي ان) ينرص اهلل سبحانه 
ِيَن آَمُنواْ َوَتْطَمئِنُّ قُلُوُبُهم  بقلبه ويده ولسانه(، فالقلب حييا بذكر اهلل لقول اهلل تعاىل:الَّ
َتْطَمئِنُّ الُْقلُوُب)101(.وامهية القلب تكمن يف كونه املترصف  الّلِ  َل بِِذْكرِ 

َ
أ الّلِ  بِِذْكرِ 

يف االنسان ومنه يكتسب االستقامة او سواها فقد قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه واله(: 
ُكلَُّه  اجْلََسُد  َفَسَد  َفَسَدْت  َوإَِذا  ُه،  ُكلُّ اجْلََسُد  إَِذا َصُلَحْت َصُلَح  اجْلََسِد ُمْضغًة  يِف  إِنَّ  َأال   «
ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ يَا   : قوله  يف  ه  َنرَصَ من  نرْصِ  تعاىل  اهلل  تعهد  «)102(.وقد  اْلَقْلُب  َوِهَي  َأال 

تعاىل  اهلل  من  وعد  وهذا   ،)103(قَْداَمُكْم
َ
أ َوُيثَّبِْت  يَنُصُْكْم   َ اللَّ وا  تَنُصُ إِن  آَمُنوا 

نَّ  واهلل ال خيلف وعده.وقد بني اهلل تعاىل صفات من يستحقون النرص فقال :َوَلَنُْصَ
َلةَ  الصَّ قَاُموا 

َ
أ رِْض 

َ
اْل ِف  نَّاُهْم  َمكَّ إِْن  ِيَن  الَّ َعزِيٌز*  لََقوِيٌّ   َ اللَّ إِنَّ  هُ  َينُْصُ َمْن   ُ اللَّ

)104(.ويف نرص اهلل  ُمورِ
ُ
ِ َعقَِبُة اْل َمُروا بِالَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن الُْمنَْكرِ َولِلَّ

َ
َكةَ َوأ َوآتَُوا الزَّ

تعاىل صالح الراعي كام جاء يف قول الراغب :»والنرص من اهلل معونة األنبياء واألولياء 
وصاحلي العباد بام يؤدي إىل صالحهم عاجاًل او آجاًل وذلك تارة يكون من خارج بمن 
يقيضه اهلل فيعينه وتارة من داخل بأن يقوي قلب األنبياء أو األولياء أو يلقي الرعب يف 

قلوب األعداء«)105(.
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4- أن يكون قامعًا شهوته عن احلرام :

أمارة  النفس  فإن  اجلمحات،  عند  ويزعها  الشهوات  من  نفسه  يكس  أن  وأمره   «
بالسوء إال ما رحم اهلل «)106(.

اهلل)صىل  رسول  قال  فقد  العقل،  اركان  من  ركنًا  تعاىل  اهلل  حمارم  اجتناب  يعد 
اإلمام  كان  و   ،)107(» َعاِقال  َتُكْن  اهللَِّ  َفَراِئَض  َوَأدِّ  اهللَِّ  حَمَاِرَم  اْجَتنِْب  وآله(:»  عليه  اهلل 
عليًا)عليه السالم( حريصًا عىل تربية أتباعه عىل الكف عن املحارم، فمن وصية له إلبنه 

احلسن)عليهام السالم( : »..والورع كالكف عن حمارم اهلل «)108(.

لِلنَّاِس  »وشح بنفسك عام ال حيل لك«، اإلنسان جمبول عىل حب الشهواتُزّيَِن 
َواْلَيِْل  ةِ  َوالْفِضَّ َهِب  الَّ ِمَن  الُْمَقنَطَرةِ  َوالَْقَناِطيِ  َواْلَنَِي  الّنَِساء  ِمَن  َهَواِت  الشَّ ُحبُّ 
.)109(نَْيا َواللُّ ِعنَدهُ ُحْسُن الَْمآِب نَْعاِم َواْلَرِْث َذلَِك َمَتاُع اْلََياةِ ادلُّ

َ
الُْمَسوََّمةِ َوال

ولكن اإلمام عيل)عليه السالم( يريد من عامله ان يكون ضنينا بنفسه ال يعطيها ملفاتن 
الدنيا بال حساب وال حدود وذلك برتويضها والتضييق عليها فيام حتب من احلالل حتى 
يتمكن منها وتنقاد اليه فيام ينهاها عن احلرام.وقد رسم االمام عيل)عليه السالم( منهجا 
َوَجّل الَُروَضنَّ َنْفيِس  لرتويض النفس فقال :» َواْيُم اهللِ َيِمينًا أْسَتْثنِي فِيَها بَِمِشيَئِة اهللِ َعزَّ
َوالََدَعنَّ  َمْأُدومًا  بِامْلِْلِح  َوَتْقنَُع  َمْطُعومًا،  َعَلْيِه  َقَدرْت  إَِذا  اْلُقْرِص  إىَِل  َمَعها  هَتشُّ  ِرَياَضًة 

ُمْقَلتِي َكَعنْيِ َماء، َنَضَب َمِعينَُها، ُمْسَتْفِرَغًة ُدُموَعَها «)110(.

يف  االنسان  مستقبل  ويتحدد  بنفسه  ابتالؤه  هو  به  االنسان  ُيبتىل  ما  اصعب  من  ان 
ا َمْن َخاَف  مَّ

َ
دنياه او يف االخرة عىل مدى نجاحه يف هذا االمتحان.فقد قال تعاىل: َوأ

َمَقاَم َرّبِهِ َوَنَه انلَّْفَس َعِن الَْهَوى)111(.وقد اعترب النبي)صىل اهلل عليه واله( منازعة 
»أّن   : السالم(  طالب)عليه  ايب  بن  عيل  عن  روي  فقد  األكرب  اجلهاد  هو  هواها  النفس 
رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( بعث رسّية، فلاّم رجعوا، قال: مرحبًا بقوم قضوا اجلهاد 
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األصغر وبقي عليهم اجلهاد األكرب، قيل : يا رسول اهلل وما اجلهاد األكرب؟ فقال : جهاد 
النفس، ثّم قال)صىل اهلل عليه وآله( :)افضل اجلهاد من جاهد نفسه بني جنبيه(«)112(، 
هواه«)113(،  غلب  من  الناس  :»أشجع  يقول  السالم(  عيل)عليه  لإلمام  حديث  ويف 
ويرى)عليه السالم( :»ان صالح النفس جماهدة اهلوى«)114(، وحيذر من شهوات النفس 
َشْهَوٍة. يِف  َيْأيِت  إالَّ  اهللِ يَشٌء  َمْعِصَيِة  ِمْن  َما   «: فيقول  تعاىل  ويعتربها مفتاحًا ملعصية اهلل 
ٍء َمنِْزعًا،  َفَرِحَم اهللُ َرُجاًل َنَزَع َعْن َشْهَوتِِه، َوَقَمَع َهَوى َنْفِسِه، َفإنَّ هِذِه النَّْفَس َأْبَعُد يَشْ
َتَزاُل َتنِْزُع إىَِل َمْعِصَيٍة يِف َهوًى«)115(.وكس النفس عن الشهوات هي دعوة اىل  َا الَ  َوإهنَّ
التعفف » إذ من املستحيل أن يكون عفيفًا متى اسرتسل مع شهواته «)116(، ويعرف ضبط 
النفس ومنعها من االسرتسال وراء رغباهتا عند فالسفة األخالق بـ)االعتدال(، وعرف 
عدم  ان  حني  يف  باللّذات«)117(،  مايتعلق  كل  يف  القيم  :»الوسط  بأنه  اإلعتدال  ارسطو 

االعتدال يعني :»افراطًا يف اللذات وَأنَّه مذموم »)118(.

و يرى اإلمام عيل يف التقوى ترويضًا للنفس عىل كبح الشهوات والوصول اىل ضفة 
اَم ِهَي َنْفيِس َأُروُضَها بِالتَّْقَوى لَِتْأيِتَ آِمنًَة َيْوَم اخْلَْوِف  األمان ؛ فتحدث عن نفسه قائاًل :»َوإِنَّ

، َوَتْثُبَت َعىَل َجَوانِِب امْلَْزَلِق «)119( االَْكرَبِ

5- أن يكون مانعًا نفسه عن املعايص :

يف  السالم(  عيل)عليه  االمام  الصالح«.يوكد  العمل  اليك  الذخائر  احب  »فليكن 
صالح الراعي عىل العمل الصالح ويويص مالكًا بان يكون أحب ما يكتنزه يف حياته، 
الن العمل الصالح إذا اجتمع مع االيامن يف شخص نفذ حب ذلك الشخص اىل قلوب 
آَمنُوا  ِذيَن  الَّ تعاىل:إِنَّ  لقوله  راعيا،  كان  ان  رعيته  أوساط  يف  بالقبول  وحظي  الناس 
املقرون  االيامن  جسد  من  )120(.وخري  ُوّدًا  مْحَُن  الرَّ هَلُُم  َسَيْجَعُل  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا 
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بالعمل الصالح هو االمام عيل)عليه السالم( ولذلك يذهب املفسون اال ان هذه االية 
قد نزلت بحقه)121(.

وبني)عليه السالم( مقومات العمل الصالح لإلنسان قائاًل:
»فاملك هواك«.و يف اللغة : »اهلَوى مقصورًا : َهَوى النَّْفس، وإِذا َأضفته إِليك قلت 
، وَهوى النفِس  : امَلْهِويُّ َهواَي، واهلَوى : الِعْشق يكون يف مداخل اخلري والرش، واهلَِويُّ
: إِرادهتا واجلمع األَْهواء«)122(.وقال الراغب : »اهلوى : ميل النفس إىل الشهوة، ويقال 
ذلك للنفس املائلة إىل الشهوة وقيل : سمي بذلك؛ ألنه هيوي بصاحبه يف الدنيا إىل كل 

داهية ويف اآلخرة إىل اهلاوية، واهلوي : سقوط من علو إىل سفل«)123(.

داعية  غري  من  الشهوات  من  تستلذه  ما  إىل  النفس  »ميالن  اهلوى   : االصطالح  يف 
هتوى  ما  وراء  السري  فهو   « الرشعي  االصطالح  يف  اهلوى  باتباع  املراد  الرش«)124(.أما 
النفس وتشتهي أو النزول عىل حكم العاطفة من غري حتكيم العقل أو الرجوع إىل رشع 

أو تقدير لعاقبة«)125(.

واهلوى واحد من أهم نوازع اإلنسان الداخلية التي تلعب دورًا كبريًا يف إفساد حياة 
اإلنسان فتكون حائاًل بينه وبني اهلداية.واليعني هني اإلسالم االنسان عن اتباع اهلوى 
أنه أراد حرمانه من التمتع بامللذات أو منعه من إشباع غرائزه ؛ فـ »الناس أبناء الدنيا وال 
يالم الرجل عىل حب أمه«)126(.وإنام أراد له ان يمتلك إرادته يف التحكم برغباته وميوله 
حتى يستطيع توجيهها يف الطريق السليم، دون أن يطلق هلا العنان فتصبح مدمرة بدل 
أن تكون نافعة له وللجميع، وقد أشار اهلل تعاىل ملا يرتتب عىل اتبع اهلوى فقال :َولَوِ 
..)127(.وحتكم اإلنسان  رُْض َوَمن فِيِهنَّ

َ
َماَواُت َواْل ْهَواءُهْم لََفَسَدِت السَّ

َ
َبَع اْلَقُّ أ اتَّ

لقوله  احليوان  هواه الخيتلف عن  َيمِلَكُه  الذي  اإلنسانية ألن  صفة  لديه  يؤكد  هواه  يف 
ْكَثَُهْم 

َ
نَّ أ

َ
ْم َتَْسُب أ

َ
نَت تَُكوُن َعلَيْهِ َوكِيًل أ

َ
فَأ

َ
ََذ إِلََهُه َهَواهُ أ يَْت َمِن اتَّ

َ
َرأ

َ
تعاىل : أ
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َضلُّ َسبِيًل )128(.فاهلوى حجاب 
َ
نَْعاِم بَْل ُهْم أ

َ
ْو َيْعقِلُوَن إِْن ُهْم إِلَّ َكْل

َ
يَْسَمُعوَن أ

يتناسب مع رغباته وان كان  بام  اال  يرى األمور  يملكه هواه ال  املرء والواقع ومن  بني 
ذلك خيالف الواقع وبذلك فإّنه يغيب عقل االنسان ويفسده بإبعاده عن الواقع.وقد بني 
االمام عيل)عليه السالم( دور اهلوى يف تغييب العقل يف مناسبات عدة فقال : »العقل 
صاحب جيش الرمحن، واهلوى قائد جيش الشيطان، والنفس متجاذبة بينهام فاهيام غلب 
كانت يف حيزه «)129( و »سبب فساد العقل اهلوى«)130(، ويبني)عليه السالم( أثر اهلوى 

عىل العقل فيقول: »العقل مع هوى «)131(.

االمام)عليه  عقل.ويربط  بغري  األمور  يدير  واٍل  وجود  يعني  هواه  الراعي  فاتباع 
اذا  الوايل  فان  بعد  »اما   : فيقول  والعاطفة  النفس كاهلوى  العدل وعوامل  السالم( بني 
فانه  سواءًا  احلق  يف  عندك  الناس  امر  فليكن  العدل  من  كثريًا  ذلك  منعه  هواه  اختلف 
ليس يف اجلور عوض عن العدل فاجتنب ما تنكر امثاله«)132(.وكان اكثر ما خيشاه االمام 
عيل)عليه السالم( اتباع االنسان هواه فقد قال: »ان اخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع 
اهلوى وطول االمل، فأما اتباع اهلوى فيصد عن احلق«)133(.واتباع اهلوى يعمي البصرية 
وهو واحد من املهلكات التي أشار اليها رسول اهلل)صىل اهلل عليه واله( بقوله : »ثالث 
مهلكات : شحٌّ مطاع وهوى متبع واعجاب املرء بنفسه« وقد أشار اهلل تعاىل اىل خطورة 
َبُعوا  َن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َواتَّ ِه َكَمن ُزيِّ بِّ ن رَّ اهواء النفس بقوله تعاىل :َأَفَمن َكاَن َعىَل َبيِّنٍَة مِّ

.)134(َأْهَواءُهْم

مما تقدم فإنَّ اإلمام عليًا)عليه السالم(أراد أن يريب والته عىل الفضيلة، وأن يعمل 
كل واحد منهم خلدمة رعيته، أن يكونوا أحرارًا التستعبدهم الشهوات، واليتحكم فيهم 
اهلوى، فينحرفوا عن جادة احلق، وأن خيلصوا العبادة هلل وحده، مع أنه مل يطلب منهم ترك 
الدنيا، وانام أمرهم أن يأخذوها برفق، بالطريقة التي جتمعها باآلخرة.وقد رضب هلم من 
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نفسه ُانموذجًا، مع علمه ان أحدًا اليستطيع أن يبلغ مبلغه حتى وإن كان من أصحابه فقال 
 حيثهم عىل االقتداء به :« َأالَ َوإِنَّ إَِماَمُكْم  َقِد اْكَتَفى ِمْن ُدْنَياُه بِطِْمَرْيِه، َوِمْن ُطْعِمِه بُِقْرَصْيِه.
َما  ة َوَسَداد  َفَواهللِ  َأِعينُوين بَِوَرع َواْجتَِهاد، َوِعفَّ َتْقِدُروَن َعىَل ذلَِك، َولِكْن  َوإِنَُّكْم الَ  َأالَ 
َخْرُت ِمْن َغنَاِئِمَها َوْفرًا، َوالَ َأْعَدْدُت لَِبايِل َثْويِب طِْمرًا «)135(. َكنَْزُت ِمْن ُدْنَياُكْم ترِْبًا، َوالَ ادَّ

الثاني  املبحث 

 إصالح الرعية

االإ�سالح لغًة :

اإِلفساد... نقيض  َصُلَح...واإِلصالح  َصلََّح،  أْصَلَح،  الفعل  من  مشتق  إصالح   «
َء بعَد  ْ َأْصَلَح اليشِّ َأْفَسَده، وقد  َأقامه«)136( وَأْصَلحه : »ِضّد  وَأْصَلح اليشَء بعد فساده 
اسَتْفَسَد«)138(، وجاء  ِضدَّ  اليشء  اسَتصَلَح   «  : اللغة  مقاييس  َفساده«)137(، ويف معجم 
: أعاَد شيئًا اىل حالة حسنة وأزال ما فيه من فساد «)139(. يف خمتار الصحاح : »أصَلَح 
واإلصالح هو اإلتيان بالصالح كام قال صاحب املصباح املنري : » َأْصَلَح : أتى بالَصالح 

وهو اخلري والصواب «)140(.

إزالة  اللغوية  الناحية  يعني من  يتبني يف ما سبق ذكره من تعريفات) لإلصالح(أنه 
الفساد.

االإ�سالح ا�سطالحًا :

خيتلف معنى اإلصالح باختالف مورد مادة)أْصَلَح( يف القرآن الكريم ؛ فقد َذَكَرْت 
منها:  معاٍن  بعدة  فورد  فيه،  ُذِكرْت  الذي  املقام  حسب  لإلصالح  تعريفات  التفاسري 
َوَتتَُّقواْ  واْ  ن َتَبُّ

َ
ْيَمانُِكْم أ

َ
حمو التباغض بني املتخاِصمني: َوَل َتَْعلُواْ اللَّ ُعرَْضًة ّلِ
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َبْيَ انلَّاِس َواللُّ َسِميٌع َعلِيٌم )141(.وما يقابل الفساد : َوَل ُتْفِسُدواْ ِف  َوتُْصلُِحواْ 
 ،)142( رِْض َبْعَد إِْصلَِحَها َواْدُعوهُ َخوْفاً َوَطَمعاً إِنَّ رَْحََت الّلِ قَرِيٌب ّمَِن الُْمْحِسنِيَ

َ
ال

يُْصلُِح  َل  اللَّ  إِنَّ  َسُيبِْطلُُه  اللَّ  إِنَّ  ْحُر  الّسِ بِهِ  ِجئُْتم  َما  ُموَس  قَاَل  لَْقواْ 
َ
أ ا  فَلَمَّ و 

َعَمًل  بُِذنُوبِِهْم َخلَُطواْ  اْعَتَفُواْ  )143( ومايقابل السيئة :َوآَخُروَن  الُْمْفِسِديَن  َعَمَل 
إِنَّ اللَّ َغُفوٌر رَِّحيٌم)144(، وتوفيق  َعلَيِْهْم  َيُتوَب  ن 

َ
أ َعَس اللُّ  َسّيِئاً  َوآَخَر  َصاِلاً 

 ،)145(ًَوقُولُوا قَْوًل َسِديدا َ ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّ َها الَّ يُّ
َ
احلات يَا أ اهلل لعباده لعمل الصَّ

:»ارجاع  بأنه  التذكري  جمالس  صاحب  َفه  عرَّ )146(.كام  بَالَُهْم  َوُيْصلُِح  وَسَيْهِديِهْم 
اليشء اىل حالة اعتداله بإزالة ماطرأ عليه من فساد «)147(، ويف روح املعاين :»انه اإلستقامة 

عىل التوبة، ولعله ُمندِرٌج عىل التوبة ومكمل هلا «)148(.

يتبني من التعريفات السابقة ان اللغويني عرفوا اإلصالح بنقيضه عىل قاعدة تعريف 
اليشء بضده كام يف قول املتنبي :

ها تتميَُّز األشياء«)149( » َو َنِذْيُمهم و هِبم عرفنا َفْضَلُه َو بِِضدِّ

ويف الوقت الذي ال حيتاج فيه اإلفساد ايل كبري جمهود وكثرة يف التفكري ؛ فإن اإلصالح 
اجراءه. املراد  يعتمد عىل حجم اإلصالح  وإعدادًا  كبريا وتفكريًا عميقًأ  يتطلب جهدا 

وبناءا عىل ذلك فان سهولة اإلفساد يقابلها صعوبة اإلصالح.

اهلل  مرضاة  لإلنسان  حيقق  وكالمها  الفساد  بإزالة  يشرتكان  واإلصالح  والصالح 
تعاىل، والصالح يعني حتقيق االستقامة يف ذات الشخص، يف حني ان اإلصالح يتعدى 
الالزم. َصُلَح  إىل مفعول واحد، واألصل  للتعدية  فيه  اهلمزة  إذ  اىل غريه  نفسه  صالح 
ما  تغيري  وبدون  الذات  إىل  العودة  وبدون  صالح،  بدون  إصالح  ال   : القول  ويمكن 

.)150( نُْفِسِهْم
َ
واْ َما بِأ ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّ ُيَغّيِ بالنفوس فقد قال تعاىل : إِنَّ اللَّ َل ُيَغّيِ
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الرعية :

تعريف الرعية لغة :

»اصل الرعي حفظ احليوان اما بغذائه احلافظ حلياته، او بجذب العدو عنه، ثم جعل 
)151(، أي ما حافظوا  للحفظ والسياسة كام يف قوله تعاىل :َفَما رََعوَْها َحقَّ رَِعيَتَِها 
عليها حق املحافظة «)152( والرعية : »العامة «)153(، ويف املصباح املنري الرعية : » عامة 
الناس الذين عليهم، راع يدير امرهم ويرعى مصاحلهم«)154(، فالرعي يعني : » حفظ 

الغري ملصلحة «)155(.

ومن ذلك فإن الرعية » كل من شمله حفظ الراعي ونظره «)156(.فالناس راع وهو 
السائس ومرعي وهو املسوس.

إىل  بـ)الراعي(  الوصول  يف  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  منهج  عىل  تعرفنا  ان  بعد  و 
مستوى الصالح، نعّرج عىل الطرف الثاين يف العملية اإلدارية وهم)الرعية(، فقد كان 
من  متقدمة  مستويات  إىل  يرتقي  متكامل  جمتمع  لبناء  يسعى  السالم(  عيل)عليه  اإلمام 
الرفاهية والنزاهة واألمان بتطبيق الصيغة اإلسالمية الصحيحة، وهو يف اهتاممه بالرعية 
انام يستمد ذلك من رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( حيث يضع االهتامم بالناس بمستوى 
إداء الفرائض فيقول:» أمرين ريب بمداراة الناس كام أمرين بأداء الفرائض«)157(.وقد كان 
منهج اإلمام عيل)عليه السالم( يف إصالح الرعية يقوم عىل ثنائية)الواجبات واحلقوق( 
بام عليهم من واجبات، وبيان ماهلم من حقوق عىل رعاهتم، ضمن  أي تعريف رعيته 
دائرة الرشع، ويف اطار مصلحة الوطن واملواطن فيقول)عليه السالم( :» اهيا الناس ان 
يل عليكم حقا، ولكم عيَل حق، فأما حقكم عيل النصيحة لكم وتوفري فيئكم وكفايتكم 
فليس من حق احلاكم ان ينام ليلته ويف وطنه معوز واحد، وعيل تعليمكم كي ال جتهلوا، 

أّما حقي عليكم الطاعة حني آمركم والوفاء يل ولوطنكم«)158(.
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ومن اجلدير بالذكر يف هذا املوقف، ان اإلمام عليًا)عليه السالم( قد سبق وبقرون 
تبهرنا  والتي  بالتخلف،  وتصفه  لإلسالم  االهتام  تكيل  فتئت  ما  التي  األمم  عديدة 
بحضارهتا، فهي مل تكن تعي دور الرعية يف األصالح، فعىل سبيل املثل الاحلرص يقول 
الدور  صاحبة  تكن  اجلامعة)الرعية(مل  ان  1931م(159،  م-  لوبون)1841  غوستاف 
الفاعل يف رسم االحداث التارخيية » ومل يكن لرأي اجلموع وزن ُيذكر بل مل يكن له قيمة 
يف الغالب «)160(، ويعزو رسم االحداث اىل مايدور بني ملوكها، ولكن مع تطور الزمن 
تبدل االمر ؛ فصارت »الغلبة لصوت اجلامعات فهو الذي يرسم للملوك خططهم«)161(، 
مما يشري اىل فهم متأخر لدور الرعية يف إحداث األصالح، يف حني أن ماورد يف عهد االمام 
عيل)عليه السالم( يؤكد عىل أمهية دور الرعية يف صناعة االحداث، فأواله اهتاممًا، وقد 

كان منهجه عليه السالم يف اصالح الرعية يتوزع عىل حماور عدة، منها :

اأواًل : عالقة الراعي بالرعية

اىل  من عهده  األكرب  اجلزء  السالم(  اإلمام عيل)عليه  خصص  فقد  امليدان  هذا  ويف 
األشرت باماشتمل عليه من أوامر ونصائح لرسم العالقة بني الراعي والرعية بام يضمن 

إصالح الرعية، ومنها.

1- حسن التعامل :

تدرج االمام عيل)عليه السالم( يف صالح الراعي مبتدئًا برتتيب عالقة الراعي باهلل 
تعاىل ثم عالقته بنفسه لينتهي به اىل ترتيب عالقته برعيته، والتعامل مع الرعية أمر يف 
غاية األمهية ألنه مهمة وواجب الراعي، وتكمن أمهيته يف ان الرعية تشمل مجيع البرش 
ضمن حدود رعايته، وقد يكون منهم املسلم وغري املسلم، وكل من هؤالء حيتاج معاملة 
حسب مقتىض احلال.ويأيت يف مقدمة ما يب ان يتحىل به الراعي هو حسن التعامل حيث 
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وصف اهلل تعاىل رسوله الكريم)صىل اهلل عليه واله( يف قوله تعاىل :فَبَِما رَْحٍَة ّمَِن الّلِ 
َواْسَتْغفِْر  َعنُْهْم  فَاْعُف  َحْولَِك  ِمْن  واْ  الَْقلِْب َلنَفضُّ َغلِيَظ  َفّظاً  َولَْو ُكنَت  لَُهْم  نِلَت 
.)162(َِي الُْمَتَوّكِ ُيِبُّ  اللَّ  إِنَّ  الّلِ  َعَ   ْ َفَتَوكَّ َعَزْمَت  فَإَِذا  ْمرِ 

َ
ال ِف  وََشاوِرُْهْم  لَُهْم 

وتأيت الرأفة والرمحة يف مقدمة حسن التعامل حيث قال تعاىل :لََقْد َجاءُكْم رَُسوٌل 
.)163( نُفِسُكْم َعزِيٌز َعلَيْهِ َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَيُْكم بِالُْمْؤِمنَِي َرُؤوٌف رَِّحيٌم

َ
ّمِْن أ

كذلك كان االمام عيل)عليه السالم( وهو ابن مدرسة رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( 
يتعامل مع رعيته عىل أساس من الرمحة واالخوة ؛ فاذا كانت الرعية ختشى ظلم حكامها 
فان االمام عيل)عليه السالم( عىل غري ذلك، اذ كان هو من خيشى أن َيظلم رعيته كام عرب 
َوَلَقْد َأْصَبَحِت اأْلَُمُم خَتَاُف ُظْلَم ُرَعاهِتَا َوَأْصَبْحُت َأَخاُف  عن ذلك يف خطبته قائال :» 
ُظْلَم َرِعيَّتِي «)164( ويف هذا اإلطار كانت وصاياه لوالته وعامله ؛ ففي عهده ملحمد بن 
هَلُْم  هَلُْم َجانَِبَك واْبُسْط  هَلُْم َجنَاَحَك وَألِْن  َفاْخِفْض  ايب بكر حني واله مرص يوصيه :» 
َوْجَهَك وآِس َبْينَُهْم يِف اللَّْحَظِة والنَّْظَرِة َحتَّى ال َيْطَمَع اْلُعَظاَمُء يِف َحْيِفَك هَلُْم وال َيْيَأَس 
َعَفاُء ِمْن َعْدلَِك َعَلْيِهْم«)165(، واالمام عيل)عليه السالم( وهو يستمد مفهوم السلطة  الضُّ
من املفهوم القرآين والنبوي، نجده يدفع الكثري من توجيهاته ونصائحه يف كيفية التعامل 
:» رأس السياسة  مع الرعية مؤكدا عىل أنَّ :»حسن السياسة يستديم الرياسة«)166(، وأنَّ
استعامل الرفق«)167(، وكام أنَّ :» حسن السياسة قوام الرعية«)168( ؛ فإنَّ :»من حسنت 

سياسته وجبت اطاعته«)169(.

ومل يقترص بوصيته ملالك االشرت »وأشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة هلم واللطف 
هبم، وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإهنم صنفان إما أخ لك يف الدين وإما 
نظري لك يف اخللق يفرط منهم الزلل، وتعرض هلم العلل، ويؤتى عىل أيدهيم يف العمد 
واخلطأ«)170(.بالرمحة ألهل مرص فقط وانام أراد هذه الرمحة ان تفيض عىل اإلنسانية مجيعا 
منطلقا)عليه السالم( من وحدة اخللق فهو خري من يعلم بام يريد اهلل تعاىل يف قوله :« 
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نَث وََجَعلَْناُكْم ُشُعوباً َوَقَبائَِل تِلََعاَرفُوا إِنَّ 
ُ
َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم ّمِن َذَكٍر َوأ يُّ

َ
يَا أ

َ َعلِيٌم َخبٌِي )171(، وما يعنيه رسول اهلل)صىل  تَْقاُكْم إِنَّ اللَّ
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ

َ
أ

اهلل عليه وآله( حني يقول :» يا أهيا الناس : إن ربكم واحد، و إن أباكم واحد، أال ال 
فضل لعريب عىل عجمي و ال عجمي عىل عريب، و ال ألمحر عىل أسود و ال ألسود عىل 
أمحر إال بالتقوى «)172(، و» َأْنُتْم َبنُو آَدَم َوآَدُم ِمْن ُتَراٍب«)173(.وبناءًا عىل ذلك كان الناس 
ا َنظِرٌي َلَك يِف  يِن َوإِمَّ ا َأٌخ َلَك يِف الدِّ من وجهة نظر اإلمام عيل)عليه السالم( صنفني :»إِمَّ
اخْلَْلِق«)174(، ومن منظار املساواة ولكي يضمن التعايش بني الراعي ورعيته مل يكتف)عليه 
السالم(، من الراعي بأن يتصف بالرمحة واملحبة، وإنام أمره بالتجاوز عن اخلطأ والزلل ؛ 
فقد خيطأ اإلنسان، واخلطأ صفة مالزمة له عىل حد قول رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( :» 
اُبوَن «)175(، فالبد من الصفح عن امليسء، والعفو  ُكلُّ َبنِي آَدَم َخطَّاٌء، َوَخرْيُ اخْلَطَّاِئنَي التَّوَّ
عن املخطئ، والتامس العذر هلم فإنَّ :»َأْعَرف النَّاِس بِاهللِ َأْعَذُرُهْم لِلنَّاِس َوإْن مَلْ َيِْد هَلُْم 
ُعْذَرًا «)176( ويف مقابل ذلك فإنَّ :» رش الناس من ال يقبل العذر واليقيل الذنب«)177(، 
وإن من النتائج املرتتبة عىل اإلحسان تسهيل مهمة الوايل كام جاء يف قول اإلمام عيل)عليه 
السالم( : » احسن اىل امليسء متلكه«)178(.وهكذا فقد وضع)عليه السالم( أساسا رسم 

فيه طريقا واضحة املعامل بعيدة عن اللبس يف العالقة بني الراعي والرعية.

2-خيالء السلطة:

امتيازات  جراء  الغرور  خيالء  من  الراعي  يصيب  ما  اىل  السالم(  ينتهي)عليه  ثم 
الواسعة.» وإذا أحدث  يتذكر سلطة اهلل تعاىل وعظم ملكه وقدرته  بان  فيأمره  السلطة 
لك ما أنت فيه من سلطانك أهبة أو خميلة فانظر إىل عظم ملك اهلل فوقك وقدرته منك 
عىل ما ال تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طامحك، ويكف عنك من 
غربك، ويفئ إليك بام عزب عنك من عقلك إياك ومساماة اهلل يف عظمته والتشبه به يف 
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جربوته، فإن اهلل يذل كل جبار وهيني كل خمتال«)179(.

دواعي  بني  من  السلطة  وتعترب  التواضع  هو  السلطة  لعدالة  صورة  أوضح  ولعل 
الغرور القوية الهنا تبعث يف نفوس املتسلطني الزهو والغرور فيتيهون عىل الناس تكربا 
واذالال، وأنجع عالٍج هلذه الظاهرة كام يراه اإلمام عيل)عليه السالم( هو العودة اىل اهلل 
تعاىل والتفكر يف عظمته كي يعرف الوايل قدر نفسه و يدرك ان ما خيتال به من جاه منحته 

إياه السلطة انام هو نعمة من اهلل تعاىل انعم به عليه.

ونجد من املفيد أن نقارن بني سلطة رسم معاملها اإلمام عيل)عليه السالم(مستمدة 
الفلسفات  الرسالة اإلسالمية، وبني سلطة رسمت معاملها  الكريم وتعاليم  القرآن  من 
اجلامهري)الرعية(  مع  تعاملها  وكيفية  أصحاهبا  يقول  كام  الواقع  إىل  تستند  التي  احلديثة 
ففي الوقت الذي يأمر فيه اإلمام عيل)عليه السالم( األشرت :» والتكونن عليهم سبعا 
ضاريًا تغتنم أكلهم »)180( ؛ فإّن ميكافييل ينصح امريه أن »يترصف كاحليوان فهو يقلد 
وفيًا  رحياًم،  يبدو  أن   « الطيبة  بالصفات  بالتظاهر  ينصحه  «)181(.كام  واألسد  الثعلب 
حلو الصفات، صادقًا، متدينًا «)182( أمام من يراه ويسمعه ويؤكد ميكافييل عىل التظاهر 
بالتدين فيقول :»وهذه الصفة األخرية رضورية جدًا ألن الناس حيكمون عىل مايرونه 
الغاية  فإنَّ  األمراء-  البرش- وخاصة  أعامل  كافة  مايدركونه...ويف  بأعينهم وليس عىل 
ر الوسيلة«)183( حيث صور مكيافيىل سلطة األمري بأهنا منقطعة الصلة عن أى قواعد  ُترَبِّ
أخالقية وأطلق مبدأ)الغاية تربر الوسيلة(ورأى أن السلطة دائام قاسية وغاشمة وظاملة 
وسحقتها.ومن  اجلامهري  الستضعفتها  ذلك  تفعل  مل  ولو  حقها  من  هذا  وأن  ومسَتِغلَّة 
خالل هذه املقارنة يصري باإلمكان ان نحكم عىل اية سلطة وخاصة تلك التي توصف 

باالسالمية عىل أي املنهجني حتكم.
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3- حلم الراعي :

ومن صالح الراعي يف تعامله مع الرعية أن ال يكون رسيع الغضب شديد البطش 
:»إملك  قائال  مالكًا  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  يأمر  حكياًمولذلك  حلياًم  يكون  أن  بل 
عن  اخلارج  فالغضب  ؛  لسانك«)184(  وغرب  يدك  وسطوة  حدك،  وسورة  انفك،  محية 
سيطرة النفس يؤدي اىل اهللكة وقد حذر من هذه النهاية فقال :»انكم ان اطعتم سورة 
الغضب اوردتم هناية العطب«)185(، وعىل االنسان بشكل عام والراعي بصورة خاصة 
ْيَطاِن  ان يتحرس مما يؤدي به اىل الغضب وان يتجنب االنفعال ذلك » أنَّ اْلَغَضَب ِمن الشَّ
ْأ«)186(  َفْلَيَتَوضَّ َأَحُدُكْم  َغِضَب  َفإَِذا  بِامْلَاِء  النَّاُر  ُتْطَفُأ  اَم  َوإِنَّ النَّاِر  ِمْن  ُخِلَق  ْيَطاَن  الشَّ َوأنَّ 
والغضب يعني فقدان العقل ألنَّ »من مل يملك غضبه مل يملك عقله«)187(.ولذلك فإن 
رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( ينصح من يغلبه الغضب أن يرجع اىل اهلل تعاىل فيقول 
اتق  العباد وحلمه عنهم واذا قيل لك  الرب عىل  :»فاذا غضبت فاقعد وتفكر يف قدرة 
اهلل فانبذ غضبك وراجع حلمك«)188(.ومل يرتك االمام عيل)عليه السالم( أمر الغضب 
قائال  السالم(  االمام عيل)عليه  به  َوّص  تتضمن عالجه، ومما  له حلوالً  ان يضع  دون 
زاوية  من  الغضب  تناولنا  ما  بالعقل«)189(.واذا  والشهوة  بالصمت  الغضب  :»داووا 
نفسه من قمع غضبه وآفات شهوته«)190(.ومن  الناس سلطانًا عىل  فان»أعظم  السلطة 
زاوية القوة فان االنسان القوي ليس الذي يمتلك القوة اجلسدية وانام يمتلك القوة يف 
:»َلْيَس  واله(  عليه  اهلل  اهلل)صىل  قال رسول  كام  غضبه  انفجار  عند  نفسه  عىل  السيطرة 

ِذي َيْمِلُك َنْفَسُه ِعنَْد اْلَغَضِب «)191(. ِديُد الَّ اَم الشَّ َعِة، إِنَّ ْ ِديُد بِالرصُّ الشَّ
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ثانيًا : عالقات الرعية مع بع�سها)طبقات الرعية(

وِرث اإلمام عيل)عليه السالم( تركة ثقيلة من خالفة عثامن التي وإن حاول املودودي 
لها لكنه وصفها بأهنا سياسة »غري مرحية للناس«)192(، وما أن بويع)عليه السالم(  ان َيمِّ
ِذي َكاَن ِمنَّا  ُه مَلْ َيُكِن الَّ باخلالفة حتى اعلن عن هدفه من قبوهلا قائاًل :» اللَُّهمَّ إِنََّك َتْعَلُم َأنَّ
ُمنَاَفَسًة يِف ُسْلَطاٍن َواَل اْلتاَِمَس يَشْ ٍء ِمْن ُفُضوِل احْلَُطاِم َوَلِكْن لِنَِرَد امْلََعامِلَ ِمْن ِدينَِك َوُنْظِهَر 

َلُة ِمْن ُحُدوِدَك«)193(،  ْصاَلَح يِف باَِلِدَك َفَيْأَمَن امْلَْظُلوُموَن ِمْن ِعَباِدَك َوُتَقاَم امْلَُعطَّ اإْلِ

ومن املعاجلات التي وضعها األمام عيل)عليه السالم( لتطبيق منهجه اإلصالحي أنَّه 
وضع هيكاًل صنَّف فيه الرعية اىل طبقات، وبني أمهية كل طبقة وكيفية التعامل معها بام 
يصلحها ؛ فقد جاء يف عهده ملالك األشرت » 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 االنصاف والرفق، ومنها أهل اجلزية واخلراج من أهل 
الطبقة السفىل من ذوي  التجار وأهل الصناعات، ومنها  الناس، ومنها  الذمة ومسلمة 
احلاجة واملسكنة «)194(، ان هذا التقسيم اليعني متييز طبقة عىل حساب طبقة، فالطبقات 
يف كالم االمام عيل بمعنى »فئات اجتامعية، ومل تكن يف ذلك احلني قد تضمنت معناها 
الذي تعنيه اآلن«)195(.وإّنام هو تقسيم لغرض التعامل مع كل طبقة بام يناسبها، ويتفق مع 
حاجتها لإلصالح، ألنَّ مايصلح لطبقة قد اليصلح لالخرى، ومل يكن ترتيب الطبقات 
الذي ورد يف عهد االمام عيل ملالك االشرت عىل أساس قيمتها االجتامعية، وإنام كان عىل 

أساس أمهية اخلدمة التي تقدمها للمجتمع.

ويف دراسته ملوضوع الطبقات يف عهد اإلمام عيل)عليه السالم( يقسم حممد مهدي 
شمس الدين الطبقات اىل جمموعتني :
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املجموعة االأوىل :

اخلراج  كأهل  عنها  وحتدث  وجودها  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  افرتض  طبقات 
والتجار والصناع واملعدمني.

1- اأهل اخلراج :

اجل  من  يقوم  الذي  احلكم  ممارسة  عىل  عامله  حَيمل  السالم(  عيل)عليه  االمام  كان   
هو  اخلراج  ألن  هبم)الُزّراع(ذلك  واملراد  اخلراج  اهل  أمهية  عن  الرعية.فيتحدث 
ُيمول  الذي  الوحيد  املصدر  يكن  مل  إْن  الرئيس  التمويل  ومصدر  األرض  رضيبة 
من  احلاجة  أصحاب  إعانة  أم  اجلند  رواتب  كانت  سواءًا  املالية  الدولة  احتياجات 

بقية املجتمع)196(.
النشاط  ازدهار  ان  يعني  مما  الزراعي  القطاع  عىل  يقوم  آنذاك  مرص  اقتصاد  وكان 
االقتصادي يتوقف عىل طبقة)اهل اخلراج( ولذلك يؤكد االمام عيل)عيه السالم( عىل 
ْد َأْمَر اخْلََراِج باَِم ُيْصِلُح َأْهَلُه َفإِنَّ يِف  االهتامم باخلراج بام يصلح اهله فيقول ملالك :»َوَتَفقَّ
ُهْم  َصاَلِحِه َوَصاَلِحِهْم َصاَلحًا ملَِْن ِسَواُهْم َواَل َصاَلَح ملَِْن ِسَواُهْم إاِلَّ هِبِْم أِلَنَّ النَّاَس ُكلَّ
َوَأْهِلِه«)197(.ان سياسةاالمام عيل)عليه السالم( يف اخلراج هتدف اىل  اخْلََراِج  َعىَل  ِعَياٌل 

اصالح الزراعه بالشكل الذي يقود اىل اصالح طبقات املجتمع األخرى.

وكان عليه السالم يكتب اىل امراء األجناد فيقول: »انشدكم اهلل يف فالحي االرض 
يعتمد عىل مقدار مايؤخذ منهم  قبلكم«)198( فإصالح اهل اخلراج)الزراع(  ان يظلموا 
ُهْم  ُكلَّ »النَّاَس  يعتمد عىل صالح اهل اخلراج ألن  الرعيه  كخراج، وبالتايل فأن صالح 

ِعَياٌل َعىَل اخْلََراِج َوَأْهِلِه «)199(.

حتى جباية اخلراج كان االمام عيل)عليه السالم( يراعي فيها صالح الرعية فيؤكد 
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عىل جباة اخلراج قائال: »إذا قدمت عليهم فال تبيعن هلم كسوة شتاء وال صيفا، وال رزقا 
دابة يعملون عليها، وال ترضبن أحدا منهم سوطا واحدا يف درهم، وال  يأكلونه، وال 
تقمه عىل رجله يف طلب درهم، وال تبع ألحد منهم عرضا يف يشء من اخلراج، فإنا إنام 
بتذكري  يتبعها  وانام  بالوصية  السالم(  يكتف)عليه  العفو«)200(.ومل  منهم  نأخذ  أن  أمرنا 
َما  َخاَلْفَت  َأْنَت  َفإِْن  به »«  ينفذوا ماأمرهم  بالعزل إن مل  اجلباة بمخافة اهلل، ثم هيددهم 

َأَمْرُتَك بِِه َيْأُخُذَك اهللَُّ بِِه ُدويِن، َوإِْن َبَلَغنِي َعنَْك ِخالَف َذلَِك َعَزْلُتَك...«)201(.

2-التجار وال�سّناع:

هلا  املجتمع  طبقات  من  مهمة  طبقة  وهي  التجار  فئة  اىل  السالم(  ينتقل)عليه  ثم 
اثرها الكبري عىل املجتمع كله، واي اضطراب يصيب هذه الطبقة ينعكس عىل استقرار 
املجتمع، ألهنا هي التي تتحكم بتوفري السلع وحركتها بني الناس، فإذا ماصلحت هذه 
الطبقة صلحت أحوال الرعية، ويكمل عمل التجار طبقة الصناع فالتجارة والصناعة 
عىل عالقة مهمة ببعضهام ويف صالحهام يرتفه املجتمع، وألمهية هاتني الطبقتني يويص 
هبام)عليه السالم( فيقول ملالك :» ثم استوِص بالتجار وذوي الصناعات، وأوِص هبم 
بلده،  يف  تاجرمقيم  قسمني  اىل  التجار  يقسم  السالم(  عيل)عليه  خريًا«)202(.واإلمام 
بائقته،  بقوله :»سلم ال ختاف  السالم( يصفهم  انه)عليه  البلدان، ومع  وآخرمتنقل بني 
ر من خطر هذه الفئة فيام لو أصاهبا اإلنحراف،  وصلح ال ختشى غائلته«)203(؛ لكنه حُيَذِّ
ألن انحرافها يؤدي إىل اضطراب أمر الرعية سواءًا التحكم بعرض السلعة واحتكارها، 
ذلك  مع  :»واعلم  فيقول  واملكاييل  باملوازين  التالعب  أو  السلع،  بأسعار  التالعب  أو 
البياعات،  للمنافع، وحتكام يف  أن يف كثري منهم ضيقا فاحشا، وشحا قبيحا، واحتكارا 
وذلك باب مرّضة للعاّمة، وعيب عىل الوالة «)204( ؛ فيوجهه اىل كيفية التعامل مع هذا 
االنحراف كي تصلح األمورقائاًل :» َفاْمنَْع ِمَن ااِلْحتَِكاِر َفإِنَّ َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه 
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ِحُف بِاْلَفِريَقنْيِ  وآله وسلم َمنََع ِمنُْه َوْلَيُكِن اْلَبْيُع َبْيعًا َسْمحًا بَِمَواِزيِن َعْدٍل َوَأْسَعاٍر اَل جُتْ
ُحْكَرًة  َقاَرَف  »َفَمْن   : َوامْلُْبَتاِع«)205(.ويأمره بمحاسبة من خيالف ذلك فيقول  اْلَباِئِع  ِمَن 
اٍف«)206(.هكذ كان اإلمام عيل)عليه السالم( ْل بِِه َوَعاِقْبُه يِف َغرْيِ إرِْسَ اُه َفنَكِّ َبْعَد هَنِْيَك إِيَّ
يتعامل مع عنارص اقتصاد األمة، وهييِّيء كل السبل التي جتعل هذه العنارص يف خدمة 

الرعية.

اَجِة وامْلَ�ْسَكَنِة ْفَلى ِمْن َذِوي احْلَ َبَقُة ال�سُّ 3-الطَّ

طبقات  من  غريها  من  السالم(اكثر  عيل)عليه  اإلمام  باهتامم  الطبقة  هذه  حظيت 
املجتمع األخرى، ألهنا تشكل القسم األكرب من الرعية، ال يف عهد اإلمام عيل فحسب 
ْفىَل«)207(، وقد  َبَقِة السُّ وإنام يف كل زمان ومكان.وكانت وصيته لألشرت :» اهللََّ اهللََّ يِف الطَّ
فهم قائاًل :»ِمَن  َوَصَف من يقع حتت عنوان هذه الطبقة بـ»الذين الحيلة هلم «)208(، وعرَّ
ًا«)209(،  وُمْعرَتّ َقانِعًا  َبَقِة  الطَّ َهِذِه  يِف  َفإِنَّ  ؛  ْمَن  والزَّ اْلُبْؤَس  وَأْهِل  وامْلُْحَتاِجنَي  امْلََساِكنِي 
الوايل  بأنفسهم، وعىل  الطبقة  ويؤكد اإلمام عيل)عليه السالم( عىل الوالة مبارشة هذه 
ان يتوىل بنفسه تنفيذ ما يرتتب هلا من حقوق يف خمتلف املجاالت، فعىل املستوى املعايش 
بني مصادر ختصيصاهتم املالية »واْجَعْل هَلُْم ِقْساًم ِمْن َبْيِت َمالِِك، وِقْساًم ِمْن َغالِت َصَوايِف 
اإلْسالِم يِف ُكلِّ َبَلٍد«)210(، ومل يكتِف باجلانب االقتصادي وإنام اهتم باجلانب املعنوي فقد 
أَمَر واليه أن خيصص جزءًا من وقته يتفرغ فيه هلم شخصيًا لإللتقاء هبم واجللوس معهم 
ِقْساًم  ِمنَْك  احْلَاَجاِت  لَِذِوي  التواضع هلل »واْجَعْل  به هو من باب  ان مايقوم  إياه  مذكرًا 

ِذي َخَلَقَك«)211(. ِلُس هَلُْم جَمِْلسًا َعاّمًا َفَتَتَواَضُع فِيِه هللَِِّ الَّ ُغ هَلُْم فِيِه َشْخَصَك، وجَتْ ُتَفرِّ

بمثابة  ُيَعدُّ  املعاملة  هبذه  الطبقة  هلذه  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  معاملة  أنَّ  الشك 
إصالح هلا.فقد جنبها الكفر لقول رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( :»كاد الفقر ان يكون 
كفرًا«)212(، وعندما يكون الفقر » أشدَّ من الَقْتل«)213(، وأن »القرب خري من الفقر«)214(، 
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َص اإلمام عيل)عليه السالم( ماينتج  فانه يتحول اىل عامل يؤدي اىل االنحراف، وقد َشخَّ
عن الفقر من خصال فقال :»من ابتيل بالفقر فقد ابتيل بأربع خصال بالضعف يف يقينه 
والنقصان يف عقله والدقة يف دينه وقلة احلياء يف وجهه فنعوذ باهلل من الفقر«)215(، وان من 
حيمل هذه الصفات اليكون بمقدوره ان » يكون فاضال، وان من اللغو ان يوعظ بالوعد 
والفضائل.وان  بالقيم  كافرا  ينقلب  كهذا  انسانا  وان  والرتهيب  والرتغيب  والوعيد 
معدته اخلاوية وجسده املعذب وجمتمعه الكافر بانسانيته املتنكر له وشعوره باالستغالل 
وميسم الضعة الذي يالحقه انى كان، هذه كلها جتعله لصا وسفاحا وعدوا لالنسانية 
التي مل تعرتف له بحقه يف احلياة الكريمة«)216(.وعىل ضوء ماتقدم علينا أن نتصور جمتمعًا 

تتصاعد فيه نسب الفقر كم سيكون مستوى االنحراف فيه.

املجموعة الثانية :

وتكوينها،  انشائها  كيفية  السالم(يف  تكلم)عليه  إنام  وجودها،  يفرتض  مل  طبقات 
وهي : اجلند، وكّتاب العامة واخلاصة، وقضاة العدل، وعامل اإلنصاف والرفق.وهذه 
املجموعة هي التي تدير املجتمع وترشف عىل ترصيف شؤونه وبالتايل يتعلق هبا مصري 
اإلمام  اوالها  لذلك  الفساد  من  تعاين  فهي  السابق،  احلكم  من  إرثًا  ولكوهنا  املجتمع، 
عيل)عليه السالم( اهتاممًا إلعادة بنائها من جديد.)217( ولذلك وضع اإلمام عيل)عليه 

السالم( منهاجًا متكاماًل يف تغيري بنية كل طبقة منها.
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1- اجلنود : 

وألمهية دور اجلند يف محاية أمن البالد يف الداخل واخلارج » فاجلنود بإذن اهلل حصون 
الرعية، وزين الوالة، وعز الدين، وسبل األمن، وليس تقوم الرعية إال هبم«)218(، فقد 
أعاد اإلمام بناء املؤسسة العسكرية مؤكدًا عىل أمهية الوالء هلل تعاىل ورسوله واإلمام كام 
جاء يف أمره ملالك :» فوّل من جنودك أنصحهم يف نفسك هلل ولرسوله وإلمامك«)219(، 
 : فيختار  الرعية  عىل  آثارها  تنعكس  والتي  للجندي  الشخصية  املؤهالت  اىل  وينتقل 
ويرأف  العذر،  إىل  ويسرتيح  الغضب،  عن  يبطئ  ممن  حلاًم،  وأفضلهم  جيبًا،  أنقاهم   «
بالضعفاء وينبو عىل األقوياء.وممن ال يثريه العنف وال يقعد به الضعف«)220(.ثم يضع 
الصاحلة  البيوتات  وأهل  األحساب  بذوي  الصق  :»ثم  ونشأته  تربيته  يف  تزكيته  معايري 
حيقق  بام  اجلندي  صالح  اىل  السالم(  يطمئن)عليه  ان  احلسنة«)221(.وبعد  والسوابق 
عيل)عليه  اإلمام  يرى  حيث  اجلندية،  تتطلبها  التي  املواصفات  يضع  الرعية،  مصلحة 
والسامحة،  والسخاء  والشجاعة  النجدة  من»أهل  يكون  أن  يب  اجلندي  ان  السالم( 

فإهنم مجاع من الكرم، وشعب من العرف«)222(.

2-كّتاب العامة واخلا�سة :

 وهم املوظفون يف جهاز الدولة الذين يتولون كتابة مايصدر عن الوالة من توجيهات 
وأوامر، وقرارات تتعلق بأمور الدولة والرعية، وألمهية هذه الفئة يف كوهنا حلقة الوصل 
بني الراعي والرعية فقد أوالها)عليه السالم( أمهية أكد فيها عىل اختيار األصلح » ثم انظر 
يف حال كتابك فول عىل أمورك خريهم، واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك 
وأرسارك بأمجعهم لوجود صالح األخالق«)223(.وإصالح هذه الفئة يقوم عىل : اإلختيار 
السليم ممن ُيشَهد له بالتجربة، وتكنُّ له الرعية احرتامًا وله أثر يف االمة حسن » ثم ال 
يكن اختيارك إياهم عىل فراستك واستنامتك وحسن الظن منك، فإن الرجال يتعرفون 
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واألمانة  النصيحة  من  ذلك  وراء  وليس  خدمتهم،  وحسن  بتصنعهم  الوالة  لفراسات 
أثرًا،  العامة  يف  كان  ألحسنهم  فاعمد  قبلك،  للصاحلني  ولوا  بام  اختربهم  شئ.ولكن 
وأعرفهم باألمانة وجهًا «)224(، أي ان اختيارهم يب ان الخيضع للرغبات الشخصية، 
وهنا يؤكد اإلمام عيل)عليه السالم( عىل مبدأ الرجل املناسب يف املكان املناسب، وبذلك 
يكون قد اجتث أهم أدوات الفساد اإلداري واإلجتامعي املتمثلة باملحسوبية والوساطة، 
إلقامة جمتمع صالح خال من واقع الفساد اإلداري، الذي تعاين منه املجتمعات بسبب 

سوء إدارة التوظيف.

3-طبقة الق�ساة :

اقىض  بصفته  يتحدث  إنام  عنها،  يتحدث  عندما  السالم(  عليًا)عليه  اإلمام  فإن 
أقضاكم عيل«)225(،   «: وآله( خماطبًا أصحابه  عليه  اهلل  اهلل)صىل  لقول رسول  املسلمني 
ويف قول آخر »أقىض أمتي عيل«)226(.و »عن عمر : أقضانا عيل«)227( ويف كالم لإلمام 
بقضاء  أحد يقيض  :»ليس  السالم(  اإلمام عيل)عليه  السالم( يصف قضاء  الباقر)عليه 
عىل  السالم(  يؤكد)عليه  للقضاة  اختياره  عيل«.ويف  قضاء  مفتاحه  اال  احلق  يف  يصيب 
املزايا اخللقية الكريمة التي يب أن يتحىل هبا القايض فيأمر مالك األشرت قائاًل :»ثم اخرت 
للحكم بني الناس أفضل رعيتك يف نفسك ممن ال تضيق به األمور، وال متحكه اخلصوم، 
وال يتامدى يف الزلة، وال حيرص من الفئ إىل احلق إذا عرفه، وال ترشف نفسه عىل طمع، 
وال يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم يف الشبهات، وآخذهم باحلجج، وأقلهم 
تربما بمراجعة اخلصم، وأصربهم عىل تكشف األمور، وأرصمهم عند اتضاح احلكم.
اإلمام)عليه  يكتف  قليل«)228(.ومل  وأولئك  إغراء  يستميله  وال  إطراء  يزدهيه  ال  ممن 
اخلصوم  حقوق  وضامن  القضاء  سري  ُحسن  حيمي  أن  أراد  بل  القايض  بُخِلق  السالم( 
وهم من الرعية، وعدم اإلرضار هبم من خالل نزاهة القايض بحاميته من نفسه والتي قد 
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تدفعه إىل التعسف باستعامل سلطته ؛ فوضع له امتيازات وحقوقًا جتنبه ذلك فيقول)عليه 
السالم( :» ثم أكثر تعاهد قضائه، وافسح له يف البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إىل 
الناس، وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غريه من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال 
الرجال له عندك.فانظر يف ذلك نظرًا بليغًا«)229(.ثم يعود اإلمام عيل)عليه السالم( ليذكر 
باإلنحراف الذي أصاب مسرية االمة اإلسالمية يف عهد من سبقه مما اوجب اإلصالح 
فيهم  يتحكم  بل  باحلق  كانوا اليقضون  اىل قضاة عثامن ووالته حيث  إشارة  فيقول يف 
اهلوى :» فإن هذا الدين قد كان أسريًا يف أيدي األرشار ُيعمل فيه باهلوى، وُتطلب به 

الدنيا«)230(.فاصالح القضاء هو الطريق إلصالح البالد من الفساد.

4-طبقة الوالة :

 فام أن تسلم زمام األمور حتى بادر إىل إعفاء والة عثامن عىل أقاليم الدولة، حتى 
انه رفض إقرتاح إبقاء معاوية عىل الشام إىل أن يستقر له احلكم ثم ينحيه فيام بعد وكان 
سبب التغيري هو سوء سرية والة عثامن ألنه عينهم بغري وجه حق.فكانوا فيام ارتكبوه من 
ظلم للرعية وعدم درايتهم بالسياسة واصول احلكم، من بني اهم أسباب ثورة االمصار 
مرشوعه  يبدأ  أن  السالم(  عليًا)عليه  اإلمام  دعا  الذي  األمر  بمقتله،  انتهت  التي  عليه 
ِة  األُمَّ َهِذِه  َأْمَر  َييِلَ  َأْن  آَسى  »...َوَلِكنَّنِي   : بقوله  ذلك  معلاًل  بتغيريهم،  اإلصالحي 
نَي َحْربًا، َواْلَفاِسِقنَي  احِلِ اُرَها، َفَيتَِّخُذوا َماَل اهللَِّ ُدَوالً، وِعَباَدُه َخَوالً، َوالصَّ ُسَفَهاُؤَها َوُفجَّ
َب فِيُكُم احْلََراَم، َوُجِلَد َحّدًا يِف اإِلْسالِم، َوإِنَّ ِمنُْهْم َمْن مَلْ  ِذي َقْد رَشِ ِحْزبًا ؛ َفإِنَّ ِمنُْهُم الَّ
َضاِئُخ«)231(.حتى ابن تيمية مل يستطع ان خيفي  ُيْسِلْم َحتَّى ُرِضَخْت َلُه َعىَل اإِلْسالِم الرَّ
مثالب خالفة عثامن وخاصة يف تقريبه لعشريته فيقول :» ونحن ال ننكر أن عثامن-ريض 

اهلل عنه-كان حيب بني أمية، وكان يواليهم ويعطيهم أمواال كثرية«)232(

وكان منهج اإلمام عيل)عليه السالم( يف عملية تغيري الوالة كام جاء يف عهده ملالك 
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العيون من أهل الصدق والوفاء  تفّقد أعامهلم وابعث  ثّم  االشرت :» استعملهم اختبارًا 
عليهم«)233(، وكان)عليه السالم( شديدًا يف حماسبتهم، فقد كتب اىل زياد بن ابيه : » وإيّن 
كبريًا،  أو  املسلمني شيئًا صغريًا  أّنك خنت من يفء  بلغني  لئن  باهلل قساًم صادقًا،  ُأقسم 
ألشدّن عليك شّدة تدعك قليل الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل األمر«)234(.وقد بني اإلمام 
عيل)عليه السالم( اثر الوايل عىل إصالح الرعية يف قوله :» وقد علمتم أنه ال ينبغي أن 
يكون الوايل عىل الفروج، والدماء، واملغانم، واالحكام وإمامة املسلمني البخيل، فتكون 
يف أمواهلم هنمته، وال اجلاهل فيضلهم بجهله، وال اجلايف فيقطعهم بجفائه، وال احلائف 
باحلقوق ويقف هبا دون  فيذهب  احلكم  املرتيش يف  قوم، وال  قوما دون  فيتخذ  للدول 
املقاطع، وال املعطل للسنة فيهلك االمة«)235(.وكان)عليه السالم( يرى أنه »ال يقيم أمر 
اهلل سبحانه إال من ال يصانع وال يضارع وال يتبع املطامع«)236(.ومل يقف عند االختبار بل 
كان)عليه السالم( ُيمعن يف مراقبة والته ففي كتابه إىل مالك بن كعب : » اخرج يف طائفة 
من أصحابك حّتى متّر بأرض كورة السواد)237(، فتسأل عن عاّميل، وتنظر يف سريهتم فيام 
بني دجلة والعذيب)238(، ثّم ارجع إىل البهقباذات)239( فتوّل معونتها، واعمل بطاعة اهلل 
فيام والّك منها.واعلم أّن كّل عمل ابن آدم حمفوظ عليه جمزّي به، فاصنع خريًا صنع اهلل 

بنا وبك خريًا، وأعلمني الصدق فيام صنعت.والسالم «)240(.
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اخلامتة

تعد العالقة السليمة بني الراعي والرعية، القائمة عىل معيار القرب من اهلل سبحانه 
وتعاىل، من افضل أساليب اإلدارة التي ترتقي باالمة اىل افضل مستويات احلياة.

الراعي  ثنائية  قائمة عىل  كانت  املجال  السالم( يف هذا  االمام عيل)عليه  معيار  وان 
والرعية فليست تصلح الرعية اال بصالح الوالة، والتصلح الوالة اال باستقامة الرعية.

الراعي ممن  اختيار  االشرت عىل  ملالك  يف عهده  السالم(  االمام عيل)عليه  اكد  ولذا 
تتحقق فيه املواالة واإلخالص، ووضع له برناجما لتقويم شخصه أساسه التقوى ورضا 
دائمة  برقابة  ذلك  ُمعِززًا  الرعية،  له  لتستقيم  به  القيام  عليه  يتوجب  ما  له  بني  ثم  اهلل، 
يف  يتامدى  ملن  العقوبة  ثم  املناسب،  الوقت  يف  املسار  وتصحح  التنفيذ،  سالمة  تضمن 
عىل)استقامة  السالم(يؤكد  فإّنه)عليه  بالرعية  يتعلق  الوظيفة.وفيام  عن  والعزل  اخلطأ، 
الرعية(، وتتحقق هذه االستقامة من خالل تثقيف يرتكز عىل بيان ما للرعية من حقوق 
عىل الدولة، وما عليها من واجبات.وال يتحقق اإلصالح برفع الشعارات وإنَّام أساس 
نجاح عملية اإلصالح هو أن يمتلك)الرعاة( روح املبادرة والتصدي، وأن يقرن القول 

بالفعل.

االجتامعية  والسيام  امليادين  خمتلف  يف  أزمات  من  نعاين  ونحن  اليوم  احوجنا  وما 
النامجة عن اخللل اإلداري ان نرجع اىل فكر االمام عيل)عليه السالم( وان نتبناه عمال 
قبل القول كي نستطيع ان نعيد األمور اىل نصاهبا.ويف عهد االمام)عليه السالم( ملالك 

ما يكفي لتحقيق ذلك.
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53.املصدر نفسه.

54.تاريخ الطربي 98-5.
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61.اآللويس، شهاب الدين السيد حممود)ت1270هـ( روح املعاين، حتقيق : عيل عبد 
الباري عطية، بريوت- دار الكتب العلمية، ط1- 1415هـ، 325-4.
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63.اجلوهري، إسامعيل بن محاد)ت393هـ(تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق : امحد 
عبد الغفور عطار، بريوت- دار العلم للماليني، ط2- 1979م، 1-383؛ الرازي، 
زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن ايب بكر)ت666هـ( خمتار الصحاح، بريوت- مكتبة 

لبنان، 1989م، ص22 ؛ لسان العرب، 2479-27.
2004م،  ط4-  الدولية،  الرشوق  مكتبة  الوسيط،  املعجم  العربية،  اللغة  64.جممع 

ص520.
65.أبو البقاء، أيوب بن موسى احلسيني)ت 1094هـ( الكليات معجم يف املصطلحات 
والفروق اللغوية، حتقيق : عدنان درويش-حممد املرصي، بريوت-مؤسسة الرسالة، 
ص561 ؛ التهانوي، حممد بن عيل ابن القايض حممد)ت بعد 1158هـ( موسوعة 
لبنان  بريوت-مكتبة  دحروج،  عيل   : حتقيق  والعلوم،  الفنون  اصطالحات  كشاف 

نارشون، ط1- 1996م، 1093-2.
66.روح املعاين 203-4.

67.لسان العرب 1677-17.
68.رشح هنج البالغة 269-20

69.الغارات: 104، سفينة البحار: 384-4.
70.تاريخ الطربي 95-5.

71.رشح هنج البالغة 30-17.
72.صبحي الصالح، هنج البالغة، خطبة 216، ص333.
73.صبحي الصالح، هنج البالغة، حكمة 73، ص480.

74.رشح هنج البالغة 30-17.
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الكوهكمري، قم- مطبعة اخليام، 1406 هـ، 169-3.
77.لسان العرب 401-15.

ط1- املحدثني،  دار  القاهرة-  الكريم،  القرآن  يف  التقوى  حممد،  الدبييس،   : 78.ُينظر 
2008م ص30.

79.الكايف، األصول، 35-2.
80.صبحي الصالح، هنج البالغة، ص351.

81.البقرة : 177.
82.الصدوق، ابو جعفر حممد بن عيل)ت381ه( كتاب اخلصال، صححه : عيل اكرب 
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آل البيت، ط2- 1414هـ، ح 20216، 135-15.
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الطبعة األوىل، 1405هـ، حتقيق : إبراهيم األبياري.

125.حممد نوح، آفات عىل الطريق1- 192.
126.صبحي الصالح، هنج البالغة، ص529.

127.املؤمنون : 71
128.الفرقان : 43- 44.

129.اآلمدي، ناصح الدين أبو الفتح عبد الوحد)ت550هـ( ُغَرر احِلَكم وُدَرر الَكِلم، 
تدقيق : عبد احلسن دهيني، بريوت- دار اهلادي، ط1- 1992م، ص48.

130.م.ن.ص226.

131.م.ن.ص430.
132.صبحي الصالح، هنج البالغة، ص449.

133.رشح النهج 218-1
134.حممد : 14

135.صبحي الصالح، هنج البالغة، ص417.
136.لسان العرب 2479-27.

137.تاج العروس، 548-6.
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138.معجم مقاييس اللغة ص303.
139.خمتار الصحاح ص37، .

140.الفيومي، امحد بن حممد بن عيل املقري)ت770هـ( املصباح املنري يف غريب الرشح 
الكبري، مرص- مكتبة حممد عبد الواحد بك، ط1- 1322هـ، ص132.

141.البقرة : 224
142.األعراف : 56
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144.التوبة : 102

145.األحزاب : 71.
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التذكريمن  جمالس  يف  الصنهاجي)ت1359هـ(  حممد  احلميد  عبد  باديس،  147.ابن 
كالم احلكيم اخلبري، حتقيق : امحد شمس الدين، بريوت- دار الكتب العلمية، ط1-

1416هـ، ص73.
148.روح املعاين 482-7.

مؤسسة  القاهرة-  املتنبي،  ديوان  رشح  1944هـ(  الرمحن)ت  عبد  149.الربقوقي، 
هنداوي للتعليم والثقافة، ص119.

150.الرعد : 11.
151.احلديد : 27

152.تاج العروس 28- 165
153.خمتار ص 128 ؛ لسان العرب 17-167 ؛

154.املصباح املنري ص356.
155.الكليات ص484.
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156.لسان العرب 1678-17.
157.الكايف: الكليني، حممد بن يعقوب)ت329 هـ( اصول الكايف، بريوت- منشورات 

الفجر، ط1-2007م، 2 - 117.
158.رشح هنج البالغة 189-2 -190.
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160.لوبون، غوستاف)ت 1931م( روح االجتامع، ترمجة :امحد فتحي زغلول، مرص-

دار اجلامهري، 1909م، ص 12.
161.م.ن.

162.آل عمران : 159
163.التوبة : 128

164.صبحي الصالح، هنج البالغة خطبة 97، ص141.
165.م.ن.ص، 383.

166.الريشهري، حممد، ميزان احلكمة، قم- دار احلديث، ط1- 1422 هـ، 1838-4.
167.الواسطي، كايف الدين ايب احلسن)ق6هـ( عيون احلكم واملواعظ، حتقيق : حسني 

احلسني، قم- دار احلديث، ط1- د.ت، ص263.
168.م.ن.ص227.

169.غرر احلكم ص341.
170.رشح النهج 32-17.

171.احلجرات : 13
الدين)ت1420هـ(  نارص  حممد  احلمن  عبد  أبو  األلباين،  ؛   225-6 172.الغدير، 
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سلسلة االحاديث الصحيحة، الرياض- مكتبة املعارف، ط1- 1996م، ح 3700، 
449-6

173.أبو داود، سليامن بن االشعث)ت275هـ( سنن ايب داود، حتقيق: حممد حميي الدين 
عبد احلميد، بريوت- املكتبة العرصية، ح 5116، 331-4.

174.رشح هنج البالغة، 30-17.
175.ابن ماجة، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد)ت273هـ( سنن ابن ماجة، حتقيق : حممد 

فؤآد عبد الباقي، بريوت- دار احياء الكتب العربية، ح 4251، 1420-2.
176.غرر احلكم رقم 242، ص111.

177.غرر احلكم، ص234.
178.غرر احلكم رقم42، ص 76.

179.رشح النهج 17 -33.
180.م.ن.

181.ميكافييل، كتاب األمري، ترمجة : اكرم مؤمن، مكتبة ابن سينا، ص89
182.م.ن.ص90.
183.م.ن.ص91.

184.رشح النهج 113-17.
185.غرر احلكم رقم 16 ص149

186.سنن ايب داوود ح 4784، 249-4.
187.ميزان احلكم 501-2

188.حتف العقول ص14
189.غرر احلكم رقم 13 ص204.

190.ميزان احلكم150-2
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191.البخاري، حممد بن إسامعيل) ت256هـ( صحيح البخاري، حتقيق : حممد زهري 
بن احلجاج)ت261هـ(،  ؛ مسلم  بن نارص، ط1- 1422هـ، ح 6114، 8- 28 
صحيح مسلم، حتقيق : حممد فؤآد عبد الباقي، بريوت- دار احياء الرتاث العريب، ح 

.2014-4 ،2609
دار  الكويت-  املدرس،  امحد  تعريب:  وامللك،  اخلالفة  األعىل،  أبو  192.املودودي، 

القلم، ط1- 1978م، ص69.
193.صبحي الصالح، هنج البالغة، ص189.

194.رشح هنج البالغة، 48-17.
الزهراء،  دار  بريوت-  البالغة،  هنج  يف  دراسات  مهدي،  حممد  الدين،  195.شمس 

ط2- 1972م، ص29.
196.ُينظر : م.ن.

197.رشح رشح هنج البالغة، 70-17
198.احلمريي، عبد اهلل بن جعفر القمي)ت300هـ( قرب االسناد، حتقيق: مؤسسة آل 

البيت، قم- مهر، ط1- 1413 هـ، ص138.
199.رشح هنج البالغة، 70-17

200.أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم)ت183هـ( كتاب اخلراج، بريوت- دار املعرفة، 
1979م، ص16.

201.م.ن.
202.رشح هنج البالغة، 83-17.

احلمدونية،  التذكرة  562هـ(  عيل)ت  بن  حممد  بن  احلسن  بن  حممد  محدون،  203.بن 
بريوت- دار صادر، ط1- 1417هـ، 323-1.

204.م.ن.
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205.رشح رشح هنج البالغة، 83-17.
206.م.ن

207.رشح هنج البالغة، 85-17
208.م.ن

209.م.ن.

210.م.ن.
211.رشح هنج البالغة، ص87

السقا،  : صفوة  العامل، تصحيح  كنز  الدين عيل)ت975ه(  اهلندي، عالء  212.املتقي 
بريوت- مؤسسة الرسالة، ط5- 1985، ح 16682، 492-6.

213.ميزان احلكمة، ح 15991، 3229-8.
214.م.ن، ح 15993، 3229-8

215.القبانجي، مصدر سابق، 308-9.
216.حممد مهدي شمس الدين، مصدر سابق، ص390

217.ُينظر : م.ن، ص57.
218.رشح هنج البالغة، 49-17.
219.رشح هنج البالغة، 51-17.
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224.م.ن.
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اخلشن، بريوت- دار الكتاب العريب، ط1- 1958م، ح 142، ص134.
226.م.ن.ص 135.
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228.رشح هنج البالغة، 58-17

229.م.ن.، 59-17.
230.م.ن.، 17- 60.

231.صبحي الصالح، هنج البالغة الرسالة 62، ص452.
: حممد رشاد سامل،  النبوية، حتقيق  السنة  منهاج  احلليم،  بن عبد  امحد  تيمية،  232.ابن 

ط1- 1986م، 356-6.
233.رشح هنج البالغة 17 -68.

234.صبحي الصالح، هنج البالغة، ص 377.
235.م.ن.ص.189.
236.م.ن.ص 488.

237.السواد : أرايض وقرى العراق وضياعها، سّمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل 
واألشجار، معجم البلدان 3 - 272.

238.العذيب : ماء لبني متيم، وهو أّول ماء يلقاه اإلنسان بالبادية إذا سار من قادسية 
الكوفة يريد مّكة)تقويم البلدان 79(

239.هبقباذ : من أعامل سقي الفرات)معجم البلدان 1 - 516(
األمري  عبد   : حتقيق  اليعقويب،  ت284هـ(تاريخ  يعقوب)  ايب  بن  امحد  240.اليعقويب، 

مهنا، بريوت- رشكة االعلمي، ط1- 2010م، 109-2.
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قائمة املصادر واملراجع

القرآن الكريم
معجم  395هـ(  احلسني)املتوىف:  أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  1-أمحد 

مقاييس اللغة، حتقيق : عبد السالم حممد هارون، بريوت-دار الفكر، 1979م.
دار  القاهرة-  السيد،  لطفي  امحد   : العربية  اىل  نقله  االخالق،  2-ارسطوطاليس، علم 

الكتب املرصية، 1924م.
االحاديث  سلسلة  الدين)ت1420هـ(  نارص  حممد  احلمن  عبد  أبو  3-األلباين، 

الصحيحة، الرياض- مكتبة املعارف، ط1- 1996م.
الَكِلم،  احِلَكم وُدَرر  ُغَرر  الفتح عبد الوحد)ت550هـ(  أبو  الدين  4-االمدي، ناصح 

تدقيق : عبد احلسن دهيني، بريوت- دار اهلادي، ط1- 1992م.
5-االمني، حمسن، اعيان الشيعة، حتقيق حسن األمني، بريوت- دار التعارف، 1983م

6-االميني، عبد احلسني امحد، الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، بريوت- االعلمي، 
ط1- 1994م.

7- ابن باديس، عبد احلميد حممد الصنهاجي)ت1359هـ( يف جمالس التذكريمن كالم 
ط1- العلمية،  الكتب  دار  بريوت-  الدين،  شمس  امحد   : حتقيق  اخلبري،  احلكيم 

1416هـ.
عيل   : حتقيق  اخلصام،  وحجة  املرام  بغية  هاشم)ت1109هـ(،  السيد  8-البحراين، 

عاشور، بريوت- مؤسسة التاريخ العريب، ط1-2001م.
9-البخاري، حممد بن اسامعيل)ت256هـ( صحيح البخاري، حتقيق : حممد زهري بن 

نارص، دار طوق النجاة، ط1-1422هـ.
مؤسسة  القاهرة-  املتنبي،  ديوان  رشح  1944هـ(  الرمحن)ت  عبد  10-الربقوقي، 
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هنداوي للتعليم والثقافة
11-ابوالبقاء، أيوب بن موسى احلسيني)ت 1094هـ( الكليات معجم يف املصطلحات 
والفروق اللغوية، حتقيق : عدنان درويش-حممد املرصي، بريوت-مؤسسة الرسالة.
زكار  سهيل   : حتقيق  االرشاف،  انساب  حييى)ت279ه(،  بن  امحد  12-البالذري، 

ورياض زركيل، بريوت، دار الفكر، ط1-1996م.
شاكر  حممد  امحد   : حتقيق  الرتمذي،  سنن  عيسى)ت279ه(  بن  حممد  13-الرتمذي، 

وآخرون، مرص- مصطفى البايب احللبي، ط2-1975م.
14-التسرتي، نور اهلل احلسيني املرعيش)ت1019م (احقاق احلق وازهاق الباطل.

كشاف  موسوعة  1158هـ(  بعد  حممد)ت  القايض  ابن  عيل  بن  حممد  15-التهانوي، 
اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق : عيل دحروج، بريوت-مكتبة لبنان نارشون، 

ط1- 1996م.
: حممد رشاد سامل،  النبوية، حتقيق  السنة  منهاج  احلليم،  عبد  بن  امحد  تيمية،  ابن   -16

ط1- 1986م.
17-الثعلبي، أبو اسحق امحد)ت427هـ( الكشف والبيان، حتقيق : حممد بن عاشور، 

بريوت- دار احياء الرتاث العريب، ط1- 2002م.
18-الثقفي، أبو إسحاق إبراهيم بن حممد)ت 283هـ (الغارات، حتقيق : عبد الزهراء 

احلسيني، بريوت- دار األضواء، ط1- 1987م.
صديق  حممد  حتقيق:  التعريفات،  حممد)ت816هـ(معجم  بن  عيل  19-اجلرجاين، 

املنشاوي، القاهرة- دار الفضيلة.
20-اجلوهري، إسامعيل بن محاد)ت393هـ(تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق : امحد 

عبد غفور عطار، بريوت- دار العلم للماليني، ط2- 1979م.
ابن حجر، امحد بن عيل العسقالين)ت852هـ( :
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21-اإلصابة يف متييز الصحابة، بريوت-املكتبة العرصية، ط1-1433هـ.
22-فتح الباري، ترقيم : حممد فؤاد عبد الباقي، املكتبة السلفية.

23- ابن ايب احلديد، عز الدين عبد احلميد بن هبة اهلل)ت 656هـ( رشح هنج البالغة، 
حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم، بريوت-دار احياء الكتب العربية، ط2- 1965م.
آل  مؤسسة   : حتقيق  الشيعة،  احلسن)ت1104هـ(وسائل  بن  حممد  العاميل،  24-احلر 

البيت، قم- مطبعة-مهر، ط2- 1414هـ.
25- العالمة احليل، احلسن بن يوسف بن املطهر)ت726هـ( خالصة االقوال، حتقيق : 

جواد القيومي، قم- نرش الفقاهة، ط4- 1431هـ.
احلمدونية،  التذكرة  بن عيل)ت 562هـ(  بن حممد  بن احلسن  ابن محدون، حممد   -26

بريوت- دار صادر، ط1- 1417هـ.
27-احلمريي، عبد اهلل بن جعفر القمي)ت300هـ( قرب االسناد، حتقيق: مؤسسة آل 

البيت، قم- مهر، ط1- 1413 هـ.
28- ابن حوقل، كتاب صورة األرض، بريوت: مكتبة احلياة، 1992.

الفكر،  دار  بريوت:  خلدون،  ابن  تاريخ  الرمحن)ت808هـ(  عبد  خلدون،  ابن   -29
.2000

30-ابوداود، سليامن بن االشعث)ت275هـ( سنن ايب داود، حتقيق: حممد حميي الدين 
عبد احلميد، بريوت- املكتبة العرصية.

31-الدبييس، حممد، التقوى يف القرآن الكريم، القاهرة- دار املحدثني، ط1-2008م.
32-الدينوري، أبو حنيفة أمحد بن داود)ت 282هـ( االخبار الطوال، حتقيق: عبد املنعم 

عامر، القاهرة- دار احياء الكتاب العريب، ط1-1960 م.
33-الذهبي، شمس الدين حممد بن أمحد)ت748هـ( سري اعالء النبالء، حتقيق : شعيب 

االرنؤوط، بريةت- مؤسسة الرسالة، ط 2- 1982م.
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الصحاح،  خمتار  بكر)ت666هـ(  ايب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  زين  34-الرازي، 
بريوت- مكتبة لبنان، 1989م.

الفكر،  الرازي، بريوت-دار  الفخر  الدين)ت604هـ( تفسري  35-الرازي، حممد فخر 
ط1- 1981م.

القرآن،  غريب  يف  املفردات  حممد)ت502هـ(  بن  احلسني  القاسم  أبو  36-الراغب، 
حتقيق : حممد سيد كيالين، بريوت- دار املعرفة.

اللطيف  عبد   : حتقيق  الرباعة،  منهاج  اهلل)ت573هـ(  هبة  بن  سعيد  37-الراوندي، 
الكوهكمري، قم- مطبعة اخليام، 1406 هـ.

38- ابن رجب، زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن)ت795هـ( جامع العلوم واحلكم، 
تعليق ماهر ياسني، بريوت- دار ابن كثري، ط1- 2008.

39-الريشهري، حممد، ميزان احلكمة، قم- دار احلديث،، ط1- 1422هـ.
جواهر  من  العروس  تاج  الرزاق)ت1205هـ(  عبد  بن  حممد  بن  حممد  40-الزبيدي، 

القاموس، حتقيق: جمموعة من املحققني، بريوت- دار اهلداية.
عثامن  حممد   : حتقيق  احلسنة،  املقاصد  الرمحن)ت902هـ(  عبد  حممد  41-السخاوي، 

اخلشن، بريوت- دار الكتاب العريب، ط1- 1958م.
الكربى،  الطبقات  هـ(،   230 البرصي)ت  منيع  بن  سعد  بن  حممد  سعد،  ابن   -42

بريوت، دار صادر، 1957م.
: فهيم حممد  املدينة، حتقيق  تاريخ  ابن شبة، عمر بن شبة بن عبيدة)ت 262هـ(   -43

شلتوت، 1399هـ.
44-شمس الدين، حممد مهدي، دراسات يف هنج البالغة، بريوت- دار الزهراء، ط2- 

1972م
45- ابن شهراشوب، أبو جعفر حممد بن عيل)ت 588هـ(مناقب آل أيب طالب، حتقيق 
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: يوسف البقاعي، بريوت- دار األضواء، ط2- 1412هـ.
قم-  احلمراين،  الرحيم  عبد   : اعداد  الوالية،  نفحات  مكارم،  نارص  46-الشريازي، 

سليامنزاده، ط2- 1426هـ.
47-الصالح، صبحي، هنج البالغة، القاهرة- دار الكتاب املرصي، ط4- 2004م.

الصدوق، ابو جعفر حممد بن عيل)ت381هـ( :
اإلسالمي،  النرش  قم-مؤسسة  الغفاري،  اكرب  عيل   : تصحيح  األخبار  48-معاين 

1379هـ.
49-كتاب اخلصال، صححه : عيل اكرب الغفاري، قم- احلوزة العلمية.

50-الطباطبائي، السيد حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، بريوت مؤسسة اإلعلمي، 
ط ا- 1997، 128-6.

الفضل  أبو  حممد   : حتقيق  الطربي،  تاريخ  هـ(  جرير)ت310  بن  حممد  51-الطربي، 
إبراهيم، مرص- دار املعارف، ط2.

52-العاميل، جعفر مرتىض، الصحيح من سرية االمام عيل، املركز اإلسالمي للدراسات، 
ط1- 2009م.

53-عبد احلميد، حممد حميي الدين، املختار من صحاح اللغة، القاهرة- املكتبة التجارية
حتقيق  دمشق،  مدينة  تاريخ  احلسن)ت571هـ(  بن  عيل  القاسم  ابو  عساكر،  ابن   -54

:حمب الدين العمري، بريوت- دار الفكر، 1995م.
55-العسكري، مرتىض، معامل امدرستني، القاهرة- مكتبة مدبويل، ط5- 1993م.56-
السقا،  صفوة   : تصحيح  العامل،  كنز  عيل)ت975هـ(  الدين  عالء  اهلندي،  املتقي 

بريوت- مؤسسة الرسالة، ط5- 1985.
57-العقاد، عباس حممود، شخصيات إسالمية، بريوت- دار الكتاب العريب.

58-الفكيكي، توفيق، الراعي والرعية، بغداد- مطبعة اسد، 1962م.
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59-الفيومي، امحد بن حممد بن عيل املقري)ت770هـ( املصباح املنري يف غريب الرشح 
الكبري، مرص- مكتبة حممد عبد الواحد بك، ط1- 1322هـ.

بريوت-  السالمي،  طاهر   : حتقيق  عيل،  االمام  مسند  حسن،  السيد  60-القبانجي، 
مؤسسة األعلمي، ط1- 2000م.

القمي، عباس بن حممد رضا بن أيب القاسم)ت1359هـ(:
61-منازل االخرة، ترمجة : حسني كوراين، سوريا دار التعارف، 1993م.

62-سفينة البحار، قم- دار االسوة، ط2 -1416هـ.
63-الكايف: الكليني، حممد بن يعقوب)ت329 هـ( اصول الكايف، بريوت- منشورات 

الفجر، ط1-2007م.
الدين  : حميي  والنهاية، حتقيق  البداية  اسامعيل)ت 774هـ(  الفداء  ايب  كثري،  ابن   -64

اديب، بريوت- دار بن كثري، ط2- 2010 م.
65-اللحجي، عبد اهلل بن سعيد حممد)ت1410هـ( منتهى السؤل، جدة- دار املنهاج.
66-لوبون، غوستاف)ت 1931م( روح االجتامع، ترمجة :امحد فتحي زغلول، مرص-

دار اجلامهري، 1909م.
67- ابن ماجة، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد)ت273هـ( سنن ابن ماجة، حتقيق : حممد 

فؤآد عبد الباقي، بريوت- دار احياء الكتب العربية.
68-املامقاين، عبد اهلل)ت1351هـ( تنقيح املقال يف علم الرجال، حتقيق : حميي الدين 

املامقاين، قم- مؤسسة آل البيت، ط1- 1423هـ.
السقا،  صفوة   : تصحيح  العامل،  كنز  عيل)ت975ه(  الدين  عالء  اهلندي،  69-املتقي 

بريوت- مؤسسة الرسالة، ط5- 1985.
70-جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مكتبة الرشوق الدولية، ط4- 2004م.

71-حممد نوح، آفات عىل الطريق.
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الباقي،  عبد  فؤآد  حممد   : حتقيق  مسلم،  صحيح  احلجاج)ت261هـ(،  بن  72-مسلم 
بريوت- دار احياء الرتاث العريب.

73-مطهري، مرتىض، يف رحاب هنج البالغة، بريوت-الدار اإلسالمية، ط1-1992م 
74-احلائري، أيوب، قبسات من هنج البالغة.

الشيخ املفيد، حممد بن حممد بن النعامن العكربي)ت413هـ(:
75-االمايل، دار التيار اجلديد.

76-اجلمل، ط1-1403هـ.
77-اإلختصاص، حتقيق: عيل اكرب غفاري، بريوت- مؤسسة األعلمي، ط1- 2009م 
78- ابن منظور، لسان العرب، حتقيق : عبد اهلل عيل الكبري وآخرون، القاهرة- دار 

املعارف.
هارون،  السالم  :عبد  حتقيق  صفني،  مزاحم)ت212هـ(وقعة  بن  نرص  79-املنقري، 

بريوت- دار اجليل، 1990م.
80-املودودي، أبو األعىل، اخلالفة وامللك، تعريب: امحد املدرس، الكويت- دار القلم، 

ط1- 1978م
81-ميكافييل، كتاب األمري، ترمجة : اكرم مؤمن، مكتبة ابن سينا.

حسني  غالم  حتقيق  الواعظني،  روضة  الفتال)ت508هـ(  بن  حممد  82-النيشابوري، 
املجيدي، قم- مطبعة نكارش، ط1- 1423م.

مسند  زوائد  عن  الباحث  بغية  807هـ(  سليامن)ت  بن  عيل  الدين  نور  83-هيثمي، 
احلارث، حتقيق: حسني امحد صالح، السعودية- اجلامعة اإلسالمية، ط1-1992م.
84-الواسطي، كايف الدين ايب احلسن)ق6هـ( عيون احلكم واملواعظ، حتقيق : حسني 

احلسني، قم- دار احلديث، ط1- د.ت.
عبد  اللطيف  عبد   : تصحيح  الشام،  فتوح  واقد)ت207هـ(  بن  عمر  85-الواقدي، 
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الرمحن، بريوت- دار الكتب العلمية، ط1- 1997م.
86-االلويس، شهاب الدين السيد حممود)ت1270هـ( روح املعاين، حتقيق : عيل عبد 

الباري عطية، بريوت- دار الكتب العلمية، ط1- 1415هـ.
البلدان، بريوت-  87-ياقوت احلموي، شهاب الدين ايب عبداهلل)ت 626هـ( معجم 

دار صادر، 1956م.
األمري  عبد   : حتقيق  اليعقويب،  ت284هـ(تاريخ  يعقوب)  ايب  بن  امحد  اليعقويب،   -88

مهنا، بريوت- رشكة االعلمي، ط1- 2010م.
89- ابو يوسف، يعقوب بن إبراهيم)ت183هـ( كتاب اخلراج، بريوت- دار املعرفة، 

1979م.



اإلمام علي )عليه السالم( يؤسس ألول دولة مدنية

املبادئ واحلريات واحلقوق اإلنسانية

ر�سول عبد الزهرة النعمة
مدير منظمة طوى للتنمية وحقوق االن�سان
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تقدمة

احلمد هلل رب العاملني وأتم الصالة والتسليم عىل نبيه حممد واله الطيبني الطاهرين، 
وبعد:

الرساالت  ولدت  والتعصب  واجلهل  والوحشية  والصحراء  البداوة  رحم  من 
واإلنسانية متمرده عىل تلك البيئة القاسية والقلوب الغليظة لرتسم لإلنسان حقوقه بكل 
أيب  ابن  عيل  بشخص  متثلت  وقد  الفقراء  حقوق  اخذ  يف  والقوة  والسالم  املحبة  معاين 
عن  األصل  طبق  صورة  لعكس  السامية  واملبادئ  العدالة  رجل  السالم(  )عليه  طالب 
اهلل  األمني)صىل  الصادق  حممد  خلق  من  وتغذاه  السامء  أرسلته  الذي  اإلسالم  جوهر 
عليه واله وسلم( خاتم الرسل الساموية ومتالزمته معه، مل تك الفطرة السليمة واألرحام 
املطهرة هي فقط من أوجدت هذه الشخصية املعطاء وإنام امتناعه عن كل ما كان يقوم به 
ذلك املجتمع املتخلف واملتوارث باجلهل والعادات السيئة والقديمة، فنشئ وهو يمقت 
يرى  إنسانيته وهو  وتنامت  ازدادت حكمته  يراه من ظلم وتفرقة وتشيض وقد  ما  كل 
البؤس والشقاء، فطهر لسانه وقوى ساعده بوجه الظلم والقبلية فمن هنا بدأت قصة 
اإلصالح تتنامى قبل تويل عيل)عليه السالم( عرش احلكم فقد احرتم الرأي اآلخر ومل 
يشق مجوع املسلمني حتى يف موعد الرشوع بواجبة املرصود واملقدس إىل ان سنحت له 
الفرصة ليطرز أرقى معاين اجلامل من احرتام الرعية والعطف عىل األيتام والدفاع عن 
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املرأة واإلنسان بكل اختالفاته فال يوجد يف التاريخ من يسجل عليه فساد أو ظلم نزوال 
إىل والته وعامله وكانت كلامته هنج مصنف للحقوق وتبيان لكل املفاهيم والنظم القيمة 
والطروحات البناءة فلم يشبع بطنا وال يلس مكتوف اليدين يف قرص منيف وإنام يستمر 
بمتابعاته الرعية وكان مساره يف حتقيق أسس حقوق االنسان ومرشوع أول دوله مدنيه 
استمدت مقتنياهتا من دوله اإلسالم األوىل للرسول األكرم)صىل اهلل عليه واله وسلم( 
املؤسسة  استحداث  السامء حيث عمل عىل  هبا  التي رصحت  احلقيقية  للخالفة  لتصل 
واحرتام  احلوار  ثقافة  وتبني  اإلصالحية  السجون  بناء  فكان  اجلديد  العرص  بحسب 
حقوق  مفهوم  اخذ  وقد  كام  دولته  يف  السائدة  السياسة  هي  سالميه  اال  غري  املعتقدات 
هنجه  يف  مجعت  :األوىل  بطريقتني  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  فلسفه  يف  تطبقيه  االنسان 
التوعوي إي باحلكم واإلرشادات والكلمة املعربة واملنحى الثاين كانت بالتطبيق العميل 
وهي التعامل مع الرعية والعامل بشكل ينسجم مع ما يتطابق مع مفاهيم حقوق االنسان 

املعارصة.
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الفصل االول 

أسس الدولة املدنية

متهيد

ال خيفى علينا ان فجر الرسالة اإلسالمية الذي جاء بمرشوع ساموي خلص االنسان 
من االستعباد والفوض والقبلية وساوى بني كل األصناف، احلر والعبد والرجل واملرأة 
معربا بذلك بدستور ساموي اسمه القران الكريم كان رسالة كبرية ومنعطف واعد يف 
الرسول األكرم )صىل  تلكئها، كام وان  أو  البرشية، من الصعب توقف مسارها  تاريخ 
اهلل عليه واله وسلم( كان يستن األحاديث واملواقف اآلنية التي يعالج هبا كل مستحدث 
بام يتالءم مع ما يريده اهلل جل شأنه لإلنسانية إي وفق املعايري الدينية املنصوصة حيث مل 
تكن هناك دساتري تنظم حياة البرشية فكان الرسول حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم( هو 
املنظم لذلك وهذا معروف أكيدا، اال إننا ما أردنا ان نوضحه يف هذه العجالة ان مسرية 
اإلمام عيل عليه السالم مع الرسول وشهادته هلذه البادئة الرسايل وما تال الرسول من 
خالفة أصحابه جعلت اإلمام عيل إمام موقف تارخيي مهم وهو كيفيه صناعه إطار مدين 
لزاما عليه استخدام قوالب جديدة  فقد أصبح  املعارص  املدين  يرتج مع وضع االنسان 
يف الدولة واحلكم تتامشى مع العقلية اجلديدة مستفيدا من أخطاء من سبقوه ورد فعل 
االنسان املختلف، إي بمعنى تبنى مفاهيم إنسانيه جيدة تسهم يف قبول اآلخر وتالءم 
اجلميع وترجع اإلسالم إىل مساره احلقيقي الذي عرفه من متالزمته مع الرسول األكرم 
)صىل اهلل عليه واله وسلم( وترشبه بإيامنه الصادق والذي نمت هذه الشخصية العظيمة 
والبحر مداد واإلنس واجلن  أقالم  الشجر  ان  لو  ابن عباس  أالمه  قال حرب  ان  إىل  منه 
الوقوف  الواجب  املؤمنني)1(، من هنا كان من  أمري  ما أحصوا فضائل  كتاب وحًساب 
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عند هذه الشخصية والتعرف عىل منجزاهتا سيام وان الرسول األكرم نفسه قال فيه يوم 
برز لعمرو ابن عبد ابن ود العامري))خرج اإليامن كله إىل الرشك كله(()2( هذه هو من 

حيمل الصورة الناصعة والصادقة لإلسالم الذي قام الكثريين بتشوهيه .

اأ�س�ص الدولة املدنية

من اثر تربيته اإلمام عيل عىل يدي الرسالة السامية التي تبناها خاتم الرسل حممد)صىل 
إسالمية  دولة  إقامة  السالم(  عيّل)عليه  إليه  يطمح  ما  جل  كان  وسلم(  واله  عليه  اهلل 
عادلة راشدة حدد معامل أسسها الفكرية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية منذ األيام 
األوىل الستالمه اخلالفة، وكان أول أسسها وصيته لرجاالته الذين كلفهم بقيادة أمور 
التي  الوصية  بن األشرت(عندما واله مرص، هذه  األمصار، كوصيته)ملالك  املسلمني يف 
اعتربت منعطف تارخيي لدى الكثري من السياسيني ووثيقة ملرشوع تأسيس دولة مدنية 
معارصة حترتم اجلميع وأن رؤيته ملفهوم الدولة بصيغتها العقالنية املطروحة يف )وصية 
األشرت(جتلت كرؤية دولتيه عقالنية منذ اليوم األول لوفاة الرسول الكريم حممد )صىل 
اهلل عليه واله وسلم( وأثناء حادثة السقيفة التي ترك فيها صحابة الرسول)عليه الصالة 
اخلالفة،  عىل  ويتبايعون  يتفاوضون  راحوا  وأهله،  عيّلَ  مع  املوت  فراش  والسالم(عىل 
بغض النظر هنا عن النيات احلسنة أو السيئة ملن تواجد يف السقيفة آنذاك وراح يفاوض 
يف أمور السلطة، مثلام جتلت أيضا عرب حكم أبو بكر وعمر وعثامن كام سمي، حيث كان 
عيّل املرجع احلكيم الذي كثريا ما جلأ إليه احلكام الستشارته عند الرضورات من أمور 
سياستهم لشؤون الدولة ثم سارت باعرتاضاته عىل بعض األحكام وتصحيحاته الدائمة 
حينها  واالهتامم  باملوقف  يمتاز  الذي  والسيايس  املدين  الناشط  دور  يمثل  وهو  للدولة 
كان يمثل )عليه السالم( املنظمة املدنية التي ترجع الدولة له يف العديد من االستشارات 
مدنية  نرضه  يف  واضعا  اخللل  نقاط  اكتشف  وقد  املتكاملة  الدراية  وصاحب  واملواقف 
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اإلدارية  واللبن  املدينة  وثيقة  معاملها  من  كان  التي  الصلب  األساس  األكرم  الرسول 
األوىل يف املنطقة.

مالمح املدنية اجلديدة

السالم( هي  التي أسسها اإلمام عيل )عليه  املعارصة  املدنية  الدولة  ان أول مالمح 
ترك كل ما يشوب حياة االنسان املدين املعارص ومن ذلك إيقاف الفتوحات والتوسعه 
يف الدولة اإلسالمية لوجهة نرض أو وجود مآخذ ترافق تلك الفتوحات قد حتدث يف ظل 
كانت تشوب  التي  اجلاهلية  العادات  تشبه  أخرى  بمقاسات  تقاس  ان  يمكن  حكومته 
حياة االنسان القديم ومنه العريب خصوصا كالسلب والنهب والغنائم والسبايا وضعها 
ضمن خراج الدولة أو ما تسمى بالواردات يف العرص احلديث أي انه مجد هذا املرشوع 
ليبدأ بإعادة صقل وإصالح ما موجود وكان كفيل بنجاح فكرة التكافل االجتامعي والتي 
فقيل هذا  فتعجب يف حكومته  انه وجد سائل  والسري وهي  الكتب  معاجم  تزينت هبا 
غري مسلم وأمر برصف راتب له إذن كان يتعامل مع االنسان بشكله ال نوعه باإلضافة 
إىل موضوعنا وهو ان تعجب بوجود متسول أي انه وفق يف مرشوعه االقتصادي حتى 
ذكر أصحاب السري انه استطاع ان يسيطر عىل توازن األسعار يف السوق وخلق مساواة 
املتاجر بطريقه اقتصاديه اعتمدها بدون اللجوء للقوة والترشيع اال وهي اإلرشاف  يف 
انثروا  وهي  املشهورة  كلمته  هو  هنا  هيمنا  وما  بل  التجارة  عىل  الدولة  قبل  من  املبارش 
القمح عىل اسطح اجلبال وهي تقودنا إىل جانبني مهمني اال ومها هو وصول الدولة إىل 
األخر  واجلانب  ملحوظ  بشكل  والنوعي  االقتصادي  واالستقرار  االكتفاء  من  مرحله 
هو اهتاممه قد تعدى االنسان وهذا من أهم املفاهيم والقيم املعارصة بل وتعداها بجدارة 

وليس باللوائح واملآثر الكالمية وإنام بالتطبيق امليداين برعاية حقوق احليوان كذلك.
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م�سروع ال�سجون االإ�سالحية

من املؤكد ان فكرة السجون هي بحد ذاهتا تعترب موقع تعذيب وانتقام أو مصادرة رأي 
أو تغييب من اهتم أو ثبت عليه جرم أو جنحة موجهه اال ان اإلمام عيل )عليه السالم( 
اخلطرين  األشخاص  هم  أي  املظامل  بحق  واملذنبني  للمجرمني  كإصالحيات  اعتمدها 
واملجرمني بحق الناس باختالف أنواعهم أي هم ليسوا سجناء رأي أو أعداء للسلطة 
وال يوجد أي مصدر تارخيي يشوب ذلك بالعكس وسنتناول هذا املوضوع يف املبحث 
الثاين باألحداث التارخيية ان األمام عيل قد وردت عرشات القصص عىل من يكيل عليه 
الناس ويف السوق ويف املسجد وهو خيطب دون ان يأمر باعتقاله  التهم والسب وأمام 
معربا عن فكره الديمقراطي املعارص وحمرتما لكل رأي خمتلف وان كان هذا الشخص 
عليه شائبة، كان عيل)عليه السالم( ملتزما بجميع الضامنات اإلنسانية للسجناء. فكان 

خيرج فئات من أهل السجن ليشهدوا اجلمعة برشوط معينة ثم يعيدهم)3(.

التي  باألقوال  األخذ  عن  تنهى  دستوره  يف  مادة  بتقنني  قام  انه  ذاته  املوضوع  ويف 
تنتزع حتت التعذيب كان نصها :)من اقر عن جتريد أو حبس أو ختويف أو هتديد فال حد 

عليه)4((.

الفكر  يف  تتبلور  مل  تأهيلية  عالجية  إصالحية  كمؤسسة  السجن  فكرة  ان  حيث 
القانوين اإلنساين املعارص إال بعد خماٍض طويل، غري أهنا وجدت تطبيقًا هلا يف بدايات 
الدولة اإلسالمية، والسيام يف فكر الفقيه الكبري واملفكر العظيم عيل بن أيب طالب )عليه 
يبقي أحدا يف  ما كان  وانه  السنني،  بمئات  احلديثة  األفكار  فيه  السالم( عىل نحٍو سبق 
السجن دون حق فقد كان يعرض السجون كل يوم مجعة، فمن كان عليه حد أقامه عليه 
ومن مل يكن عليه حد خىل سبيله)5( وعىل ذلك سنتوىل عرض فكرة السجن اإلصالحي 
يف الفكر القانوين اإلنساين أوالً، ويف الفكر اإلسالمي الذي يمثله اإلمام )عليه السالم( 
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يف  السجن  هدف  كان  عيل  اإلمام  وبعد  قبل  عام  بشكل  السجن  موضوعه  إما  ثانيًا، 
وتعذيبه،  اجلاين  من  االنتقام  وهو  ذاهتا  العقوبة  من  باهلدف  ويتمثل  القديمة:  العصور 
الكنيسة  أفكار  يوافق  الفرتة  هذه  يف  فالسجن  الوسطى  العصور  يف  السجن  هدف  إما 
االقتصاص  الذنوب واخلطايا من خالل  املجرم من  بتطهري  متثل  والذي  العقوبة  حول 
تطهري  بداعي  واإلرهاب  االنتقام  سوى  تستهدف  تكن  مل  السجن  فعقوبة  التطهريي، 
املجرم الن هدف العقوبة كان آنذاك هو الردع فقط دون اإلصالح، لذا نجد أن السجون 
كانت عبارة عن قالع أو حصون قديمة يودع املجرمون فيها بساديب مظلمة مكبلني 
بالسالسل مع التعذيب وإجبارهم عىل القيام بأعامل السخرة)6( اال ان السجون يف فلسفة 
عيل ))أي دوله املدنية اإلسالمية احلقيقية(( كان ال يسجن الشخص اال بعد معرفة احلق 
)7(هي  والسجون  ذكرنا  كام  السالم(  )عليه  ظلم  ذلك  بعد  احلبس  الن  احلدود  وإنزال 
إصالحيات تنوب عن أحكام قديمة وتم توقيف األحكام القديمة والتقليل منها وهي 
الرجم والتعزير واجللد وقطع اليد وما إىل ذلك اال ان املالحظ ان التعامل مع املواقف 
يكون بحسب احلالة فإذا كان يمكن إصالحها بالسجون كان اختيارها أوىل وهذا وما 
باإلسالم  نفسها  تلسق  التي  املتخلفة  اجلهات  بعض  تعتمدها  التي  الفكرة  بطالن  يؤيد 
معتربة ان هذه الوسائل العقابية هي الوحيدة التي ال تستحدث بحسب التطبيق القديم 
للمرشع اإلسالمي وعىل ذلك يمكن القول أن اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( 
هو أول من وضع قواعد احلد األعىل وليس األدنى ملعاملة املسجونني وتنظيم السجون 
السجون يف  فكرة  بعد ذلك  انترشت  ثم  تأهيلية عالجية،  باعتبارها مؤسسة إصالحية 
الدولة اإلسالمية وخاصة يف العهدين األموي والعبايس غري أن الغاية منها قد ابتعدت 
عن اإلصالح والتأهيل والتهذيب لتتحول إىل التنكيل واالنتقام من السجناء، ومل يطبق 
الفكر اإلصالحي للسجن إال يف عهد اخللفية عمر بن عبد العزيز، الذي أكد يف كتبه إىل 
عامله ما جاء به أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم()8( هناك حقيقة واضحة 
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ال غبار عليها وهي أن اإلسالم يعد املنبع الرئيس لكل النظريات التي هتدف إىل حفظ 
حقوق وحريات اإلنسان وصيانة كرامته بام هو إنسان وان كان جمرمًا، لذلك اهتم الفقه 
اإلسالمي بالسجن والسجني، ومن املالحظ أن لفظة السجن كمؤسسة عقابية وكعقوبة 
ثامنية مواضع، والسجن كعقوبة وان  الكريم يف سورة يوسف يف  القرآن  قد وردت يف 
عرف يف زمان الرسول األكرم حممد بن عبد اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( غري انه مل 
يكن هناك مكان حيبس فيه الشخص املجرم، فكان احلبس يتم أما بساحة املسجد النبوي 
أو يف الدهاليز أو يف البيوت ومنها بيت املرضور وجدير بالذكر أن السجن مل يكن سوى 
عقوبة من نوع التعازير وليست من نوع احلدود أو القصاص أو الديات وظل عدم وجود 
مكان معني حيبس فيه األشخاص وهذا ما ال خيفى عىل اجلميع من موضوع األرسى من 
احلروب وهاتيك املوضوعات)9( وكانت أصال بداية فكرة السجون بحسب املؤرخني 
يف  سجنًا  فبني  اهتامم  ام  أيَّ بالسجن  اهتم  اخلالفة  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  توىل  حينام 
الكوفة من قصب وسامه )نافعًا( فنقبه اللصوص وهربوا منه، ثم بني سجنًا آخر من مدر 
وسامه )خميسًا( وتالحظ النزعة اإلصالحية هلذين السجنني من اسميهام فالسجن األول 
اسمه )نافع( والنفع ضد الرضر، أما الثاين فقد سامه )عليه السالم( خميس والتخسيس 
عمد  فقد  العقابية  املعاملة  حيث  من  أما  االسم،  حيث  من  هذا  واملرونة،  التليني  يعني 
اإلمام )عليه السالم( إىل وضع قواعد خاصة يف معاملة املسجونني ترمي إىل احلفاظ عىل 
كرامة اإلنسان بام هو إنسان أوالً وكونه مسلاًم ثانيًا.  فنجد أن هناك عناية بالسجني من 
نواحي اجلسد والروح والفكر، فكان اإلمام عيل )عليه السالم( يتابع طعامهم ورشاهبم 
وكان يرصف هلم كسوة صيفية وأخرى شتوية ويف حال مرض احد السجناء فكان يعالج 
م له واحدًا، وان كان مرضه  داخل املؤسسة العقابية وان مل يكن له خادم يقوم بخدمته قوَّ
ال يرجى شفائه أو خطرًا عىل حياته فينقل إىل بيته لعالجه ومن ثم يصدر قرارًا بإعفائه 
من مدة حمكوميته، وكان يسمح للمسجونني باخلروج وامليش داخل املؤسسة العقابية، 
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اجلمعة  صالة  ألداء  اخلروج  بحق  للسجناء  أقر  قد  السالم(  )عليه  اإلمام  أن  نجد  بل 
والعيدين، مع حق ذوهيم وأهلهم يف زيارهتم، ثم نجد أن اإلمام )عليه السالم( قد أقر 
تعليم السجناء القراءة والكتابة واألحكام الدينية والعقائدية واملواظبة عىل ممارستها، ثم 
أكد عىل رضورة معاملة السجناء )النزالء( باحلسنى من قبل القائمني عىل إدارة املؤسسة 
العقابية وذلك كله يتم حتت إرشافه ورقابته املبارشين، بل كان يويص عامله يف األمصار 
األخرى بذلك كله، هذا الفكر اإلصالحي أصبح نقطة االنطالق فيام بعد للفكر اجلنائي 

اإلسالمي )واإلنساين( عمومًا يف االهتامم بالسجن والسجني)10(.

اأ�س�ص احلكم الدميقراطي اال�سالمي

اال  التعريفات  الديمقراطية ولسنا هنا بصدد  املعارصة هو مفهوم  املفاهيم  من أهم 
ان جل ما نود اإلشارة له هو ان حكم اإلمام عيل )عليه السالم( كان يمثل هذا النوع 
من احلكم بنرضة املسترشقني والباحثني بشكل عام وان مل يشريوا هلذا املصطلح بصورة 
مبارشة اال انه ال يوجد ذكر عكس ذلك وإنام احرتام احلريات العامة هو السائد يف نرض 
أهيا  يا   (( ومجيل  واضح  كالم  ضمن  ذلك  يف  السالم(  )عليه  اإلمام  يقول  ومنها  عيل 
الناس إن ادم مل يلد عبدا و ال امة، وان الناس كلهم أحرارا(()11(. ويف رواية أخرى عنه 
)عليه السالم( )الناس كلهم أحرارا، إال من اقر عىل نفسه بالعبودية( ومن هذا وغريه 
ومن املبادئ التي أراد حتقيقها اإلمام عيل )عليه السالم( احرتام اجلميع وإرساء العدالة 
األقليات  يتعلق مبارشة بموضوع  ما  املسلمني و  الشهرية لألديان غري  الالهية وكفالته 
وهو مبدأ املساواة بني البرش وهو ما يعزز املفهوم الديمقراطي للحياة العامة والسياسية. 
فموضوع األقليات يف العرص احلديث يد إطارًا مرجعيًا يف مبدأ املساواة بالصيغة التي 
أشارت إليها حقوق اإلنسان، واعتربت لدى كثريين مرجعًا عامليًا معارصًا هلذا املبدأ إال 
انه يسهل القول بأن اإلسالم سبق هذه الوثائق يف تقرير مجلة املبادئ التي تضمنتها محاية 
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حلق اإلنسان يف العيش احلر الكريم، وعىل رأس تلك املبادئ وأخصها مبدأ املساواة بني 
البرش. فالقرآن الكريم يشري إىل وحدة املنشأ للناس كافة عندما خياطبهم:)يا أهيا الناس 
هو  كمثال  العرب  عاشه  الذي  العريب  الواقع  إن  كام   )12( وأنثى(  ذكر  من  خلقناكم  إنا 
كأنموذج ساد الرشق األوسط والعامل الثالث عامه حيث إن األنظمة املبنية عىل مفاهيم 
عضوية قد فشلت بشكل كبري يف توفري الرفاهية عرب ادعائها الديمقراطية)13( والن املعايري 
املدنية مفتوحة عىل مرصاعيها فقد يتبناها أي شخص أو مذهب فكري عكس اإلسالم 
الذي يستمد جذوره من السامء وهذا التشخيص ينبغي ان ال يثري فينا االستغراب ) كون 
الدول األعضاء  يوم كان عدد  اإلنسان وضع عام 1948  ان اإلعالن األصيل حلقوق 
يف منظمة األمم املتحدة ال يتجاوز 56 عضوا معظمهم من الدول الغربية، يضاف إىل 
النزعة  أصحاب  من  أعضائها  كل  كان  اإلعالن  وضعت  التي  اخلامسية  اللجنة  ان  هذا 

الليربالية.
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الثاني  الفصل 

احلقوق واحلريات يف عهد األمام علي عليه السالم

مدخل

والتسامح  بالسالم  ميلء  عامل  هو  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  له  يطمح  ما  جل  ان 
واحلب والوئام وحيرتم االنسان بذاته الطبيعية ال صفاته فيام انه استخدم النظام اإلسالمي 
كدستور اهلي متأصل لتوحيد اجلهد البرشي ويف الوقت الذي كان يتيح املعلومة واملعرفة 
واخلزين العلمي الذي حصل عليه من فجر الرسالة ومعرفته العامة لطبيعة ذلك النوع 
من البرش ومتغرياهتم كان )عليه السالم( ال ينرَض فقط وإنام كان يطبق هذه املضمونات 
بشكل عميل وما أردنا اإلشارة له يف هذه العجاله ان مقترص احلريات واملفاهيم املعارصة 
التي تناولناها هي فقط من يكثر اللغط عنها يف العرص احلديث ومتثل فيها احلريات فنحن 
مل نتطرق إىل كل مواد الئحة حقوق االنسان التي تضمنت 30 مادة فال هيمنا أكثرها فهي 
حق احلياة والزواج والتنقل وهي بدهييه وإنام احلريات التي تتصدر املحافل واملنظامت 
والسياسات واملدافعني عن حقوق االنسان كالدفاع عن الطبقات اهلشة واملهمشه وهي 
األطفال والنساء والتعددية وحقوق األقليات والعدالة االجتامعية وقبول األخر وحرية 
التعبري وما إىل ذلك والتي يمكن التعبري عن أكثرها باالجتامعية واالقتصادية وقد تناولنا 
يف هذا املبحث فقط ذات األمهية كام ذكرنا وكيف ان اإلمام عيل قد تناوهلا يف املجالني 

العميل والنظري.
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التعددية وقبول االآخر

مع ان اإلمام كان يرى انه األحق باخلالفة بعد رسول اهلل وان الرسالة العظيمة التي 
صنعت منها السامء أعظم دوله يف تاريخ البرشية ال يمكن ان تنتهي بوفاة النبي األكرم 
الرغم من كل ذلك فقد احرتم  يراه مناسبا إلكامل املسرية وعىل  ان تستمر برجل  دون 
رأي طيف من املجتمع ومل يشق صف املسلمني متقبال للرأي اآلخر، وإن أكثر ما اشتهر 
خري  عائشة  السيدة  أكرم  انه  حتى  للجميع  احرتامه  هو  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عن 
إكرام رغم أهنا البت عليه مجوع املسلمني، ومل يقم بأي عمل ضدها بل هيأ هلا حني انتهاء 
احلرب 20 خادمة يقمن بواجبها وكل الذي بدر منه عتاب يف قول إذ قال هلا)ما أنصفك 

الذين أخرجوك إذ صانوا حالئلهم وأبرزوك (.)14(

وان أهم مثال لقبوله للتعددية هو عهده ملالك األشرت الذي أشار فيه :) إن الناس 
صنفان إما أخ لك يف الدين أو نضري لك يف اخللق()15( ما يعني انه يقبل أي إنسان حتى 
وان مل يك مسلم ويوجه باحرتامه وتقبله، وما دل عىل ذلك كذلك هو سامعه لصوت 
الناقوس يف الكنائس واألديرة وهم يف دولته وقد أشكل عليه البعض اال انه قال هلم هل 
تعلمون ماذا يعني صوت هذا الناقوس أو يدل قالوا ماذا قال انه يقول ال اله اال اهلل إىل 

تكملة احلديث)16(.

ينفتح  واملعارص  باملثقف  باليوم  يسمى  كام  اإلمام عيل رجل  ان  يبني  أهم نص  وان 
عليه  هم  ما  عىل  الناس  مع  ويتعامل  جديدة  مدنيه  بطريقه  لألمور  وينرض  اجلميع  عىل 
وليس ما يريده هو وصيه ملالك االشرت يف عهده له ألهايل مرص قوله )) ثم اعلم يا مالك 
ينظرون  الناس  وان  وجور  عدل  من  قبلك  دول  عليها  جرى  قد  بالد  إىل  وجهتك  إين 
الوالة قبلك...(()17( يف إشارة واضحة  أمور  فيه من  تنظر  ما كنت  أمورك يف مثل  من 
الحرتامه حلرية الناس وعدم التأكيد عىل تطبيق سياسة اإلمام عيل أو الدين اإلسالمي 
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وترشيعاته، وما يوضح هذا املعنى أكثر انه رغم ان بينه وبني اخلوارج دما اال ان ذلك 
مل يمنعه يف ان يمدهم بالعطاء من بيت مال املسلمني وهذا مؤرش أخر عىل مدى متسك 
عيل باحلق واإلنصاف والعدل. كام وانه مل يمنعهم من دخول املساجد وعاملهم معاملة 
املفتونني املشتبهني رغم أهنم تطاولوا عىل حكمه وحكومته بل راح أكثر من ذلك يلتمس 
هلم األعذار وفد أكد إن من لديه دعوى مع شخص اللجوء للقضاء ونالحظ ذلك يف 

قوله)ان احلدود ال تستقيم اال عىل املحاجة واملقاضاة وإحضار البينة ()18( .

حرية التعبري عن الراأي

من املوضوعات احلديثة واملدنية ذات األمهية هو حرية التعبري عن الرأي والتظاهر 
السلمي كجز من حريات االنسان املعارص ويف جممل أبحاثنا عن هذا املوضوع يف املنطقة 
العربية وجدنا ان اإلمام عيل كان هو بحد ذاته يؤكد عىل ان يكون االنسان شجاع يف 
تعزيز حريته يف كل املجاالت حيث يقول ))ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل حرا((
الرأي مصداق  التعبري عن  احرتامه حلرية  السالم(  )عليه  اإلمام عيل  )19(، حيث جسد 

إبليس  رفض  إن  فمنذ  أزيل  فكر  حيمل  حاكم  كونه  عن  ناهيك  كانسان  السامء  خلالفه 
السجود لكائن خلقه اهلل من الطني بدأت حرية احرتام الرأي من اهلل جل شأنه وناقشه 
بصورة عادلة ومل ينكل به بل تركة وهو القادر عىل كل يشء ومن هنا أصبح لزاما عىل 
لكل  السيف  يستخدم  مل  السالم(  )عليه  فعيل  النهج  هبذا  االلتزام  الرساالت  أصحاب 
ناقد ولكل متمرد عىل احلكم و مل يستخدم السالح متذرعًا باحلفاظ عىل أمن الدولة أو 
أن الدولة متر بحالة استثنائية أو حالة طوارئ ليقوم بتصفية كل املعارضني للحكم ولو 
معاريض الرأي لكنه يأبى لنفسه ذلك، وألنه رجل ينطلق من منطلقات الترشيع اإلهلي 
معتمدا عىل القاعدة الرشعية)أن ال استخدام للسيف إال باستخدامه من الطرف اآلخر( 
التعاطي معها بالقمع  أما إذا كانت املعارضة يف ضمن األطر السلمية والنقد فال يوز 
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والتجاوز عىل احلريات. لذلك عندما كان خيطب من عىل منرب الكوفة انربى له رجل ممن 
يكفرونه وقال قاصدا اإلمام)هلل أبوه كافرا ما أفقهه( فانربت له مجاعة تريد قتله فمنعهم 
اإلمام ناهيا إياهم)اتركوه فهو إما سب بسب أو عفو عن ذنب ()20(. وكأنه بذلك أراد 
ان يؤسس حلرية التعبري ويقنن حرية النقد حتى لرأس السلطة فهو ليس فوق النقد واكرب 
من ان ينتقد، وهناك العديد من الروايات التي تؤكد عىل تبني اإلمام عيل هذا املفهوم 
التحرري، إما حق التظاهر فكان واضح وجيل يف رده عىل عمر بن اخلطاب أول صعوده 

املنرب متسائال إذا ما اخطأ فأجاب اإلمام ))إذن لقومناك بسيوفنا(()21( .

حرية املعتقد

الرواية  املعتقد وبشواهد عده واقرب دليل هو  له بحريه  السالم( يشار  كان )عليه 
من  بالقرب  احلرية  يف  واألديرة  الكنائس  أجراس  صوت  عيل  األمام  سامع  تذكر  التي 
الكوفه)22( إما وثيقة اإلمام ملالك فقد تضمنت عددا من احلقوق واحلريات العامة، أمهها 
حرية العقيدة وذلك نلحظه يف موقفه املتسامح مع أهل الذمة رغم أهنم أقليات وال يمثل 
عنرص ضغط عىل الدولة اال ان اإلمام كان يراعي حقوقهم بل جاء يف الروايات التارخيية) 
واألخرى  املسلمة  املرأة  بسلب  وقام  األنبار  عىل  باهلجوم  ارطأة  بن  بس  أقدم  ملا  انه 
املعاهدة تأمل اإلمام لكالمها دون ان يفرق بينهام فقال: )ولقد بلغني ان الرجل منهم كان 
يدخل عىل املرأة املسلمة واألخرى املعاهدة فينتزع حجلها وقالئدها ورعاثها...فلو ان 
بل كان عندي جديرا..()23(.فاإلمام  ملوما  ملا كان عندي  أسفا  بعد ذلك  الرجل مات 
كان يتأمل للمسلمة وما جرى عليها كام تأمل للمعاهدة دون تفريق. هذا مما يدلل لنا مدى 
شمولية اإلنسانية باإلسالم يف فلسفه اإلمام عيل كام ان املسلم حمرتم يف الدولة اإلسالمية 
كمواطن كذلك أيضا املواطنون اآلخرون من أصحاب الديانات األخرى ان هلم حقوقا 
وواجبات كام للمسلمني حقوق وواجبات. وكان موقفه مستمدا من موقف القران مع 
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)24(، فيام بدأ ذلك واضحا يف حق  ادّلِيِن  ِف  إِْكَراهَ  َل  أهل الذمة بقول اهلل يف كتابه 
يف  مشريا   )25(  ،] معاهد  وال  مصل  الناس  من  احد  مال  متسن  وال   [  : اخلاصة  امللكية 
املساواة بني بني البرش :] ياأهيا الناس ان ادم مل يلد عبدا وال امة ان الناس كلهم أحرار[ 
)26(.وكام ذكرنا يف مورد سابق، وجتد ذلك واضحا وجليا يف موفقه مع احد من األنصار 

عندما اعرتض عليه بمساواته يف العطاء بينه وبني عبده الذي اعتقه منذ فرتة وجيزة حيث 
أعطى اإلمام كالمها 3دنانري فساوى بني العبد ومواله فاحتج املوىل عليه قائال :)يا أمري 
املؤمنني هذا غالم أعتقته باألمس جتعلني وإياه سواء فقال : إين نظرت يف كتاب اهلل فلم 
أجد لولد إسامعيل عىل ولد إسحاق فضال (.)27( وأخريا فلقد ندد عيل بمعاوية عندما 
فقال  النصارى،  أو  املسلمني  يفرق بني  ان  العراق دون  باإلغارة عىل أطراف  يأمر  كان 

اإلمام :)وحيك ما ذنب أهل الذمة يف قتل عثامن()28(.

العدالة االجتماعية

العدالة  وحتقيق  الديمقراطي  احلكم  هو  املعارص  االنسان  له  يطمح  ما  أكثر  من 
االجتامعية بني كل بني البرش ولعل أمجل قصه يف هذا السياق هي يف خالفة اإلمام عيل 
نفسه  بل احلاكم يضع  للمسلم من حقوق،  ما  له  املسيحي مواطن  السالم( كان  )عليه 
مقابل أي مسيحي عادي، ويشهد موقفه )عليه السالم( عندما ضاع درعه وهو قاصد 
حرب صفني، وعندما وجده عند رجل مسيحي، وطلب اإلمام )عليه السالم) القضاء 
الرجل  مع  احلاكم  اخلليفة  فوقف  القايض )رشيح(،  إىل  املوضوع ذهب مع خصمه  يف 
املسيحي أمام القايض بدون أي متيز .قال )عليه السالم( املدعي إهنا درعي ومل أبع ومل 
أهب، فسأل القايض الرجل املسيحي ما تقول فيام يقوله )عليه السالم( فقال ما الدرع 
اال درعي وما أمري املؤمنني عندي بكاذب فالتفت رشيح القايض إىل أمري املؤمنني قائاًل 
بينة  الدرع لك فضحك عيل وقال أصاب رشيح ليس يل  ان  يا عيل تشهد  بينة  هل من 
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فقىض رشيح بالدرع للمسيحي فأخذها ومشى وأمري املؤمنني ينظر إليه اال ان الرجل مل 
خيط خطوات حتى عاد يقول : أما أنا فاشهد ان هذه أحكام األنبياء أمري املؤمنني يدنيني 
إىل قاض يقيض عليه ثم قال : الدرع درعك واهلل وقد كنت كاذبًا فبام ادعيت، ويف نفس 
ا، وكان عمر  أمام عمر، وكان اخلصم هيوديًّ اإلمام عيلٌّ  انه حتاكم  يروى  العدالة  مسار 
ينادي عليه قائاًل: يا أبا احلسن، وهو يتحاكم أمامه، ظهر الغضب عىل وجه عيّل، فظن 
عمر أن عليًّا يتربم من وقوفه مع اليهودي عىل قدم املساواة، فقال عمر لعيل: أكرهت أن 
ا؟ فقال عيل) عليه السالم( : إنام غضبت ألنك مل تسوِّ بيني وبني  يكون خصمك هيوديًّ

خصمي اليهودي إذ ناديته باسمه، وناديتني بكنيتي.

حقوق املراأة

كان أكثر من حفظ حق املرأة وعزز ووجودها اإلنساين هو اإلمام عيل فكان يتعامل 
مع الذكر كام األنثى ومن أدبه الكامل تسليمه عىل النساء من قومه، و مشيه مع املرأة لقضاء 
شأن من شؤوهنا، حتى و إن جلب له األمر مشقة، فعن اإلمام الباقر )عليه السالم( قال : 
رجع اإلمام عيل )عليه السالم( إىل داره يف وقت القيظ، فإذا امرأة قائمة تقول:إن زوجي 
ثم  النهار  يربد  أمة اهلل!اصربي حتى  يا  اإلمام:  تعدى عيل.فقال  و  أخافني،  و  ظلمني، 
رأسه  السالم(  )عليه  اإلمام  عيل.فطأطأ  غضبه  فقالت:يشتد  اهلل،  شاء  إن  معك  أذهب 
ثم رفعه و هو يقول: ال و اهلل أو يؤخذ للمظلوم حقه غري متعتع!أين منزلك؟وحيث 
مفتول  عليكم( فخرج شاب  قال:السالم  املنزل  باب  السالم( عىل  )عليه  اإلمام  وقف 
اجلسم .فقال له اإلمام)عليه السالم(: )يا عبد اهلل، أتق اهلل فإنك قد أخفتها و أخرجتها 
فقال الفتى:و ما أنت و ذاك؟وأخذ يتوعد بتعذيبها فقال أمري املؤمنني: )آمرك باملعروف، 
وأهناك عن املنكر، تستقبلني باملنكر و تنكر املعروف؟( فأقبل الناس من الطرق يلقون 
التحية عىل اإلمام )عليه السالم( و يقولون :سالم عليكم يا أمري املؤمنني!فسقط يف يديه، 
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فقال:يا أمري املؤمنني!أقلني عثريت، فو اهلل ألكون هلا أرضا تطأين.فالتفت اإلمام إىل املرأة 
قائال(يا أمة اهلل!ادخيل منزلك و ال تلجئي زوجك إىل مثل هذا و شبهه) وما يؤكد احرتامه 
ملكانة املرأة والفخر هبا قوله)عليه السالم( ))ومل يمع بيت واحد يومئذ يف اإلسالم غري 
رسول اهلل ) صىل اهلل عليه وآله( وخدية وأنا ثالثهام(()29( وما يؤكد تذكرة للمرأة كذلك 
ويفخر اإلمام عيل عدوه معاوية يف مقارنة يراد منها توضيح حقه وما يسعى إليه من خري 
ومنكم محالة احلطب(()30(  العاملني  إذ يقول )عليه السالم( : ومنا خري نساء  للمجتمع 
ويف تقبله لشهادة املرأة واحرتامه ملكانتها روي إن شكت امرأة تسمى سوده بنت عامرة 
اهلمدانية إىل اإلمام عيل ابن أيب طالب)عليه السالم( أحد والته الكبار وهو وايل صدقاته 
عىل األهواز وكانت حتت سلطته منطقة واسعة تقول سوده: ›‹لقد جئت إىل عيل ابن أيب 
طالب)عليه السالم( يف رجل واله صدقاتنا فجار علينا، فصادفته قائاًم يصيل، فلام رآين 
: ألك حاجة؟ قلت:  أقبل عيل برمحة ورفق ورأفة وتعطف وقال  ثم  أنفتل من صالته 
نعم، فأخربته اخلرب، فبكى اإلمام)عليه السالم( ثم قال: اللهم أنت الشاهد عيل وعليهم، 
وإين مل آمرهم بظلم خلقك وال برتك حقك، ثم أخرج قطعة جلد كتب فيها: بسم اهلل 
الَْكيَْل َوالِْمزَياَن َوَل َتبَْخُسواْ  ْوفُواْ 

َ
ُِّكْم فَأ ب ن َرّ َِّنٌة ِمّ الرمحن الرحيم قَْد َجاءتُْكم بَي

رِْض َبْعَد إِْصلَِحَها َذلُِكْم َخْيٌ لَُّكْم إِن ُكنُتم 
َ
ْشَياءُهْم َوَل ُتْفِسُدواْ ِف ال

َ
أ انلَّاَس 

ْؤِمنِيفإذا قرأت كتايب هذا فاحتفظ بام يف يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه  ُمّ
منك والسالم، ثم دفع الرقعة إيَل، فو اهلل ما ختمها بطني وال خزمها فجئت بالرقعة إىل 
البليغة يف  الدروس  الكثري من  التارخيية  الواقعة  صاحبه فانرصف عنا معزوالً. يف هذه 
السياسة واحلكم واإلدارة والتعاطي مع أمور الناس حتى ولو كانت بسيطة أو صغرية 
فاإلمام عيل)عليه السالم( كان ينظر من زاوية خمتلفة وحساسة جدًا حيث أن التهاون يف 
األمور الصغرية والتي قد تبدوا عادية يف نظر البعض هو ما يؤدي إىل الفساد والظلم، 
وما إىل ذلك، إما ما نسب إليه عن حديثه عن النساء ونعته هلن بناقصات العقول وما إىل 
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ذلك فقد أسهب يف هذا املوضوع كثريا السيد حممد حسني فضل اهلل يف كتاباه دنيا املرأة 
املرأة فبعض هذه املعاين ظاهرية يف حال حتققت  وكذلك كتابه تأمالت إسالميه حول 
الضعيفني  اتقوا اهلل يف  املجال بوصيته عند مماته قوله  ان نختم هذا  فيها ولنا  الروايات 

األيتام والنساء)31(.

اأخريات

األخبار  وفرت  الن  وباالختصار  الشواهد  بعض  عىل  ممرنا  العجالة  هذه  يف  لعلنا 
واملآثر لشخصية اإلمام عيل ال تسع املقام فال يفوتنا إن نذكر بعض املواد التي ال ختلو من 
األمهية فيام يدر الذكر هنا هو إنسانيته ورفقه باحليوان وقد وجدنا الكثري من املواقف 
يف  دابة  من  وما   ((  : تعاىل  قوله  من  احليوان  حلقوق  ترشيعه  يف  عىل  انطلق  والقصص 
إىل  ثم  الكتاب من يشء  فرطنا يف  ما  أمثالكم  أمم  اال  بجناحيه  يطري  األرض وال طائر 
رهبم حيرشون (( ان عيل ابن أيب طالب أول من أسس حلامية احليوان يف التأريخ فينقل له 
مواقف متعددة تعكس البعد اإلنساين والقيم الرفيعة له )عليه السالم( ويتمثل بالواجب 
احلقوقي لبني البرش وبقيه املخلوقات فلقد نقل لنا التأريخ انه أمر ببناء مربدا للضوال من 
احليوانات يقوم بإطعامهم. ويقيها قرص الربد وحر الصيف ويطعمها ويعلفها من بيت 
املال فينفق عليها إىل ان يمر عليها زمن من يدعيها يقدم البينة وإال فتستخدم ان أمكن 
االستفادة منها وإال ترتك يف مكاهنا .-كام كان يويص املصدقني )جامعي الزكاة (ان ال 
يطلعوا باحليوان بالضاحية، أو باهلجري كام وكان يويص كثريا عامله بالرفق باحليوان )) ال 
تفصلوا الناقة عن فصيلها ((، )) ال تنهكوا األم باحللب، فال يبقى يشء لوليدها (( كام 
ويويص عامله كام جاء يف وصيته ملالك األشرت يف دستوره العظيم )) فإذا أتيتها فال تدخل 
دخول متسلط عليه وال عنيف به وال تنفرن هبيمة، وال تفزعنها وال تسوء صاحبها منها 
اجلبال... يف دالله  القمح عىل أسطح  انرشوا  فيها  يقول  التي  الشهرية  الرواية  إما   ))..

واضحة عىل رعاية احليوان)32(. 
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اخلامتة

مع إننا أوجزنا كثريا ومل نقتفي الكثري من الروايات التي تشعبت يف كتب املذاهب 
عامه واملدنيني من مسترشقني ومهتمني يف جمال حقوق االنسان ومل نتطرق لكل احلقول 
الوقت  يف  اإلعالم  يف  أمهيه  األكثر  أخذنا  وفقط  كامل  بشكل  واالقتصادية  االجتامعية 
بمئات  احلديثة  الترشيعات  يسبق  اإلسالمي  تراثنا  أن  جتد  املنطلق  هذا  ومن  احلارض 
التاريخ غري بعض املهتمني بحقوق  السنني يف تقنني مبادئ حقوق االنسان، فلم يذكر 
االنسان وقد تغاضوا عن سفر اإلمام عيل اإلسالمي بدأ من وثيقة ]مانحنا كارتا[ الذي 
أصدره امللك االنجليزي جون ]1215م[ والتي تعترب أقدم وثيقة دستورية يف التاريخ 
االنجليزي يف حني أن الوثيقة الدستورية لعيل بن أيب طالب يف عهده ملالك األشرت تعترب 
من أقدم الوثائق احلقوقية والتي حتمل يف جنباهتا الكثري من احلنان اإلنساين العميق الذي 
حييط به اإلمام دستوره يف املجتمع والتي سبقت) مانحنا كارتا(بقرون عدة، ترى فيها 
أبعادًا إنسانية كبرية وعمقا يف الرؤية ورشادا يف الفكرة. فهل يوجد أعمق من هذا املعنى 
سجلها  التي  العبارة،  هذه  من  البرش  بني  لكل  واإلحاطة  اإلنساين  الشمول  عىل  داللة 
اإلمام يف دستوره العلوي إذ قال:]وأشعر قلبك الرمحة للرعية، واملحبة هلم واأللفة إليهم 
نظري  أو  الدين  أخ لك يف  إما   : فأهنم صنفان  أكلهم  تغنم  عليهم سبعًا ضاريًا  والتكن 
لك يف اخللق[)33(.وكتبت جملة احلقوق العراقية يف عددها الثاين سنة 1941م قائلة ]ال 
أنفس  من  مرص  عامله عىل  األشرت  مالك  إىل  السالم(  )عليه  اإلمام عيل  عهد  بأن  مراء 
الترشيع، وأخالق  اإلدارة وأصول  بمبادئ احلكم وأساليب  الزاخرة  التارخيية  الوثائق 
املسئولني، وإذا كانت احلضارة اليونانية تفخر عىل عامل العرص احلارض برشيعة سولون، 
الفرنسية  والثورة  كارتا[،  املانحنا   [ بوثيقة  اليوم  حضارة  يباهي  االنجليزي  والتاريخ 
زال بسعة  يفتئ حتى  مل  الذي   ،] االنسان  بإعالن حقوق   [ الثورات  تاريخ  بني  تزهو 
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فحسب  نابليون،  حتى موت  وقبل  سنوات  بعدة  مسيو  إىل  مواطن  لفض  تغري  إن  بعد 
احلضارة العربية الزاهرة جمدًا وسموا أهنا قدمت لألجيال املتعاقبة منذ أربعة عرش قرنًا 
هذا العهد األمريي اخلالد عىل الدهر بأعدل املبادئ املقررة يف فقه السياسة والترشيع(. 
ويف نفس السياق يقول املفكر املسيحي جورج جرداق يف تعليقه عىل الدستور العلوي 
األمم  هيئة  نرشهتا  التي  اإلنسان  حقوق  بوثيقة  أساس  من  )فليس  طالب  أيب  بن  لعيل 
املتحدة إال وجتد له مثيال يف دستور ابن أيب طالب ثم جتد يف دستوره ما يعلو ويزيد( مع 
األخذ بعني االعتبار الفارق الزمني بني الوثيقتني، وأن األوىل كانت نتاج عقول كثرية 
املفارقة  أيب طالب. ولعل  بن  نتاج عبقري واحد هو عيل  والثانية كانت  البرش  بني  من 
األكرب هي ان وثيقة األمم املتحدة كتبت وقليال ما طبقت موادها يف الواقع فام زال العامل 
املنطق  أو  ميكافييل  ونظريات  موادها  بني  الكبري  الفارق  تلحظ  البرشية  واملجتمعات 
الذرائعي ] الرباغاميت [ الذي يسوغ للدول انتهاك هذه احلقوق، يف حني أن عليا جسدها 
عىل الواقع بعدالته والقوانني التي سنها يف ذلك الوقت مع رعيته حتى بقت مقولته التي 
مؤرخي  أو  التاريخ  ناقدي  من  الكثريين  وتعجب  استغراب  تثري  غريه  حاكم  يقلها  مل 
تاريخ األمم والتي قال فيها :) لقد أصبحت األمم تشكوا ظلم رعاهتا وأصبحت أشكوا 
منهيًا()34(،  واليوم  ناهيا  مأموًرا، وكنت  واليوم  أمريًا  باألمس  ولقد كنت  ظلم رعيتي، 
البحث املخترص تسليط األضواء عىل سرية اإلمام عيل  وما أردنا بصدق اإلشارة هبذه 
اإلصالحية احلافلة باملبادئ واحلقوق يف الوقت التي يغظ الطرف العامل غري املتدين عن 
العامل  تيقظ  إن  بعد  اال  تنتج  مل  التي  االنسان  العظيم وحيفل بالئحة حقوق  الرجل  هذا 
من حربني عامليتني انتهكت فيها احلقوق احلريات وبعد إن أقرت عصبت األمم املتحدة 
جمموعه من االتفاقات الشكلية تم إقرار الئحة حقوق االنسان يف 10-12-1948 وال 
زالت هذه احلقوق التي اشتملت عىل 30 مادة نرضيه ال يلتزم هبا كل الدول التي وقعت 
عليها ومن يتحدون هبا كأهنا أعجوبة العرص اال إن عيل )عليه السالم( أسس ألول دوله 
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العامة  اجلمعية  سابقا  السامء  من  املنزل  الكريم  القران  ودستورها  املعامل  معروفه  مدنيه 
تام مع  بام يقارب 14 قرن وقد رسخ طروحاته بصورة عمليه وبصدق  املتحدة  لألمم 

العذر لكثر اهلفوات واالقتصار.

الهوام�ص واالإحاالت

القران الكريم. 1
هنج البالغة للرشيف الريض رشح عيل دخيل. 2
حتف العقول عن آل الرسول أبو حممد احلسن احلراين. 3
ترمجه اإلمام عيل أيب القاسم ابن احلسن ابن عساكر. 4
حقوق االنسان عند اإلمام عيل د غسان السعد. 5
من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق حممد ابن عيل القمي. 6
األمايل للشيخ الطويس. 7
غرر احلكم ودرر الكلم عبد الواحد بن حممد بن متيم. 8
هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة حممد باقر. 9

أهل البيت تنوع أهداف ووحدة هدف حممد باقر الصدر. 10
اجلمل والنرصة يف حرب البرصة. 11
بحار األنوار ج2 للعالمة املجليس. 12
األخبار الطوال للدنيوري. 13
السياسة اجلزائية يف فقه العقوبات اال سالميه ألمحد احلصريي. 14
املواطنة واهلوية الوطنية ملعهد األبحاث دار العارف للمطبوعات. 15
علم العقاب د حممد معروف. 16
اجلريمة والعقوبة واملؤسسات االصالحية د حسن طالب. 17
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إحكام السجون بني الرشيعة والقانون د امحد الوائيل. 18
املستدرك عىل الصحيحني د يوسف املرعيش. 19
وسائل الشيعة احلر العاميل. 20
دنيا املرأة حممد حسني فضل اهلل. 21
عيل ميزان احلق حممد حسني فضل اهلل. 22

اهلوامش

1.نذكره اخلواص ص8 وكذلك أورده عيل دخيل يف هنج ألبالغه ج1 ص6.
2.نفس املصدر السابق.

3.املستدرك 431.
4.الوسائل ج 16 ص111.

5.نفس املصدر السابق املستدرك ج88 ص36.
6.علم العقاب د حممود معروف عبد اهلل ص19.

7.املستدرك403-17.
8.اجلريمة والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية د حسن طالب ص 172 وكذلك وردت 

يف املصدر السابق.
9.أحكام السجون بني الرشيعة والقانون د امحد الوائيل ص 45.

10.السياسة اجلزائية يف فقه العقوبات اإلسالمي املقارن د امحد أحلرصي ص 389 كام 
ورد يف املصدر السابق.

11.غرر احلكم ص 445- حكمة 10371 للقايض ناصح الدين االمدي.
12.سورة احلجرات أيه 13.
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13.املواطنة واهلوية الوطنية ملعهد األبحاث دار العارف للمطبوعات 108.
14.اجلمل والنرصة يف حرب البرصة للمفيد 206.

15.حتف العقول ص90.
16.بحار األنوار ج2 ص322.

17.حتف العقول ص90 للحسن بن عيل احلراين.
18.الدينوري األخبار الطوال ص130.

19.هنج البالغة للرشيف الريض ص140.
20.نفس املصدر السابق 197.

21.أهل البيت تنوع ادوار ووحده هدف لباقر الصدر ص89.
22.بحار األنوار ج2 ص 322.

23.هنج البالغة ص 13.
24.سورة البقرة265.

25.النهج ص 149.
26.غرر احلكم 447.

27.الكليني يف الروضة ج 8 ص69.
28.هنج السعادة ج5 ص308.

29.النهج 103.
30.نفس املصدر السابق 134.

31.أمايل الطويس ص 370.
32.من ال حيرضة الفقيه للصدوق 349.

33.تم ذكر املصدر سابقا -حتف العقول 90.
34.النهج 186.



حقوق االنسان
 يف عهد االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم( 

ملالك االشرت )رضي اهلل عنه(

م.د. غادة علي هادي 
جامعة بغداد-كلية الرتبية للعلوم االن�سانية ابن ر�سد كلية

م. د. عهود �سامي ها�سم
الرتبية وعلوم الريا�سة للبنات
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البحث: ملخص 

هيدف هذا البحث اىل بيان اهم حقوق االنسان يف عهد االمام عيل لواليك عىل مرص 
مالك االشرت ولتحقيق مرمى البحث اتبعت الباحثة املنهج االستقرائي وقد جاء البحث 
بمباحث اربع خصص االول منها لتحديد مفهوم حقوق االنسان وخصائصها، وكرس 
الثاين لبيان حقوق االنسان يف الرشيعة االسالمية يف حني خصص املبحث الثالث لبيان 
حقوق االنسان يف عهد االمام عيل بن ايب طالب)عليه السالم( لواليه عىل مرص مالك 

االشرت وقد توصل البحث لنتائج عدة منها :

انسانيته . 1 ومراعاة  االنسان  رعاية  االول يف  الدور  السمحاء  االسالمية  للرشيعة  ان 
بالدرجة االوىل .

للمحافظة عىل . 2 الدعاة  اوائل  من  كان  السالم(  )عليه  ايب طالب  بن  االمام عيل  ان 
حقوق االنسان وخري ما يسد ذلك عهده لعامله عىل مرص مالك االشرت .

تضمن عهد االمام عيل تفصياًل دقيقًا لواجبات احلاكم جتاه الرعية ومل يغفل االمام . 3
عن أي تفصيلية من تفصيالت واجبات احلاكم .

قسم االمام )عليه السالم( املجتمع لطبقات وفئات عدة واصفًا كيفية التعامل مع . 4
كل طبقة وهو بعهده هذا يسد ما عىل الوايل تطبيقه حقًا جتاه الرعية.

عىل . 5 واملحافظة  املسلمني  غري  مع  بالتعامل  االسالمي  الدين  سامحة  االمام  جسد 
حقوقهم مع اهنم يعيشون يف جمتمعات غري اسالمية وهو ما يضمن حق عامة الناس 
ابناء  السلمي بني  التعايش  يقر مبدا  وخاصتهم وان اختلفت ديانتهم، وهو بذلك 

املجتمع الواحد.
يؤكد االمام )عليه السالم( عىل رضورة ان ياخذ الوايل املشورة من اصحاب اخلربة . 6

واحللم واحلكمة وان يبتعد عن اهل التفرقة والبغضاء والشحناء .
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بالرفق . 7 معهم  والتعامل  رعيته  المور  الوايل  متابعة  رضورة  عىل  االمام  عىل  يؤكد 
والرافة والرمحة عامة ومع الفقراء منهم بنحٍو خاص .

: التوصيـــات 

رضورة اتباع مبادئ العهد وبنوده من اصحاب السلطة وصناع القرار فو عمل أي . 1
منهم بمبادئ هذا العهد وواجباته لوجدنا جمتمع يزدهر ويبدع افراده .

رضورة ان يدرس عهد االمام عيل بن ايب طالب يف كليات القانون والسياسة لينهل . 2
سياسيو الغد من عبق الفكر العلوي املطهر .

واجــراءات . 3 العهد  مبادئ  تتضمن  بالسياسة  املعنني  لكل  تدريبي  دورات  تنظيم 
تطبيقية.
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املبحث االول

 حقوق االنسان مفهومها وخصائصها

مفهوم حقوق االن�سان :

التي يمتلكها اإلنسان  الطبيعية  البندوق  القول ان حقوق االنسان) جمموعة  يمكن 
واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجودة وان مل يتم االعرتاف هبا ،بل اكثر من ذلك حتى 

ان انتهكت من سلطة ما()1(.

له  اهلل  تكريم  من  واملستمدة  باإلنسان  اللصيقة  البندوق   ( بأهنا  مطرود  ويعرفها 
الرشائع  خالل  من  تارخيي  تراكم  عرب  تبلورت  والتي  خملوقاته  سائر  عىل  وتفضيله 
اجلامعات  حقوق  تبنى  وعليها  تستمد  ومنها  والدولية  الداخلية  والقوانني  واألعراف 

اإلنسانية يف مستوياهتا املختلفة شعوبا واممًا ودوالً()2(.

او هي جمموعة املعايري األساسية للحياة الكريمة، التي تعد أساس احلرية والعدالة 
تنميته  يف  يسهم  املجتمع  يف  وتعزيزها  البندوق  هذه  واحرتام  املجتمعات،  يف  والسالم 
وأفراده عىل حد سواء، إذ إن هذه البندوق تعترب حجر األساس يف استقرار املجتمعات 

ومقياسا لتقدم الدول)3(.

ن�ساأة حقوق االن�سان :

يف احل�سارات القدمية:. 1

القديمة  احلضارات  فبتتبع  االنسان  حقوق  لنشاة  البنديق  التاريخ  معرفة  يمكن  ال 
نجد ان حضارة وادي الرافدين قد تضمنت صورة تقريبية للواقع السيايس انذاك حيث 
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) وصفت السيادة بأهنا مطلقة وتفتقر اىل االقرار بالبندوق واحلريات لإلفراد، فقد وصف 
امللك بأنه صاحب السلطان املطلق وحييط به جو من اخلوف والعنف وكان احلكام ممثلني 
بأشكاهلا كافة ،كانت يف حكم  العامة  آهلة والبندوق واحلريات  اْن مل يكونوا هم  لالهلة 
التقايض  وحق  امللكية  باحرتام  اقرت  قد  محورايب،  كقانون  القوانني  ان  بيد  العدم()4(. 

وبعض االمور التنظيمية االخرى)5(.

وبالتوجه نحو حضارة وادي النيل، فان الفرعون كان ) يتمتع بصفة األلوهية وهو 
ابيه اإلله املختلق ومنه يستمد حقه اإلهلي يف احلكم املطلق()6(.  يتلقى هذه الصفة من 
ومع ما عاانه الشعب املرصي يف تلك املرحلة من ) اذالل كبري للشعب فكان افراد رعيته 
يضعون انوفهم يف موضع قدميه يستنشقون رائحتها ومن كان مقربا كان يسمح له بشم 
قدميه مبارشة ،ومل تكن حلياة اإلنسان العادي يف نظر الفراعنة اية قيمة تذكر وذلك مما 
جعلهم ال يرتددون عن التضحية هبا ملجرد نزوة تنتاهبم ()7( اال اننا نجد بعض النصوص 

القانونية يف هذه احلضارة تشري احيانا اىل حقوق التقايض وابطال بعض انواع الرق)8(.

وعىل الرغم من االشارة هلذه القوانني اال ان حقوق االنسان مل تُك واضحة املعامل يف 
تلك املرحلة ويف تلك املرحلتني، وتعتقد الباحثة ان العلة يف ذاك تعود اىل خوف احلاكم 
من ثورة الشعب ضده خاصة وانه كان يمثل االله واملتفرد بالسلطة وما يؤيد هذا الراي 
القائل ) ان البندوق االنسانية مل يكن هلا وجود عىل الصعيد النظري او الصعيد العميل 

يف تلك الفرتة ()9(.

تطورًا  شهدت  قد  االنسان  حقوق  ان  نجد  فاننا  اليونانية  احلضارة  اىل  وباالنتقال 
ملحوظًا ويف احلضارة اليونانية اذ) كانت مدينة اثينا انموذجًا للمدنية احلديثة التي يعيش 
فيها املواطنون متساويني ال يفرق يف حقوقهم الغنى او الفقر، فاجلميع سوية يف احلصول 
عىل اخلدمات املدنية، ولكن اخذ عىل هذه املدينة اهنا قرصت املساواة عىل طبقة املواطنني 
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منذ  اراضيها  يف  يقيمون  اناسا  تشمل  مل  اهنا  حتى  االخرى()10(،)  الطبقات  دون  فقط 
اجيال احيانا()11(.

هذه  ،ولكن  القوانني  احرتام  مسالة  اليونانية  للحضارة  يسجل  ذلك  عن  فضال 
احلضارة مل ترق لدرجة تدرك هبا وجود قانون اخالقي يشمل اجلنس البرشي بأكمله، 
إال آراء بعض املدارس الفكرية)12(، اضافًة اىل احرتام للملكية واالرث فضاًل عن مظاهر 

ايابية اخرى)13(.

يف الفكر الغربي :. 2

اما يف اوربا فقد ظهرت بعض التطورات املهمة نسبيا يف جمال حقوق اإلنسان مردها 
الكبري  1215الرشط  عام  يف  صدر  انجلرتا  ففي  واجتامعية،  واقتصادية  فكرية  عوامل 
توقيع  جان(  )امللك  عىل   ) )البارونات  االقطاع  امراء  فيه  فرض  الذي   ) )املاكناكارتا 
االعوام 1627 و1628 و1679  . ويف  وامتيازاهتم  بحقوقهم  الرشط لالعرتاف  هذا 
صدرت   1688 سنة  ويف  والبندوق  احلريات  من  جزء  لتأكيد  اعالنات  عدة  صدرت 

وثيقة البندوق يف اعقاب ثورة سنة 1688 البيضاء .

كام ان فكرة حقوق اإلنسان ظهرت يف اعالن االستقالل االمريكي عام 1776 وفيه 
الدولة  صالحية  وان  الناس  بني  املساواة  ومبدأ  واحلرية،  احلياة،  كحق  البندوق  بعض 
مستمدة من الشعب ثم جاء بعد ذلك اعالن )الدستور االمريكي ( عام 1787 حيث 
تعدل عدة مرات مع ما حيتوي عليه من حقوق مهمة مثل حرية العقيدة وحرمة النفس 

واملال واملنزل وحرية التقايض وحتريم الرق لغاية سنة 1789.

ويف العام نفسه 1789 صدرت يف فرنسا وثيقة حقوق اإلنسان واملواطن الفرنيس 
التي بدأت بعبارة )يولد الناس احرارًا ومتساوين يف البندوق ( وقد حرص الفرنسيون 

عىل هذا االعالن وما تضمنه من حقوق ووضعوه يف مقدمة دستورهم عام 1791)14(.
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ثم جاءت املؤسسات الدولية يف القرن العرشين فاعلنت حقوق اإلنسان يف مواثيقها 
سنة 1919م يف عصبة االمم، ثم يف ميثاق االمم املتحدة سنة 1945 )املادة 55 ( وتم 
تأسيس جلنة حقوق اإلنسان وعملت عىل صياغة حقوق االنسان، واصدرت )االعالن 
اذ  املعارص مكانة مهمة  العامل  احتل يف  والذي  اإلنسان يف 1948()15(،  العاملي حلقوق 
تبنته االمم املتحدة وعدته املثل االعىل املشرتك الذي ينبغي ان تصل اليه الشعوب واالمم 

كافة)16(.

املالب�سات التاريخية لن�سوء حقوق االن�سان :. 3

ان الرصاع الذي دار بني الطبقة الربجوازية احلاكمة وعامة الشعب ادى اىل ظهور 
طبقة جديدة اخذ اناسها عىل عاتقهم املناداة بحقوق اإلنسان االتية:

1-البندوق املستمدة من طبيعته االنسان بحيث ال يد سلطان مللك وال رجل دين وال 
إله.

2- إزالة سلطان الكنيسة والدعوة إىل إقامة أوطان قومية تقوم فيها املواطنة عىل أساس 
ال صلة له بالدين، إن مل يكن مناوئا له .

التجارة والصناعة، حتى  القديمة عىل أعامل  الطبقات  التي فرضتها  ازالة احلواجز   -3
إن بعض الفالسفة عرف احلرية بأهنا غياب احلواجز أمام حتقيق الرغبات )17(، وقد 
تطور هذا الفكر إىل أن وصل يف وقتنا احلارض إىل جعل املحدد األسايس والوحيد 
والسيطرة  القوة   : أي   ،( القوى  موازين   ): يسمى  ما  هو  والبندوق  للحريات 

والثروة،)18(وهي اليوم لصالح الغرب، أصحاب الفلسفة املادية الفردية .
األمر الذي جعل اإلطار الغريب ملفهوم حقوق اإلنسان، وما صدر من الترشيعات 
الدولية حلقوق اإلنسان من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وما تاله من االتفاقيات هو 
املرجعية األوىل واألساسية يف حتديد تلك البندوق وال جمال ملراجعته أو لتمحيص املعاين 
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التي يرمي إليها ؛ ألنه بحسب ما قصد منه هو املعيار املشرتك الذي تقيس به الشعوب 
واألمم كافة منجزاهتا، وهو مدونة للسلوك الدويل فيام يتصل بحقوق اإلنسان وحرياته 

األساسية ومصدرها العام بال منازع. )19(

الثاني املبحث 

حقوق االنسان يف الشريعة االسالمية

لقد جاء اإلسالم بنظام جديد للدولة هو الدولة اخلاضعة لقانون الرشيعة، ) فجعل منها 

واألفراد،  للسلطة  املرجعية  هو  دستور  وجود  من   : وضامناهتا  أركاهنا  بجميع  قانونية  دولة 

ينظم السلطة ويضع القيود عليها ملصلحة حقوق اإلنسان التي اعرتف هبا، وحرص عىل إياد 

احلاكم،  اختيار  مبدأ  وقرر  القضائية،  الرقابة  ،ونظم  السلطات  بني  وفصل  حتقيقها،  ضامنات 

اإلنسان، كل هذا  الدولة األساسية هو حتقيق حقوق  أهداف  ومراقبته، وعزله، وجعل أحد 

جعل بعض كبار علامء القانون العام يرصح بأن الدولة اإلسالمية كانت أول دولة قانونية يف 

األرض، خيضع فيه احلاكم للقانون ويامرس سلطاته ضمن دستور , هو أحكام القرآن والسنة، 

دون أي اعتداء من احلكام أو املحكومني عىل السواء ()20( ودون إمهال ألي جانب من اجلوانب 

التي هتم الفرد واملجتمع ،أو أي حق من البندوق، بل إن اإلسالم قد بلغ يف تقديس حقوق 

ثم  ومن   ،) رضورات   ( اعتربها  عندما   ) البندوق   ( مرتبة  هبا  جتاوز  الذي  احلد  إىل  اإلنسان 

أدخلها يف إطار ) الواجبات()21(.

لقد كان اإلسالم أول من عّرف البرشية بفكرة حقوق اإلنسان ولفت األنظار إليها، 
األمم  هيئة  عن  الصادرة  اإلنسان  حقوق  وثائق  يف  ورد  ما  بني  بسيطة  مقارنة  وبإجراء 

املتحدة، وبني النظام اإلسالمي يتضح ما ييل :
أوال : أقر نظام الترشيع اإلسالمي لإلنسان مجيع البندوق منذ البداية، ومل يصنف البندوق 
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إىل أجيال وفئات كام جاء يف املنظور الغريب للحقوق اإلنسانية .
فحقوق اإلنسان السياسية واملدنية، مرتبطة بحقوقه االقتصادية واالجتامعية، كذلك 
األمر بالنسبة للحقوق البيئية والثقافية والتنموية، وهي ليست أجياال ثالثة تم استحقاقها 

عىل ثالث مراحل، كام ورد يف الوثائق الصادرة عن هيئة األمم املتحدة .

ْمَنا بَِن آَدَم ) االرساء:  فأول إعالن حلقوق اإلنسان كان قوله تعاىل :َولََقْد َكرَّ
70 ( ذلك أن تكريم اآلدميني هو أصل البندوق اإلنسانية يف الرشيعة اإلسالمية، ويف 
الكريم  القرآن  أكدته نصوص  مما  الناس مجيعا  بني  املساواة  إقرار  إن  ثم  كلها،  الرشائع 
:يَا  تعاىل  اهلل  ،قال  بالتقوى  إال  الناس  بني  متايز  ال  وأن  الرشيف،  النبوي  واهلدي 
إِنَّ  تِلََعاَرفُوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوباً  وََجَعلَْناُكْم  نَْث 

ُ
َوأ َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقَناُكْم  إِنَّا  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ

َ َعلِيٌم َخبٌِي ) احلجرات:13(. تَْقاُكْم إِنَّ اللَّ
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَّ

َ
أ

وقال الرسول االكرم )صىل اهلل عليه واله ( يف حجة الوداع :) إن ربكم واحد، وإن 
أباكم واحد، كلكم آلدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم، وليس لعريب عىل 

عجمي فضل إال بالتقوى()22(.

وتشري وثيقة امري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( إىل رضورة العدل الذي 
هو سبيل التوازن بني طبقات األمة، ويوصيه بالصرب عىل ذلك فيقول :( والبند كله ثقيل 
وقد خيففه اهلل تعاىل عىل أقوام طلبوا العاقبة فصربوا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود اهلل 

هلم(.)23(

مظاهر التكرمي االإلهي لالإن�سان:

ْحَسِن 
َ
أ ِف  ـَٰن  ٱِلنَس َخلَْقَنا  لََقْد  تعاىل:  قال  تقويم:  أحسن  يف  االنسان  خلق   -1

َتْقوِيم]التني:4[.
وِحهِ]السجدة:9[.  اهُ َوَنَفَخ فِيهِ ِمن رُّ 2- نفخ فيه من روح اهلل : قال تعاىل:ُثمَّ َسوَّ
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ـِٰجِديَن]ص:72[. وِح َفَقُعواْ َلُ َس يُْتُه َوَنَفْخُت فِيهِ ِمن رُّ وقال تعاىل:فَإَِذا َسوَّ
ـٰئَِكةِ ٱْسُجُدواْ لَدَم فََسَجُدواْ  3- أمر املالئكة بالسجود آلدم: قال تعاىل:ِإَوذْ قُلَْنا لِلَْملَ

ـٰفِرِيَن ]البقرة:34[. َبٰ َوٱْسَتْكَبَ َوَكَن ِمَن ٱلَْك
َ
إِلَّ إِبْلِيَس أ

َعَ  َعَرَضُهْم  ُثمَّ  ُكََّها  ٱلْسَماء  ءاَدَم  تعاىل:وََعلََّم  قال  كلها:  األسامء  آدم  علم   -4
َل  ـَٰنَك  ُسبَْح قَالُواْ   . ـِٰدقَِي  َص ُكنُتْم  إِن  ْسَماء َهـُؤلء 

َ
بِأ نبُِئوِن 

َ
أ َفَقاَل  ـٰئَِكةِ  ٱلَْملَ

نَت ٱلَْعلِيُم ٱْلَِكيُم. ]البقرة:31، 32[.
َ
ِعلَْم نَلَا إِلَّ َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أ

ـٰئَِكةِ إِّن َجاِعٌل ِف  5- جعل اإلنسان خليفة يف األرض: قال تعاىل:ِإَوذْ قَاَل َربَُّك لِلَْملَ
ٱلرِْض َخلِيَفًة ]البقرة:30[.

ءاَدَم  بَِن  ْمَنا  َكرَّ تعاىل:َولََقْد  قال  املخلوقات:  من  كثري  عىل  اإلنسان  تفضيل   -6
ْن  ّممَّ َكثٍِي   ٰ َعَ ـُٰهْم  لَْن َوفَضَّ ـِٰت  ّيَب ٱلطَّ ّمَن  ـُٰهْم  َوَرزَْقَن َوٱْلَْحرِ  ٱلَْبّ  ِف  ـُٰهْم  وََحَلَْن

َخلَْقَنا َتْفِضيًل ]اإلرساء:70[.
ِف  َوَما  ـٰٰوِت  َم ٱلسَّ ِف  ا  مَّ لَُكْم  َر  تعاىل:وََسخَّ قال  لإلنسان:  املخلوقات  تسخري   -7

ُروَن]اجلاثية:13[. ـٍٰت ّلَقْوٍم َيَتَفكَّ رِْض َجِيعاً ّمنُْه إِنَّ ِف َذلَِك ليَ
َ
ٱل
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خصائص حقوق اإلنسان يف اإلسالم:

يمكن ان نوجز خصائص حقوق االنسان يف االسالم بام يايت :

1- حقوق االإن�سان يف االإ�سالم تنبثق من العقيدة االإ�سالمية:
إن حقوق اإلنسان يف اإلسالم تنبع أصاًل من العقيدة، وخاصة من عقيدة التوحيد، 
ومبدأ التوحيد القائم عىل شهادة أن ال إله إال اهلل هو منطلق كل البندوق واحلريات، ألن 
اهلل تعاىل الواحد األحد الفرد الصمد خلق الناس أحرارًا، ويريدهم أن يكونوا أحرارًا، 
ويأمرهم باملحافظة عىل البندوق التي رشعها واحلرص عىل االلتزام هبا، ثم كلفهم رشعًا 
باجلهاد يف سبيلها والدفاع عنها، ومنع االعتداء عليها وهذا ما تكرر يف القرآن الكريم 
يف آيات القتال واجلهاد، فحقوق اإلنسان يف اإلسالم تنبع من التكريم اإلهلي لإلنسان 
بالنصوص الرصحية، وهو جزء من التصور اإلسالمي والعبودية هلل تعاىل وفطرة اإلنسان 

التي فطره اهلل عليها.

2- حقوق االإن�سان يف االإ�سالم منح اإلهية:

من  منحة  ليست  فهي  خللقه،  اهلل  منحها  إهلية  منح  اإلسالم  يف  اإلنسان  حقوق  إن 
اهلل  قررها  حقوق  هي  بل  شاء،  متى  منه  ويسلبها  عليه  هبا  يمن  مثله،  ملخلوق  خملوق 

لإلنسان.

3- حقوق االإن�سان يف االإ�سالم �ساملة لكل اأنواع البندوق:

من خصائص ومميزات البندوق يف اإلسالم أهنا حقوق شاملة لكل أنواع البندوق، 
البندوق  أن هذه  الثقافية. كام  أو  االجتامعية  أو  االقتصادية  أو  السياسية  البندوق  سواء 
عامة لكل األفراد اخلاضعني للنظام اإلسالمي دون متييز بينهم يف تلك البندوق بسبب 

اللون أو اجلنس أو اللغة.
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4- حقوق االإن�سان يف االإ�سالم ثابتة وال تقبل االإلغاء اأو التبديل اأو التعطيل:

من خصائص حقوق اإلنسان يف اإلسالم أهنا كاملة وغري قابلة لإللغاء؛ ألهنا جزء 
من الرشيعة اإلسالمية. إن وثائق البرش قابلة للتعديل غري متأبية عىل اإللغاء مهام جرى 
حتصينها بالنصوص، واجلمود الذي فرضوه عىل الدساتري مل حيمها من التعديل باألغلبية 
اخلاصة. وقىض اهلل أن يكون دينه خاتم األديان وأن يكون رسول اهلل صىل اهلل عليه واله 
خاتم النبيني، ومن ثم فام جاء يف كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه واله فهو باق ما 

دامت الساموات واألرض.

5- حقوق االإن�سان يف االإ�سالم لي�ست مطلقة بل مقيدة بعدم التعار�ص مع مقا�سد 
ال�سريعة االإ�سالمية: 

بعدم  مقيدة  بل  مطلقة،  ليست  أهنا  اإلسالم  يف  اإلنسان  حقوق  خصائص  ومن 
التعارض مع مقاصد الرشيعة اإلسالمية، وبالتايل بعدم اإلرضار بمصالح اجلامعة التي 

يعترب اإلنسان فردًا من أفرادها.

مقارنة بني املواثيق الدولية وحقوق االنسان يف الشريعة االسالمية :

اأواًل: من حيث امل�سدر.

النقص،  الذي هو مركب  اإلنسان،  الوضعية مصدرها  الوثائق  اإلنسان يف  حقوق 
وهو خيطئ أكثر مما يصيب ؛ إن إحاط بجزئيٍة، غفل عن أكثرها، وإْن أدرك أمرًا : قرص 
عنه آخر، كام أن اإلنسان بطبيعته يغلب عليه اهلوى، فريى البند وال يتبعه، يدل عىل ذلك 
أن املجتمعات الغربية تسمح بالزنا وتسمح برشب اخلمر وغري ذلك من األمور التي ال 

يشك عاقل يف أهنا مرضة باملجتمع.
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رسول)صىل  وسنة  املعجز،  اهلل  كتاب  اإلنسان  حقوق  فمصدر   -: اإلسالم  يف  ا  أمَّ
اهلل عليه واله وسلم(الذي ال ينطق عن اهلوى . لذا ترشيعات ربانية، ال خلل فيها، وال 
نقص، وال تقصري، وال ضيق نظر، فهي متوازنة، وتراعي مصلحة الفرد -كفرد يف جمتمع 

- وتراعي مصلحة املجتمع .

ثانيًا: من حيث االإلزامية.

هذا الفرق يرتتب عىل الفرق األول:

وتوصيات  ترصحيات،  جمرد  إال  ليست  اإلنسان  وضعها  التي  الوضعية  فالوثائق 
صادرة عن األمم املتحدة، ال إجبار وإلزام فيها، وال يرتتب عىل اإلخالل هبا أي جزاء 

قانوين.

والتبديل.  واحلذف،  اجلزئية،   : تقبل  ال  إلزامية،  ثابتة،  أبدية،  فهي  اإلسالم  يف  أما 
وعىل الفرد : األخذ هبا ؛ راجيًا ثواب اهلل، خائفًا من عقابه، ومن ُتسّول له نفسه العبَث 
هبا، فإن ِمن حق السلطة العامة يف اإلسالم، إجباره عىل تنفذهيا، وإيقاع العقوبة الرشعية 

عليه، يف حال إخالله هبا .

ثالثًا: من حيث االأ�سبقية.

نقول يف صدد املقارنة بينهام اآليت: يف الوثائق الوضعية أول وثيقة حلقوق اإلنسان، 
كانت ما جاء به اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، يف القرن الثالث عرش امليالدي، سنة 

)1215م (.

ثابته هلل،  نفسه، وقد اشتملت عىل: حقوق  فبدأت بظهور اإلسالم  أما يف اإلسالم 
من  غريها  إيل  والثقافية،  واالجتامعية،  والسياسية،  املدنية،  كحقوقه  للعباد،  وحقوق 

البندوق األخرى .
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يف  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  وأحاديث  القرآنية،  اآليات  كانت  وما 
حقيقتها إال مواثيق وقوانني . وُيَعدُّ من أشهر املواثيق يف اإلسالم حلقوق اإلنسان ما جاء 
عىل لسان الرسول الكريم )صىل اهلل عليه واله وسلم( يف حجة الوداع، وخطبته املشهورة 

يف تلك املناسبة العظيمة.

رابعًا: من حيث حماية حقوق االإن�سان و�سماناتها يف االإ�سالم، ويف الوثائق 
الدولية.

وتتضح الفروق بينهام يف املقارنات التالية :

1- يف الوثائق الدولية حقوق اإلنسان -البرشية املصدر- وكذلك احلامية الدولية هلا ال 
تعدو كوهنا توصيات أدبية، وحماوالت مل تصل إىل حد التنفيذ. وعىل كٍل فهي تقوم 

عىل أمرين :
أ - حماولة االتفاق عىل أساس عام ومعرتف به بني الدول مجيعًا .

ب- حماولة وضع جزاءات ملزمة، تدين الدولة التي تنتهك حقوق اإلنسان .
يقال- : حرب عىل ورق، يتالعب هبا واضعوها  التوصيات يف حقيقتها -كام  وهذه 
عىل  البالغ  الرضر  فيه  كان  وإن  ومصاحلهم،  وشهواهتم،  أهوائهم،  عليه  متلية  حسبام 

األفراد، بل وعىل األمم .

ا يف اإلسالم فالبندوق التي منحها اهلل لإلنسان حممية مضمونة، وذلك ألهنا: أمَّ
ُل  ُيَشكِّ اهلل، وهذا  منزلة من عند  اهليبة واالحرتام؛ ألهنا  ُألبست  قد  أ- مقدسة 

رادعًا لألفراد واحلكام عىل السواء عن تعدهيا وجتاوزها.
ب- احرتامها نابع من داخل النفس املؤمنة باهلل .

جـ - ال يمكن إلغاؤها، أو نسخها، أو تعديلها .
د- أهنا خالية من اإلفراط، والتفريط.
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إقامة  وجل(  )عز  اهلل  رشع  وحتفظ  اإلنسان  حقوق  حُتمى  وحتى  ذلك  عىل  وزيادة 
احلدود الرشعية. وإقامة األنظمة القضائية، حلامية حقوق اإلنسان .

رابعًا: من حيث ال�سمول.

اإلسالم يتمّيز عن غريه بالشمولية، ونذكر هنا بعض حقوق اإلنسان التي مل يذكرها 
مرشعو اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وهي كاآليت :

1- حقوق اليتامى : ففي امليثاق العاملي أشار إىل حق رعاية الطفل فقط .
ا اإلسالم : فقد متيز بإعطاء عناية خاصة لليتامى، وَحِفَظ حقوقهم، وأمر باإلحسان  أمَّ

إليهم، بكافة أنواع اإلحسان، بل ورتََّب عىل ذلك األجر، والثواب .

تَُخالُِطوُهْم  ِإَوْن  َخيٌْر  لَُهْم  إِْصلَاٌح  قُْل  الَْيَتاَمي  َعِن  لُونََك 
َ
َويَْسأ تعاىل-:  قال 

فَإِْخَوانُُكْم]البقرة : 121[ .
ُكلُوا 

ْ
تَأ َولَا  ّيِِب  بِالّطَ الَْخبِيَث  لُوا  تَتََبّدَ َولَا  ْمَوالَُهْم 

َ
أ الَْيَتاَمي  :َوآَتُوا  تعاىل  وقال 

ْمَوالُِكْم إِنَُّه َكاَن ُحوًبا َكبِيًرا  ]النساء : 2[.
َ
ْمَوالَُهْم إِلَي أ

َ
أ

ْمَواَل 
َ
ُكلُوَن أ

ْ
فرتَّب العقوبة الشديدة عىل من أكل أمواهلم، قال تعاىل :إِّنَ اّلَِذيَن يَأ

ُكلُوَن فِي ُبُطونِِهْم نَاًرا وََسَيْصلَْوَن َسعِيًرا ]النساء 10[ .
ْ
الَْيَتاَمي ُظلًْما إِّنََما يَأ

بحسن  وأمر  واالهتامم،  الرعاية  حق  اإلسالم  هلم  كفل   : العقول  ضعاف  حق   -2
ُ لَُكْم  ْمَوالَُكُم اّلَتِي َجَعَل الّلَ

َ
َفَهاَء أ معاملتهم، كام قال -تعاىل-:َولَا تُْؤتُوا الّسُ

قَِياًما َواْرزُقُوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم قَْولًا َمْعُروفًا  .] النساء : 5[ .
نظم  بينام  البرشية،  الوثائق  عنه  وتغافلت  غفلت  قد  البند  وهذا   : املرياث  حق   -3
اإلسالم، وأقّر هذا البند، يف أروع صوره، وأبطل ما كان عليه الناس قبل اإلسالم، 
ا تََرَك الَْوالَِداِن  من إسقاط حق املرأة يف املرياث ؛ قال -تعاىل-:لِلرَِّجاِل نَِصيٌب ِمّمَ
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ْو َكُثَر نَِصيًبا 
َ
ا قَّلَ ِمنُْه أ قَْرُبوَن ِمّمَ

َ
ا تََرَك الَْوالَِداِن َوالْأ قَْرُبوَن َولِلّنَِساءِ نَِصيٌب ِمّمَ

َ
َوالْأ

َمْفُروًضا]النساء : 7[ .
وقد أفاض اإلسالم يف هذا األمر، وبنّي مقدار األنصبة يف كثري من اآليات، كام حثت 
السنة املطهرة عىل ذلك يف قوله)صىل اهلل عليه واله وسلم(»البندوا الفرائض بأهلها فام 

بقي فألوىل رجل ذكر«)24(.
4- حق الدفاع عن النفس : أيضًا هذا البند من البندوق التي مل يذكرها اإلعالن العاملي 
البند  هذا  تقّر  التي  واألحاديث،  اآليات  من  العديد  وردت  بينام  اإلنسان،  حلقوق 
َما  بِِمثِْل  َعلَيْهِ  فَاْعَتُدوا  َعلَيُْكْم  اْعَتَدى  :َفَمِن  -تعاىل-  قوله  يف  كام  وتنظمه 

َ َمَع الُْمّتَقِيَن  ]البقرة :194[ . ّنَ الّلَ
َ
َ َواْعلَُموا أ اْعَتَدى َعلَيُْكْم َواّتَُقوا الّلَ

َما  لَُهْم  وا  ِعّدُ
َ
:َوأ فقال  له،  وباإلعداد  باجلهاد،  وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  أمر  بل 

ِمْن  َوآََخرِيَن  وََعُدوَُّكْم   ِ الّلَ َعُدّوَ  بِهِ  تُرْهُِبوَن  الَْخيِْل  رَِباِط  َوِمْن  ٍة  قُّوَ ِمْن  اْسَتَطْعُتْم 
ُ َيْعلَُمُهْم .. ]األنفال : 60[ . ُدونِِهْم لَا َتْعلَُموَنُهُم الّلَ

5- حق العفو : اإلسالم دين رمحة، وتسامح، وعفو، وإحسان، من غري استسالم، أو 
ذل، أو متكني لألرشار، وهذا ما مل هيتم به اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان . فمن 
ّيَِئُة اْدَفْع  اآليات التي تقّرر هذا البند، قوله -تعاىل- :َولَا تَْسَتوِي الَْحَسَنُة َولَا الّسَ
نَُّه َوِلٌّ َحِميٌم ]فصلت : 34[ 

َ
ْحَسُن فَإَِذا اّلَِذي بَيَْنَك َوَبيَْنُه َعَداَوةٌ َكأ

َ
بِاّلَتِي هَِي أ

َ َغُفوٌر رَِحيٌم  ]التغابن : 14[ . . وقوله :ِإَوْن َتْعُفوا َوتَْصَفُحوا َوَتْغفُِروا فَإِّنَ الّلَ
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الثالث  املبحث 

 حقوق االنسان يف عهد االمام علي بن ابي طالب)عليه السالم( 

لواليه على مصر مالك االشرت.

م�سند عهد االمام علي )عليه ال�سالم( ملالك اال�سرت :

روى هذا العهَد قبل الرشيف الريض، الشيُخ الثقة اجلليل أبو حممد احلسن بن عيل بن 
احلسني بن شعبة املتوىف سنة »381هـ  « يف حتف العقول، باب ما ُروي عن أمري املؤمنني 
)عليه السالم( حتت عنوان »عهده )عليه السالم( إىل األشرت حني واّله مرص وأعامهَلا«، 
وذكر العهد بزيادة بعض الفقرات واختالف يف بعض األلفاظ مما يدل عىل أن الرشيف 
الريض نقل ما اختاره من هذا العهد عن غري هذا الكتاب؛ كام روى منه القايض النعامن 

املتوىف »363هـ « يف كتاب دعائم اإلسالم)25(

ورواه النويري يف هناية األرب باختالف بسيط جدًا ولكنه يدل عىل أنه منقول عن 
غري هنج البالغة. وقد مهد له النويري بقوله: »مل أَر فيام طالعته يف هذا املعنى أي وصايا 
امللوك أمجع يف الوصايا وال أشمل من عهٍد كتَبه عيل بن أيب طالب إىل مالك بن احلارث 
األشرت حني واله مرص، فأحببُت أن أورده عىل طوله وآيت عىل مجلته وتفصيله؛ ألن مثل 

هذا العهد ال هيمل، وسبيل فضله ال يهل«، ثم ذكر العهد.)26(

نباتة  بن  األصبغ  ذكر  عند  فهرسته  يف  النجايش  الشيُخ  العهد  هذا  أسانيد  وذَكر 
نباتة،  بن  األصبغ  ذكره  عند  الفهرست  يف  أيضًا  الطويس  الشيخ  وذكره  املجاشعي)27( 

فقال:

ر بعده، وروى عهد  كان األصبغ بن نباتة من خاصة أمري املؤمنني )عليه السالم( وُعمِّ
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مالك األشرت الذي عهده إليه أمري املؤمنني ملا واله مرص، وروى وصّيته إىل ابنه حممد بن 
احلنفية، أخربنا بالعهد ابن أيب جبد عن حممد بن احلسني عن احلميدي عن هارون بن 
مسلم واحلسن بن طريف عن احلسني بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن األصبغ 

بن نباتة عن أمري املؤمنني)28(.

بداية العهد وبنوده

أمر امري املؤمنني )عليه السالم( مالك االشرت بتقوى اهللِ واّتباع ما أَمر به يف كتابه من 
فرائضه وُسننه التي ال يْسَعُد أحٌد إال باّتباعها. وال يشقى إال مع جحودها وإضاعتها. 
وأْن َينرُْصَ اهللَ سبحانه بيدِه وقلبِه ولسانِه. فإّنه جلَّ اسُمه قد تكّفل بنرِص َمن نرَصه وإعزاِز 

َمن أعّزه.

ومن املالحظ ان مجيع وصايا اإلمام )عليه السالم( وكتبه وعهوده ال ختلو من نقطة 
مهمة وهي ذكر اهلل جّل وعال وإيصاؤه أصحابه بتقوى اهلل واتباع أوامره وهذا العهد 
ليس بمستثنًى من هذه القاعدة. عند النظر يف فاحتتي العهدين نرى أهنام ُيسَتهالن بذكر 
اهلل وتقواه مشريين إىل املعاد إال أن أسلوب البيان خيتلف؛ فاإلمام )عليه السالم( ال يشري 
إىل املعاد مبارشًة بل يوحي إليه هبذه العبارة: »ال يْسَعُد أحٌد إال باتباعها، وال يشقى إال 

مع جحودها«، أما طاهر بن احلسني فيرصح بذلك بقوله:

عليه  وموقوف  إليه  صائر  أنت  وما  ملعادك  بالذكر  العافية  من  اهلل  ألبسك  ما  والزم   ...
القيامة من  يوم  اهلل عّز وجّل وُينجيك  بام يعصمك  ومسؤول عنه والعمل يف ذلك كله 

عقابه وأليم عذابه«.

دقة املعاين وفخامة اللفظ ورقته ووحدة املوضوع باديٌة يف فاحتة كالمه 4؛ انظر إىل 
وكيف  تعاىل  هلل  صفتني  بإتيان  عليه  واملعطوف  املعطوف  بني  فصل  كيف  طاهر  كالم 
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يتحدث عن وظائف ابنه أمام رعيته يف أثناء ذكر وظائفه إزاء اهلل تعاىل : »أما بعد فعليك 
واحفظ  سخطه،  ومزايلة  وجّل  عّز  ومراقبته  وخشيته  له  رشيك  ال  وحده  اهلل  بتقوى 

رعيتك يف الليل والنهار والزم ما البسك اهلل من العافية بالذكر ملعادك ...«.

بعد أن ذكر)عليه السالم( لألشرت ما يب أن يتصف به، أشار إىل تاريخ مرص وما 
تقّلب فيها من األحوال وما مّرت عليها من القرون احلافلة باحلوادث بقوله: »ثم اعلْم 
يا مالك أين قد وّجهُتك إىل بالد قد جرْت عليها دول قبلك من عدل وجور؛ وأّن الناس 
ينظرون من أمورك يف مثل ما كنَت تنظر فيه من أمور الوالة قبلك ...«. أوص اإلمام 
ليأخذ منه ما يصلح به حارضها، مشريًا إىل أن  أمام عينيه مايض مرص  عامله أن يضع 
األعامل الصاحلة هي التي يب أن تكون غرض كل امرئ يف احلياة »وإنام ُيستدّل عىل 
الصاحلني بام ُيري اهلل هلم عىل ألُسن عباده؛ فليكن أحب الذخائر إليك ذخرية العمل 

الصالح ...«.

قومًا ومتدح  وتعيب  الوالة  أخبار  تسمع  »قد كنت  له:  قال  السالم(  )عليه  فاإلمام 
قومًا؛ وسيقول الناس يف إمارتك اآلن نحو ما كنت تقول يف األمراء، فاحذر أن ُتعاب 
وُتذّم كام كنت تعيب وتُذّم من يستحق الذمَّ ...«. وكان يقال: »ألسنة الّرعية أقالم البند 

سبحانه إىل امللوك«)29(

اذا كان البند االول الوارد يف هذا العهد هو تقوى اهلل والتزام حدوده الن من خيشى 
اهلل يف عمله سيتقنه وخيلص فيه وهذا مراد االمام عليه السالم، فمراعاة حقوق اهلل عز 

وجل يقود اىل سبل الرب والنجاة .

ثم يويص االمام االشرت بان يقدم مصلحة مرص عىل أي مصلحة اخرى، وان يعمل 
عىل احلفاظ عليها وان يعمل صاحلًا خدمة هلذا البلد وهنا يربز البند الثاين وهو البند العام 

باحلفاظ عىل مصالح البلد والعمل عىل استقراره.
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بنود يف العهد

من  كتابه  به يف  أمر  ما  اتباع  و  إيثار طاعته  و  اهلل  بتقوى  أمره  التقوى:  االول:  البند 
فرائضه و سننه التي ال يسعد أحد إال باتباعها و ال يشقى إال من جحودها وإضاعتها و 
أن ينرص اهلل سبحانه بيده و قلبه و لسانه فانه جل اسمه قد تكفل بنرص من نرصه و إعزاز 
من اعزه و أمره أن يكس من نفسه عند الشهوات و ينزعها عند اجلمحات فان النفس 

أمارة بالسوء إال ما رحم اهلل.

البند الثاين : السرية احلسنة : ثم اعلم يا مالك إين قد وجهتك إىل بالد قد جرت عليها 
دول قبلك من عدل و جور و ان الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من 
أمور الوالة قبلك و يقولون فيك ما كنت تقوله فيهم و إنام يستدل عىل الصاحلني بام يري 
اهلل هلم عىل السن عباده فليكن احب الذخائر إليك ذخرية العمل الصالح فاملك هواك 

و شح بنفسك عام ال حيل لك فان الشح بالنفس اإلنصاف منها فيام أحبت أو كرهت.

و  للرعية،  الرمحة  قلبك  اشعر  و   : هبم  والرتفق  للرعية  العناية  تقديم  الثالث:  البند 
املحبة هلم، و اللطف هبم، وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فاهنم صنفان إما 
أخ لك يف الدين و إما نظري لك يف اخللق يفرط منهم الزلل و تعرض هلم العلل و يؤتى 
عىل أيدهيم يف العمد و اخلطأ. فأعطهم من عفوك و صفحك مثل الذي حتب وترض ان 
يعطيك اهلل من عفوه وصفحه، فانك فوقهم ووايل األمر عليك فوقك و اهلل فوق من 
والك، و قد استكفاك أمرهم و ابتالك هبم فال تنصبن نفسك حلرب له، فانه ال يدمى لك 
بنقمته وال غنى بك عن عفوه و رمحته و ال تندمن عىل عفو، وال تبجحن بعقوبة، وال 
تسعن إىل بادرة وجدت عنها مندوحة، وال تقولن إين مؤمر آمر فأطاع فان ذلك إدغال 

يف القلب و منهكة للدين، و تقرب من الغري.
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البند الرابع : جتنب الكرب واالستعالء : و إذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك 
أهبة أو خميلة فانظر إىل عظم ملك اهلل فوقك و قدرته منك عىل ما ال تقدر عليه من نفسك 
فان ذلك يطامن إليك من طامحك و يكف عنك من غربك و يفيء إليك بام عزب عنك 
من عقلك و إياك و مساماة اهلل يف عظمته و التشبه به يف جربوته فان اهلل يذل كل جبار و 
هيني كل خمتال. اإلنصاف : انصف اهلل و انصف الناس من نفسك و من خاصة اهلك و 
من لك هوى فيه من رعيتك فانك ان ال تفعل تظلم. و من ظلم عبدا هلل كان اهلل خصمه 
دون عباده و من خاصمه اهلل ادحض حجته و كان هلل حربا حتى ينزع و يتوب. و ليس 
يشء ادعى إىل تغيري نعمة اهلل و تعجيل نقمته من إقامة عىل ظلم. فان اهلل يسمع دعوة 

املضطهدين و هو للظاملني باملرصاد.

البند اخلامس : اتباع العدل مع الرعية : و ليكن احب األمور إليك أوسطها يف البند 
و أعمها يف العدل و امجعها لرض الرعية فان سخط العامة يحف برضا اخلاصة و ان 
سخط اخلاصة يغتفر مع رض العامة و ليس أحد من الرعية اثقل عىل الوايل مؤونة يف 
الرخاء و اقل معونة له يف البالء و اكره لإلنصاف و أسأل باإلحلاف و اقل شكرا عند 
اإلعطاء و أبطأ عذرا عند املنع و اضعف صربا عند ملامت الدهر من أهل اخلاصة، و إنام 
فليكن صفيك هلم و  العامة من االمه،  العدة لألعداء  املسلمني و  الدين و مجاع  عمود 

ميلك معهم.

منك  رعيتك  ابعد  ليكن  و   : تصديقهم  وعدم  الوشاة  عن  االبتعاد  السادس:  البند 
واشنأهم عندك اطلبهم ملعايب الناس فان يف الناس عيوبا الوايل أحق من سرتها، فال 
تكشفن عام غاب عنك منها، فإنام عليك تطهري ما ظهر لك و اهلل حيكم عىل ما غاب عنك 
فاسرت العورة ما استطعت يسرت اهلل منك ما حتب سرته من رعيتك و أطلق عن الناس 
عقدة كل حقد و اقطع عنك سبب كل وتر و تغاب عن كل ما ال يصلح لك، و ال تعجلن 
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عىل تصديق ساع فان الساعي غاش و ان تشبه بالناصحني.

البند السابع : استشارة اصحاب العلم واحلكمة: و ال تدخلن يف مشورتك بخيال 
يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر، و ال جبانا يضعفك عن األمور، و ال حريصا يزين 

لك الرشه باجلور فان البخل و اجلبن واحلرص غرائز شتى يمعها سوء الظن باهلل.

ما  تثبيت  يف  احلكامء،  مناقشة  و  العلامء  مدارسة  اكثر  و  التعليم:  حق  الثامن:  البند 
صلح عليه أمر بالدك و إقامة ما استقام به الناس قبلك. طبقات املجتمع : و اعلم ان 
الرعية طبقات ال يصلح بعضها إال ببعض و ال غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود اهلل 
و منها كتاب العامة و اخلاصة و منها قضاة العدل و منها عامل اإلنصاف و الرفق ومنها 
أهل اجلزية و اخلراج من أهل الذمة و مسلمة الناس، و منها التجار و أهل الصناعات و 
منها الطبقة السفىل من ذوي احلاجات و املسكنة. و كل قد سمى اهلل له سهمه و وضع 
عىل حده و فريضته يف كتابه أو سنة نبيه)صىل اهلل عليه وآله( عهدا منه حمفوظا فاجلنود 
بإذن اهلل حصون الرعية و زين الوالة و عز الدين و سبل األمن و ليس تقوم الرعية إال 
هبم. ثم ال قوام للجنود إال بام خيرج اهلل هلم من اخلراج الذي يقوون به عىل جهاد عدوهم 
و يعتمدون عليه فيام يصلحهم و يكون من وراء حاجتهم ثم ال قوام هلذين الصنفني إال 
املعاقد و يمعون من  ملا حيكمون من  الكتاب  العامل و  القضاء و  الثالث من  بالصنف 
املنافع و يأمتنون عليه من خواص األمور و عوامها و ال قوام هلم مجيعا إال بالتجار و ذوي 
الصناعات فيام يتمعون عليه من مرافقهم و يقيمونه من أسواقهم و يكفوهنم من الرتفق 
بأيدهيم مما ال يبلغه رفق غريهم. ثم الطبقة السفىل من أهل احلاجة و املسكنة الذين حيق 
رفدهم ومعونتهم و يف اهلل لكل سعة و لكل عىل الوايل حق بقدر ما يصلحه. االستعانة 
باهلل )تعاىل(: و ليس خيرج الوايل من حقيقة ما الزمه اهلل تعاىل من ذلك إال باالهتامم و 

االستعانة باهلل و توطني نفسه عىل لزوم البند و الصرب عليه فيام خف عليه أو ثقل.
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و  لرسوله  و  هلل  نفسك  يف  انصحهم  جنودك  من  فول   : اجليش  :قادة  التاسع  البند 
و  العذر  إىل  يسرتيح  و  الغضب  عن  يبطئ  ممن  حلام  أفضلهم  و  جيبا  أنقاهم  و  إمامك 
يرأف بالضعفاء و ينبو عىل األقوياء و ممن ال يثريه العنف و ال يقعد به الضعف، ثم الصق 
بذوي املروءات و األحساب و أهل البيوتات الصاحلة و السوابق احلسنة ثم أهل النجدة 

و الشجاعة و السخاء و السامحة فاهنم مجاع من الكرم و شعب من العرف.

البند العارش: حق رعاية الرعية : ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدمها 
و ال يتفاقمن يف نفسك يشء قويتهم به و ال حتقرن لطفا تعاهدهتم به و ان قل فانه داعية 
هلم إىل بذل النصيحة لك و حسن الظن بك و ال تدع تفقد لطيف أمورهم اتكاال عىل 
جسيمها فان لليسري من لطفك موضعا ينتفعون به و للجسيم موقعا ال يستغنون عنه. 
سياسته معهم : و ليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم يف معونته. و افضل عليهم 
يف  واحدا  مها  مههم  يكون  حتى  أهليهم  خلوف  من  وراءهم  من  يسعهم  بام  جدته  من 
جهاد العدو فان عطفك عليهم يعطف قلوهبم عليك و ان افضل قرة عني الوالة استقامة 
العدل يف البالد و ظهور مودة الرعية و انه ال تظهر مودهتم إال بسالمة صدورهم و ال 
استثقال دوهلم و ترك استبطاء  قلة  تصح نصيحتهم إال بحيطتهم عىل والة أمورهم و 
ذوو  أبىل  ما  تعديد  و  عليهم  الثناء  حسن  يف  واصل  و  آماهلم  يف  فافسح  مدهتم  انقطاع 
البالء منهم فان كثرة الذكر حلسن أفعاهلم هتز الشجاع و حترض الناكل ان شاء اهلل تعاىل 
ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبىل و ال تضيفن بالء امرئ إىل غريه و ال تقرصن به دون 
غاية بالئه و ال يدعونك رشف امرئ إىل أن تعظم من بالئه ما كان صغريا و ال ضعة 
امرئ إىل أن تصغر من بالئه ما كان عظيام. الرجوع للمصادر الرشعية : و اردد إىل اهلل و 
رسوله ما يضلعك من اخلطوب و يشتبه عليك من األمور فقد قال اهلل سبحانه و تعاىل 
احب إرشادهم )يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول و أويل األمر منكم فان 
تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهلل و الرسول( فالرد إىل اهلل األخذ بمحكم كتابه و الرد إىل الرسول 
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األخذ بسنته اجلامعة غري املفرقة.

البند احلادي عرش: رشوط اختيار القضاة : ثم اخرت للحكم بني الناس افضل رعيتك 
يف نفسك ممن ال تضيق به األمور و ال متحكه اخلصوم و ال يتامدى يف الزلة و ال حيرص من 
الفيء إىل البند إذا عرفه. و ال ترشف نفسه عىل طمع و ال يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه 
أوقفهم يف الشبهات و آخذهم باحلجج و اقلهم تربما بمراجعة اخلصم و أصربهم عىل 
تكشف األمور و أرصمهم عند اتضاح احلكم ممن ال يزدهيه إطراء و ال يستميله إغراء و 
أولئك قليل. ثم اكثر تعاهد قضائه و افسح له يف البذل ما يزيل علته و تقل معه حاجته 
إىل الناس. و أعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غريه من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال 
الرجال له عندك. فانظر يف ذلك نظرا بليغا فان هذا الدين قد كان أسريا يف أيدي األرشار 

يعمل فيه باهلوى و يطلب به الدنيا.
البند الثاين عرش : االبتعاد عن الشبهات : و اردد إىل اهلل و رسوله ما يضلعك من اخلطوب 
و يشتبه عليك من األمور فقد قال اهلل سبحانه و تعاىل احب إرشادهم يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا 
اهلل و أطيعوا الرسول و أويل األمر منكم فان تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهلل و الرسول فالرد 
إىل اهلل األخذ بمحكم كتابه و الرد إىل الرسول األخذ بسنته اجلامعة غري املفرقة. اختيار العامل 
و الوالة : ثم انظر يف أمور عاملك فاستعملهم اختبارا و ال توهلم حماباة و أثرة فاهنام مجاع من 
شعب اجلور و اخليانة. و توخ منهم أهل التجربة و احلياء من أهل البيوتات الصاحلة و القدم يف 
اإلسالم املتقدمة فاهنم اكرم أخالقا و اصح أعراضا و اقل يف املطامع إرشافا و ابلغ يف عواقب 
األمور نظرا ثم اسبغ عليهم األرزاق فان ذلك قوة هلم عىل استصالح أنفسهم وغنى هلم عن 
تناول ما حتت أيدهيم و حجة عليهم ان خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك، ثم تفقد أعامهلم و ابعث 
العيون من أهل الصدق و الوفاء عليهم فان تعاهدك يف الس ألمورهم حدوة هلم عىل استعامل 

األمانة و الرفق بالرعية و حتفظ من األعوان.

الثالث عرش: خيانة العامل : فان أحدا منهم بسط يده إىل خيانة اجتمعت هبا  البند 



بحوث املوؤمتر العلمي الوطني  امل�شرتك 242

عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة يف بدنه و أخذته 
بام أصاب من عمله ثم نصبته بمقام املذلة ووسمته باخليانة و قلدته عار التهمة.

البند الرابع عرش : اخلراج و مالية الدولة: و تفقد أمر اخلراج بام يصلح أهله فان يف 
إصالحه و صالحهم صالحا ملن سواهم و ال صالح ملن سواهم إال هبم الن الناس كلهم 
عيال عىل اخلراج و أهله. و ليكن نظرك يف عامرة األرض ابلغ من نظرك يف استجالب 
البالد و  بغري عامرة اخرب  بالعامرة و من طلب اخلراج  إال  يدرك  اخلراج الن ذلك ال 
اهلك العباد و مل يستقم أمره إال قليال فان شكوا ثقال أو علة أو انقطاع رشب أو بالة 
ان يصلح  بام ترجو  أو أجحف هبا عطش خففت عنهم  اغتمرها غرق  أو أحالة ارض 
به أمرهم و ال يثقلن عليك يشء خففت به املئونة عنهم فانه ذخر يعودون به عليك يف 
عامرة بالدك و تزيني واليتك مع استجالبك حسن ثنائهم و تبجحك باستفاضة العدل 
بام عودهتم  الثقة منهم  بام ذخرت عندهم من إمجامك هلم و  فيهم معتمدا فضل قوهتم 
من عدلك عليهم و رفقك هبم فربام حدث من األمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد 
يؤتى خراب األرض من  إنام  و  ما محلته  العمران حمتمل  فان  به  أنفسهم  اجتملوه طيبة 
إعواز أهلها و إنام يعوز أهلها إلرشاف انفس الوالة عىل اجلمع و سوء ظنهم بالبقاء و 

قلة انتفاعهم بالعرب.

البند اخلامس عرش: التعامل الكتاب و أصحاب الديوان : ثم انظر يف حال كتابك 
أرسارك  و  مكايدك  فيها  تدخل  التي  رسائلك  اخصص  و  خريهم  أمورك  عىل  فول 
بأمجعهم لوجوه صالح األخالق ممن ال تبطره الكرامة فيجرتئ هبا عليك يف خالف لك 
بحرضة مأل و ال تقرص به الغفلة عن إيراد مكاتبات عاملك عليك و إصدار جواباهتا عىل 
الصواب عنك و فيام يأخذ لك و يعطي منك و ال يضعف عقدا اعتقده لك و ال يعجز 
عن إطالق ما عقد عليك و ال يهل مبلغ قدر نفسه يف األمور فان اجلاهل بقدر نفسه 
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استنامتك و حسن  إياهم عىل فراستك و  اختيارك  بقدر غريه اجهل ثم ال يكن  يكون 
ليس  و  بتصنعهم و حسن خدمتهم  الوالة  لفراسات  يتعرفون  الرجال  فان  منك  الظن 
وراء ذلك من النصيحة و األمانة يشء و لكن اختربهم بام ولوا للصاحلني قبلك فاعمد 
ألحسنهم كان يف العامة أثرا و اعرفهم باألمانة وجها. فان ذلك دليل عىل نصيحتك هلل 

و ملن وليت أمره.

البند السادس عرش: . فنون الكتابة : و اجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم 
ال يقهره كبريها و ال يتشتت عليه كثريها. و مهام كان يف كتابك من عيب فتغابيت عنه 

ألزمته.

ذوي  و  بالتجار  استوص  ثم   : واالحتكار  التجار  التعامل  عرش:  السابع  البند 
ببدنه فاهنم مواد  املقيم منهم و املضطرب بامله و املرتفق  الصناعات و أوص هبم خريا 
املنافع و أسباب املرافق و جالهبا من املباعد و املطارح فيربك و بحرك و سهلك و جبلك 
و حيث ال يلتئم الناس ملواضعها و ال يرتؤون عليها، فاهنم سلم ال ختاف بائقته و صلح 
ال ختشى غائلته، و تفقد أمورهم بحرضتك و يف حوايش بالدك، و اعلم مع ذلك ان يف 
كثري منهم ضيفا فاحشا و شحا قبيحا و احتكارا للمنافع و حتكام يف البياعات و ذلك باب 
مرضة للعامة و عيب عىل الوالة، فامنع من االحتكار فان رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( 
منع منه و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و أسعار ال جتحف بالفريقني من البائع و 

املبتاع. فمن قارف حكره بعد هنيك إياه فنكل به و عاقبه من غري إرساف.

البند الثامن عرش: التعامل الفقراء : ثم اهلل اهلل يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة 
هلم من املساكني و املحتاجني و أهل البؤسى و الزمنى فان يف هذه الطبقة قانعا و معرتا و 
احفظ هلل ما استحفظك من حقه فيهم واجعل هلم قسام من بيت مالك و قسام من غالت 
اسرتعيت  قد  كل  و  لألدنى  الذي  مثل  منهم  لألقىص  فان  بلد  كل  يف  اإلسالم  صوايف 
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حقه و ال يشغلنك عنهم بطر فانك ال تعذر بتضييع التافه ألحكامك الكثري املهم. فال 
تشخص مهك عنهم، و ال تصعر خدك هلم، و تفقد أمور من ال يصل إليك منهم ممن 
تقتحمه العيون و حتتقره الرجال ففرغ ألولئك ثقتك من أهل اخلشية و التواضع فلريفع 
إليك أمورهم ثم اعمل فيهم باإلعذار إىل اهلل سبحانه يوم تلقاه فان هؤالء من بني الرعية 
أهل  تعهد  و  إليه،  حقه  تأدية  يف  اهلل  إىل  فاعذر  كل  و  غريهم  من  اإلنصاف  إىل  أحوج 
اليتم و ذوي الرقة يف السن ممن ال حيلة له و ال ينصب للمسالة نفسه و ذلك عىل الوالة 
ثقيل و البند كله ثقيل و قد خيففه اهلل عىل أقوام طلبوا العافية فصربوا أنفسهم و وثقوا 
احلاجات منك  لذوي  اجعل  و  املصالح  و  احلاجات  اهلل هلم. أصحاب  بصدق موعود 
و  خلقك  الذي  هلل  فيه  فتتواضع  عاما  جملسا  هلم  جتلس  و  شخصك  فيه  هلم  تفرغ  قسام 
تقعد عنهم جندك و أعوانك من أحراسك و رشطك حتى يكلمك متكلمهم غري متعتع 
فإين سمعت رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( يقول يف غري موطن لن تقدس أمة ال يؤخذ 
نح عنهم  و  العي  و  منهم  اخلرق  احتمل  ثم  متعتع  القوي غري  فيها حقه من  للضعيف 
الضيق و األنف يبسط اهلل عليك بذلك أكناف رمحته و يوجب لك ثواب طاعته. اإلعطاء 

و املنع و أعط ما أعطيت هنيئا و امنع يف إمجال و إعذار.

البند التاسع عرش: واجبات الوايل املبارشة : ثم أمور من أمورك ال بد لك من مبارشهتا 
منها إجابة عاملك بام يعيا عنه كتابك و منها إصدار حاجات الناس عند ورودها عليك 
بام حترج به صدور أعوانك. عدم إدخال عمل يوم يف يوم و امض لكل يوم عمله، فان 

لكل يوم ما فيه.

تلك  افضل  اهلل  بني  و  بينك  فيام  لنفسك  اجعل  و   : الفرائض  أداء  العرشين:  البند 
املواقيت و اجزل تلك األقسام و إن كانت كلها هلل إذا صلحت فيها النية و سلمت منها 
الرعية، و ليكن يف خاصة ما ختلص هلل به دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصة فأعط 
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اهلل من بدنك يف ليلك و هنارك و وف ما تقربت به إىل اهلل سبحانه من ذلك كامال غري مثلوم و 
ال منقوص بالغا من بدنك ما بلغ و إذا قمت يف صالتك للناس فال تكونن منفرا و ال مضيعا 
فان يف الناس من به العلة و له احلاجة و قد سالت رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( حني وجهني 
اليمن كيف اصيل هبم فقال صل هبم صالها ضعفهم و كن باملؤمنني رحيام. االحتجاب  إىل 
عن الناس : و أما بعد هذا فال تطولن احتجابك عن رعيتك فان احتجاب الوالة عن الرعية 
دونه  احتجبوا  ما  علم  عنهم  يقطع  منهم  االحتجاب  و  باألمور  علم  قلة  و  الضيق  من  شعبة 
فيصغر عندهم الكبري و يعظم الصغري و يقبح احلسن و حيسن القبيح و يشاب البند بالباطل و 
إنام الوايل برش ال يعرف ما توارى عنه الناس به من األمور و ليست عىل البند سامت تعرف هبا 
رضوب الصدق من الكذب و إنام أنت أحد رجلني إما امرؤ سخت نفسك بالبذل يف البند ففيم 
احتجابك من واجب حق تعطيه أو فعل كريم تسديه أو مبتىل باملنع فام أرسع كف الناس عن 
مسألتك إذا أيسوا من بذلك مع ان اكثر حاجات الناس إليك ما ال مؤونة فيه عليك من شكاة 

مظلمة أو طلب إنصاف يف معاملة.

البند الواحد والعرشين: التعامل مع اخلاصة واحلاشية : ثم ان للوايل خاصة و بطانة فيهم 
استئثار و تطاول و قلة إنصاف يف معاملة فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك األحوال و ال 
تقطعن ألحد من حاشيتك و حامتك قطيعه و اليطمعن منك يف اعتقاد عقدة ترض بمن يليها 
من الناس يف رشب أو عمل مشرتك حيملون مؤونته عىل غريهم فيكون مهنا ذلك هلم دونك و 
عيبه عليك يف الدنيا و اآلخرة و الزم البند من لزمه من القريب و البعيد و كن يف ذلك صابرا 
حمتسبا واقعا ذلك من قرابتك و خاصتك حيث وقع و ابتغ عاقبته بام يثقل عليك منه، فان مغبة 
ذلك حممودة. جانب إعالمي : وان ظنت الرعية بك حيفا فاصحر هلم بعذرك و اعدل عنك 
ظنوهنم باصحارك فان يف ذلك رياضة منك لنفسك و رفقا برعيتك و اعذار تبلغ به حاجتك 

من تقويمهم عىل البند.
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البند الثاين والعرشين: . العدو والعهد : وال تدفن صلحا دعاك إليه عدوك هلل فيه 
رض فان يف الصلح دعه جلنودك و إراحة من مهومك و أمنا لبالدك و لكن احلذر كل 
احلذر من عدوك بعد صلحه فان العدو ربام قارب ليتغفل فخذ باحلزم و اهتم يف ذلك 
ذمة فحط عهدك  ألبسته منك  أو  و بني عدو لك عقدة  بينك  ان عقدت  و  النية  حسن 
بالوفاء و ارع ذمتك باألمانة و اجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فانه ليس من فرائض 
اهلل يشء الناس اشد عليه اجتامعا مع تفرق أهوائهم و تشتت آرائهم من تعظيم الوفاء 
بالعهود و قد لزم ذلك املرشكون فيام بينهم دون املسلمني ملا استوبلوا من عواقب الغدر 
فال تغدرن بذمتك و ال ختيسن بعهدك و ال ختتلن عدوك فانه ال يرتئ عىل اهلل إال جاهل 
شقي و قد جعل اهلل عهده و ذمته أمنا أفضاه بني العباد برمحته و حريام يسكنون إىل منعته 
و يستفيضون إىل جواره فال إدغال و ال مدالسة و ال خداع فيه، و ال تعقد عقدا جتوز فيه 
العلل و ال تعولن عىل حلن القول بعد التأكيد و التوثقة وال يدعونك ضيق أمر لزمك فيه 
عهد اهلل إىل طلب انفساخه بغري البند فان صربك عىل ضيق أمر ترجو انفراجه و فضل 
عاقبته خري من غدر ختاف تبعته و ان حتيطه بك من اهلل طلبة ال تستقبل فيها دنياك و ال 

آخرتك.

. سفك الدماء : وإياك و الدماء و سفكها بغري حلها فانه  البند الثالث والعرشين: 
ليس يشء ادعى لنقمة و ال اعظم لتبعة و ال أحرى بزوال نعمة و انقطاع مدة من سفك 
الدماء يوم  فيام تسافكوا من  العباد  الدماء بغري حقها و اهلل سبحانه مبتدئ باحلكم بني 
القيامة فال تقوين سلطانك بسفك دم حرام فان ذلك مما يضعفه و يوهنه بل يزيله و ينقله 
و ال عذر لك عند اهلل و ال عندي يف قتل العمد الن فيه قود البدن و ان ابتليت بخطأ 
فام فوقها مقتله فال  الوكزة  فان يف  بالعقوبة  أو يدك  أو سيفك  إفراط عليك سوطك  و 

تطمحن بك نخوة سلطانك عن ان تودي إىل أولياء املقتول حقهم.



247املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

البند الرابع والعرشين: آداب عامة : و إياك و اإلعجاب بنفسك و الثقة بام يعجبك 
الشيطان يف نفسه ليمحق ما يكون من  منها و حب اإلطراء فان ذلك من أوثق فرص 

إحسان املحسنني.

البند اخلامس والعرشين: املن والوعد : وإياك و املن عىل رعيتك بإحسانك أو التزيد 
فيام كان من فعلك أو ان تعدهم فتتبع موعدك بخلفك فان املن يبطل اإلحسان و التزيد 
يذهب بنور البند و اخللف يوجب املقت عند اهلل و الناس، قال اهلل سبحانه و تعاىل كرب 

مقتا عند اهلل ان تقولوا ما ال تفعلون.

البند: السادس والعرشين: العجلة : و إياك و العجلة باألمور قبل أواهنا أو التساقط 
فيها عند إمكاهنا أو اللجاجة فيها إذا تنكرت أو الوهن عنها إذا استوضحت. فضع كل 

أمر موضعه و أوقع كل عمل موقعه.

البند السابع والعرشين: االستئثار و التغايب : و إياك و االستئثار بام الناس فيه أسوة و 
التغايب عام تعنى به مما قد وضح للعيون فانه مأخوذ منك لغريك و عام قليل تنكشف عنك 
أغطية األمور ينتصف منك للمظلوم. احللم : املك محية انفك و سورة حدك و سطوة 
يدك و غرب لسانك و احرتس من كل ذلك بكف البادرة و تأخري السطوة حتى يسكن 
غضبك فتملك االختيار و لن حتكم ذلك من نفسك حتى تكثر مهومك بذكر املعاد إىل 
ربك و الواجب عليك ان تتذكر ما مىض ملن تقدمك من حكومة عادلة أو سنة فاضلة 
أو اثر عن نبينا)صىل اهلل عليه وآله( أو فريضة يف كتاب اهلل فتقتدي بام شاهدت مما عملنا 
به فيها و جتتهد لنفسك يف اتباع ما عهدت إليك يف عهدي هذا و استوثقت به من احلجة 

لنفيس عليك لكي ال تكون لك علة عند تسع نفسك إىل هواها.
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اخلامتة :

 و أنا أسال اهلل بسعة رمحته و عظيم قدرته عىل إعطاء كل رغبة ان يوفقني و إياك ملا 
فيه رضاه من اإلقامة عىل العذر الواضح إليه و إىل خلقه من حسن الثناء يف العباد و مجيل 
األثر يف البالد و متام النعمة و تضعيف الكرامة و ان خيتم يل و لك بالسعادة و الشهادة أنا 

إىل اهلل راغبون و السالم عىل رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله(.

حقوق االن�سان الواردة يف العهد:

العدل االجتماعي :. 1

مع  االجتامعي  العدل  اعامم  وجوب  عىل  عهده  يف  السالم(  )عليه  اإلمام  يؤّكد 
االجتهاد يف رضا العامة من األمة ويقول: »أنصِف اهلل وأنصِف الناَس من نفسك ومن 

خاّصة أهلك ...«)30(.

ثم ذكر �سفات اخلا�سة املذمومة:

األوىل: كوهنم أثقل مؤونة عىل الوايل يف الرخاء، لتكّلفه هلم ما ال يتكّلفه لغريهم؛
والثانية: كوهنم أقّل معونة له يف البالء ملحبتهم الدنيا؛

والثالثة: كوهنم أكره لإلنصاف لزيادة أطامعهم يف الدنيا عىل ما تطلبه العامة؛
والرابعة: كوهنم أسأل باإلحلاف ألهنم عند احلاجة إىل السؤال أشد جرأة عىل الوايل؛

واخلامسة: كوهنم أقّل شكرًا عند اإلعطاء، العتقادهم أهنم أحق باإلعطاء حلاجة الوايل 
اليهم؛

والسادسة: كوهنم أبطأ عذرًا للوايل إن منعهم؛
والسابعة: كوهنم أضعف صربًا عند ملاّمت الدهر لتعّودهم الرفاهيَة والنعيم.
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اأما �سفات العامة من ال�سواد االأعظم:

فاألوىل: كوهنم عمود الدين؛ ألّن قيام الدين ال يكون إال هبم.
والثانية: كوهنم العّدة لالعداء لكثرهتم ولقّوة سواعدهم.

والثالثة: كوهنم مجاع املسلمني؛ ألهنم األغلب واألكثر والسواد األعظم.
هذه الصفات للفريقني تستلزم وجوب حفظ قلوب العامة وتقديمه عىل حفظ قلوب 

اخلاصة.

وهو حق العدل االجتامعي لعامة الناس والرأفة هبم والتعرف عىل احواهلم فال يثقل 
عليهم وقت الشدة وان خيفف عنهم وقت البالء وان يراعي ان الرعية دوما اقل صربًا 
من الوايل عليهم فال يدون عذرا للوايل يف حال اخفق او قرص او سها، ومل يفت امري 
املؤمنني )عليه السالم( من تذكري االشرت باهنم االكثر واالغلب فهم عمود الدين ويف 
حال نفروا من الوايل سيكونوا سواعد بيد اعداء الدين لذا طلب منه الرافة هبم والرتفق 

باحواهلم.

ينصح االمام )عليه السالم( مالكًا بسرت عيوب الناس وباالبتعاد عن بعض الرعية 
بقوله: »وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم ملعايب الناس، فإن يف الناس 

عيوبًا الوايل أحقُّ َمْن سرَتها ...«)31(.

حقوق الرعية وت�سمل :. 2

أ- سرت العيوب : سرت عيوب الرعية واالبتعاد عن من يطلب عيوب الناس والتشهري هبم 
ويذكر مالكًا بان االحرى به ان يسرت عيوبه .

النهي  ب- املشورة من الرعية : يشّدد اإلمام عيل )عليه السالم( عىل مالك األشرت يف 
عن إدخال البخيل واجلبان واحلريص يف مشورته بقوله: »وال ُتدِخَلّن يف مُشوَرتِك 
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األموِر، وال  ُفك عن  ُيضعِّ الفقَر، وال جبانًا  ويِعُدك  الفضِل،  بك عن  ُيعِدُل  بخياًل 
غرائُز شّتى يمعها  واحلرَص  واجلبَن  البخَل  فإن  باجلَْوِر،  ه  َ الرشَّ لك  ُيزّيُن  حريصًا 

سوُء الظَّّن باهلل«)32(.
التي  الشهوات  نفسه عن  بأن يكس  يأمره  : ويف مكان آخر  املوظف االداري  ج- حق 
حتيط باملوظف اإلداري، خاصة ذلك الذي يعتيل أعال املناصب يف الدولة ألهنا هي 
والتعفف عىل طريف نقيض، إذ من املستحيل أن يكون عفيفًا متى انساق وراَء شهواته 
وهواه وأعطى نفَسه األّمارة بالسوء زمام أموره، فأمره بامتالك هواه وردع شهواته 
والشّح بنفسه عام ال حيل هلا بقوله: »فامِلْك هواك وُشحَّ بنفسك عام ال حيّل لك؛ فإن 

الشّح بالنفس اإلنصاف منها فيام أحبَّْت أو كرهْت«.
الثقة  عوامل  إىل  عهده  يف  السالم(  )عليه  اإلمام  يشري   : والرعية  الوايل  بني  الثقة  د- 
االجتامعية بني الراعي والرعية، ويذكر منها حسن ظن الراعي برعيته، وعدم نقض 
سنّة صاحلة عمل هبا صدور هذه األمة، وعدم إحداث سنّة ترّض باميض تلك السنن، 

ومدارسة العلامء ومناقشة احلكامء،  فيقول:
وال   ... إليهم  إحسانه  من  برعيته  واٍل  ظن  حسن  إىل  بأدعى  يشٌء  ليس  أنه  واعلم 
تنقض سنّة صاحلة عمل هبا صدور هذه األمة ... وال حُتِدَثنَّ سنّة ترّض بيشء من مايض 
تلك السنن ... وأكثِْر مدارسة العلامء ومناقشة احلكامء يف تثبيت ما صَلح عليه أمُر بالدك، 

وإقامِة ما استقام به الناُس قبَلك.

هذه العوامل التي جعلها اإلمام )عليه السالم( من عوامل الثقة اجلامعية بني الراعي 
والرعية، يشري إليها طاهر بن احلسني معتربًا أّن حسن الظن باهلل وبالرعية يزيد الثقة بني 

الراعي والرعية، حيث يقول:

أحسن الظّن باهلل يستقْم لك رعيُتك، والتمس الوسيلة إليه يف األمور كلها تستدْم 
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به النعمة عليك. وال تّتهمّن أحدًا من الناس فيام ُتوليه من عملك قبل أن تكشف أمَره 
الظن  حسن  شأنك  من  واجعل  مأثٌم.  هبم  السيئة  والظنون  آء  بالرُبَ الّتهم  فإن  بالتهمة؛ 
اصطناعهم  عىل  ذلك  ُيعنْك  عنهم  وارفضه  هبم  الظن  سوء  عنك  واطُرد  بأصحابك، 

ورياضتهم ... واعلم أنك جتد بحسن الظن قوًة وراحًة.

العلامء ومشاورهتم  العلامء بقوله: »وأكثر جمالسة  ويف ختام عهده يوصيه بمجالسة 
وخمالطتهم«.

هـ- اقسام املجتمع : قسم اإلمام )عليه السالم( يف عهده املجتمع إىل طبقات فقال:
واعلم أن الرعية طبقات، ال يصُلح بعضها إال ببعض، وال غنى ببعضها عن بعض؛ 
فمنها جنود اهلل، ومنها ُكّتاب العاّمة واخلاّصة، ومنها قضاة العدل، ومنها ُعاّمل اإلنصاف 
ة وُمْسِلمِة الناس، ومنها التجار وأهل  مَّ والرفق، ومنها أهل اجلزية واخلراج من أهل الذِّ
الصناعات، ومنها الطبقة السفىل من ذوي احلاجات واملسكنة، وكلٌّ قد سّمى اهلل له سهمه.

ط- طبقات املجتمع :

�سروط اختيار الق�ساة :. 3

األمور و ال  به  نفسك ممن ال تضيق  افضل رعيتك يف  الناس  بني  للحكم  اخرت  ثم 
متحكه اخلصوم و ال يتامدى يف الزلة و ال حيرص من الفيء إىل البند إذا عرفه. و ال ترشف 
نفسه عىل طمع و ال يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه أوقفهم يف الشبهات و آخذهم باحلجج 
و اقلهم تربما بمراجعة اخلصم و أصربهم عىل تكشف األمور و أرصمهم عند اتضاح 
احلكم ممن ال يزدهيه إطراء و ال يستميله إغراء و أولئك قليل. ثم اكثر تعاهد قضائه و 
افسح له يف البذل ما يزيل علته و تقل معه حاجته إىل الناس. و أعطه من املنزلة لديك ما 
ال يطمع فيه غريه من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر يف ذلك نظرا 

بليغا فان هذا الدين قد كان أسريا يف أيدي األرشار يعمل فيه باهلوى و يطلب به الدنيا.
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اجلنود واخلراج. 4

ثم ذكر أعامل هذه الطبقات، فقال اجلند للحامية، واخلراج ُيرصف إىل اجلند والقضاة 
والعامل والكتاب ملا حيكمونه من املعاقد، ويمعونه من املنافع. وال بّد هلؤالء مجيعًا من 
التجار ألجل البيع والرشاء الذي ال غناء عنه، وال بّد لك من أرباب الصناعات كاحلداد 
والنجار والبناء وأمثاهلم. ثم تيل هؤالء الطبقة السفىل، وهم أهل الفقر واحلاجة الذين 

جتب معونتهم واإلحسان إليهم)33(.

للنظام  الطاعة  وحبَّ  األفراد،  بني  االجتامعية  الثقة  روَح  تبّث  اإلمام  عند  اجلندية 
العام، والكراهَة للتفرقة واالنقسام، واحلثَّ عىل األخّوة والتعاون والتكاتف يف سبيل 
إليه  ترمي  ما  جوهر  هو  الروحي  اخلُلق  وهذا  الواجب،  وتقديس  املجموع،  مصلحة 

تعاليم اجلندية ونظامها)34( .

من هنا نرى اإلمام )عليه السالم( خّصص فصاًل من عهده فيام يتعلق بأمراء جيشه، 
فأمره أن يؤّمر عىل جيشه َمن كان أنصحهم هلل يف ظنه، وأطهرهم جيبًا، ثم أمره أن يلصق 

بذوي األحساب وأهل البيوتات وأهل الشجاعة والسخاء يف اختيار جيشه.

قادة اجلي�ص :. 5

فول من جنودك انصحهم يف نفسك هلل و لرسوله و إمامك و أنقاهم جيبا و أفضلهم 
حلام ممن يبطئ عن الغضب و يسرتيح إىل العذر و يرأف بالضعفاء و ينبو عىل األقوياء و 
ممن ال يثريه العنف و ال يقعد به الضعف، ثم الصق بذوي املروءات و األحساب و أهل 
البيوتات الصاحلة و السوابق احلسنة ثم أهل النجدة و الشجاعة و السخاء و السامحة 

فاهنم مجاع من الكرم و شعب من العرف.
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تفقد احوال الرعية:. 6

أمره االمام مالكًا أن يتفقد جسيم أمورهم وصغريها، أمره أال يعظَِّم عنده ما يقوهيم 
، وأال يمنَعه تفّقُد جسيم أمورهم  به وإن عظم، وأال يستحقَر شيئًا تعهدهم به وإن قلَّ
عن تفّقد صغريها، وأمره أن يكون آثر رؤوس جنوده عنده وأحظاهم عنده وأقرهبم إليه 
َمن واساهم يف معونته ... ثم أمره أن يذكر يف املجالس واملحافل بالء ذوي البالء منهم؛ 

فإن ذلك مما ُيْرِهف عزم الشجاع وحيّرك اجلبان)35( .

الق�ساء. 7

لقد احتوى كالم أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( فيام كتبه لعامله األشرت عىل قواعَد 
أن  يب  وكيف  احلاكم  شخصية  فيه  يصور  والقضاة،  بالقضاء  تتعلق  مهمة  وأصول 
به  نفسك، ممن ال تضيق  أفضل رعيتك يف  الناس  للحكم بني  »ثم اخرت  يقول:  يكون؛ 
كه اخلصوم. وال يتامدى يف الّزّلة ...«؛ وهكذا يعّدد صفات احلاكم إىل أن  األمور وال مُتحِّ
يأمره بأن يتطلع عىل أحكامه وأقضيته، وأن يفرض له عطاء كافيًا يمأل عينه، ويتعّفف به 
عن املرافق والرشوات، وأن يكون قريب املكان منه، كثري االختصاص به ليمنع قربه من 

سعاية الرجال به وتقبيحهم ذكره عنده.

االبتعاد عن الو�ساة وعدم ت�سديقهم. 8

و ليكن ابعد رعيتك منك واشنأهم عندك اطلبهم ملعايب الناس فان يف الناس عيوبا 
الوايل أحق من سرتها، فال تكشفن عام غاب عنك منها، فإنام عليك تطهري ما ظهر لك 
و اهلل حيكم عىل ما غاب عنك فاسرت العورة ما استطعت يسرت اهلل منك ما حتب سرته من 
رعيتك و أطلق عن الناس عقدة كل حقد و اقطع عنك سبب كل وتر و تغاب عن كل ما 

ال يصلح لك، و ال تعجلن عىل تصديق ساع فان الساعي غاش و ان تشبه بالناصحني.
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خيانة العمال. 9

فان أحدا منهم بسط يده إىل خيانة اجتمعت هبا عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت 
بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة يف بدنه و أخذته بام أصاب من عمله ثم نصبته بمقام 

املذلة ووسمته باخليانة و قلدته عار التهمة.

اخلراج و مالية الدولة:. 10

و تفقد أمر اخلراج بام يصلح أهله فان يف إصالحه و صالحهم صالحا ملن سواهم و 
ال صالح ملن سواهم إال هبم الن الناس كلهم عيال عىل اخلراج و أهله. و ليكن نظرك يف 
عامرة األرض ابلغ من نظرك يف استجالب اخلراج الن ذلك ال يدرك إال بالعامرة و من 
طلب اخلراج بغري عامرة اخرب البالد و اهلك العباد و مل يستقم أمره إال قليال فان شكوا 
ثقال أو علة أو انقطاع رشب أو بالة أو أحالة ارض اغتمرها غرق أو أجحف هبا عطش 
خففت عنهم بام ترجو ان يصلح به أمرهم و ال يثقلن عليك يشء خففت به املئونة عنهم 
فانه ذخر يعودون به عليك يف عامرة بالدك و تزيني واليتك مع استجالبك حسن ثنائهم 
و تبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمدا فضل قوهتم بام ذخرت عندهم من إمجامك 
هلم و الثقة منهم بام عودهتم من عدلك عليهم و رفقك هبم فربام حدث من األمور ما 
إذا عولت فيه عليهم من بعد اجتملوه طيبة أنفسهم به فان العمران حمتمل ما محلته و إنام 
يؤتى خراب األرض من إعواز أهلها و إنام يعوز أهلها إلرشاف انفس الوالة عىل اجلمع 

و سوء ظنهم بالبقاء و قلة انتفاعهم بالعرب.

اأداء الفرائ�ص :. 11

واجعل لنفسك فيام بينك و بني اهلل افضل تلك املواقيت و اجزل تلك األقسام و إن 
كانت كلها هلل إذا صلحت فيها النية و سلمت منها الرعية، و ليكن يف خاصة ما ختلص 
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هلل به دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصة فأعط اهلل من بدنك يف ليلك و هنارك و وف 
ما تقربت به إىل اهلل سبحانه من ذلك كامال غري مثلوم و ال منقوص بالغا من بدنك ما 
بلغ و إذا قمت يف صالتك للناس فال تكونن منفرا و ال مضيعا فان يف الناس من به العلة 
اليمن كيف  و له احلاجة و قد سالت رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( حني وجهني إىل 
اصيل هبم فقال صل هبم صالها ضعفهم و كن باملؤمنني رحيام. االحتجاب عن الناس : 
و أما بعد هذا فال تطولن احتجابك عن رعيتك فان احتجاب الوالة عن الرعية شعبة من 
الضيق و قلة علم باألمور و االحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر 
عندهم الكبري و يعظم الصغري و يقبح احلسن و حيسن القبيح و يشاب البند بالباطل و إنام 
الوايل برش ال يعرف ما توارى عنه الناس به من األمور و ليست عىل البند سامت تعرف 
هبا رضوب الصدق من الكذب و إنام أنت أحد رجلني إما امرؤ سخت نفسك بالبذل يف 
البند ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه أو فعل كريم تسديه أو مبتىل باملنع فام أرسع 
كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك مع ان اكثر حاجات الناس إليك ما ال مؤونة 

فيه عليك من شكاة مظلمة أو طلب إنصاف يف معاملة.

التعامل مع اخلا�سة واحلا�سية :. 12

ثم ان للوايل خاصة و بطانة فيهم استئثار و تطاول و قلة إنصاف يف معاملة فاحسم 
مادة أولئك بقطع أسباب تلك األحوال و ال تقطعن ألحد من حاشيتك و حامتك قطيعه 
و اليطمعن منك يف اعتقاد عقدة ترض بمن يليها من الناس يف رشب أو عمل مشرتك 
حيملون مؤونته عىل غريهم فيكون مهنا ذلك هلم دونك و عيبه عليك يف الدنيا و اآلخرة 
و الزم البند من لزمه من القريب و البعيد و كن يف ذلك صابرا حمتسبا واقعا ذلك من 
قرابتك و خاصتك حيث وقع و ابتغ عاقبته بام يثقل عليك منه، فان مغبة ذلك حممودة. 
جانب إعالمي : وان ظنت الرعية بك حيفا فاصحر هلم بعذرك و اعدل عنك ظنوهنم 
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باصحارك فان يف ذلك رياضة منك لنفسك و رفقا برعيتك و اعذار تبلغ به حاجتك من 
تقويمهم عىل البند.

املن والوعد :. 13

 وإياك و املن عىل رعيتك بإحسانك أو التزيد فيام كان من فعلك أو ان تعدهم فتتبع 
و اخللف يوجب  البند  بنور  يذهب  التزيد  و  يبطل اإلحسان  املن  فان  بخلفك  موعدك 
املقت عند اهلل و الناس، قال اهلل سبحانه و تعاىل كرب مقتا عند اهلل ان تقولوا ما ال تفعلون.

العجلة :. 14

 و إياك و العجلة باألمور قبل أواهنا أو التساقط فيها عند إمكاهنا أو اللجاجة فيها إذا 
تنكرت أو الوهن عنها إذا استوضحت. فضع كل أمر موضعه و أوقع كل عمل موقعه.

اال�ستئثار و التغابي : . 15

و إياك و االستئثار بام الناس فيه أسوة و التغايب عام تعنى به مما قد وضح للعيون فانه 
للمظلوم.  منك  ينتصف  األمور  أغطية  عنك  تنكشف  قليل  عام  و  لغريك  منك  مأخوذ 
احللم : املك محية انفك و سورة حدك و سطوة يدك و غرب لسانك و احرتس من كل 
فتملك االختيار و لن حتكم  السطوة حتى يسكن غضبك  تأخري  البادرة و  ذلك بكف 
ذلك من نفسك حتى تكثر مهومك بذكر املعاد إىل ربك و الواجب عليك ان تتذكر ما 
مىض ملن تقدمك من حكومة عادلة أو سنة فاضلة أو اثر عن نبينا)صىل اهلل عليه وآله( 
أو فريضة يف كتاب اهلل فتقتدي بام شاهدت مما عملنا به فيها و جتتهد لنفسك يف اتباع ما 
عهدت إليك يف عهدي هذا و استوثقت به من احلجة لنفيس عليك لكي ال تكون لك 

علة عند تسع نفسك إىل هواها.
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البند و أعمها يف  إليك أوسطها يف  : و ليكن احب األمور  الرعية  العدل مع  اتباع  ك- 
العدل و امجعها لرض الرعية فان سخط العامة يحف برضا اخلاصة و ان سخط 
يف  مؤونة  الوايل  عىل  اثقل  الرعية  من  أحد  ليس  و  العامة  رض  مع  يغتفر  اخلاصة 
الرخاء و اقل معونة له يف البالء و اكره لإلنصاف و أسأل باإلحلاف و اقل شكرا عند 
اإلعطاء و أبطأ عذرا عند املنع و اضعف صربا عند ملامت الدهر من أهل اخلاصة، 
و إنام عمود الدين و مجاع املسلمني و العدة لألعداء العامة من االمه، فليكن صفيك 

هلم و ميلك معهم.
م- حق التعليم: و اكثر مدارسة العلامء و مناقشة احلكامء، يف تثبيت ما صلح عليه أمر 
بالدك و إقامة ما استقام به الناس قبلك. طبقات املجتمع : و اعلم ان الرعية طبقات 
منها  و  اهلل  جنود  فمنها  بعض  عن  ببعضها  غنى  ال  و  ببعض  إال  بعضها  يصلح  ال 
كتاب العامة و اخلاصة و منها قضاة العدل و منها عامل اإلنصاف و الرفق ومنها أهل 
اجلزية و اخلراج من أهل الذمة و مسلمة الناس، و منها التجار و أهل الصناعات 
و منها الطبقة السفىل من ذوي احلاجات و املسكنة. و كل قد سمى اهلل له سهمه و 
وضع عىل حده و فريضته يف كتابه أو سنة نبيه)صىل اهلل عليه وآله( عهدا منه حمفوظا 
فاجلنود بإذن اهلل حصون الرعية و زين الوالة و عز الدين و سبل األمن و ليس تقوم 
الرعية إال هبم. ثم ال قوام للجنود إال بام خيرج اهلل هلم من اخلراج الذي يقوون به عىل 
جهاد عدوهم و يعتمدون عليه فيام يصلحهم و يكون من وراء حاجتهم ثم ال قوام 
هلذين الصنفني إال بالصنف الثالث من القضاء و العامل و الكتاب ملا حيكمون من 
املعاقد و يمعون من املنافع و يأمتنون عليه من خواص األمور و عوامها و ال قوام 
هلم مجيعا إال بالتجار و ذوي الصناعات فيام يتمعون عليه من مرافقهم و يقيمونه 
الطبقة  ثم  غريهم.  رفق  يبلغه  ال  مما  بأيدهيم  الرتفق  من  يكفوهنم  و  أسواقهم  من 
السفىل من أهل احلاجة و املسكنة الذين حيق رفدهم ومعونتهم و يف اهلل لكل سعة و 
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لكل عىل الوايل حق بقدر ما يصلحه. االستعانة باهلل )تعاىل(: و ليس خيرج الوايل من 
حقيقة ما الزمه اهلل تعاىل من ذلك إال باالهتامم و االستعانة باهلل و توطني نفسه عىل 

لزوم البند و الصرب عليه فيام خف عليه أو ثقل.
س- حق رعاية الرعية : ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدمها و ال يتفاقمن 
يف نفسك يشء قويتهم به و ال حتقرن لطفا تعاهدهتم به و ان قل فانه داعية هلم إىل بذل 
النصيحة لك و حسن الظن بك و ال تدع تفقد لطيف أمورهم اتكاال عىل جسيمها 
فان لليسري من لطفك موضعا ينتفعون به و للجسيم موقعا ال يستغنون عنه. سياسته 
معهم : و ليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم يف معونته. و افضل عليهم من 
جدته بام يسعهم من وراءهم من خلوف أهليهم حتى يكون مههم مها واحدا يف جهاد 
العدو فان عطفك عليهم يعطف قلوهبم عليك و ان افضل قرة عني الوالة استقامة 
العدل يف البالد و ظهور مودة الرعية و انه ال تظهر مودهتم إال بسالمة صدورهم 
و ال تصح نصيحتهم إال بحيطتهم عىل والة أمورهم و قلة استثقال دوهلم و ترك 
تعديد  و  عليهم  الثناء  واصل يف حسن  و  آماهلم  فافسح يف  انقطاع مدهتم  استبطاء 
ما أبىل ذوو البالء منهم فان كثرة الذكر حلسن أفعاهلم هتز الشجاع و حترض الناكل 
ان شاء اهلل تعاىل ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبىل و ال تضيفن بالء امرئ إىل غريه 
و ال تقرصن به دون غاية بالئه و ال يدعونك رشف امرئ إىل أن تعظم من بالئه ما 
كان صغريا و ال ضعة امرئ إىل أن تصغر من بالئه ما كان عظيام. الرجوع للمصادر 
الرشعية : و اردد إىل اهلل و رسوله ما يضلعك من اخلطوب و يشتبه عليك من األمور 
فقد قال اهلل سبحانه و تعاىل احب إرشادهم )يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهلل و أطيعوا 
الرسول و أويل األمر منكم فان تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهلل و الرسول( فالرد إىل 

اهلل األخذ بمحكم كتابه و الرد إىل الرسول األخذ بسنته اجلامعة غري املفرقة.
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و  إصالحه  يف  فان  أهله  يصلح  بام  اخلراج  أمر  تفقد  و  الدولة:  مالية  و  اخلراج  ش- 
صالحهم صالحا ملن سواهم و ال صالح ملن سواهم إال هبم الن الناس كلهم عيال 
ابلغ من نظرك يف استجالب  عىل اخلراج و أهله. و ليكن نظرك يف عامرة األرض 
اخلراج الن ذلك ال يدرك إال بالعامرة و من طلب اخلراج بغري عامرة اخرب البالد 
و اهلك العباد و مل يستقم أمره إال قليال فان شكوا ثقال أو علة أو انقطاع رشب أو 
بالة أو أحالة ارض اغتمرها غرق أو أجحف هبا عطش خففت عنهم بام ترجو ان 
يصلح به أمرهم و ال يثقلن عليك يشء خففت به املئونة عنهم فانه ذخر يعودون 
به عليك يف عامرة بالدك و تزيني واليتك مع استجالبك حسن ثنائهم و تبجحك 
باستفاضة العدل فيهم معتمدا فضل قوهتم بام ذخرت عندهم من إمجامك هلم و الثقة 
منهم بام عودهتم من عدلك عليهم و رفقك هبم فربام حدث من األمور ما إذا عولت 
فيه عليهم من بعد اجتملوه طيبة أنفسهم به فان العمران حمتمل ما محلته و إنام يؤتى 
خراب األرض من إعواز أهلها و إنام يعوز أهلها إلرشاف انفس الوالة عىل اجلمع 

و سوء ظنهم بالبقاء و قلة انتفاعهم بالعرب.
أمورك  انظر يف حال كتابك فول عىل  ثم   : الديوان  الكتاب و أصحاب  التعامل  ص- 
بأمجعهم لوجوه  فيها مكايدك و أرسارك  التي تدخل  خريهم و اخصص رسائلك 
صالح األخالق ممن ال تبطره الكرامة فيجرتئ هبا عليك يف خالف لك بحرضة مأل 
و ال تقرص به الغفلة عن إيراد مكاتبات عاملك عليك و إصدار جواباهتا عىل الصواب 
عنك و فيام يأخذ لك و يعطي منك و ال يضعف عقدا اعتقده لك و ال يعجز عن 
إطالق ما عقد عليك و ال يهل مبلغ قدر نفسه يف األمور فان اجلاهل بقدر نفسه 
يكون بقدر غريه اجهل ثم ال يكن اختيارك إياهم عىل فراستك و استنامتك و حسن 
الظن منك فان الرجال يتعرفون لفراسات الوالة بتصنعهم و حسن خدمتهم و ليس 
قبلك  للصاحلني  ولوا  بام  اختربهم  لكن  و  األمانة يشء  و  النصيحة  من  ذلك  وراء 
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فاعمد ألحسنهم كان يف العامة أثرا و اعرفهم باألمانة وجها. فان ذلك دليل عىل 
نصيحتك هلل و ملن وليت أمره.

و- التعامل الفقراء : ثم اهلل اهلل يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة هلم من املساكني 
الطبقة قانعا و معرتا و احفظ هلل ما  الزمنى فان يف هذه  البؤسى و  و املحتاجني و أهل 
صوايف  غالت  من  قسام  و  مالك  بيت  من  قسام  هلم  واجعل  فيهم  حقه  من  استحفظك 
اإلسالم يف كل بلد فان لألقىص منهم مثل الذي لألدنى و كل قد اسرتعيت حقه و ال 
الكثري املهم. فال تشخص  التافه ألحكامك  يشغلنك عنهم بطر فانك ال تعذر بتضييع 
تقتحمه  إليك منهم ممن  أمور من ال يصل  تفقد  مهك عنهم، و ال تصعر خدك هلم، و 
العيون و حتتقره الرجال ففرغ ألولئك ثقتك من أهل اخلشية و التواضع فلريفع إليك 
الرعية  بني  من  هؤالء  فان  تلقاه  يوم  سبحانه  اهلل  إىل  باإلعذار  فيهم  اعمل  ثم  أمورهم 
أهل  تعهد  و  إليه،  حقه  تأدية  يف  اهلل  إىل  فاعذر  كل  و  غريهم  من  اإلنصاف  إىل  أحوج 
اليتم و ذوي الرقة يف السن ممن ال حيلة له و ال ينصب للمسالة نفسه و ذلك عىل الوالة 
ثقيل و البند كله ثقيل و قد خيففه اهلل عىل أقوام طلبوا العافية فصربوا أنفسهم و وثقوا 
احلاجات منك  لذوي  اجعل  و  املصالح  و  احلاجات  اهلل هلم. أصحاب  بصدق موعود 
و  خلقك  الذي  هلل  فيه  فتتواضع  عاما  جملسا  هلم  جتلس  و  شخصك  فيه  هلم  تفرغ  قسام 
تقعد عنهم جندك و أعوانك من أحراسك و رشطك حتى يكلمك متكلمهم غري متعتع 
فإين سمعت رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله( يقول يف غري موطن لن تقدس أمة ال يؤخذ 
نح عنهم  و  العي  و  منهم  اخلرق  احتمل  ثم  متعتع  القوي غري  فيها حقه من  للضعيف 
الضيق و األنف يبسط اهلل عليك بذلك أكناف رمحته و يوجب لك ثواب طاعته. اإلعطاء 

و املنع و أعط ما أعطيت هنيئا و امنع يف إمجال و إعذار.
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ي- واجبات الوايل املبارشة : ثم أمور من أمورك ال بد لك من مبارشهتا منها إجابة 
عاملك بام يعيا عنه كتابك و منها إصدار حاجات الناس عند ورودها عليك بام حترج به 
صدور أعوانك. عدم إدخال عمل يوم يف يوم و امض لكل يوم عمله، فان لكل يوم ما 

فيه.

االعالن  سبق  قد  السالم  عليه  طالب  ايب  بن  عيل  االمام  ان  نجد  تقدم  ما  كل  من 
العاملي حلقوق االنسان بنيف والف من االعوام يف احرتام حقوق االنسان، وهو ما يؤكد 
سامحة الرشيعة االسالمية اذ ان االمام يمثل رسول االمة )صىل اهلل عليه واله( والذي ال 

ينطق عن اهلوى ان هو اال وحي يوحى.
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البحث ملخص 

حاول هذا البحث رصد تأسيس اإلمام عيل)عليه السالم( ملفاهيم ومبادئ حقوق 
اإلنسان يف عهده لواليه مالك األشرت حني واله عىل مرص عام)38هـ-658م(، وقد ركز 
البحث عىل حقوق الطبقة السفىل التي ينضوي حتتها الفقراء والبؤساء وذوي االحتياجات 
سبقًا  العهد  هذا  يف  سجل  السالم(  اإلمام)عليه  أن  وكيف  والعجزة،  واأليتام  اخلاصة 
زمنيًا للحقوق التي أقر مبادئها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام)1948م(، واتفاقية 
إىل)14قرن(.  تصل  زمنية  بمسافة  عام)2008م(،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 
وكذلك حاول البحث بيان أصالة املرشوع الذي متثله اإلمام )عليه السالم(، وصدوره 
واملجتمع،  الدولة  إدارة  يف  اإلسالمية  واألسس  الكريم  القرآن  أقرها  التي  املبادئ  من 
من  عكس  وكيف  اإلنسانية،  بالروح  وترشبه  ومثاليته،  شموليته  مدى  تبيان  وكذلك 
خالله سعيه لتأسيس دولة املؤسسات واملواطنة، التي مل تنتبه هلا املدنيات احلديثة إال يف 

وقت متأخر.
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حقوق اإلنسان بني اإلمام علي)عليه السالم(اإلعالن العاملي.

صدر اإلمام عيل)عليه السالم(يف حتديده طبيعة التعامل اإلنساين األسمى واألمثل 
مع الفقراء وذوي االحتياجات اخلاصة- يف عهده لواليه مالك األشرت- من حقيقة نفسه 
البعد اإلنساين حتى تغلغل يف كل ذرة من ذراهتا، وصاغ  التي استحوذ عليها  وروحه 
ذلك الضمري العمالق وتلك الكينونة الفريدة التي عكست معنى العظمة اإلنسانية عرب 
التاريخ. عىل أن صدوره ذاك مل يكن جمرد ترف فكري أو جمرد بوح بمكنونات نفسية 
عليها  ُجبلت  قارة  سلوكية  طبيعة  أيضًا  هو  إنام  الطبقة،  تلك  مع  شعوري  وتعاطف 
اإلنساين  الفكر  عظامء  من  غريه  عن  هبا  تفرد  دائمة  عملية  وممارسة  املثالية،  شخصيته 
مسار  عرب  بالعمل  النظرية  شفعوا  الذين  القالئل  من  أنه  بمعنى  الشعوب،  وحكام 

اإلنسانية الطويل.

النظرية والتطبيق- وسبقًا زمنيًا للعبقريات  وهو بذلك يمثل تكاماًل-عىل مستوى 
قررها  الذي  الوقت  ففي  اإلنسان،  حلقوق  بتقنينها  وتتبجح  تتباهى  التي  األوربية 
اإلمام)عليه السالم( يف عهده ملالك األشرت حني واله مرص عام)38هـ-658م( اي يف 
أوربا  املبادئ واحلقوق جمهولة وغري معرتف هبا يف  امليالدي، ظلت هذه  السابع  القرن 
حتى هنايات القرن الثامن عرش!، فمن الثابت تارخييًا أن العبقريات األوربية بدأت تشق 
طريقها يف العمل عىل ترويض ومترين الفكر و العقل األوريب عىل تقبل مفاهيم حقوق 
اإلنسان وحرية األفراد وتساوهيم أمام القانون يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش.

عىل أن تلك البدايات كانت تتحرك بخطى وئيدة وحذرة جدًا، بدليل أهنا ُأريد هلا 
أدباء  كتبها  التي  الرسائلية  الروايات  أو  القصص  عرب  األوريب  والفكر  للعقل  التسلل 
ومفكري أوربا يف القرن الثامن عرش أمثال: صامويل ريتشاردسون)1689-1761م( 
روسو)1712- جاك  وجان  وكالريسا1747-1748م(،  روايتيه:)باميال1740م  يف 
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متهيدًا  تكون  أن  منها  أراد  اجلديدة1761م(التي  إلواز  أو  )جويل  روايته:  يف  1778م( 
إلصدار كتابه العقد االجتامعي الذي أصدره عام)1762م(، وكان خط الرشوع لشياع 
استخدام مصطلح)حقوق الفرد( يف فرنسا بعد وروده يف هذا الكتاب)1(. فقد تعلم ُقراء 
الروايات توسيع نطاق تعاطفهم، ومتكنوا عرب التفاعل مع تلك الروايات والقصص- التي 
تعكس الواقع اإلنساين املؤمل آنذاك- أن يشعروا بالتعاطف بام يتجاوز احلدود التقليدية 
بني طبقتي النبالء والعامة، وبني السادة والعبيد، وبني الرجال والنساء، بل ربام أيضًا بني 
الصغار والكبار، ونتيجة لذلك بدأوا ينظرون إىل آخرين- أشخاص مل يعرفوهم معرفة 
شخصية من قبل- عىل أهنم مشاهبون هلم، وهلم نفس املشاعر واألحاسيس الداخلية، 
وبدون هذا الشعور ما كان ملفهوم احلقوق أن حيقق تقدمًا أو نتيجة سياسية تذكر، فقبل 
القرن الثامن عرش، كان من السهل عىل املسيحني تقبل مفهوم تساوي األرواح يف السامء 
ولكن مل يكن من السهل عليهم أن يتقبلوا أو يقروا باحلقوق املتساوية عىل األرض أو يف 
العامل األريض الدنيوي. لقد أحدثت الروايات الرسائلية والقصص االجتامعية حراكًا 
واضحًا يف الذوق األوريب، سيام مع تزايدها وتزايد االقبال عليها يف ستينيات وثامنينيات 
القرن الثامن عرش، وال شك أهنا أحدثت نقلة عىل مستوى اآلثار النفسية املرتبطة ببزوغ 
مفاهيم حقوق اإلنسان وتصوراهتا)2(. ولكن هذه النقلة ظلت جمرد أفكار ختامر عقول 
ومشاعر بعض القراء واملثقفني والفالسفة، فاستبداد السلطة والنبالء والطبقات العليا 

وأصحاب املال مل يكن ليخضع بسهولة أمام العاطفة واملشاعر والكلامت.

ظلت  ومفكرهيا،  أوربا  فالسفة  بذهلا  التي  اجلهود  ومع  الوقت،  ذلك  حتى  وعليه 
حقوق  وإعالن  الفرنسية  الثورة  وعشية  عرش  الثامن  القرن  هنايات  حتى  القارة  كل 
كرامته  وامتهان  وإذالله  اإلنسان  استعباد  حاالت  بأقسى  ترتع  واملواطن،  االنسان 
وحريته وإنسانيته، وإهدار حقوق الضعفاء والفالحني والطبقات الكادحة واملهاجرين 
وسحقهم، إلشباع رغبات امللوك وطبقات األرشاف والنبالء ورجال الدين، فقد كتب 
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السادس  لويس  عهد  يف  املالية  لوزير  رسالة  عام)1788م(  الفرنسيني  الفالحيني  أحد 
عرش)جاك نكري= Jacques Necker )1732-1804م( قال فيها :»إن الفقراء يقاسون 
الربد واجلوع بينام يرتع كهنة الكاتدرائيات يف رغد من العيش، وال يفكرون إال يف تسمني 

أنفسهم، كأهنم خنازير ستذبح للفصح«)3(.

ومع أن حقوق اإلنسان يف أوربا كانت نتاج أجيال متعاقبة من الفالسفة واملفكرين 
عام  األمريكي  االستقالل  يف)إعالن  أوالً  صيغت  حتى  والسياسة،  اإلدارة  ورجال 
الفرنسية  الثورة  نجاح  واملواطن(عقب  اإلنسان  حقوق  )إعالن  ثم  ومن  1776م( 
عام)1789م( فإهنا ظلت قارصة عن بلوغ سمة العاملية، بل إهنا أمهلت حقوق االطفال 
السن( وكبار  واملعاقون  األهلية)املرض  عديمي  و  واملساجني،  العقليني،  واملختلني 
خضعت  ولذلك  والنساء)4(.  الدينية  واألقليات  السود  واألحرار  والرقيق  والفقراء، 
تلك احلقوق لقرابة قرنني من الزمان ملزيد من التعديل والتنقيح، سيام يف اجلنبة القضائية 
واجلدل املرير حول قضية التعذيب القضائي، الذي كان أحد أدوات انتزاع االعرتافات 
من املتهمني واملسجونني، عرب سحق العظام بآالت الشد و البكرات والرضب بأعمدة 
األجساد،  و متزيق  األيدي  وتقطيع  املحمى، واحلرق واخليص  باحلديد  والكي  احلديد، 
وغريها من املشاهد املرعبة للتعذيب واملوت املؤمل البطيء)5(. وهكذا فإن حقوق اإلنسان 
يف أوربا عانت خماضًا عسريًا جدًا حتى والدهتا- بشكل مرٍض نسبيًا- يف اإلعالن العاملي 
لوعد  جتسيدًا  غدى  والذي  عام)1948م(،  املتحدة  األمم  تبنته  الذي  اإلنسان  حلقوق 

حقوق اإلنسان العاملية، كام تعرب لني هانت)6(.

هذا يف الوقت الذي كان اإلمام عيل)عليه السالم( قد رشع قبل الفكر األوريب بستة 
قرون يف إرساء مبادئ حقوق اإلنسان وحرية األفراد وتساوهيم يف املنحى اإلنساين عرب 
تنظريه إلدارة الدولة وممارساته السلوكية. وعليه أمام هذا املخاض العسري الذي خاضته 
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حقوق اإلنسان يف أوربا مع تأخرها تارخييا يدر باإلنسانية أن تفخر بأن اإلمام عيل)عليه 
السالم(قد أقر حقوقها بشكلها املتكامل واألمثل قبل ذلك هبذه املساحة الزمنية اهلائلة، 
املثال  عامل  يف  به  حتلق  وراحت  املمكن،  حدود  اإلنسانية  وممارساته  مبادئه  ختطت  فقد 

الفرد.

وهنا يجدر االنتباه اإىل اأمور مهمة هي:

وأجيال  متعددة،  عقليات  نتاج  كانت  نقصها  عىل  األوربية  اإلنسان  حقوق  أن   -1
متعاقبة، يف حني كانت احلقوق اإلنسانية التي قررها أمري املؤمنني)عليه السالم( عىل 
كامهلا ومثاليتها، وليدة فكره اخلاص، ومل يستغرق إقرارها إال وقت إمالء العهد عىل 
كاتبه، أو وقت كتابته إن كان كتبه بيده. أي أنه أقرها بغضون حلظات قالئل، وذلك 

ألنه كان يعيشها فكرًا ومضمونًا، و ممارسة سلوكية متأصلة ودائمة.
2- حقوق اإلنسان األوربية كانت نتيجة حلراك الطبقات الفقرية واملتوسطة، واملثقفني 
واملسحوقة  الفقرية  الطبقات  مهوم  وصلت  فقد  وأدباء..،  ومفكرين  فالسفة  من 
الطويلة من  الثورة واملسرية  أثر  حدًا ال يطالق، بمعنى أن تلك احلقوق أقرت عىل 
احلالة معكوسة  كانت  اإلنسانية. يف حني  املساواة  و  بالعدالة  واملطالبة  التضحيات 
متامًا يف املبادئ التي أقرها اإلمام)عليه السالم( فقد كان هو رأس السلطة احلاكمة، 
وهو من بادر إىل تقرير تلك املبادئ بمجرد تسلمه اخلالفة، فقد خطب يف اليوم الثاين 
من بيعته معلنًا عن مبدئ املساواة والعدالة التي سينتهجها يف احلكم فقال:« أال إن 
املال،  بيت  اهلل، فهو مردود يف  أعطاه من مال  أقطعها عثامن، وكل مال  كل قطيعة 
فإن احلق القديم ال يبطله يشء، ولو وجدته قد تزوج به النساء، وفرق يف البلدان، 
لرددته إىل حاله، فإن يف العدل سعة، ومن ضاق عليه احلق فاجلور عليه أضيق«)7(. 
االرستقراطية  هبا  جاهبته  التي  والرفض  االعرتاض  صيحات  من  الرغم  عىل  هذا 
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اإلسالمية، بل وبرغم حماربتها له سيام يف معركتي اجلمل و صفني. وذكر أنه)عليه 
السالم(عوتب عىل سياسة التسوية يف العطاء، سيام وأن خصمه معاوية كان يعطي 
بالتفضيل وحسب املصلحة والفائدة والقيمة العملية للشخص فتجتمع إليه الناس، 
بينام اإلمام)عليه السالم( يقسم بالسوية فيعطي احلر كام يعطي العبد ويعطي الفقري 
واألرشاف  القبائل  شيوخ  أكثر  عنه  فتفرق  والرشيف،  السيد  يعطي  كام  والوضيع 
وطالبي الرياسة واملال والوجاهة ومن يرون وجوب تفضيلهم عىل املوايل و الفقراء 
والعبيد..، وقد ذكر يف هذا الصدد أن جمموعة من أصحابه قالوا له: يا أمري املؤمنني 
أعط هذه األموال وفضل هؤالء األرشاف من العرب وقريش عىل املوايل والعجم 
ومن ختاف خالفه من الناس وفراره. فقال)عليه السالم(: أتأمروين أن أطلب النرص 
باجلور؟!. واهلل ال أفعل ما طلعت شمس وما الح يف السامء نجم. واهلل لو كان املال 

يل لواسيت بينهم فكيف وإنام هي أمواهلم)8(.
يف  الثورة  بعد  واملواطن  األنسان  حقوق  إعالن  ظروف  كانت  الذي  الوقت  يف   -3
الناحية السياسية  فرنسا، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مواتية أو مشجعة من 
بخالفة  أحاطت  التي  واالجتامعية  السياسية  الظروف  كانت  واالجتامعية، 
اإلمام)عليه السالم(يف غاية احلساسية والتعقيد و اخلطورة، ولكنها مع ذلك مل تثنه 

عن تقرير مبادئه، بل مل تتمكن من جعله يفكر جمرد تفكري يف تأجيل اإلعالن عنها.
4- يف الوقت الذي خضعت حقوق اإلنسان األوربية لتعديالت وتنقيحات وإضافات 
امتدت ألكثر من قرنني من الزمان، دون أن تنضج بام يالئم هذه املدة الزمنية الطويلة 
اإلمام)عليه  أقرها  التي  واملبادئ  احلقوق  كانت  عليها،  القائمة  اجلامعية  واجلهود 
السالم( بمفرده وخالل حلظات متثل منتهى ما يمكن أن يبلغه ترشيع قانوين يف هذا 
املجال. فقد بلغ من مثالية ترشيعاته اإلنسانية أن شدد عىل أوالده يف اإلحسان لقاتله 
فيه  بإناء  له  ابن ملجم فقال:« أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره«)9(. وعندما جيء 
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لبن رشب منه قلياًل ثم دفعه ألوالده وطلب منهم أن حيملوه إىل قاتله ابن ملجم، 
وطلب منهم أن يطيبوا مطعمه ومرشبه، وأن يطعموه مما يأكلون ويسقوه مما يرشبون 

وأن يرفقوا به، وال يتعرضوا له بسوء وال يعذبوه وال يمثلوا به بعد موته)10(.
وقد ذهب أمري املؤمنني)عليه السالم(بمبادئه اإلنسانية إىل أبعد حد، واراد هلا أن تعم 
أرجاء دولته كلها، فكان يويص عامله عىل مرص حممد بن أيب بكر أن يكون حذرًا وعادالً 
بني الناس حتى عىل مستوى إثارة مشاعرهم وأحاسيسهم حني يلسون للتخاصم بني 
يديه:« إذا أنت قضيت بني الناس فاخفض هلم جناحك، ولني هلم جانبك وابسط هلم 
ييأس  العظامء يف حيفك هلم وال  اللحظ والنظر حتى ال يطمع  بينهم يف  وجهك وآس 
والنظرة(  اللحظة  يف  بينهم  قوله:)وآس  وجازة  من  وكان  عدلك«)11(.  من  الضعفاء 

ومعناه العميق أن متثله أحد الشعراء فقال:
اللحظ يف  إن  بيننا  اللحظ  ــدور)12(أقــســم  ــ ــصـ ــ لـــعـــنـــوان مـــا جتـــن الـ

التي يطلب فيها اإلمام)عليه السالم( من أوالده أن يرفقوا  العليا  املثالية  فأين هذه 
بقاتله وأن يرمحوه وحيسنوا إليه، ويطلب فيها من واليه بأن يوايس بني املتخاصمني حتى 
يف نظره إليهم، أين هي من حقوق اإلنسان األوربية التي مل تستطع وضع حد لظاهرة 
التعذيب القضائي؟، وأين هذا األخري من اعرتاض اإلمام عيل)عليه السالم( عىل عمر 
بن اخلطاب حني كناه أمام أحد خصومه، فقد ورد أن رجاًل استعدى عليه عند عمر بن 
اخلطاب فالتفت عمر إليه، فقال : قم يا أبا احلسن فاجلس مع خصمك، فقام فجلس معه 
وتناظرا، ثم انرصف الرجل ورجع اإلمام إىل حمله، فتبني عمر التغري يف وجهه، فقال: يا 
أبا احلسن. مايل أراك متغريا؟، أكرهت ما كان؟. قال نعم. قال: وما ذاك؟. قال: كنيتني 

بحرضة خصمي، هال قلت: قم ياعيل فاجلس مع خصمك«)13(.

قلبك  ملالك األشرت حني واله عىل مرص:» أشعر  السالم(  قوله)عليه  وأين هو من 
الرمحة للرعية، و املحبة هلم واللطف باإلحسان إليهم. وال تكونن عليهم سبعا ضاريا 
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تغتنم أكلهم فإهنم صنفان إما أخ لك يف الدين وإما نظري لك يف اخللق«)14(. وهي عبارة 
استحوذت عىل قلوب املاليني، حتى أن األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف عنان 
حتمس لعبارة)الناس صنفان إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق( أيام محاسة وقال 
أهنا عبارة يب أن تعلق عىل مجيع املنظامت الدولية والعاملية، وأهنا عبارة يب أن تنشدها 

مجيع البرشية)15(.
مهوم  من  احلارض،  الوقت  إىل  وصوالً  الدوام  عىل  األوربية  اإلنسان  حقوق  ظلت   -5
من  يساندهم  ومن  احلقوق  بتلك  املطالبة  واملعدمة  الفقرية  الطبقات  سيام  الشعب 
دعاة التنوير و الطبقة املثقفة يف املجتمع، وبصورة عامة)الشعب(أو الطبقة املحكومة 
تتامثل  أن  مل تكن واضعة يف احلسبان  فهذه األخرية  السائدة،  أو  احلاكمة  الطبقة  ال 
أو تتساوى أو تقاس مع غريها من طبقات املجتمع سيام الدنيا منها، بل إن بعض 
شخصيات الطبقة املثقفة مل تكن تنظر لطبقات املجتمع السفىل عىل أهنم برش، حتى 
أن مدام إيمييل دو شاتيليه)1706-1749م( الرياضية والفيزيائية الفرنسية، مل تكن 
الرجال  من  اخلدم  كون  أن  معتربة  غري  خدمها  أمام  مالبسها  من  التجرد  يف  ترتدد 

حقيقة ثابتة)16(.
يف حني كانت تطبيقات مبادئ حقوق اإلنسان وحرية األفراد يف عهد اإلمام)عليه 
السالم( من أوىل أولويات احلكومة واجلهاز اإلداري للدولة، فقد ألزم اإلمام عيل)عليه 
السالم( نفسه وعامله ووالته بتطبيق هذه املبادئ وممارستها عمليًا، بل إن ذلك اإللزام 
أرقى  تستشعرها  أو  هلا  تنتبه  مل  التي  حتى  التفاصيل  أدق  ويتوخى  جدًا  شديدًا  كان 
مع  اخلشن  الطعام  ويأكل  ويلبسه  ثوبه  يرقع  كان  فقد  احلديثة،  العاملية  الديمقراطيات 
قدرته عىل لبس الثياب اجليدة و أكل الطعام اللذيذ ومع حليتهام له، ولكنه حني سئل 
القمح  العسل ولباب هذا  إىل مصفى هذا  الطريق  لو شئت الهتديت  قال:«  عن ذلك 
القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودين جشعي إىل ختري األطعمة،  ونسائج هذا 
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ولعل باحلجاز أو الياممة من ال طمع له يف القرص وال عهد له بالشبع، أوأبيت مبطانا 
وحويل بطون غرثى وأكباد حرى؟!، أو أكون كام قال القائل:

ببطنة تــبــيــت  أن  داء  ــقــدوحــســبــك  ال إىل  حتـــن  أكـــبـــاد  وحـــولـــك 

أأقنع من نفيس بأن يقال أمري املؤمنني وال أشاركهم يف مكاره الدهر، أو أكون أسوة 
هلم يف جشوبة العيش«)17(.

وقد قرع ووبخ عامله عىل البرصة ثامن بن حنيف عندما بلغه استجابته لدعوة طعام دعاه 

مأدبة  إىل  البرصة دعاك  أهل  فتية  أن رجاًل من  بلغني  إليه:«  البرصة، فكتب  أثرياء  إليها أحد 

فأرسعت إليها، تستطاب لك األلوان وتنقل إليك اجلفان، وما ظننت أنك جتيب إىل طعام قوم 

عائلهم جمفو وغنيهم مدعو، فانظر إىل ما تقضمه من هذا املقضم فام اشتبه عليك علمه فالفظه 

وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. أال وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضاء بنور علمه، أال 

وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. أال وإنكم ال تقدرون عىل ذلك 

ولكن أعينوين بورع واجتهاد، وعقة وسداد. فو اهلل ما كنزت من دنياكم تربا، وال ادخرت من 

غنائمها وفرا، وال أعددت لبايل ثويب طمرا«)18(. وهنا يتضح أن اإلمام)عليه السالم( أراد لكل 

حكومته أو اجلهاز اإلداري فيها أن يستشعروا معاناة الطبقات الضعيفة، وأن يروضوا نفوسهم 

ملواساة فقراء الشعب.

إهمال االعالن العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة.

فرنسا  يف  صدر  الذي  واملواطن  اإلنسان  حقوق  إلعالن  بندًا  عرش  السبعة  خلت 
عام)1789م( والثالثون بندًا لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرته األمم املتحدة 
مع  الطبقة  هذه  وظلت  اخلاصة)19(.  االحتياجات  لذوي  إشارة  أي  من  عام)1948م( 
هامش  عىل  ويعيشون  منظورين،  غري  وبدنيًا  عقليًا  املؤهلني  غري  واألشخاص  الفقراء 
احلياة األوربية املادية، يقتاتون البؤس و الشقاء ويلتحفون األماين واألحالم بيوم ُيلتفت 
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إليهم فيه، وطال انتظار هذه الرشحية االجتامعية الواسعة دون أن تبرصها عني اإلنسانية 
الكريم،  العيش  إنسانيتها و كرامتها وحقها يف  املتبجحة، لتحفظ هلا  العاملية وإنسانيتها 
فكان ذوو اإلعاقة وتلك الفئات البائسة يتعرضون كل يوم أللوان من التمييز والعوائق 
التي تقيد اندماجهم يف احلياة ومشاركتهم يف املجتمع، وحرموا من حقوقهم يف التعليم 
والتوظف، والعيش املستقل، وحرية التنقل، والتصويت، واملشاركة يف األنشطة احلياتية 
باحلقوق  املتعلقة  النقاشات  يف  ومهمشني  منظورين  غري  وظلوا  األخرى،  واملجتمعية 
عام)2006م(،التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  صدور  حتى  اإلنسانية 
كانت عبارة عن معاهدة  دولية هتدف إىل محاية حقوق وكرامة هذه الفئة املجتمعية، وقد 
اعتمد نص هذه املعاهدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف)13 ديسمرب2006م( 
التنفيذ يف)3  ثم دخلت حيز  مارس 2007م(، ومن  عليها يف)30  التوقيع  باب  وفتح 
مايو 2008م(، متحولة بذلك من إطار األعامل اخلريية القائمة عىل األساس الطبي إىل 
هنج قائم عىل حقوق اإلنسان)20(. بمعنى أن حقوق هذه الفئة أو الرشحية الواسعة من 

املجتمع ظلت مهملة لستة عقود كاملة بعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان!.

هذه  حقوق  إقرار  يف  اإلنسان  حقوق  ملنظامت  املروع  العاملي  التكاسل  هذا  قبالة 
الفئات االجتامعية التي إنام تتجىل أروع صور حقوق اإلنسان يف خدمتها وحفظ حقوقها 
وكرامتها، نجد الضمري العمالق واإلنسانية املثالية لإلمام عيل)عليه السالم( قبل)14 
هاجسًا  وأماهلا  آالمها  فيحمل  أولوياته،  سلم  أول  يف  الفئات  هذه  حقوق  تضع  قرن( 
الذي  األساس  املبدأ  وهو  وكرامتها،  إنسانيتها  هلا  حيفظ  حتى  قرار  له  يقر  فال  يؤرقه، 
ترسمه يف أدائه السيايس، إذ كان حريصًا عىل حتسس آالم الفقراء واملعدمني ومواساهتم 
السالم(:»  وقوله)عليه  العايل يف سلوكه  اإلنساين  املبدأ  هذا  فأرسى  وملبسه،  مأكله  يف 
الياممة  أو  باحلجاز  األطعمة، ولعل  إىل ختري  يغلبني هواي ويقودين جشعي  أن  هيهات 
من ال طمع له يف القرص وال عهد له بالشبع، أوأبيت مبطانا وحويل بطون غرثى وأكباد 
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حرى؟!، أو أكون كام قال القائل:
ببطنة تــبــيــت  أن  داء  ــقــدوحــســبــك  ال إىل  حتـــن  أكـــبـــاد  وحـــولـــك 

أأقنع من نفيس بأن يقال أمري املؤمنني وال أشاركهم يف مكاره الدهر، أو أكون أسوة 
هلم يف جشوبة العيش«)21(.

وقد احتل ذوو االحتياجات اخلاصة والبؤساء سلم الصدارة يف اهتاممات اإلمام)عليه 
حقوق  مبادئ  بحق  صاغ  الذي  العهد  ذلك  األشرت،  مالك  لواليه  عهده  يف  السالم( 
الكاملة،  واملساواة  املثالية  العدالة  حتقيق  يضمن  بام  املجتمع  و  الدولة  وإدارة  اإلنسان 
ولذا قال عنه ابن محدون )ت562هـ(:» مجع فيه بني حاشيتي التقوى والسياسة عىل بعد 
أقطارمها، وجدته يغني عن كثري من كالم احلكامء والقدماء، وهو مع فرط اإلطالة مأمون 
الناس يف تغاير الكالم  الرائعة، ولوال رغبة  البارعة واملعاين  البالغة  املاللة، جلمعه بني 
وميل النفوس إىل التنقل يف األلفاظ، الكتفيت بإيراد هذا العهد عن غريه، إذ كان حاويا 
ألشتات اآلداب والسياسات، جامعا لألسباب التي تلزم امللوك والوالة«)22(. وقال عنه 
ابن أيب احلديد املعتزيل)ت656هـ(:«هو أطول عهد كتبه وأمجعه للمحاسن«)23(. وقال 
عنه النويري)ت733هـ( خالل حديثه عن وصايا امللوك وما يب أن يكون عليه احلكم 
وشخص احلاكم وإدارة الدولة واملجتمع: ومل أر فيام طالعته من هذا املعنى أمجع للوصايا 
وال أشمل من عهد عيل بن أيب طالب)عليه السالم( لواليه مالك األشرت، فأحببت أن 
أورده عىل طوله وآيت عىل مجلته وتفصيله، ألن مثل هذا العهد ال هيمل وسبيل فضله ال 
يهل)24(. وقال عنه القلقشندي)ت821هـ(:«هو من العهود البليغة، مجع فيه بني معامل 
الّتقوى وسياسة امللك«)25(. وقال عنه الباحث والدبلومايس األمريكي السابق يف الرشق 
Lost His�(يف كتابه )مايكل هاملتون مورغان = Michael Hamilton Morgan )األوسط
 =tory: The Enduring Legacy of Muslim Scientists, Thinkers, and Artists
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عام)2007م(  وأدباءه(الصادر  ومفكريه  االسالم  لعلامء  اخلالد  الرتاث  ضائع:  تاريخ 
والذي أراد منه أن يكون حماولة إللقاء الضوء عىل الفرتات الزاهرة يف تاريخ املسلمني, 
مقابل  واملوسيقى،  اآلداب  والفنون و  والتطبيقية  النظرية  العلوم  جمال  يف  قدموه  وما 
بعد  خاصة  اآلخر  قبول  واإلرهاب وعدم  بالعنف  الغربية  اإلعالم  وسائل  يف  اهتامهم 
أحداث)11- سبتمرب-2001م(، فتحدث فيه عن وصايا أو تراث األدباء واملفكرين 
أن اإلمام  العاملية، ونص عىل  إثراء احلضارة  املسلمني وإنجازاهتم يف  والعلامء واحلكام 
عيل)عليه السالم( قدم أفضل صورة عن مبادئ القيادة وإدارة الدولة واملجتمع، وذلك 
مرص  عىل  لواليه  املطولة  رسالته  يف  قدم  وأنه  خالدًا،  جعلته  التي  بياناته  أو  وصاياه  يف 
مالك األشرت قالبًا مفصاًل لإلدارة املستنرية، وأن بعض آرائه اإلدارية اعتمدت يف أوقات 
الحقة من قبل األمويني والعباسيني والفاطميني وغريهم يف مرص، وكذلك السالجقة يف 
بالد فارس واألناضول، وحتى السالطني املغول يف اهلند واالمرباطورية العثامنية. وقد 

اقتبس بعض فقرات العهد ونقلها يف كتابه)26(.

الفقراء وذوو االحتياجات اخلاصة يف عهد اإلمام علي)عليه السالم(.

أخذ الفقر والبؤس الذي كان يعاين منه املجتمع مساحة واسعة من مهوم أمري املؤمنني)عليه 

السالم( قبل وبعد خالفته، فقد كانت مشكلة الفقر هاجسًا يؤرقه عىل الدوام، وهو ينظر سعة 

هذه املشكلة املسترشية وهي تلتهم جسد األمة وروحها وإنسانيتها، وقد أملح هلذا األمل الذي 

يتاحه بسبب هذه املشكلة يف خطبة له فقال:» ارضب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبرص 

إال فقريا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة اهلل كفرا، أو بخيال اختذ البخل بحق اهلل وفرا«)27(. ولذا 

عمل جاهدًا عىل مدار حياته لتخليص املجتمع من مساوئ هذه اآلفة املرعبة، وتقليص مساحة 

الفقر  تواجدها، وكان كثريًا ما حتدث يف خطبه وكلامته القصار عن اآلثار السيئة املرتتبة عىل 
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السالم(:»الفقر خيرس  املوت األكرب«)28(. وقوله)عليه  السالم(:»الفقر  قوله)عليه  ومن ذلك 

الفطن عن حجته، و املقل غريب يف بلدته«)29(. وقوله)عليه السالم(:»لو متثل يل الفقر رجال 

لقتلته«)30(، وغريها من األقوال التي حتكي هذا املعنى، كام كان)عليه السالم( شديد احلرص 

عىل معاجلة حاالت الترشد والتسول، فقد روي أنه)عليه السالم(مر بشيخ كبري مكفوف البرص 

يسأل الناس، فقال:ما هذا؟. فقال أصحابه: يا أمري املؤمنني، إنه رجل نرصاين- فتوجع من هذه 

إذا كرب وعجز منعتموه!،  الكلمة وتلك الصورة ورد موبخًا ومؤدبًا هلم- استعملتموه حتى 

انفقوا عليه من بيت املال«)31(. وهنا تتجىل أروع وأهبى وأصدق صور حقوق اإلنسان وأكثرها 

مثالية وسموا، إذا حتلق خارج مدارات االنتامء الديني والعقدي والعرقي...، وتسبح يف فضاء 

إنسانية عيل)عليه السالم( الواسع والشاسع االمتداد بسعة عبارته امللهمة التي ضمنها عهده 

العاملي)الناس صنفان إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق(.

ومن امللفت للنظر أن خطاب أمري املؤمنني)عليه السالم( املتعلق بذوي االحتياجات 
اخلاصة يف عهده ملالك األشرت)رض( انامز عن غريه من فقرات العهد املتعلقة بطبقات 
املجتمع األخرى، وقد جاءت اإلشارة إليهم حتت مسمى الزمنى ومفردها زمني، وهم 
من أصابتهم الزمانة، وهي العاهة الباقية عىل مرور الوقت، كالعرج والعمى والصمم 
يؤسس  بذلك  وهو  البدنية)32(.  العاهات  من  وغريها  العقيل،  التخلف  و  والتشوه 
هلا،  الكريم  العيش  احتياجاهتا وضامن  توفري  و  املجتمعية  الفئة  العناية هبذه  خلصوصية 
وهذا ما مل يدرك العامل أمهيته ومساحته اإلنسانية إال يف أوقات متأخرة من عصور التطور 
واحلضارة، فقد أدركت املدنية احلديثة رضورة حتقيق هذه النقلة النوعية يف جمال اإلدارة 
اخلاصة  والنفسية  الصحية  املنظامت  و  املراكز  إقامة  عرب  البرشية،  والتنمية  املجتمعية 
للعناية هبذه الفئة من املرض، مما يفصح عن مدى عمق املرشوع اإلسالمي الذي متثله 
أمري املؤمنني)عليه السالم(وشموليته ودقته يف معاجلة األمور املجتمعية ومشاكل احلياة، 
املكان،  و  الزمان  ألطر  وجتاوزه  احلضاري،  وتقدمه  اإلنسانية،  ونزعته  أصالته  ومدى 
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العهد ألن يكون أحد مصادر  الرحب، ولذا رشح هذا  اإلنساين  املجال  وانفتاحه عىل 
احالته  عنان  كويف  املتحدة  لألمم  السابق  العام  األمني  اقرتح  أن  بعد  الدويل،  الترشيع 
للجنة القانونية ملناقشته، وفعاًل صوتت عليه الدول املشرتكة، وتم اعتامده كمصدر من 

مصادر الترشيع الدويل)33(.

قال أمري املؤمنني)عليه السالم( موصيًا مالك األشرت:)ثم اهلل اهلل يف الطبقة السفىل من 
الذين ال حيلة هلم، من املساكني واملحتاجني وأهل البؤس والزمنى فإن يف هذه الطبقة 
قانعا ومعرتًا. احفظ اهلل ما استحفظك من حقه فيهم. واجعل هلم قسام من بيت مالك، 
وقسام من غالت صوايف اإلسالم يف كل بلد، فإن لألقىص منهم مثل الذي لألدنى، وكل 
ألحكامك  التافه  بتضييع  تعذر  ال  فإنك  بطر،  عنهم  يشغلنك  وال  حقه.  اسرتعيت  قد 
الكثري املهم، فال تشخص مهك عنهم، وال تصعر خدك هلم. وتفقد أمور من ال يصل 
إليك منهم، ممن تقتحمه العيون، وحتقره الرجال، ففرغ ألولئك ثقتك من أهل اخلشية 
والتواضع، فلريفع إليك أمورهم. ثم اعمل فيهم باإلعذار إىل اهلل سبحانه يوم تلقاه، فإن 
هؤالء من بني الرعية أحوج إىل االنصاف من غريهم، وكل فأعذر إىل اهلل يف تأدية حقه 
إليه. وتعهد أهل اليتم، وذوي الرقة 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«)34(.

ويمكن تناول متيز وخصوصية هذا املقطع واملبادئ األساسية حلقوق اإلنسان التي 
أرساها اإلمام)عليه السالم( من خالله عرب املحاور التالية:

1- يظهر أن اإلمام)عليه السالم( يريد من واليه أن يكون يف أعىل مستويات التنظيم يف 
بدًء  املجتمعية كلها،  الفئات  العهد عن  الدولة واملجتمع، فقد حتدث يف هذا  إدارة 
من السلطة اإلدارية من وزراء ومشاورين وكتاب وعامل خراج وصدقة...، مرورًا 
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باجلند والتجار والفالحني والعامل، واصحاب الصناعات واحلرف..، وعامة الناس 
كل حسب طبقته وحسب أولوية االصالح، وصوالً إىل الطبقة السفىل. بمعنى أن 
الطبقي للمجتمع  الرتتيب  الطبقة ال يعني اخلضوع لواقع  تأخري احلديث عن هذه 
وتراتبها  اإلصالح  خطوات  بيان  يف  التفصيل  رضورة  يعني  ما  بقدر  وإقراره، 
املنطقي والعميل، وإال فاإلمام)عليه السالم( حيسم هذه املسألة عىل انفراج قوسيها 
بمحددين ال ثالث هلام عرب كلمته الشهرية الواردة يف هذا العهد)الناس صنفان إما 
منه  يراد  إنام  الطبقي  الرتاتب  أن هذا  أو نظري لك يف اخللق(، أي  الدين  أخ لك يف 
اإلفضاء لرتاتب خطوات أو حركة مرشوع اإلصالح، بام يكفل تناسقها وانسياهبا 
وتنظيمها األمثل، فتحقق اإلصالح يف الطبقات املتقدمة يضمن حتقق اإلصالح يف 

الطبقات التي تليها بصورة منطقية وسهلة.
2- ولعل الدليل عىل أولوية الطبقة السفىل مع تأخر احلديث عنها، أهنا كانت الوحيدة 
من بني الفئات املجتمعية التي حتدث عنها أمري املؤمنني)عليه السالم( يف هذا العهد، 
وخصها بالتشديد عىل رعاية حقوقها، وهذا ما تؤكده عبارة )ثم اهلل اهلل يف الطبقة 
السفىل من الذين ال حيلة هلم، من املساكني واملحتاجني وأهل البؤس و الزمنى(، 
ومل  العهد  من  املقطع  هذا  يف  إال  يرد  وعال(مل  اهلل)جل  اسم  بتكرار  التأكيد  فهذا 

يستخدم إال مع الفئات املجتمعية املنضوية حتت عنوان هذه الطبقة.
بل إن اإلمام)عليه السالم( كرر هذا التأكيد يف قوله:)احفظ اهلل ما استحفظك من 
حقه فيهم. اعمل فيهم باإلعذار إىل اهلل سبحانه يوم تلقاه(، وبني أن مرد هذا االهتامم 
الرعية  الطبقة أوىل باالهتامم والرعاية من غريها)فإن هؤالء من بني  متأت من أن هذه 
املقايسة  انعدام  درجة  إىل  شاسعًا  البون  يبدو  وهنا  غريهم(  من  االنصاف  إىل  أحوج 
واملقابلة، بني تشديد اإلمام)عليه السالم( عىل رعاية حقوق هذه الطبقة قياسًا بغريها من 

طبقات املجتمع، وبني إمهال وثائق وإعالنات احلقوق العاملية هلا حتى عام)2008م(.



بحوث املوؤمتر العلمي الوطني  امل�شرتك 286

أحد  الطبقة،  هذه  حقوق  رعاية  عىل  تشديده  السالم(يف  املؤمنني)عليه  أمري  يركز   -3
املبادئ القرآنية الترشيعية املهمة ملعاجلة أوضاع الفقر والبؤس التي تعيشها هذه الفئة 
مع حفظ كرامتها، إذ يقول:)فإن يف هذه الطبقة قانعا ومعرتًا(، وهو بذلك يصدر من 
مفهوم أن قيام الوايل أو املسؤول اإلداري بمتابعة شؤون هذه الطبقة وتوفري العيش 
ْطعُِموا 

َ
تعاىل:َوأ قال  منه،  منة  أو  الكريم هلا هو واجب رشعي عليه وبغري تفضل 

احلج-36. ْطعُِموا الَْقانَِع َوالُْمْعَتَّ
َ
اْلَائَِس الَْفقَِياحلج-28.وقال تعاىل : َوأ

االجتامعي(،  بمبدأ)الضامن  اليوم  يعرف  ما  تقرير  السالم(عىل  اإلمام)عليه  عمل   -4
الفئات  له، وبيان أحقية هذه  الكفاية  الفرد وتوفري حد  إعالة  الدولة يف  ومسؤولية 
قد  منها  الطبيعية  سيام  املوارد  هذه  ألن  الثروة،  موارد  يف  املسلمني  من  كغريها 
خلقت لعموم اجلامعة اإلسالمية، ال لفئة دون فئة وعليه فلهؤالء حق االنتفاع هبذه 
الثروات، فمن كان من املسلمني قادرًا عىل العمل أو الكسب، كان عىل الدولة هتيئة 
فرصة العمل أو ضامن إمكاناهتا له، ومن قعد به الضعف أو املرض أو العجز عن 
العمل، فعىل الدولة أن تضمن حقه يف االستفادة من ثرواهتا، وتوفري مستوى الكفاية 

من العيش الكريم له.
ُأقر مبدأ الضامن االجتامعي يف املادة)22(من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  وقد 
ونص عىل أن كل شخص، باعتباره عضًوا يف املجتمع، له احلق يف الضامن االجتامعي وله 
احلق يف أن يتم توفريه له، من خالل اجلهد القومي والتعاون الدويل وبام يتفق مع التنظيم 
و املوارد يف كل دولة، من احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي ال غنى عنها من 

أجل كرامته والتنمية احلرة لشخصيته)35(.

تكن حمصورة يف  مل  االجتامعي  الضامن  ملبدأ  السالم(  اإلمام)عليه  تطبيقات  أن  عىل 
عهده ملالك األشرت فقط، وإنام أراد منها أن تعم أرجاء دولته كلها، ولذلك نجده يكتب 
لعامله عىل مكة قثم بن العباس قائاًل:» انظر إىل ما اجتمع عندك من مال اهلل، فارصفه 



287املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

إىل من قبلك من ذوي العيال واملجاعة، مصيبا به مواضع الفاقة واخلالت، وما فضل 
السالم( ألحد عامله  قبلنا«)36(. ويف كتاب له)عليه  لنقسمه فيمن  إلينا  عن ذلك فامحله 
عىل الصدقة أنه قال:» وإن لك يف هذه الصدقة نصيبا مفروضا، وحقا معلوما، ورشكاء 
أهل مسكنة، وضعفاء ذوي فاقة. وإنا موفوك حقك، فوفهم حقوقهم، وإال تفعل فإنك 
واملساكني،  الفقراء  اهلل  عند  خصمه  ملن  وبؤيس  القيامة،  يوم  خصوما  الناس  أكثر  من 
والسائلون واملدفوعون، والغارمون وابن السبيل«)37(. وكتب ملخنف بن سليم األزدي، 

بمثل هذا الكتاب حني بعثه عىل الصدقة)38(.

فضاًل عن ذلك فقد بني اإلمام)عليه السالم(الطريقة التي يمكن من خالهلا للدولة 
والعاجزين..،  الفقراء  فيهم  بام  كلها  اإلسالمية  للجامعة  ومحايته  احلق  هذا  تضمن  أن 
فقال:) واجعل هلم قسام من بيت مالك، وقسام من غالت صوايف اإلسالم يف كل بلد(. 
االجتامعية(،  الرعاية  اليوم)بشبكة  يعرف  ما  نظري  هلم،  ثابتة  رواتب  ختصيص  بمعنى 
أي  اإلسالمية،  الصوايف  موارد  أو  منتجات  بعض  هلم  ترصد  أن  ذلك  إىل  ويضاف 
األرايض التي غنمها املسلمون فصارت ملكًا للدولة وبالتايل فهي ملك جلميع املسلمني 
وَْجْفُتْم 

َ
ُ َعَ رَُسوِلِ ِمنُْهْم َفَما أ فَاَء اللَّ

َ
ومن حق اجلميع التمتع بخرياهتا، قال تعاىل:َوَما أ

ٍء  ِ َشْ
ُ َعَ ُكّ َ يَُسّلُِط رُُسلَُه َعَ َمْن يََشاُء َواللَّ َعلَيْهِ ِمْن َخيٍْل َوَل رَِكٍب َولَِكنَّ اللَّ

َواْلََتاَم  الُْقْرَب  َوِلِي  َولِلرَُّسوِل  فَلِلَّهِ  الُْقَرى  ْهِل 
َ
أ ِمْن  رَُسوِلِ  َعَ   ُ اللَّ فَاَء 

َ
أ َما  قَِديٌر 

ِمنُْكْم احلرش -7-6.  ْغنَِياءِ 
َ
اْل َبْيَ  ُدولًَة  َل يَُكوَن  َكْ  بِيِل  السَّ َوابِْن  َوالَْمَساكِِي 

التكافل االجتامعي اإلسالمي،  آليات  قننت  التي  والفقهية  القرآنية  املوارد  وغريها من 
اخلمس  مثل:  الفئة،  هلذه  الكريم  والعيش  االجتامعية  الرعاية  لضامن  الرصف  وأبواب 

والزكاة و الصدقات وغريها.
املجتمعية  للفئات  االجتامعي  الضامن  مبدأ  بتقرير  السالم(  اإلمام)عليه  يكتف  مل   -5
أيضًا  أراد  بل  عليهم،  االنفاق  موارد  بتخصيص  وال  الطبقة،  هذه  يف  املصنفة 
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تكوين هيأة بمواصفات خاصة جدًا من حيث الوثاقة واألمانة والتدين والتواضع 
واإلنسانية)ففرغ ألولئك ثقتك من أهل اخلشية والتواضع، فلريفع إليك أمورهم(، 
وتكون مهمة هذه اهليأة هي السهر عىل رعاية حقوق هذه الطبقة وتفقدهم بصورة 
عن  للوايل  حية  صورة  ونقل  إليه،  حيتاجون  ما  توفري  يف  اجلدي  والسعي  دائمة 
دائم ومتاس مبارش معهم.  ليكون عىل اطالع  بأوضاعهم،  يتعلق  ما  أحواهلم وكل 
بل إنه)عليه السالم( يشدد يف حتقيق هذه النقلة النوعية بمزيد من الوعي والتلطف 
وقلة  بضعفها  الفئات  هذه  ُيشعر  ال  حتى  الرحيمة،  اإلنسانية  والنظرة  والتواضع 
أنه متفضل عليهم بأن تفقد أحواهلم!، قال)عليه  حيلتها، وهامشيتها يف احلياة، أو 
الكثري  التافه ألحكامك  السالم(:)وال يشغلنك عنهم بطر، فإنك ال تعذر بتضييع 
املهم، فال تشخص مهك عنهم، وال تصعر خدك هلم. وتفقد أمور من ال يصل إليك 
اخلشية  أهل  من  ثقتك  ألولئك  ففرغ  الرجال،  وحتقره  العيون  تقتحمه  ممن  منهم 

والتواضع فلريفع إليك أمورهم(.
وحقيقة احلال نحن مع هذا املقطع من عهده الرشيف، نقف عىل غاية املثالية التي 
يمكن أن حتقق يف يوم من األيام، وعىل أنصع الصور اإلنسانية عرب التاريخ، ونستطيع 
القول بكل اطمئنان، أنه ليس هناك ثمة ديمقراطية حديثة أو قديمة، أو ترشيع حلقوق 
اإلنسان قديم أو حديث، بلغ هذا النضج والوعي للمسؤولية االجتامعية، وعمل عىل 
حتقيق هذه النقلة النوعية يف جمال إدارة املجتمع، وإال فاملتسولون واملترشدون والعجزة 
واهلاربون من الفقر واحلرب وغريهم، يملؤون األرصفة والطرقات العامة، ويفرتشون 
األرض ويلتحفون السامء يف أرقى املدنيات والديمقراطيات احلديثة يف أوربا وأمريكا، 
دون أن متتد هلم أيدي منظامت حقوق اإلنسان أو الصحة العاملية، يف حني لو قدر ملبادئ 
أمري املؤمنني)عليه السالم( أن تطبق لكانت الدولة هي من تبحث عن هذه الفئات لتسد 

عوزها وحتفظ حياهتا وكرامتها.
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العينات  أو  واملعلومني  املعروفني  حقوق  بحفظ  السالم(  اإلمام)عليه  يكتف  وال   -6
املعرفني واملعينني  بالتفتيش عن غري  الفئات، بل يلح عىل واليه  املشخصة من هذه 
منهم. أي البحث عن العينات املضمرة التي ختجل أو التي ال تستطيع إيصال صوهتا 
إليك منهم، ممن  أمور من ال يصل  للدولة، )وتفقد  السلطة اإلدارية  أو  للمسؤول 
تقتحمه العيون، وحتقره الرجال، ففرغ ألولئك ثقتك من أهل اخلشية والتواضع، 
الضامن  مبدأ  حيقق  أن  يريد  السالم(هنا  واإلمام)عليه  أمورهم(.  إليك  فلريفع 
االجتامعي بأعىل مستوياته ودرجات نضجه، عماًل بمقتىض املبدأ والقاعدة القرآنية 
إِلَّ  ُتنْفُِقوَن  َوَما  نُْفِسُكْم 

َ
فَِل َخْيٍ  ِمْن  ُتنْفُِقوا  تعاىل:َوَما  قوله  يصوغها  التي 

ِيَن  نُْتْم َل ُتْظلَُموَن لِلُْفَقَراءِ الَّ
َ
ِ َوَما ُتنْفُِقوا ِمْن َخْيٍ يُوَفَّ إَِلُْكْم َوأ ابْتَِغاَء وَْجهِ اللَّ

ْغنَِياَء ِمَن 
َ
رِْض َيَْسُبُهُم اْلَاهُِل أ

َ
ًبا ِف اْل ِ َل يَْسَتِطيُعوَن َضْ وا ِف َسبِيِل اللَّ ْحِصُ

ُ
أ

 َ لُوَن انلَّاَس إِْلَافًا َوَما ُتنْفُِقوا ِمْن َخْيٍ فَإِنَّ اللَّ
َ
ِف َتْعرُِفُهْم بِِسيَماُهْم َل يَْسأ اتلََّعفُّ

بِهِ َعلِيٌمالبقرة-273-272.
وقد تعددت تطبيقات اإلمام)عليه السالم( هلذه القاعدة، بل إنه كان حيب أن يؤدي 
النفقة لياًل، ورسًا ال عالنية حتى ال خيدش إنسانية أولئك الفقراء والبؤساء، فقد روي 
أنه ملا نزلت هذه اآلية، بعث تسابق بعض الصحابة لإلنفاق عىل أهل الصفة، فبعث عبد 
اإلمام)عليه  وبعث  أغناهم،  حتى  الصفة  أصحاب  إىل  كثرية  بدنانري  عوف  بن  الرمحن 
السالم( يف جوف الليل بوسق من متر)ستون صاعا( فكان أحب الصدقتني إىل اهلل تعاىل 
وصدقته  السالم(  اإلمام)عليه  بحق  تعاىل  اهلل  فأنزل  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  صدقة 
فَلَُهْم  وََعَلنَِيًة  ا  ِسًّ َوانلََّهارِ  بِاللَّيِْل  ْمَوالَُهْم 

َ
أ ُينْفُِقوَن  ِيَن  الكريم:الَّ قوله  تلك)39(، 

ْجُرُهْم ِعنَْد َرّبِِهْم َوَل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َيَْزنُوَنالبقرة-274. وذكر أهنا نزلت 
َ
أ

بحقه عندما تصدق بدراهم أربعة كانت عنده ال يملك سواها، فتصدق بدرهم رسًا، 
وبدرهم عالنيًة، وبدرهم لياًل، وبدرهم هنارا)40(.
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7- اختتم اإلمام)عليه السالم( حديثه عن الفئات املجتمعية املنضوية حتت هذ الطبقة 
التي  األخرية  الفئة  خلصوصية  وذلك  نفسه  األشرت  مالك  به  خص  أخري،  بتشديد 
حتدث عنها، والتي كانت عىل الدوام تشكل هاجسًا يؤرق حياته وال يكاد يفارقه، 
وهي فئة األيتام وكبار السن:)وتعهد أهل اليتم، وذوي الرقة 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(.
فهنا نجد اإلمام)عليه السالم( يؤكد عىل واليه مالك األشرت أن يبارش هو بنفسه هذه 
املهمة)تعهد..( أي أنت بنفسك، هذا يف الوقت الذي نجده مع الفئات األخرى يطلب 
منه أن يفرغ هلم أشخاص بمواصفات خاصة ملتابعة شؤوهنم)ففرغ ألولئك ثقتك من 
أهل اخلشية والتواضع، فلريفع إليك أمورهم(. ولعل هذا التمييز هلذين الفئتني متأت 
من أن الوايل يقوم مقام اخلليفة، واألخري يقوم مقام األب واملتكفل األول بالرعية، هذا 
فضاًل عن أن مبارشة اخلليفة أو من يقوم مقامه لالهتامم باأليتام يعكس يف نفوسهم أبوة 
عىل  واألمن  االطمئنان  نفوسهم  يف  يبعث  ما  وهو  هلم،  فيها  املبارش  واملسؤول  الدولة 
حياهتم ومستقبلهم بالشكل الذي ال يمكن ان يعكسه لو قام هبذه املهمة شخص آخر، 

كام يعكس يف نفوس كبار السن أهنم يف أعني الدولة وضمريها ووجداهنا

وأهنا تراعاهم وتساندهم، كام رعوها وساندوها يف أيام شباهبم وقوهتم، عرفانًا هلم 
بجميل ما قدموا هلا، وألهنم يف مرحلة الشيخوخة والعجز حيتاجون للعناية واالهتامم كام 
األطفال الصغار، واإلمام)عليه السالم( هنا يسجل أعىل مستوى يف إدارة املجتمع، إذا 
أن يعكس يف نفوس هؤالء أن الدولة ترعاهم وتقوم عىل تأمني راحتهم وعيشهم الكريم 
عىل امتداد مراحلهم العمرية)صغارًا وكبارا(. وهذا ما انتبهت له املدنيات احلديثة عرب 

مؤسسات الرعاية ودور األيتام والعجزة.
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وحقيقة احلال إن اإلمام عيل)عليه السالم(كان عىل الدوام يبارش عملية التفتيش عن 
يتفقد شوارع  الليايل  ليلة من  أنه كان يف  فقد روي  بنفسه،  املعوزين  و  والفقراء  األيتام 
عنها-  حيملها  أن  منها  فطلب  ماء،  قربة  حتمل  القوى  ضعيفة  امرأة  إىل  فنظر  الكوفة، 
وكانت املرأة ال تعرفه- فأوصلها لبيتها وسأهلا عن حاهلا، فأخربته أن زوجها أستشهد 
فذهب  البيوت،  يف  للخدمة  أجلأها  الفقر  وأن  جياع  صبية  عندها  وأن  الثغور،  أحد  يف 
اإلمام)عليه السالم( وجاءها بالطعام، وسجر هلا التنور وطلب منها أن هتيئ هلم اخلبز، 
وأخذ هو يداعب الصبية ويطعمهم بيده وكلام ناول أحدهم لقمة قال له: يا بني اجعل 
عيل بن أيب طالب يف حل مما مر يف أمرك، وبينا هو كذلك جاءت جارة لتلك املرأة، فرأت 
أمري املؤمنني)عليه السالم( وكانت تعرفه، فقالت لتلك املرأة: وحيك هذا امري املؤمنني 
يف بيتك!. فبكت املرأة وقالت: واحيائي منك يا أمري املؤمنني. فقال)عليه السالم(: بل 

واحيائي منك يا أمة اهلل فيام قرصت يف أمرك)41(.
صغار،  أطفال  بكاء  فسمع  الكوفة  بيوت  من  بيت  عىل  السالم(مر  أنه)عليه  وذكر 
فطرق الباب وعرف أن يف البيت امرأة مسكينة هلا أطفال صغار يبكون من اجلوع، وأهنا 
وضعت عىل النار قدر فيه ماء لتلهيهم وتشاغلهم به حتى يناموا، فأرسع إىل منزله ومحل 
التمر واألرز واخلبز و بعض الشحم، ورجع إىل بيت املرأة، وقد طلب منه قنرب)رض( أن 
حيمل الطعام عنه فرفض ذلك، ثم إنه طبخ األرز والشحم وأطعم األطفال وأخذ يدور 
طلبًا  الصبية  وأطعمت  الطعام  محلت  لقد  قنرب:  له  قال  خرج  فلام  ويداعبهم،  البيت  يف 
للثواب، فام الذي محلك عىل مداعبتهم بتلك الصورة؟.فقال)عليه السالم(:يا قنرب إين 
دخلت عىل هؤالء األطفال وهم يبكون من شدة اجلوع، فأحببت أن أخرج عنهم وهم 

يضحكون مع الشبع فلم أجد سببا سوى ما فعلت)42(.
العرفاء  فأمر  وحلوان،  مهدان  من  وتني  بعسل  له  جيء  السالم(  أنه)عليه  وروي 
أن يأتوا باليتامـى، فأمكنهم من رؤوس األزقاق يلعقوهنا، وهو يقسمها للناس قدحا، 
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قدحا، فقيل له: يا أمري املؤمنني ما هلم يلعقوهنا؟. فقال: إن اإلمام أبو اليتامى وإنام ألعقهم 
هذا برعاية اآلباء)43(. و كان من شدة حبه لأليتام وتعلقهم به ورعايته هلم، أن رآه أحد 
يتياًم)44(. وهكذا هي  اليتامى فيطعمهم العسل، فقال: لوددت أين كنت  أصحابه يدعو 
عنهم  والتفتيش  واملساكني  الفقراء  و  األيتام  بتعهد  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  أخبار 
واإلنفاق والعطاء مستفيضة يف كتب التاريخ والسري حتى أنه )عليه السالم( كانت غلَّته 

السنوية من أرضه)40000ألف دينار( فجعلها كلها صدقة)45(.
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اخلامتة

ملالك  عهده  يف  يتغيا  كان  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  أن  تبني  تقدم  ما  خالل  من 
تأخريه  أن  وتبني  واملجتمع،  الدولة  إلدارة  شامل  إصالحي  مرشوع  تقديم  األشرت، 
احلديث عن الطبقة السفىل التي تضم الفقراء والبؤساء وذوي االحتياجات اخلاصة عىل 
أمهيتها وأولويتها والتشديد الذي خصها به دونًا عن الفئات األخرى، إنام فرضه تراتب 
املجتمعية،  احلياة  ومرافق  الدولة  املنهج اإلصالحي يف مؤسسات  أو خطوات  مراحل 
عن  يند  منطقي  علمي  منظور  وفق  مبنية  عملية  طريق  خارطة  يمثل  الرتاتب  هذا  وأن 
اطار زمانه ليحاكي تنظيم أرقى الديمقراطيات و املدنيات احلديثة، وإنه أراد من خالله 
ترسيخ قواعد ومبادئ قرآنية، كان من شأهنا لو طبقت بصورهتا املثىل ملا حدث االنحدار 

الذي وصلت إليه اجلامعة اإلسالمية حينها وأدى لتقاتلها وتصفية بعض زعاماهتا.

ومن هنا يمكن الولوج إىل تقرير أن عهد اإلمام)عليه السالم( بمجمله، كان يمثل 
سياسات  ابتعدت  فقد  العهد،  فيه  صدر  الذي  الظرف  وخصوصية  لرضورة  استجابة 
احلكام السابقني عن املبادئ اإلسالمية يف إدارة الدولة واملجتمع، سيام بعد توسع رقعة 
الدولة اإلسالمية عىل أثر احلروب التي شنتها اخلالفة حتت مسمى الفتوح اإلسالمية، 
وابتداع سياسة التفضيل يف العطاء، التي كانت آثارها وخيمة جدًا عىل مجيع املستويات 
االجتامعية واالقتصادية والسياسية والترشيعية، فقد خلقت جمتمعًا طبقيًا، يمزقه التفاوت 
الواسع يف حتصيل العطاء واألرزاق، فبينام كان بعض الصحابة خيلف من الذهب والفضة 
ما يكس بالفؤوس، ومن األموال والضياع والبساتني ما يفوق واردات قبيلة متكاملة، 
ويف اسطبالته ومراعيه آالف من اخليول واألغنام واجلامل، كان هناك من ال يد ما يسد 
به رمقه، وما يشبع به جوع أطفاله!، وقد اعرتف عمر نفسه بفساد هذه السياسة، وتندم 
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أيام ندم عىل انتهاجها فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ألخذت فضول أموال 
األغنياء فقسمتها عىل الفقراء)46(. وقد أدت هذه السياسة يف هناية املطاف بحسب الظاهر 
إىل طعن عمر بن اخلطاب نفسه وقتله من قبل أبو لؤلؤة غالم املغرية بن شعبة. فقد طلب 
أبو لؤلؤة من عمر بن اخلطاب أن يكلم املغرية بن شعبة ليخفف عنه الرضيبة املفروضة 
عليه فلم يفعل، فطعنه بسكني عدة طعنات يف بطنه فامت بسببها)47(، فربام لو كان العطاء 
كرامته  المتهان  مضطرًا  لؤلؤة  أبو  أصبح  ملا  لؤلؤة،  وأبو  شعبة  بن  املغرية  بني  متساويًا 

وحتمل ضغط الرضائب التي فرضها عليه املغرية. 

رقاب  عىل  أمية  بني  وتسلط  عثامن  عهد  يف  املسلمني  بني  اهلوة  اتساع  ثم  ومن 
املسلمني، ورسقتهم اموال املسلمني وتبذيرها عىل بذخهم وملذاهتم، وهو ما استحرضه 
اإلمام)عليه السالم( يف خطبته التي بني فيها مصاعب مرشوعه اإلصالحي اإلسالمي 
فقال:»إىل أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه- كناية عن التكرب والتعاظم و اخليالء)48(- 

بني نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه خيضمون مال اهلل خضمة اإلبل نبتة الربيع«)49(.

بصورة  خمتلفة  وعرقيات  وقوميات  شعوب  من  الناس  من  آالف  زج  فضاًل  هذا 
العريب  التعامل  طبيعة  لتنظيم  االلتفات  دون  اإلسالمية،  الدولة  حضرية  يف  مفاجئة 
املعروف بالفوقية والتعايل معها، ولذا كانت الدولة اإلسالمية كلام توسعت يف سياسة 
وقد  واملسود،  السائد  أو  واملهمش،  السائد  متباينة  رصاع  من  كلام وسعت  الفتوحات، 
تغولت املشكلة بشكل كبري يف العهد األموي الذي امتهن املوايل وغري العرب إىل أبعد 
احلدود، حتى أنزلوهم بمنزلة الكالب واحلمري فكانوا يفتون بأنه: ال يقطع الصالة إال 
ثالث كلب أو محار أو موىل، وكانوا ال يكنوهم بالكنى، وال يدعوهم إال بأسامئهم أو 
القاهبم، وكانوا ال يمشون معهم يف الصف، وإن أطعموهم أجلسوهم يف طرف املائدة 
العرب، ويبقي  قبالة  أن رأى كثرهتم  بعد  يبيد نصفهم  أن  أراد معاوية  حتقريًا هلم، وقد 



295املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

من  يستنكفون  العرب  ألن  األسواق،  وإدامة  والطريق  األرض  لعامرة  اآلخر  النصف 
مزاولة احلرف يف السوق)50(.

اإلمام)عليه  حرص  واملجتمع،  الدولة  إدارة  يف  اخلطرية  االنحرافات  هذه  بسبب 
اإلسالمية  الدولة  يف  احلياة  مرافق  لكافة  شامل  إصالحي  برنامج  وضع  عىل  السالم( 
عرب عهوده التي وجهها لوالته، والتي كان أشملها وأطوهلا عهده لصاحبه وواليه مالك 
األشرت حني واله عىل مرص بعد عزل حممد بن أيب بكر عنها، وهذا ما يؤرش خلصوصية 
مالك األشرت ومتيزه عن مجيع صحابة ووالة اإلمام)عليه السالم(واطمئنانه وثقته بقدرة 
مالك عىل تنفيذ برناجمه اإلصالحي الذي خطه له يف العهد، وإال لكان عهد به ملحمد بن 
أيب بكر، كام يؤرش خصوصية ملرص، بعدها من األقاليم الغنية والواسعة واملتنوعة عرقيا 
وعقائديًا يف تكوينها السكاين، ومن ثم للرصاع الدائر بينه وبني معاوية عليها، وحماولة 
األخري بسط نفوذه عليها لكثرة خرياهتا، ويمكن أن يضاف لذلك أن اإلمام)عليه السالم( 
أراد حمارص معاوية ووضعه بني كامشتني قويتني هو يف جبهة العراق واملرشق واتصاالهتا 
بالشام، ومالك األشرت يف مرص، وبذلك يكون قد وضع معاوية بني قوتني ضاغطتني 
تسدان عليه الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها لرضب حدود دولة اإلمام)عليه السالم(، 
عرب حرب العصابات والغارات التي كان يشنها، كام يمكن أن يضاف خلصوصية مرص، 
أهنا كانت من أهم األمصار التي شارك أهلها يف االنتفاضة عىل عثامن وقتله، وبالتايل فإن 

املرصيني بحاجة ملرشوع إصالحي شامل يعيد ثقتهم باخلالفة اإلسالمية.
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البحث نتائج 

خلص البحث إىل تقرير نتائج متعددة، سجل بعضها فيه ضمنًا، ويمكن أن يضاف 
هنا بعض النتائج عىل نحو العموم:

الدولة  إدارة  يتغيا من مرشوعه يف  السالم(كان  اإلمام)عليه  أن  إىل  البحث  1- خلص 
واملجتمع، تأسيس دولة مؤسسات قائمة عىل األسس اإلسالمية الرصينة والروح 
مرشعه  يف  كبري  بشكل  املواطنة  دولة  مفهوم  تبلور  بذلك  عاكسًا  املثىل،  اإلنسانية 

اإلصالحي.
2- تبني من خالل البحث سبق اإلمام)عليه السالم(يف التأسيس ملبادئ حقوق اإلنسان 
والبؤساء  والفقراء  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  سيام  والكاملة،  املثالية  بصورهتا 
هذه  حقوق  إقرار  يف  تكاسل  الذي  الغريب  العامل  عن  بمسافة)14قرن(،  واأليتام، 

الفئات حتى عام)2008م(!.
السالم(،  اإلمام)عليه  عاشه  الذي  الظرف  خصوصية  أن  البحث  خالل  من  تبني   -3
وما شاهد فيه من معاناة للمسلمني- سيام الطبقة السفىل من العرب واملوايل- جراء 
السياسات اخلاطئة للخلفاء السابقني، جعلته ينوء هبموم طبقات املجتمع اإلسالمي 
وإداري  سيايس  إصالح  إلقامة  ناجعة  حلول  عن  ويبحث  أصنافها،  بمختلف 
إعامل  نتاج  فكان  سواء،  حد  عىل  واملجتمع  الدولة  تنمية  لتحقيق  شامل  وجمتمعي 
فكره يف تلك املشاكل والبحث عن احللول أن صاغها يف هذا العهد الذي يمثل بحق 
برناجمًا متكاماًل إلدارة الدولة واملجتمع بشكل علمي وعميل، حياكي منـظورالدولة 
واملجتمع يف املدنيات احلديثة، بل ويتغلب عليها يف تطبيقاته العملية الدقيقة، وروحه 

اإلنسانية املثالية.



297املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

هوامش البحث
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3. ويل ديورانت: قصة احلضارة، مج 397-10.

4.لني هانت: نشأة حقوق اإلنسان،18-17.
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10. املجليس: بحار األنوار،289-42.
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محدون: التذكرة احلمدونية، 1-341؛ ابن أيب احلديد: رشح هنج البالغة،163-15.
12. ابن أيب احلديد: رشح هنج البالغة، 17-3-4. وقد حاول البعض نسبة هذه العبارة 
البيان  اجلاحظ:  ينظر.  معاوية.  إىل  به  بعث  كتاب  يف  وتضمينها  اخلطاب  بن  لعمر 
والتبيني،289. وما يرد ذلك أن هذا الكتاب ورد يف مصدرين آخرين وهو موجه 
إىل أيب عبيدة بن اجلراح وهو خاٍل من هذه العبارة. ينظر. ابن عساكر: تاريخ مدينة 
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13. ابن محدون: التذكرة احلمدونية، 1-84؛اخلوارزمي: املناقب،98؛ابن أيب احلديد: 
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املستطرف من كل فن مستظرف،177-1.
14. ابن شعبة احلراين: حتف العقول،127؛الرشيف الريض: هنج البالغة،3-84؛ابن 
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15.الرشهاين:التغري يف السياسة املالية،340.

16. لني هانت: نشأة حقوق اإلنسان، 23.
هنج  رشح  احلديد:  أيب  3-71-72؛ابن  البالغة،  هنج  الريض:  17.الرشيف 

البالغة،287-286-16.
األبرار،  ربيع  3-70-71؛الزخمرشي:  البالغة،  هنج  الريض:  18.الرشيف 
3-241؛ابن محدون: التذكرة احلمدونية، 1-98-99؛ابن أيب احلديد: رشح هنج 
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19. تنظر. لني هانت: نشأة حقوق اإلنسان،188-179.

www.wiki�.:20. ويكيبيديا: املوسوعة احلرة )اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
) pedia.org�wiki

هنج  رشح  احلديد:  أيب  3-71-72؛ابن  البالغة،  هنج  الريض:  الرشيف   .21
البالغة،287-286-16.

22. التذكرة احلمدونية، 316-1.
23. رشح هنج البالغة، 30-17.
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25. صبح األعشى،10-10؛مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة،6-3.

Lost History .255�257 ,.26

27. الرشيف الريض: هنج البالغة،2-11-12؛الزخمرشي: ربيع األبرار، 1-465؛ابن 
أيب احلديد: رشح هنج البالغة،8-244؛ األبشيهي: املستطرف من كل فن مستظرف، 

.515-514-2
28. ابن شعبة احلراين: حتف العقول، 111؛الرشيف الريض: هنج البالغة،4-41؛ابن 
فن  كل  من  املستطرف  األبشيهي:  البالغة،18-386؛  هنج  رشح  احلديد:  أيب 

مستظرف،483-2.
هنج  رشح  احلديد:  أيب  احلمدونية،1-250-251؛ابن  التذكرة  محدون:  29.ابن 

البالغة،88-18.
30. باقر رشيف القريش: النظام السيايس يف اإلسالم،247.

31. الطويس: هتذيب األحكام،293-6.
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البالغة،17-85-86؛ النويري: هناية اإلرب يف فنون األدب،28-27-6.
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صحاح  عمدة  البطريق:  التنزيل،1-146؛ابن  شواهد  احلسكاين:  191؛احلاكم 

األخبار،349؛خصائص الوحي املبني،204.
41. ابن شهر آشوب: مناقب آل أيب طالب،382-1.

42. احليل: كشف اليقني، 116-115.
43.الكليني:الكايف،406-1.

44.البالذري: أنساب األرشاف،2-136؛الزخمرشي: ربيع األبرار،2-305؛ابن شهر 
آشوب: مناقب آل أيب طالب،349-1.

45. البالذري: أنساب األرشاف، 2-117؛ابن شهر آشوب: مناقب آل أيب طالب،1-
.346

46.الطربي:تاريخ،3-291؛ابن حزم:املحىل،158-6.
47.ابن سعد:الطبقات،3-347؛ابن عبد الرب:االستيعاب،3-1154؛

العرب،  لسان  منظور:  احلديث،5-89؛ابن  غريب  يف  النهاية  األثري:  ابن   .48
2-381؛الزبيدي: تاج العروس، 503-3.

49.الرشيف الريض: هنج البالغة، 35-1.
التمدن  تاريخ  زيدان:  الفريد،3-361؛جرجي  العقد  األندليس:  ربه  عبد  50.ابن 

اإلسالمي،342-341-2.
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مصادر ومراجع البحث

*القرآن الكريم.
*األبشيهي: شهاب الدين حممد بن أمحد)ت852هـ-1448م(.

1-املستطرف من كل فن مستظرف. قدم له وضبطه ورشحه: صالح الدين اهلواري)ط1، دار 
ومكتبة اهلالل: بريوت- لبنان، 1421هـ-2000م(.

* ابن البطريق: حييى بن احلسن األسدي احليل. ت)600هـ-1203م(.
إيران  قم-  الكريم:  القرآن  املحمودي)ط1،دار  مالك  تح:  املبني.  الوحي  خصائص   -2

1417هـ-1996م(.
3-عمدة عيون صحاح االخبار)مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني: قم- إيران 

1407هـ- 1986م(.
* البالذري: ابو جعفر امحد بن جابر. ت)279هـ-892م(.

ط1-1379هـ- مرص-القاهرة  املعارف.  اهلل)دار  محيد  حممد  تح:  االرشاف.  أنساب   -4
1959م(.

5- مجل من أنساب االرشاف. تح: سهيل زكار و رياض زركيل.)ط1،دار الفكر. بريوت-
لبنان 1417هـ-1996م(.

* البيهقي: أبو بكر امحد بن احلسني. ت)458هـ-1065م(.
6- السنن الكربى.)دائرة املعارف النظامية: حيدر آباد الدكن- اهلند-1344هـ-1925مـ(.

7- معرفة السنن واآلثار. تح: سيد كسوي حسن)دار الكتب العلمية: بريوت- لبنان د.ت(.
*ابن األثري: أبو السعادات جمد الدين بن حممد عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين)ت606هـ-

1209م(.
إسامعيليان:  الطناحي)ط4،مؤسسة  وحممود  أمحد  طاهر  تح:  احلديث.  غريب  يف  8-النهاية 

قم- ايران 1364هـ- 1944م(.
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*الثعلبي: أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري. ت)427هـ-1035م(.
الرتاث  إحياء  دار  الساعدي)ط1،  نظري  تدقيق:  عاشور،  بن  حممد  تح:  والبيان.  9-الكشف 

العريب: بريوت- لبنان 1422هـ-2001م(.
*الثقفي: أبو إسحاق إبراهيم بن حممد. ت)283هــ-896م(.

10- الغارات. تح: جالل الدين األرموي احلسيني)مطبعة هبمن: إيران 1395هـ-1975م(.
*اجلاحظ: أبو عثامن عمرو بن بحر. ت)255هـ-868م(.

11- البيان والتبيني، حتقيق ورشح: عبد السالم حممد هارون)ط7،مكتبة اخلانجي: القاهرة- 
مرص 1418هـ-1998م(.

*جرجي زيدان. ت)1332هـ-1914م(.
12-تاريخ التمدن اإلسالمي)ط2،دار احلياة بريوت- لبنان1387هـ-1967م(.

*ابن أيب احلديد، عز الدين ابو حامد بن هبة اهلل حممد. ت)656هـ-1258م(.
العربية:  الكتب  احياء  ابراهيم)ط1،دار  الفضل  ابو  حممد  حتقيق  البالغة،  هنج  13-رشح 

القاهرة- مرص
1378هـ- 1959م(.

* ابن حزم: أبو حممد عيل بن أمحد. ت)456هـ-1063م(.
14- املحىل)ط1، دار الفكر: بريوت- لبنان، د.ت(.

اخلامس  القرن  أعالم  من  النيسابوري  احلنفي  احلذاء  أمحد  بن  اهلل  عبيد  احلسكاين:  احلاكم   *
اهلجري.

الثقافة  أحياء  املحمودي)ط1،جممع  باقر  حممد  تح:  التفضيل.  لقواعد  التنزيل  شواهد   -15
اإلسالمية: طهران-إيران 1411هـ-1990م(.

*احليل: احلسن بن يوسف بن املطهر)726هـ-1325م(.
إيران،  طهران-  الدركهاي)ط1،  حسني  تح:  املؤمنني.  أمري  فضائل  يف  اليقني  16-كشف 

1411هـ- 1991م(.
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*ابن محدون: حمّمد بن احلسن بن حمّمد بن عيل)ت562هـ-1166م(
لبنان  بريوت-  صادر:  عباس)ط1،دار  وبكر  عباس  احسان  تح:  احلمدونية.  17-التذكرة 

1417هـ -1996م(.
*أبن حنبل: أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد. ت)241هـ-855م(.

18- املسند.)املطبعة امليمنية، القاهرة- مرص1313هـ-1895م(.
* اخلوارزمي: املوفق بن أمحد بن حممد املكي. ت)568هـ-1172م(.

املدرسني:  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  احلمودي)ط2،مؤسسة  مالك  تح:  املناقب.   -19
قم- إيران 1411هـ-1990م(.

ت)1205هـ- احلنفي.  الواسطي  احلسيني  مرتىض  حممد  الدين  حمب  فيض  أبو  الزبيدي:   *
1790م(.

20- تاج العروس. دراسة وحتقيق : عيل شريي)ط1،دار الفكر: بريوت- لبنان 1414هـ -
1994م(.

* الزخمرشي: جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر. ت)538هـ-1143م(.
21- ربيع األبرار ونصوص األخبار. تح: عبد األمري مهنا) ط1، مؤسسة األعلمي: بريوت- 

لبنان 1412هـ-1992م(.
*ابن سعد: حممد بن سعد بن منيع. ت)230هـ-941م(.

22-الطبقات الكربى، تح: عيل حممد عمر)ط1،مكتبة اخلانجي: القاهرة- مرص 1421هـ-
2001م(.

* الشافعي: أبو عبد اهلل حممد بن إدريس. ت)204هـ-819م(.
23- كتاب األم. )ط2،دار الفكر: بريوت- لبنان 1403ه ـ-1983م(.

*الرشهاين:حسني عيل عبد احلسني.
عيل7)ط1،مطبعة  اإلمام  خالفة  يف  اإلسالمية  العربية  للدولة  املالية  السياسة  يف  24-التغري 

متوز: دمشق- سوريا 1434هـ-2013م(.
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*الرشيف الريض: أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى املوسوي البغدادي. ت) 406هـ-
1015م(

إيران  قم-  الذخائر:  عبده)ط1،دار  حممد  رشح:  عيل7.  اإلمام  خطب  البالغة-  25-هنج 
1412هـ -1991م(.

* ابن شعبة: أبو حممد احلسن بن عيل بن احلسني احلراين. من أعالم القرن الرابع اهلجري.
26- حتف العقول عن آل الرسول. تصحيح وتعليق: عيل أكرب الغفاري)ط2،مؤسسة النرش 

االسالمي التابعة جلامعة املدرسني: قم -إيران 1404هـ-1983م(.
* ابن شهر آشوب: مشري الدين أبو عبد اهلل حممد بن عيل. ت)588هـ-1192م(.

احليدرية:  األرشف)املطبعة  النجف  أساتذة  من  جلنة  تصحيح:  طالب.  أيب  آل  مناقب   -27
النجف- العراق 1376هـ-1956م(.

*ابن أيب شيبة: ابو بكر عبد اهلل )235هـ-849م(.
28-املصنف يف االحاديث واالخبار. ضبط وتعليق:سعيد اللحام)ط1،دار الفكر: بريوت- 

لبنان 1409هـ -1989م(.
*الطربي: أبو جعفر حممد بن جرير. ت)310هـ-922م(.

املعارف:القاهرة-  إبراهيم)ط2،دار  الفضل  أبو  تح:حممد  وامللوك.  الرسل  29-تاريخ 
مرص1387هـ -1967م(.

* الطويس: أبو جعفر حممد بن احلسن. ت)460هـ-1067م(.
املرتضوية:  الكشفي)ط1،املكتبة  تقي  اإلمامية. تصحيح وتعليق: حممد  فقه  30-املبسوط يف 

طهران- إيران، 1387هـ-1963م(.
*ابن عبد الرب: أبو عمر يوسف أمحد بن عبد اهلل أمحد بن حممد. ت)463هـ-1070م(.

بريوت-  اجليل:  البجاوي)ط1،دار  حممد  عيل  تح:  األصحاب.  معرفة  يف  31-االستيعاب 
لبنان1412هـ-1991 م(.

*ابن عبد ربه األندليس: أمحد بن حممد. ت)328هـ-939م(.
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32- العقد الفريد. تح: مفيد حممد قميحة)ط1،دار الكتب العلمية: بريوت- لبنان 1404هـ-
1983م(.

* ابن العديم: كامل الدين أبو القاسم عمر بن أمحد بن أيب جرادة. ت)660هـ-1261م(.
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املقدمة

وحرياته  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  جديدة  حقبة  املعارصة  مرحلته  يف  العامل  شهد 
األساسية، إذ حظي هذا املوضوع باهتامم الدول الغربية التي تتمتع بحضارة مادية راقية، 
وتظافرت جهود املنظامت الدولية يف متابعتها وتدعيمها، هبدف حتقيق حياة حرة كريمة 

لإلنسان يتمتع فيها بحقوق معرتف هبا.

يف هذه األثناء كان املجتمع اإلسالمي يعيش حالة من االنقسام والتجزئة، إذ مل تعد 
الرشيعة وراءها  أن ركنت  بعد  ذات طابع علامين  هناك دويالت  وإنام  متثله  دولة  هناك 
وان  ومصاحلها  سلطتها  توكيد  من  أكثر  هتتم  ال  استبدادية  أنظمة  رأسها  وعىل  ظهريا، 
جاءت عىل خالف مصالح شعوهبا، وأصبحت الشعوب اإلسالمية تعاين احلرمان من 

أبسط احلقوق.

ذلك قد وضع اإلنسان املسلم أمام حتدي صعب، إذ هو من جهة يواجه باستمرار 
هتديدا قويا لوجوده وانتهاكا صارخا حلقوقه من قبل األنظمة املتسلطة، ومن جهة أخرى 
هو  تعميمه،  إىل  وتسعى  الدولية  واملنظامت  املتقدمة  الدول  تطرحها  التي  الصيغة  فان 
اإلسالمية.  متبنياته  مع  تتناقض  فكرية  بمنظومة  حيظى  الذي  الغريب  الليربايل  النموذج 
وما  املر  واقعه  تناقضات  بني  حقوقه  معيار  إىل  املسلم  اإلنسان  نظرة  اضطربت  وهكذا 

تتوفر عليه الدول الغربية املتقدمة، وتناقضات مرجعيته الفكرية وقيم العامل احلرة.

تارخينا  يف  واملميزة  الغنية  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  جتربة  يف  النظر  تطلب  هنا  من 
حدود  يف  غنية  أهنا  كام  والقيمي،  الفكري  التنظري  صعيد  عىل  غنية  فهي  اإلسالمي، 
املواطن  مستوى  يف  أكانت  سواء  خمتلفة  مستويات  فيها  تتجىل  التي  الفعلية  املامرسة 
القائم، أم كان اخلليفة والقائد للدولة اإلسالمية. وهي مميزة ملا متثله  املعارض للحكم 
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املسلمني  إذ هو أحد اخللفاء األربعة لعموم  العامل اإلسالمي،  شخصية اإلمام يف واقع 
وهو اإلمام املعصوم لبعضهم، ولذا فان لقوله وفعله بعد ترشيعي مهم يف أدبيات الفكر 

اإلسالمي عموما.

مدى  عىل  اإلنسان  حقوق  عن  ملحة  تناول  األول  مبحثني،  عىل  الدراسة  وتتوفر 
التاريخ اإلنساين، بدءا من الفكري الرشقي القديم يف الصني واهلند حتى بالد الرافدين 
ووادي النيل، وشملت األديان الساموية الثالث وصوال إىل العرص احلديث. أما املبحث 
الثاين فقد ركز عىل استعراض حقوق اإلنسان عند اإلمام عيل )عليه السالم( يف ضوء 

عهده إىل عامله عىل مرص.
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املبحث األول

 حملة يف تاريخ حقوق اإلنسان

اأوال: تعريف حقوق االإن�سان

قبل أن نقلب صفحات التاريخ البرشي من أجل التنقيب عىل بعض اإلشارات يف 
أقوال وأفعال املاضني مما يتعلق بحقوق اإلنسان، البد أن نحدد مفهوم احلق واملقصود 
من حقوق اإلنسان. )يعرف القانونيون احلق بأنه الرابطة القانونية التي بمقتضاها خيول 
لشخص عىل سبيل االنفراد واالستئثار التسلط عىل يشء أو اقتضاء أداء معني من آخر. 
ويقسمون احلقوق إىل سياسية ومدنية. واحلقوق املدنية إما عامة وهي احلقوق الالزمة 
للفرد كحامية شخصه وكفالة حريته، وإما خاصة وهي حقوق األرسة واحلقوق املالية)1((.

العاملية، وذلك بعد صدور اإلعالن  لقد ذاع مصطلح حقوق اإلنسان بعد احلرب 
القواعد  جمموعة  منها  املقصود  وكان  به.  املتصلة  واملعاهدات  اإلنسان  حلقوق  العاملي 
اعرتفت هبا  التي  احلقوق  السامي. وعىل أساس هذه  اإلنساين  املضمون  ذات  واملعايري 
دساتري الدول، تعهدت حكوماهتا للشعوب بالعمل هبا ورعايتها. وبالرغم من صعوبة 
حرص تلك احلقوق إال انه يمكن استنتاجها من جممل القوانني املدونة ودساتري الدول، 
وحمل  العمل  انتخاب  وحق  الضمري،  كحرية  اإلنسان.  حقوق  مصاديق  من  واعتبارها 
أو االعتقال  التعذيب  القانون، واحلصانة من  أمام  اإلقامة والسكن والسفر، واملساواة 

التعسفي)2(.

وتؤكد بعض املصادر عىل أن تلك احلقوق مستمدة من طبيعة اإلنسان نفسه، وبناء 
عليه تكون: مطالب أخالقية أصيلة وغري قابلة للترصف مكفولة جلميع بني البرش بفضل 
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اإلنسان،  بحقوق  اليوم  يعرف  فيام  احلقوق  هذه  وصيغت  فصلت  وحدها،  إنسانيتهم 
وجرت ترمجتها بصيغة احلقوق القانونية،...وتعتمد هذه احلقوق عىل موافقة املحكومني 

بام يعني موافقة املستهدفني هبذه احلقوق)3(.

فيام تستنتج مصادر أخرى بعض اللوازم عن تلك احلقيقة، وبالتايل يمكن تعريفها 
عىل إهنا: جمموعة احلقوق الطبيعية التي يمتلكها اإلنسان واللصيقة بطبيعته، والتي تظل 

موجودة وان مل يتم االعرتاف هبا، بل أكثر من ذلك حتى إن انتهكت من سلطة ما)4(.

عىل أن تأصيل حقوق اإلنسان بإرجاعها إىل الطبيعة البرشية هي حماولة اجتاه فكري، 
من  نقدا  واجهة  وقد  بشخصه،  لصيقة  وجعلها  احلقوق  تلك  تعميم  خالهلا  من  أراد 

اجتاهات فلسفية أخرى.

ثانيا: حقوق االإن�سان يف الفكر ال�سرقي القدمي

ولو عدنا إىل التاريخ للبحث عن بعض املؤرشات الحرتام احلقوق اإلنسانية، 
لوجدنا أن البوذية وهي العقيدة الثانية من حيث االنتشار يف اهلند، وقد جتاوزت 
حدودها مولدها إىل الدول املجاورة. والواقع أهنا مثلت ثورة عىل العقيدة اهلندوسية 
التي أقرت نظام الطبقات، إذ ال فرق بني إنسان وإنسان آخر، وان الطبيعة يف األصل 
أحقر  من  ويعل  بينهم،  فيام  احلواجز  أصناف  كل  البرش  عن  يزيل  وهذا  فارغة، 
الديدان قرين لألدميني؛ ولذا جاءت تعاليمها عامة جلميع الطبقات والرشائح، ال 
فرق بني األمري والفقري ليس يف اجلسم فحسب بل بالروح أيضا، وهي للمرأة كام 
البرش، فهو عىل أساس الصالح فهناك  لبني  انقسام فعيل  للرجل، ولو كان هناك 
فريق صالح وآخر رشير. وقد نسبوا إىل بوذا وصايا هي يف جمملها قضايا أخالقية 
السكر  وحرمة  والسقة  القتل  كرفض  اإلنساين،  للحق  العليا  باملثل  صلة  ذات 
والعالقات اجلنسية غري املرشوعة. ولكن تعاليمها األوىل شوهت وزيد عليها فيام 

بعد حتى أصبحت ال ختتلف كثريا عن التعاليم اهلندوسية التي ثارت عليها)5(.
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والسالم  األمن  إىل  تدعو  التي  الكونفشيوسية  العقيدة  فتتجىل  الصني  يف  أما 
إلصالح  الوحيد  احلل  أن  عىل  تؤكد  الصدد  هذا  ويف  كافة.  الناس  بني  واإلخاء 
يتحقق ذلك إال من قبل حكام يستعينون  املجتمع يكمن يف إصالح احلكم، وال 
بوزراء وإداريني مستنريين ومتحلني بأخالق فاضلة. ويف هذه احلالة يملك امللوك 
ال  أن  عليهم  الذين  الوزراء  ألولئك  احلكم  شؤون  يرتكوا  ألهنم  حيكمون،  وال 
إساءة  الن  األمر،  اقتىض  اذا  علنا  يعارضوه  أن  وهلم  خيدعوه،  أو  احلاكم  يداهنوا 
وهبذا  الدولة.  وتدمري  الثورة  إىل  حمالة  ال  يؤدي  الناصح  وجود  عدم  مع  احلاكم 
املعنى كان كونفشيوس يؤمن بالنظام الطبقي، إال أن االنتامء إىل طبقة معينة يكون 
الفاضلة  وأخالقه  وحكمته  علمه  من  تتحدد  التي  الشخصية  كفايته  بموجب 
وليس بموجب اإلرث األرسي، وبالتايل فان انتشار التعليم كفيل بتحقيق التوافق 

االجتامعي والقضاء عىل الفوارق الطبقية)6(.
فيها  خيتار  واحدة،  مجهورية  العامل  جممل  يصبح  حينئذ  االجتامعي  التامثل  ساد  واذا 
السلم  قواعد  تدعيم  عىل  ويعملون  والفضائل،  املواهب  ذوي  من  حكامهم  الناس 
الشامل. ويف هذه احلالة تتوسع العالقات االجتامعية حتى تكاد ال يرى فيها األفراد أن 
آباءهم من ولدوهم دون غريهم وال أبناءهم من ولدوا هلم، وإنام يسعون إىل هتيئة سبل 
وهييئون  آجاهلم،  يستوفون  حتى  باملسنني  فيتكفلون  استثناء،  دون  من  للجميع  العيش 
سبل النامء للصغار والعيش الكريم لألرامل واأليتام واملقعدين من املرض. هناك فقط 

يكون لكل إنسان حقه، وتصان شخصية املرأة فال يعتدى عليها)7(.

ذلك  أن  غري  البرش،  بني  التمييز  عىل  تؤكد  فتأت  ما  التي  الكونفشيوسية  فالعقيدة 
عىل  التعرف  عىل  يقوم  وإنام  الوراثي،  أساس  عىل  الطبقي  التقسيم  لدهيا  يستدعي  مل 
التصور  وفق  شامل  إنساين  جمتمع  لقيام  منها  واالستفادة  للبرش،  احلقيقية  اإلمكانات 

االشرتاكي.
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ودعا زرادشت إىل حتقيق العدل بني الناس ووضع الفواصل بني احلقوق والواجبات 
هي  التي  الرشور  واجتناب  املعروف  بتحقيق  ينادي  وكان  واحرتامها.  واجلامعة  للفرد 
برأيه اجلهل والفقر والظلم والبغضاء، التي هي عقبات يف طريق سعادة اإلنسان. ويعتقد 
أن العلم يرفع من مرتبة اإلنسان، ألن من يمتلك زمامه يصبح بإمكانه نرش الفضيلة بني 
الناس، فيخدم نفسه وبلده، وليس ذلك فحسب وإنام يريض ربه أيضا. كام أن اإلحسان 
إىل املحتاج هي أهم فضيلة يكتسبها اإلنسان، ذلك ألن مساعدة الفقري البائس تساهم يف 
إقامة إرادة اإلله يف الدولة، وتكسب صاحبها القرب منه. ولكن عندما اعتىل األكارسة 
نظام  فأقروا  الزرادشتية  العقيدة  الناس وحورت  إىل عامة  النظرة  فارس تغريت  عرش 

الطبقات)8(.

للرشيعة  خمصصة  أجزاء  تتضمن  كانت  القديمة  الزرادشتية  الكتب  أن  وينقل 
والقانون، تتناول اجلرائم التي ترتكب جتاه الدولة، امللك، اجلار ..الخ. ولكن االمتهان 
عند  مألوفا  أمرا  كانت  أهنا  يبدو  البينة  وإظهار  بالذنب  االعرتاف  اجل  من  والتعذيب 

الساميني)9(.

ولعل اشهر ما وصلنا من قوانني تتعلق باحلقوق يف العصور القديمة كانت رشيعة 
محورايب، التي يبدو أهنا كانت نسخة مطورة عن الرشائع السومرية السابقة بام يتناسب 
مع ذلك العرص. وكان محورايب قد سطر يف مقدمتها: محورايب امللك الكامل أنا، من أجل 
مكتوف  أقعد  ومل  أكسل  مل  مردوك،  رعايتهم  ووالين  إنليل  الرب  منحهم  الذين  البرش 
فوقهم،.... النور  نرشت  عنهم،  الضيق  فرجت  اخلري،  مواقع  عن  هلم  بحثت  اليدين، 
يسلب  للقوي  أسمح  ال  معرفتي،  أعامق  يف  عليهم  وأطمئن  بسالم،  العيش  هلم  أؤمن 
حق الضعيف، أضمن حق األرامل واليتامى يف بابل التي رفع كل من االله آنو وإنليل 
السامء واألرض، من أجل  ثابت األركان مثل  البيت األزيل  رأسها عاليا يف اسانجيال، 
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تثبيت حقوق البالد وتقرير مصريها، وإعادة احلق إىل أهله، كتبت كلاميت العذبة هذه أمام 
صوريت كملك يقيم العدل، امللك الشامخ بني امللوك)10(.

بالسن. ومن  بالعني والسن  العني  أن  التي تضمنتها رشيعة محورايب  ومن األحكام 
الوالد، واختالس  بالسقة والنهب واالغتصاب، واالعتداء عىل  تتعلق  بينها عقوبات 
عقوبة  وضعت  حني  للمرأة  حقوقا  وأكدت  هبم.  واإلرضار  الناس  ألموال  الساحر 
للشخص الذي يرمي امرأة بالفحشاء ومل يثبت عليها ذلك، كام حددت عقوبة الشخص 
يف  الرق  ظاهرة  محورايب  رشيعة  وتنظم  القتل.  بتهمة  تتعلق  كاذبة  بشهادة  يديل  الذي 

املجتمع البابيل، ففيها فقرات تفصل حدود الرق حقوقهم وواجباهتم)11(.

تقدم  اإلنسان  بحقوق  املرتبطة  املثل  من  كثري  كانت  القديمة  املرصية  احلضارة  ويف 
من املعلمني واحلكامء يف اطار الرتبية والتعليم إىل الناشئة عىل قطع من اخلزف واحلجر 
السالم  إىل  دعوة  عن  التوحيد  من  بنوع  قال  الذي  اخناتون  تعاليم  وكشفت  اجلريي. 
االنتصارات  يف  وال  احلربية  الوقائع  يف  يتجىل  ال  الواحد  فاإلله  واملساواة.  والتسامح 
وإنام يف الزرع واخلصب. وطالب بتوفري العلم للجميع من دون متييز. كام ألغى املراسيم 
والتقاليد امللكية اخلاصة بالفراعنة، وأكثر من ذلك نزل إىل الطرقات مع عائلته كسائر 

أفراد املجتمع)12(.

يظهر مما تقدم أن هناك إضاءات إنسانية متطورة ظهرت يف مراحل تارخيية مبكرة، 
وعربت من دون شك عن مؤرشات تقدير للحقوق اإلنسانية، وان اختلفت يف مستوياهتا 
التجارب ويقيمها  الذي حيكم عىل تلك  الفعيل واحلقيقي  املعيار  ويف توجهاهتا. ولكن 
سلبا وإيابا، ال يتعلق بقيمة الفكرة ومدى ترابطها املنطقي والعقيل، فاملحك األسايس 
هلا يكمن يف مدى انعكاسها عىل ارض الواقع، وبروزها كقيم حاكمة عىل البرش سواء 
كانوا يف السلطة أم خارجها. نعم هي يف جمال التقييم األخالقي يمكن أن جتد هلا حمال 
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للنشاط اإلنساين. ولو  العملية فهي ليست حاكمة وال حمددة  أما يف جمال املامرسة  فيه، 
نظرنا إىل رشيعة محورايب عىل سبيل املثال لوجدنا أهنا يف احلقيقة ) ليست رشيعة باملعنى 
احلاالت  من  فكثري  املمكنة،  احلاالت  مجيع  تغطي  أن  حتاول  ال  هي  إذ  للكلمة.  املعتاد 
القوانني  هذه  جدا...تتألف  قليلة  تنظيمها  وحماوالت  عظيمة،  أمهية  ذات  املحذوفة 
ظاهريا من سلسلة خمتلطة من القرارات اختذها قضاة يف حاالت مستقلة. وليس هناك ما 
يدعو لالفرتاض بأن هلذه القرارات أية سلطة كحجج قانونية ملزمة ألحكام تالية كام يف 
القانون اإلنكليزي...ومل يكن النص املكتوب للقانون ملزما وال بأي معنى من املعاين، 
وإنام كان جمرد مذكرة تسجل قرارا يعتمد عىل املفاهيم البابلية للعدل( )13(. ولو قلنا أن 
هذا احلكم فيه نوع من التعسف، إذ كيف يتسنى للفكر اإلنساين يف تلك املرحلة التارخيية 
القضاة  التزام  مقارنة  صحيحا  ليس  أنه  كام  قانونيا؟!  وتغطيتها  احلاالت  مجيع  إحصاء 
بمقتىض نص القانون بني مرحلة رشيعة محورايب والقانون اإلنكليزي الذي حظت فيه 
البرشية بمستوى تطور ملحوظ ال يمكن قياسه بتلك املرحلة. ومع ذلك يمكن القول أن 
اإلنسان يميل إىل احلقوق بشكل فطري، فالعدالة نابعة من الذات اإلنسانية وان املساواة 
قائمة عىل أساس الفطرة، فال خالف يف رضورة العدل، ومل يشاهد طوال التاريخ دكتاتورا 
أو متعسفا رفع شعار أنه جاء من أجل الظلم واجلور، ومل يرؤ حتى اجلبابرة والفراعنة 
كالعدل  اإلنسانية  ضمري  يف  الراسخة  للمفاهيم  معارضتهم  عن  الرصيح  اإلعالن  عىل 
الرغم من  الظلم، عىل  العدل ورفع  إقامة  واحلرية، وإنام يزعم اجلميع أهنم هيدفون إىل 
أهنم عملوا عىل ترسيخ كل ما يناقضها)14(؛ والنتيجة التي أريد أن أتوصل إليها هي أن 
ما شهده الرشق القديم بل العامل أمجع من تسلط الدكتاتوريات والفراعنة طوال التاريخ، 
والعدل  احلق  عناوين  حتت  يري  كان  وكرامته  اإلنسان  حلقوق  امتهان  من  شهده  وما 
واملصالح العليا للبالد وما إىل ذلك من خالل إفراغها من حمتواها احلقيقي. وإن الظهور 
احلقيقي ملفهوم احلقوق واحلريات كان يف العرص احلديث بعد أن شهد الغرب ثورات 
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كربى، نتجت عنها حتديد سلطة احلكام ووضعها حتت الرقابة الصارمة. ولذا فان كل 
ما سبق قوله من مفاهيم سامية تتعلق باحلق اإلنساين، فإهنا كانت حقائق أخالقية ومثل 
سامية تطمح إليها النفوس السليمة، ومل ترق إىل أن تكون ممارسات فعلية إال يف أوقات 

قليلة أو ربام نادرة بالقياس إىل عموم التاريخ اإلنساين.

ثالثا: حقوق االإن�سان يف االأديان ال�سماوية

ففي  الوضعية.  والرؤية  الدينية  الرؤية  بني  احلقوق  مصدرية  أساس يف  فارق  هناك 
الوقت الذي تستمد األديان احلقوق من رشائعها، فنصوص الرشيعة وقواعدها الكلية 
هي التي تقرر احلقوق لإلنسان. والرشيعة وفق هذا املنظور هي أساس احلق ومصدره، 
وهي سنده وضامنه وجوده يف املجتمع. يف حني أن الرؤية الوضعية جتعل من احلق أساسا 
للترشيع، أما مصدره فهو تصور مفكر أو قرار حلاكم أو فلسفة مجاعة معينة. ومهام كانت 
األسس احلقوقية فطرية ونابعة عن طبيعة اإلنسان إال أن تفاصيلها وتفرعاهتا ومصادقيها 
ليست كذلك، إذ هي خاضعة خلصوصيات الزمان واملكان؛ وبالتايل فإن معيارية احلقوق 
املرياث  وباختالف  واملكان،  الزمان  بحسب  للتغري  وقابل  نسبي،  الوضعي  التصور  يف 
الثقايف للجامعة اإلنسانية، بل قد تنقسم اجلامعة عىل نفسها بالرؤية للحق، ومن ثم يلجأ 
واإليامن  بربانيتها  االعتقاد  فإن  الدينية  الرشيعة  بخالف  حتديده،  يف  األكثرية  مبدأ  إىل 

بذلك، خيضع اجلميع للحقوق املقررة فيها.

فالقوانني العربية تضاد القوانني السابقة، فبينام كانت القوانني احليثية وقوانني بالد 
امللوك، كان يعتقد  النهرين علامنية بطبيعتها تدون قرارات املرشعني أو مراسيم  ما بني 
العربانيني يعتقدون أن اهلل نفسه يميل عليهم القوانني، والتي تبدي انسجاما مع مطالب 
الدين العربي، وتلك طبيعة أخالقية ثابتة مفقودة لدى ترشيعات الشعوب املحيطة هبم. 
القوانني العربية مأخوذة من أسفار العهد القديم املعروفة عند اليهود بالتوراة )القانون(، 
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كان  حينها  السالم(،  )عليه  موسى  عهد  إىل  تعود  للقوانني  قدما  األكثر  األقسام  وإن 
العربانيون جمموعة من القبائل الرّحل وكان عليها أن تكتسب وجودا مستقرا من خالل 
تفسري  أعيد  كام  السنني،  مرور  خالل  جديدة  قوانني  إليها  أضيفت  ثم  دولة،  تشكيل 

القوانني القديمة)15(.

تنظيم  يف  األخالقية  القيم  ببعض  املتعلقة  األحكام  إىل  الرشائع  تلك  أشارت  لقد 
حيث  العدل،  وأسس  يتناسب  بام  املتعدي  عىل  العقوبات  وفرض  اإلنسانية  العالقات 
أقرت القصاص فالنفس بالنفس والعني بالعني والسن بالسن وكذا اليد والرجل والكي 
املؤدي  املتعمد عمن سواه، والتعدي  الفعل  الترشيعات بني  واجلرح والرض. وميزت 
العبيد، حتى  أو  الوالدين  االعتداء عىل  الرضر، وتناولت عقوبات  القتل عن سائر  إىل 
اجلاين  من  القصاص  أخذ  وكيفية  الدم  ويل  موقف  وفصلت  بعد،  يولد  مل  الذي  اجلنني 
واألداة التي تستخدم يف القصاص، وشملت بعض فقراهتا اعتداء احليوانات وحماسبة 
وشهادة  الكذب  وحرمة  وحدودها،  القضاء  أمام  الشهادة  كيفية  وثبتت  مالكيها)16(. 

الزور والرشى)17(.

أضف إىل ذلك نجد أحكام نلمس منها شيئا من احلقوق اإلنسانية، مثل اللوم املوجه 
إىل الغني واملقتدر اللذين يرضان الفقري ويسيئان استعامل ما أوتيا من سلطة، وتدعو إىل 
الرأفة والرمحة بالفقراء والدخالء ودفع استحقاقاهتم. فقد ورد يف سفر التثنية ال هتضم 
إذا نسيت حزمة من حصادك فال  الذي يعمل يف األرض، وأنه  الفقري والدخيل  أجرة 
منه؛ ألنه من  بقي  ما  تراجع  الكرم يف حقلك فال  أو  الزيتون  ترجع عليه، وإن فرطت 

حصة الغريب واليتيم واألرملة. )18(

غري أن الترشيع التورايت تطور عىل أيدي الربانيني املنتسبني لليهود، ويمكن أن نلمس 
ذلك يف كتاب التلمود وهو الكتاب املعتمد أكثر من التوراة لدى أتباع الديانة اليهودية، 
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عن  كليا  خيتلف  اليهودي  فجسد  البرش،  من  وغريه  اليهودي  بني  التفريق  جرى  وفيه 
أجساد اآلخرين من حيث أكلهم ورشهبم وطينتهم، وما يصح عىل اجلسد )املادة( يصح 
عىل النفس )الروح(، إذ أن أصل أرواح سائر شعوب العامل هو من طبقات النجاسات 
اهلل  شعب  وهو  ذاهتا،  القدس  الروح  من  هو  إرسائيل  بني  أرواح  أصل  بينام  الثالث 
املختار. واستنتجوا من ذلك أن روح اليهودي تستحق احلياة، فيام أن أرواح اآلخرين ال 
تستحق ذلك، الن روحهم ليست ذات قيمة إال كقيمة أدنى احليوانات كاخلنزير، ولذا 
فس قوله ال تقتل إنه تعاىل هنى عن قتل شخص من بني إرسائيل، وأصبح من العدل 
التي سكنت  الشعوب  اليهودي األجنبي ألنه من املحتمل أن يكون من نسل  يقتل  أن 
يكافأ  وثنيا  أو  أجنبيا  أو  مسيحيا  قتل  ومن  آخرهم،  عن  يقتلوا  أن  والبد  كنعان  أرض 
بالفردوس)19(. وأضحت أحكامهم الترشيعية تأمروهم بحروب إبادة، يقتل فيها مجيع 
إرسائيل  بنو  نذر  لقد  والبهائم.  والشيوخ  والنساء  األطفال  من  عليهم  أيدهيم  تقع  من 
هلل تعاىل إذا حقق هلم طلباهتم أن يبيدوا مجيع الشعب واملوايش، ومل يرد أهنم سعوا إىل 

إصالح أعدائهم أو التفاوض معهم يف شؤون الصلح)20(.

وكرست املسيحية جل اهتاممها يف االعتناء باحلياة الروحية لإلنسان، وكان ذلك عىل 
حساب تنظيم احلياة االجتامعية، التي اقترصت فيها عىل جوانب ضيقة تتعلق بطقوس 
القصور إىل  السبب يف هذا  الزواج والطالق وإجراءات الصلح وما إىل ذلك. ويرجع 
العهد  أو  اليهودية  الرشيعة  فيه  انترشت  اجتامعي  حميط  يف  ظهرت  قد  املسيحية  كون 
القديم كام يطلق عليه املسيحيون. ويعترب العهد القديم باإلضافة إىل العهد اجلديد الذي 
سطر ما يتعلق بتعاليم السيد املسيح، الكتاب املقدس للديانة املسيحية ومصدرا إليامن 
طقوس  يف  التوراتية  اليهودية  بالرشائع  املسيحية  )أخذ  من  الرغم  فعىل  النصارى)21(. 
العبادة وغريها، إال أن الدافع إىل قيام املسيحية كان دينيا خالصا غرضه حتقيق اخلالص 
اليهود وترصفاهتم، فكانت صورة اخلالص  الديانات، ومقت سلوك  الذي تنشده كل 
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اإلنسانية  احلقوق  تضمن  العليا  واملثل  اإلنسانية  القيم  من  بمجموعة  تتمثل  املنشودة 
واحلريات للجميع( )22(.

لقد قدست املسيحية اإلنسان ووضعته يف مكانة مميزة مل تضعه فيها أي من الديانات 
اليهودية والديانة اإلسالمية. فإن اإلنسان  الديانة  السابقة أو الالحقة هلا، أي  الساموية 
يف العقيدة املسيحية، هو صورة هلل رب الكون، وهذا ما يعله مميزا عن باقي املخلوقات 
سواء من حيث التكوين، أو من حيث الدرجة أو املنزلة التي من املفروض أن يتمتع هبا 
ألنه خملوق مبارك ذو شأن وقيمة عليا. وملا كان األمر كذلك، فإن اإلنسان ينفرد بالتمتع 
بالكرامة اإلنسانية التي تتأصل فيه ولصيقة بشخصه ملجرد كونه إنسانا، مهام كان جنسه 
أو لونه أو عرقه…. وما إىل ذلك. ومن هنا نجد أن الكرامة اإلنسانية يف املسيحية هي 
خصوصية أو ميزة عاملية يتسم هبا مجيع أعضاء األرسة البرشية، وهذا ما يذكرنا بالفقرة 

األوىل من ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان)23(.

األساطري  أكدته  قديم  فلسفي  مبدأ  األنسان  عىل  )املحورية(  صفة  إضفاء  لكن 
اإلغريقية القديمة، إذ تدور حركة اإلهلة وحوادث العامل حول حمور اإلنسان ورغباته، 
واعتمده سقراط واملذاهب الفلسفية التي جاءت بعده، ثم تسلل هذا اللون من التفكري 
إىل املسيحية األوربية، فحلت حمورية اإلنسان بدال من حمورية اهلل، وأصبح )اهلل( عىل وفق 
هذا التصور يف خدمة اإلنسان وحاجاته. إن تصور الذنب عىل أنه أمر فطري يف اإلنسان، 
واالعتقاد برضورة النجاة منه، أديا إىل ظهور آلية الهوتية توجب تضحية الرب الذي 
حتول إىل إنسان يف هيئة السيد املسيح. وهكذا أضحى الرب يف خدمة اإلنسان. وهبذه 

الطريقة حلت حمورية اإلنسان الغربية حمل حمورية اهلل التي هي مبدأ الدين السامي)24(.

ثم أن الكنيسة املسيحية كانت يف بداية األمر حمامية عن حقوق املظلومني واملهمشني، 
حاملة بذلك إىل احلضارة الغربية بوادر قانون حقوق اإلنسان. وقد ذهب القديسون إىل 
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القول أن احلاكم مكلف بمراعاة القوانني اإلهلية ألنه يتلقى سلطانه من الرب، فاذا ما 
إرادته، فيصبح  يمثل  الرب وال  فأنه سوف خيرج عن سلطان  القوانني  تلك  خرج عن 
يف  املسيحيني  شوكة  قويت  وعندما  وعزله.  مقاومته  وجتب  طاعته  تسقط  جائرا  حاكام 
الدولة الرومانية بعد أن كانوا مستضعفني فيها، اختذوا موقفا حاسام يف حقهم بمقاومة 
الطغيان ونجحوا يف ذلك واستقامت األمور هلم بعد أن حتولت روما إىل الديانة املسيحية. 
ولكنهم تنكروا ملا دعوا إليه يف بداية ظهور املسيحية من احلرية واإلخاء، واعتربوا حق 
وكان  الرأي)25(.  خيالفهم  من  كل  واضطهدوا  مقاومته  يب  باطال  االعتقاد  يف  الغري 
هو  الغربية،  للمجتمعات  كقائد  الكنيسة  فيه  ظهرت  التي  الوسطى  العصور  يميز  مما 
بني  شاسعا  البون  فكان  درجات،  عدة  طبقة  ولكل  طبقات،  ثالث  إىل  احلاد  االنقسام 
عملت  التي  التفتيش  حماكم  ظهور  خملفاته  ومن  العامة.  القاعدة  هو  واخلضوع  الناس 
عىل نرش املذهب الكاثوليكي واضطهاد الفئات واملذاهب واألديان املخالفة له. كام شهد 

التاريخ احلروب الصليبية وممارساهتا الشنيعة جتاه األرسى واألطفال والنساء. )26(

أما يف اإلسالم فأن الرشيعة أساس احلق ومصدره، وهي ربانية ومتعالية عىل حدود 
الزمان واملكان، وهي أمانة يف عنق الناس عليهم رعايتها والتمسك هبا. وقد أكدت عىل 
كثري من القضايا التي ارتبطت بحقوق اإلنسان. فاإلنسانية كلها ترجع إىل اصل واحد، 
َها الّنَاُس اّتَُقوا َرّبَُكُم اّلَِذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبّثَ  ّيُ

َ
يَا أ

ِمنُْهَما رَِجالًا َكثِيًرا َونَِساًء )النساء:1(، وان هذا التنوع واالختالف بني الناس مدعاة 
بالتقوى، فطاعة اهلل والقرب  للتواصل والرتابط، وأن ال مزية لبعضكم عىل بعض إال 
نَْثي 

ُ
َوأ َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقَناُكْم  إِنَّا  الّنَاُس  َها  ّيُ

َ
أ يَا  بينكم،  فيام  التفاضل  معيار  هو  منه 

تَْقاُكْم)احلجرات 
َ
أ  ِ الّلَ ِعنَْد  ْكَرَمُكْم 

َ
أ إِّنَ  لَِتَعاَرفُوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  وََجَعلَْناُكْم 

:13(. وال يوز التعدي عىل حياة الناس، )وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق.. 
اّلَِذيَن آََمُنوا ُكتَِب  َها  ّيُ

َ
أ األنعام: 151(، كام أن اجلزاء مقرر ملن ينتهك هذا احلق، يَا 
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َعلَيُْكُم الْقَِصاُص فِي الَْقتْلَي)البقرة:178(. وحق التكافل منصوص عليه، َوِف 
ائِِل َوالَْمْحُروِم )الذاريات:19( )27(. ْمَوالِِهْم َحّقٌ لِلّسَ

َ
أ

والطبقة،  واجلنس  العرق  استعالء  استبعد  أن  فبعد  اإلسالم،  يف  للتسلط  جمال  وال 
حتوطهم  الدين(  )رجال  طبقة  اإلسالمي  املجتمع  يعرف  فلم  أيضا،  )الكهنة(  استبعد 
العصمة ويزعمون ألنفسهم صلة باهلل غري سائر البرش، ويدعون ترفعا عن شئون الدنيا 
وعامة الناس. إىل جانب ذلك مل يتخذ اإلسالم موقفا معارضا ضد الديانات األخرى، 
وُهْم  ْن َتَبُّ

َ
ِيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم ِف ادّلِيِن َولَْم ُيْرُِجوُكْم ِمْن دِيَارُِكْم أ ُ َعِن الَّ لَا َينَْهاُكُم اللَّ

الديانات  أتباع  ظل  ولذا  )املمتحنة:8(،  الُْمْقِسِطَي  ُيِبُّ   َ اللَّ إِنَّ  إَِلِْهْم  َوُتْقِسُطوا 
حمتفظني بعقيدهتم وطقوسهم ويتمتعون بعالقات طبيعية مع أفراد املجتمع اإلسالمي، 
 ُ عدا أولئك الذين يتخذون موقفا عدائيا جتاه املجتمع اإلسالمي، إِّنََما َينَْهاُكُم الّلَ
ْن 

َ
ْخرَُجوُكْم ِمْن دِيَارُِكْم َوَظاَهُروا َعلَي إِْخَراِجُكْم أ

َ
يِن َوأ َعِن اّلَِذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الّدِ

الُِموَن )املمتحنة:9( )28(. ولَئَِك ُهُم الّظَ
ُ
تََوّلَوُْهْم َوَمْن َيَتَولَُّهْم فَأ

ما  رسعان  اإلسالمية  القيم  أن  تكشف  اإلسالمي  للتاريخ  بسيطة  مراجعة  أن  غري 
تبدلت، وأن معاوية واألمويني ملا هيمنوا عىل مقدرات األمة اإلسالمية، ابدلوا مقوماهتا 
التي قامت عليها كالرتاحم واألخوة اإليامنية وإنكار الذات، لتظهر حملها روابط النسب 
وتعلو نعرة العصبية العربية، والتعايل عىل باقي األجناس بل وتفضيل العرب بعضهم 
أهنم  أهتموا  ولذلك  اخلالفة،  عليها  قامت  التي  األسس  غيبوا  أهنم  كام  بعض.  عىل 
املوايل  وأقصوا  ملكا،  اخلالفة  وجعلوا  الشورى،  ووأدوا  احلكم  مستبدون سلبوا  طغاة 

وجعلوهم بمنزلة األرقاء وسفكوا الدماء وانتهكوا املقدسات ومل يرعوا احلرمات)29(.

وبذلك كان أغلب املسلمني ينظر إىل األمويني عىل أهنم مغتصبني وغري أهل ملركز 
اخلالفة الروحية والزمنية، وكان من جانب األمويون أن تكون هلم )عقيدة تسند حكمهم 
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فام من  اجلرب،  إال  أدق  بمعنى  األيديولوجية  أو  العقيدة  تكن هذه  القوة، ومل  إىل جانب 
عقيدة  مثل  والهتم  وعىل  عليهم  الثورة  عن  الناس  وترصف  األمر  زمام  متسك  عقيدة 

اجلرب، إن وصوهلم إىل احلكم وأعامهلم ليست إال نتيجة لقدرة من اهلل قد قدر( )30(.

رابعا: حقوق االإن�سان يف الع�سر احلديث

يمكن أن نلمس جذور الفكر األوريب احلديث يف جمال حقوق اإلنسان بالتصورات 
الذهنية املجردة واألفكار العامة، التي ظهرت يف الفلسفة اليونانية وانتقلت فيام بعد إىل 
فيعد نموذجا  التغيري،  يعرتيه  الذي ال  الثابت  القانون  الروماين، وتتحدث عن  القانون 
أعىل يب أن تنسج عىل منواله جممل قوانني املجتمع، ألنه قائم عىل مبادئ مل تأخذ من 
كتاب حمدد وال من تقاليد متواضعه، وإنام مصدره الطبيعة اإلنسانية ويكتشفه العقل من 
روح املساواة والعدل الكامنة يف النفس. ولذا أطلق عىل هذا القانون بالقانون الطبيعي. 
والقانون  اليوناين  األدب  طريق  عن  أوربا  إىل  الطبيعي  القانون  فكرة  انتقلت  وقد 
الروماين، وبرزت فكرة العدالة يف إنكلرتا والتي تقول أن العدالة ينبغي أن تتفوق عىل 
القانون احلريف املتشدد كام يوصف أحيانا، والذي يرشد إىل مبادئها الضمري والوجدان 
ممثال بضمري امللك الذي خيتص بامتياز توزيع العدالة بني رعاياه بمختلف الوسائل)31(.

الثورة  الكنيسة وأهل املدن معلنني  الدولة ورجال  أنه رسعان ما هب أرشاف  غري 
عىل حكم الطاغية ملك إنكلرتا ملا فرضه من رضائب باهظة. ويف عام 1215م استطاعوا 
العهد  أو  )املاجناكارتا(  وثيقة  توقيع  عىل  أجرب  عندما  وطغيانه  املطلق  حكمه  تقييد 
األعظم، الذي تقرر بموجبه أن ال رضيبة إال بقانون من الربملان. ومع أن الوثيقة كانت 
ترمي إىل خدمة مصالح نبالء اإلقطاع إال أن الشعب اإلنكليزي استطاع أن يفيد منها يف 
اسرتجاع حقوقه املسلوبة. وقد عدت هذه الثورة أول احتجاج ضد احلاكم الفاسد يف 

تأريخ إنكلرتا، كام اعتربت الوثيقة حجر الزاوية يف بناء احلرية فيها)32(.
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البرشية  األجناس  خمتلف  من  املتألف  األمريكي  الشعب  أعلن  1776م  عام  ويف 
وثيق االستقالل من االستعامر اإلنكليزي، وقد تضمنت هذه الوثيقة عىل مبادئ حقوق 
عىل  وأكدت  جيفرسون  توماس  صاغها  التي  واملساواة،  واحلرية  احلياة  كحق  اإلنسان 
أن اخلالق منح الناس حقوقا متساوية يف احلياة واحلرية ال تنتزع. ولتأمني هذه احلقوق 
احلكومة عىل  فأن قضت  الشعب،  تستمد سلطاهنا من رض  التي  احلكومات  وجدت 
تلك الغاية صار من حق الشعب استبداهلا بأخرى جديدة تعتمد أسس ومبادئ يراها 
الفرنيس،  املجتمع  األمريكية يف  الثورة  أفكار  وأثرت  أجدى لصون سالمته وسعادته. 
وثيقة  أقرت  التي  الفرنسية،  الوطنية  اجلمعية  وشكل  الفاسد  امللكي  احلكم  عىل  فثار 
يف  الوثيقة  هذه  سجلت  ثم  سييس،  جوزيف  امانول  قبل  من  املكتوبة  اإلنسان  حقوق 

الدستور الفرنيس الذي أصدرته الثورة سنة 1791م)33(.

وأقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1948م مبادئ اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان، بعد أن ظهرت القناعة بأن ما ورد يف ميثاقها مل يكن كافيا، وقد تناول اإلعالن 
حقوق أعضاء األرسة اإلنسانية عىل إهنا حقوق غري قابلة لالنتهاك، ومتثل معيارا مشرتكا 
يتضمن  ال  كان  وإن  الصعيد،  هذا  عىل  منجزاهتا  واألمم  الشعوب  أساسه  عىل  تقيس 
إلزاما للدول األعضاء يف األمم املتحدة وال يتوفر عىل الضامنات الكافية لعدم انتهاكه. 
ولذا اجتهت املنظمة إىل مهمة حتويل املبادئ التي جاء هبا اإلعالن إىل معاهدات تفرض 

التزامات عىل الدولة املصدقة هبا)34(.

ويقسم الدكتور عامر حسن فياض الوثائق الدولية حلقوق اإلنسان إىل: اجليل األول 
يتمثل باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 1948 الفردية البعد، ثم اجليل الثاين املتمثل 
بالعهود الدولية السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتامعية التي شملت حقوق فردية 
الطفل وحقوق  املرأة وحقوق  مطعمة بحقوق مجاعية واجتامعية مثل إعالنات حقوق 



325املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

حيث  من  الثالث  اجليل  اإلنسان  حقوق  تدخل  التسعينات  مع  ثم  األصليني،  السكان 
أجيال  إىل  أكثر  حيتاج  واألمر  النظيفة،  البيئة  يف  واحلق  التنمية  مثل  حقوق  عىل  الرتكيز 

رابعة وخامسة تعزز احلقوق اجلامعية وبشكل متوازن مع احلقوق الفردية)35(.

التمييز  فيه  جرى  الذي  اإلنسان،  حلقوق  الغريب  للتفسري  قوية  انتقادات  وجهت  وقد 
بني حقوق اإلنسان وحقوق املواطن. ولكن من هو هذا اإلنسان املتميز عن املواطن؟ إنه 
اإلنسان األناين املنفصل عن املجتمع، إنه عضو املجتمع الربجوازي يف نظر ماركس. فاحلرية 
املتحدة أن اإلنسان باستطاعته أن يفعل  تتحدد حسب وثيقة احلقوق الصادرة عن األمم 
كل ما ال يرض باآلخرين. فهي ال ترتكز عىل عالقات اإلنسان باإلنسان اآلخر، وإنام عىل 
انفصال اإلنسان عن اإلنسان، إهنا احلق يف هذا االنفصال. والتطبيق العميل للحرية يري 
يف حق امللكية الفردية، إذ هي حق اإلنسان يف التمتع بثروته والترصف هبا وفق مشيئته، من 
دون االهتامم بسائر الناس وبصورة مستقلة عن املجتمع؛ إنه احلق األناين، الذي يتجىل فيه 
اآلخر ليس حمل لتحقيق احلرية، وإنام مقيد هلا. وهكذا بالنسبة لسائر احلقوق. فاألمن وهو 
أسمى مبدأ اجتامعي يقوم عىل احلامية التي يمنحها املجتمع لكل عضو حلفظ حياته وحقوقه 

وحريته، وبالتايل فهو الضامن للحفاظ عىل فرديته وأنانيته)36(.

فردا  بمعنى  األناين،  اإلنسان  يتخطى  اإلنسان  حقوق  من  حق  أي  ثمة  ليس  إذن 
مفصوال عن املجتمع ومنطويا عىل ذاته ومنشغال بمصلحته الشخصية فقط. وإن غاية 
)فاإلنسان  إلغاؤها.  يمكن  ال  التي  الطبيعية  حقوقه  عىل  احلفاظ  هي  السيايس  التجمع 
ليس منظورا إليه يف هذه احلقوق بمثابة كائن برشي اجتامعي؛ بل عىل العكس متاما، فأن 
حتديد  بمثابة  الفرد،  إطار خارجي عن  بمثابة  تظهر  املجتمع  أي  نفسها،  البرشية  احلياة 
حاجة  الطبيعية،  الرضورة  هي  إنام  بينهام  توحد  التي  الوحيدة  والرابطة  األولية.  حريته 

املصلحة اخلاصة( )37(.
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من هنا يمكن القول بأن مفهوم حقوق اإلنسان يف العامل الغريب ال يمكن تعميمه، 
ذلك ألنه يف احلقيقة مرتبط بتصور خاص باإلنسان وحياته االجتامعية، وبالتايل فمن غري 
الصواب االدعاء بأن قيم حقوق اإلنسان يف النظر الغريب مطلقة، إذ ال يمكن اعتبارها 
مفاهيم علمية صارمة، ختضع يف التقويم ملعايري واحدة، يف كل املجتمعات عىل اختالف 

أسسها النظرية ومرجعيتها الفكرية.
السياسة  أسلحة  أحد  اإلنسان  حقوق  قضية  أصبحت  فقد  املامرسة  جمال  يف  أما 
اخلارجية للدول الكربى، ذلك من خالل استخدامها معيارا يف تقديم املساعدات الدولية 
للدولة النامية. وال خيفى ما يرتتب عىل تنفيذه من مشكالت يف الواقع املعقد لنظام عاملي 
مل يتفق عىل اجتاهاته وقيمه األساسية وموازينه، مما يفتح الباب لصور من التدخل غري 
الدفاع عن حقوق اإلنسان، خصوصا  للدول حتت شعار  الداخلية  الشؤون  املسوغ يف 
مع دخول أطراف غري حكومية أصبحت بمقتىض أهدافها وأنشطتها ذات صلة كبرية 
الداخلية  التدخل اخلارجي يف السياسة  باملوضوع، مما يفتح ملزيد من االقتناع باحلق يف 
للخصوصية  اعتبار  دون  ومن  الغريب،  النموذج  معيار  وفق  ذلك  يري  طبعا  للدول، 

الثقافية واالجتامعية والدينية للمجتمعات)38(.
فضال عن اختاذ موضوع الدفاع عن حقوق اإلنسان كسالح ضد الدول، من أجل 
احلكم  يف  املعايري  ازدواجية  إىل  النظر  ويمكن  السياسية.  ملصاهلا  الكربى  الدول  مترير 
والتطبيق يف قضايا عديدة حدثت يف العامل، مثل القضية الفلسطينية واملشكلة البوسنية 
وغريها التي جرت فيها انتهاكات حلقوق اإلنسان أفزعت الضمري اإلنساين، إال إهنا مل 
تواجه بموقف عادل من الدول الكربى للدفاع عن حقوق اإلنسان ورد العدوان عليها. 
وشمل هذا املوقف املنظامت الدولية التي اكتفت بمجرد اإلدانة الباهتة التي ال تتناسب 
بنفس  الكربى  اجلرائم  هذه  عن  املسؤولني  تالحق  فلم  والترشيد،  املجازر  حجم  مع 

احلامس الذي تظهره يف شأن أحداث أقل أمهية جتري يف دول أخرى)39(.
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الثاني املبحث 

 حقوق اإلنسان عند اإلمام علي )عليه السالم( يف ضوء عهده ملالك األشرت

جاءت خالفة اإلمام عيل يف ظروف عصيبة مرت هبا األمة اإلسالمية، حيث شهدت 
عن  لتعرب  املدينة  إىل  وفودها  قدمت  حني  األمصار،  خمتلف  فيها  اشرتكت  عارمة  ثورة 
سخطها عىل عثامن بن عفان الذي مل يف بمسؤولياته يف إقامة العدل، فقتل عىل أثرها 
األمر الذي احدث فتنة عمياء هزت كيان األمة اإلسالمية، وكانت بمثابة الزلزال الذي 
أضعف أساسات البناء السيايس اإلسالمي، وبالتايل كان من العوامل التي عجلت بأهناء 

مرحلة اخلالفة باستشهاد اإلمام ثم تسلط بني أمية عىل الدولة اإلسالمية)40(.

سلطت  قد  اإلمام،  بخالفة  أحاطت  التي  واملالبسات  املضطربة  الظروف  تلك  إن 
الضوء عىل عظم شخصية اإلمام وثراء سريته، فكانت املشكالت الكربى والرصاعات 
به إال  التي حلت باألمة اإلسالمية تتطلب قرارا حاسام وموقفا صلبا، ال يقوم  العنيفة 
األفذاذ من الناس، وكشفت عن سرية ثرية تبدت فيها القرارات واملواقف كمنار تيضء 
املنهل  االستفادة من ذلك  قدرته وموهبته  ما شاءت  منها  ينهل  بعده،  الطريق ملن جاء 

الرحب والعطاء الثر.

صوتا  األبعدون  فيها  وجد  نادرة،  قدسية  هبالة  أحيطت  قد  اإلمام  شخصية  أن  كام 
الرسالة  العلم من صاحب  فيها األقربون صحابيا جليال زق  للعدالة اإلنسانية، وملس 
أن ريّب يف حجره إىل خليفة ألمته، ومتسك هبا األدنون ألهنا طهرت من  األعظم، منذ 

اجلليل األعىل الذي أراد هلا أن تكون هاديا لرسالته ومنارا لبالده.

أما البحث عن موضوع حقوق اإلنسان لدى اإلمام فهو بحث شيق وعميق، تتداخل 
فيه األقوال واألفعال، وتتجانس فيه العقائد واملواقف. واألسئلة التي تستوجب اإلجابة 
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عنها هي: هل يمكننا أن نعثر عىل متبنيات حلقوق اإلنسان يف أقوال اإلمام؟ وإن كانت 
كذلك فهل التزم هبا اإلمام كمبادئ عمل يف سريته العملية؟ وإن صح ذلك فهل اعتمدت 
كمنهج عمل للدولة حني أصبح عىل قمة اهلرم السلطوي؟ ومن ثم أيمكننا االدعاء بأن 
اإلمام ليس كآخرين، الذين إذا قالوا نقضوا وإذا عاهدوا نكلوا. بل تبدو سريته بقوله 
وفعله وتقريره مزيا واحدا يعكس صورة من صور الكامل املتفرد، والتمسك املعصوم 
بثوابت الرشع الذي يعز فصله ويستحيل نقضه، مهام جاءت النتائج وغلت التضحيات؟

اأوال: احلقوق املدنية

حق العمل وامللكية اخلا�سة:
مع أن اإلمام كان يستشف من بعض حديثه تلك النظرة الدونية إىل احلياة، إال أن 
الرهبانية واالقتصار عىل  العمل والكسب ورفض  التأكيد عىل أمهية  ذلك مل يمنعه من 
العبادة، فهو )عليه السالم( يأمر واليه ب)استوص بالتجار وذوي الصناعات وأويص 
اجلامعة  ينفع  الذي  العمل  عىل  باحلث  يكتف  ومل   .)41( املنافع(  مواد  خريا،...فأهنم  هبم 
عمله،  عىل  العامل  يرب  أال  اشرتط  العمل،  هذا  شأن  من  وإلعالء  العاملني،  ورعاية 
فالعمل الذي ال يواكبه رضا وجداين عميق من قبل العامل، فيه إساءة للحرية والعمل 
نفسه؛ وإنصافا للشخص حيرم إكراهه عىل عمل من غري مربر، كام البد أن تكون ثمرة 
الذين  القرية  أهل  نذكر  ذلك  عىل  تطبيقي  وكمثال  وحده)42(.  العامل  حق  من  العمل 
طلبوا من حاكمهم إعادة فتح جمرى هنر سابق قد اندثر، وذلك بأمر القادرين عىل العمل 
ثم  النهر،  حفر  إىل  الناس  يدعو  أن  منه،  وطلب  ذلك،  رفض  اإلمام  ولكن  بالسخرة، 

يكون األجر والنهر فيام بعد ملن عملوا بميلء إرادهتم)43(.

جلشع  مرصاعيه  عىل  مفتوحا  السوق  يكون  أن  اإلمام  عند  العمل  حرية  تعني  وال 
مراقبة  من  للدولة  البد  وإنام  الرأساملية،  الدول  يف  السوق  حال  هو  كام  التجار،  بعض 
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حركة السوق، وتنظيمها وفقا ملوازين التكافؤ يف الفرص وحتقيق العدالة. فقد نبه اإلمام 
من  بالفريقني  جتحف  ال  وأسعار  عدل،  بموازين  سمحا  بيعا  البيع  )وليكن  العهد:  يف 
البائع واملبتاع ]املشرتي[، فمن قارف ]خالط[ حكرة ]االحتكار[ بعد هنيك إياه فنّكل 

]عاقبه[، وعاقب يف غري إرساف ]جتاوز حد العدل[( )44(.

ويركز اإلمام يف سياق توصياته إىل عامله أن يكون هدفه األساس البناء واألعامر وال 
يكون مبلغ مهه أخذ الرضائب، فيقول: )وليكن نظرك يف عامرة األرض أبلغ من نظرك يف 
استجالب اخلراج، الن ذلك ال يدرك إال بالعامرة( )45(. ويضيف اإلمام برضورة مراعات 
الناس يف أخذ الرضائب: )فأن شكو ثقال أو علة...خففت عنهم بام ترجو أن يصلح به 
أمرهم( )46(. الن ذلك فيه صالح احلاكم واملحكومني، )فأنه ذخر يعودون به عليك يف 
عامرة بالدك وتزيني واليتك، مع استجالبك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل 

فيهم( )47(.

وقد ورد عن اإلمام )عليه السالم( يف رواية مفصلة أنه بعث أحد عامل جباية الزكاة، 
وأوصاه بتقوى اهلل ورعاية حقوقه، فأن وصل لتلك املنطقة نزل بعيدا عن البيوت، ثم 
يأتيها وهو عىل سكينة ووقار فيسلم عىل أهلها ويقول هلم، أرسلت إليكم ألخذ منكم 
حق اهلل يف أموالكم، فأن قال قائل ليس عيّل حق، فال تراجعه، وإن أنعم منعم فانطلق 
تدخل  فال  دخلت  وإن  بأذنه،  إال  تدخل  وال  خريا،  إال  تعده  أو  ختيفه  أن  غري  من  معه 
دخول متسلط عليه وال عنف به، ثم أقسم املال قسمني وخريه يف أحدهم وخذ اآلخر، 
وهكذا حتى يبقى ما فيه حق اهلل)48(. ويف احلقيقة فأن هذا التعامل مع املواطنني عند أخذ 

الرضيبة املفروضة عليهم، هو أرقى تعامل يمكن أن يتصور يف نظام رضيبي حضاري.

ذلك الن للمسلم حرمة يف نفسه وأهله وماله ال يوز التعدي عليها، بل متتد هذه 
احلرمة لتشمل كافة مواطني الدولة اإلسالمية سواء من املسلمني وغريهم، فقد جاء يف 
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هنج البالغة، )ال ترضبن أحدا سوطا ملكان درهم، وال متسن مال أحد من الناس مصل 
وال معاهد، إال أن جتدوا فرسا أو سالحا يعدى به عىل أهل اإلسالم( )49(. حينئذ خيرج 
املرء من كونه مواطن ويصبح معادي يستحق العقوبة والردع. بل نجد أن اإلمام قد حث 
الناس عىل اجلهاد حينام بلغه )أن رجال منهم ] األعداء[ كان يدخل عىل املرأة املسلمة 
واألخرى املعاهدة، فينتزع حجلها وقلبها وقالئدها...ثم انرصفوا وافرين ما نال رجال 
منهم كلم وال أريق هلم دم، فلو أن أمرأ مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان 

به عندي جدير( )50(.

ال�سمان االجتماعي:

يؤكد اإلمام عيل يف عهده إىل عامله عىل رضورة إحاطة الطبقة الفقرية من املحتاجني 
من  السفىل  الطبقة  يف  اهلل  )اهلل  يقول:  حيث  األزمة،  بالرعاية  العاهات  وذي  واملرض 
ما  هلل  ...والزمني...واحفظ  البؤيس  وأهل  واملحتاجني  واملساكني  هلم  حيلة  ال  الذين 
االنشغال  بحجة  ذلك  يف  التقصري  عدم  ورضورة   .)51( فيهم(  حقه  استحفظك..من 
تعذر  ال  فأنك  النعمة[،  ]طغيان  بطر  عنهم  يشغلنك  )فال  للمجتمع،  العليا  باملصالح 
بتضييع التافه ]البسيط احلقري[ ألحكامك الكثري املهم( )52(. ثم يشري اإلمام إىل رشحية 
الدولة، )وتعهد  إىل رعاية خاصة من  بحاجة  التي هي  االجتامعية  الرشائح  أخرى من 
للمسألة  ينصب  وال  له  حيلة  ال  ممن  فيه[  ]املتقدمون  السن  يف  الرقة  وذوي  اليتم  أهل 

نفسه، وذلك عىل الوالة ثقيل()53(.

الرشائح  هذه  مراعات  عىل  احلرص  شديد  كان  فقد  العملية،  املامرسة  جمال  يف  أما 
الضعيفة ومواساهتا، وقد نزلت فيه آيات من التنزيل تقديرا لعطاءه، فقد ذكر الواحدي 
أن عليا )عليه السالم( حصل عىل كمية من الشعري أجرا عىل عمل قام به، فأتى به إىل 
بيته فأخذوا ثلثه وعملوا منه خبزا ليأكلوه، فجاءهم مسكني فدفعوه إليه، فعملوا الثلث 
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ذلك.  فأطعموه  أسري  فسأهلم  الثالث  الثلث  ثم عملوا  إياه،  فأعطوه  يتيام  وأتاهم  الثاين 
َعاَم َعلَي  فطووا يف كل ذلك الوقت من غري طعام، فنزلت هذه اآلية:  َوُيْطعُِموَن الّطَ

ِسيًرا )االنسان:8( )54(.
َ
ُحّبِهِ ِمْسِكيًنا َوَيتِيًما َوأ

عليه  خالفته  زمن  ففي  اإلسالمية،  الدولة  رعايا  من  أحد  العطاء  من  يستثني  ومل 
السالم مر به شيخ كبري مكفوف يسأل الناس، فسأل اإلمام ما هذا؟ فقالوا له نرصاين، 
فقال اإلمام: استعملتموه حتى إذا كرب وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت املال)55(. 
ثوبني  فابتاع  السوق  إىل  يوما  جاء  املؤمنني  أمري  أن  السالم(  )عليه  الباقر  اإلمام  وعن 
أحدمها بثالث دراهم واآلخر بدرمهني، فدفع األول إىل عبده قنرب، فقال له قنرب، أنت 
أوال به، ألنك تصعد املنرب وختطب الناس، فأجابه اإلمام: أنت شاب ولك رشه الشباب، 
وأنا أستحي من ريب أن أكون أفضل منك لباسا، لقد سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

واله وسلم( يقول: ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون)56(.

التقصري يف ذلك، ويف  يلمس منهم يشء من  لعامله عندما  املحاسبة  كام كان شديد 
أن  بلغه  عليه  اهلل  سالم  أنه  ومنها  املقام.  هذا  يف  مثاال  يكون  أن  يصح  مما  كثريا  سريته 
عامله عبد اهلل بن العباس قد جتاوز عىل بعض األموال العامة، وهذا الشخص من أقرب 
املقربني إىل اإلمام، أوال ألنه ابن عمه، وثانيا ألن ابن عباس كان لصيقا باألمام كونه أحد 
مستشاريه وقادته، فبعث إليه كتابا يذكر فيه خاصية القرب هلذا الرجل، فيقول: )أما بعد 
فأين كنت أرشكتك يف أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي، ومل يكن من أهيل رجل أوثق 
منك يف نفيس( )57( . ويف نفس الوقت فأن ذلك مل يمنعه من غض الطرف عىل جرأته عىل 
املال العام فيوبخه، وقد جاء يف الكتاب: )أهيا املعدود عندنا من ذوي األلباب كيف تسيغ 
رشابا وطعاما، وأنت تعلم أنك تأكل حراما وترشب حراما، وتبتاع اإلماء وتنكح النساء 
من مال اليتامى واملساكني واملؤمنني واملجاهدين، الذين أفاء اهلل عليهم هذه األموال...
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واهلل لو أن احلسن واحلسني فعال مثل الذي فعلت، ما كانت هلام عندي هوادة وال ظفرا 
مني بإرادة حتى آخذ احلق منهام وأزيح الباطل عن مظلمتهام( )58(.

ومنها أيضا أنه أتته العيون بخرب عن عامله يف البرصة عثامن بن حنيف، حيث بلغه 
أنه دعي إىل وليمة فأجاب الدعوة!! وملجرد أنه شك يف مصدر هذه األموال ورضورة 
عاقبة  من  وحيذره  مرا،  نقدا  فيه  ينتقده  طويال  كتابا  إليه  كتب  الشبهات،  من  االحرتاز 
اشتبه  فان  املقضم  هذ  من  تقضمه  ما  إىل  )فانظر  منه:  فقرة  هذه  الشبهات،  يف  الوقوع 
عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه( )59(. ثم يذكره بسريته ومواساته 
للفقراء، إذ يقول: )أال وإن إمامكم قد أكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، أال 
وإنكم ال تقدرون عىل ذلك، ولكن أعينوين بورع واجتهاد وعفة وسداد...ولو شئت 
القز، ولكن  ونسائج هذا  القمح  ولباب هذا  العسل  إىل مصفى هذا  الطريق  الهتديت 
الياممة  أو  باحلجاز  األطعمة، ولعل  إىل ختري  يغلبني هواي ويقودين جشعي  أن  هيهات 
من ال طمع له يف القرص وال عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحويل بطون رثى وأكباد 
حرى...أأقنع من نفيس بأن يقال أمري املؤمنني وال أشاركهم يف مكاره الدهر، أو أكون 

أسوة هلم يف جشوبة العيش( )60(.

حرية التنقل وال�سكنى:

فقد ورد يف نص العهد يف سياق احلديث عن أصحاب األعامل واحلرفيني، ورضورة 
رعايتهم من قبل السلطة فضال عن اعرتاضهم ومنعهم وهم يسعون حثيثا طلبا للرزق يف 
أطراف البالد املرتامية، حيث يقول: )وجالهبا ]األرزاق[ من املباعد واملطارح ]األماكن 
البعيدة[، يف برك وبحرك وسهلك وجبلك، وحيث ال يلتئم الناس ملواضعها ]ال يمكن 
وصول الناس إليها[ وال يرتئون عليها، فأهنم سلم ]أي التجار والصناع[ ال ختاف بائقته 

]دهاؤه[، وصلح ال ختشى غائله، وتفقد أمورهم بحرضتك ويف حوايش بالدك( )61(.
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يظهر من كالم اإلمام أن توصيته هبذه الرشحية، لكوهنا أوال ألهنا تقدم يف حركتها 
فتكون  أناس مساملني ال خيشى من جانبهم،  وثانيا ألهنم  للمجتمع،  وتنقلها اخلدمات 
حركتهم نافعة عىل العموم. ولكن سرية اإلمام تبني أنه مل يمنع أحد حتى حني شك يف 
نواياهم. فقد استأذن طلحة والزبري اإلمام يف اخلروج إىل مكة معتمرين، ولكن اإلمام 
أظهر هلام شيئا من الشك فيام صمام عليه، فأكدا له أهنام ال يريدان غري العمرة، فسمح هلام 
يف اخلروج، مع أنه مل يزايله الشك يف نوايامها)62(. وتذكر املصادر التارخيية أنه أكد عليهام 
البيعة له، لتكون احلجة عليها أوثق فيام لو انقلبا عليه. وفعال كان شك اإلمام يف حمله ومل 
يتجها إىل مكة، وإنام كانت وجهتهام إىل البرصة، التي حثوا أهلها عىل اخلروج عن طاعة 

اإلمام، وحدوث معركة اجلمل)63(.

الظروف  يف  حتى  التنقل  من  األشخاص  منع  عدم  اقتضت  اإلمام  فلسفة  إن  بل 
العصيبة، فقد بلغه أن رجاال من أهل املدينة خيرجون خلسه لالنضامم إىل صف معاوية، 
فكتب إىل عامله عىل املدينة، ال ليأمره بمنعهم عن اخلروج واالنضامم إىل العدو، وإنام 
كتب له بأن ال تأس لفراق مثل هؤالء الذين مالوا إىل الطمع، فرجحوا الباطل عىل احلق. 
وجاء فيه: )أما بعد، فقد بلغني أن رجاال ممن قبلك يتسللون إىل معاوية، فال تأسف عىل 
ما يفوتك من عددهم ويذهب عنك مددهم، فكفى هلم غيا ولك منهم شافيا فرارهم من 

اهلدى واحلق، وإيضاعهم إىل العمى واجلهل...فهربوا إىل األثرة( )64(.
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حرية االعتقاد:

واللطف هبم،  للرعية، واملحبة هلم  الرمحة  قلبك  بقوله: )وأشعر  اإلمام عامله  يأمر 
وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإهنم صنفان أما أخو لك يف الدين، وإما 
نظري لك يف اخللق(. )65( ويمكن أن نستفيد من هذا النص حرية املعتقد؛ ذلك الن الرعية 
بحسب النص هم صنفان، والصنف األول هم املسلمون، الذين ينتظمون مع احلاكم 
املسلم حتت عنوان )األخوة اإلسالمية(، أما الصنف الثاين فأنه يشمل كل من ال ينتمي 
إىل صنف املسلمني. وملا كان اإلسالم دين وعقيدة، فأن الصنف الثاين يشتمل عىل كل 
من له دين وعقيدة غري إسالمية من مواطني الدولة اإلسالمية. إذن فأن رعايا الدولة 
اإلسالمية ومواطنيها هم من ديانات وعقائد خمتلف، وهي معروفة ومشخصة وليست 
خافية عىل احلاكم اإلسالمي، وإن اإلمام سالم اهلل عليه حني وجه حاكمه عىل مرص ليس 
السامح هلم وغض الطرف عنهم يف ممارسة دينهم وعقائدهم بحرية، وإنام يتوجب عليه 
أن يتوجه هلم مجيعا بمختلف انتامءاهتم الدينية والعقائدية باملحبة والرمحة عليهم واللطف 

هبم.

ولو رجعنا إىل التاريخ اإلسالمي، وعددنا حركة اخلوارج حركة عقائدية تصحيحية 
إىل  الوصول  يستهدفون  ال  كانوا  ألهنم  سياسية  وليست  نظرهم(،  وجهة  من  )طبعا 
السلطة، وإنام تصحيح مسار األمة، وذلك ما نبه إليه اإلمام حني قال: ال تقتلوا اخلوارج 

بعدي، فليس من طلب احلق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه)66(.

ولكن معارضة اخلوارج لألمام مل يقاهبا )عليه السالم( إال بمنتهى الروية يف حماولة 
الستيعاهبم. لقد كان اإلمام خليفة وكانوا هم من رعاياه، وكان بإمكانه أن ينفذ فيهم 
أشد أنواع العقوبات، ولكنه مل يسجنهم ومل يلدهم، ومل يبادرهم بحرب. فأرسل إليهم 
أقرب معاونيه وأعلم مستشاريه كعبد اهلل بن عباس وصعصة بن صوحان يادلوهنم من 
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أجل عودهتم إىل صفوف األمة، ثم حاورهم بنفسه ما استطاع هلدايتهم سبيل)67(.

وال  يستكرهه  فال  إليهم،  واالنضامم  باخلروج  هيم  أحدهم  أن  اإلمام  يعرف  وكان 
يستبقيه، ويفسح هلم املجال الن يتوجهوا حيث يشاؤون، وحيسن معاملة من أقام منهم، 
الفيء  من  نصيبهم  يعطيهم  كان  أنه  ثم   . أحد،  من أصحابه  له  يتعرض  أن  يرض  وال 
أسوة بسائر الناس. فالناس أحرار يف ما يرون من قول وعمل، ومواالة ومعاداة، إال أن 
يتجاوزوا عىل الناس ويعتدوا عليهم ويفسدوا يف األرض، حينذاك يتوجب عىل اإلمام 

إلزامهم باحلدود يف غري لني)68(.

حق احلياة:

ومن وصايا اإلمام ملالك األشرت حرمة حياة اإلنسان وعدم سفك الدماء، فكتب: 
)إياك والدماء وسفكها بغري حلها، فليس يشء أدعى لنقمة وال أعظم لتبعة، وال أحرى 

بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغري حقها)69(.

وبطل  حرب  رجل  اإلمام  أن  أقول  حني  برهان  إىل  بحاجة  هو  أمرا  أدعي  ولست 
املسلمني واملرشكني وغزواهتم، وقتل يف تلك احلروب  معارك، فقد شارك يف حروب 
وأحد  بدر  وكانت  بيوتاهتا.  وكبار  قريش  بأعالم  وبطش  املرشكني،  أبطال  واملغازي 
باحلروب  املليئة  السرية  تلك  عن  تساءلنا  لو  ولكن  أقول.  ما  عىل  شواهد  واخلندق 
والتاريخ املضمخة بالدماء، هل كان ذلك كاشف عن عدم رعاية حق اإلنسان يف احلياة 
أم كان ناتج عن عقيدة راسخة برشعية اجلهاد؟ بداية يرصح اإلمام يف النص السابق عىل 
حتذيره عامله من مقاربة سفك الدماء بغري حق. ثم يردف ذلك بام يكشف عن فلسفته 
اخلاصة التي تذهب إىل أن سفك الدماء من غري وجه حق، هي أكرب جريمة يمكن أن 
النعمة  زوال  توجب  التي  للنقمة،  آخر  يشء  أي  من  أكثر  مدعاة  وهي  إنسان،  يقرتفها 

وانقطاع مدهتا.
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ولو عدنا لسرية اإلمام )عليه السالم( لنبحث عن الشواهد حية، التي ال سبيل إليها 
بتأويل، وال يتطرق إليها شك. إذ تذكر كتب التاريخ أن رجال من اخلوارج سمع حديث 
ال  الذي  الكاره  إعجاب  معجبا  فصاح  حديثه  فبهره  مجاعته،  بعض  يعض  وهو  اإلمام 
يملك بغضه وال إعجابه: قاتله اهلل كافرا ما أفقهه. فانتفض بعض اتباع اإلمام ليقتلوه، 

فنهاهم اإلمام وقال هلم: إنام هو سب بسب أو عفو عن ذنب)70(.

كام أن تاريخ اإلمام يتحدث عن بعض املشاغبني يف مجاعته، الذين يعرتضون عليه يف 
كل خطوة، ويثقلون عليه باللجاجة يف مواقف تضيق فيها الصدور. )ومل يكن األشعث 
بن قيس بالوحيد يف هذا الباب، بل كانوا له رشكاء من اخلوارج وغري اخلوارج، يظهرون 
بالعنت يف غري موضعه ويذهبون به وراء حده...أال خيطر عىل البال هنا، أن رضبة من 
الرضبات القاضية كانت تنجع يف هذا العنت املكرب، حيث ال تنجع العقوبة الرشعية 
أو االحاييل السياسية؟ ماذا لو أن اإلمام جرد سيفه بني أولئك املشاغبني، وأطاح برأس 
الفور من يقوم مقامه ...؟  يفيق أحد إىل نفسه، ثم وىل عىل  األشعث بن قيس قبل أن 
املتفرق،  املتطاول ويتمع  املشاغب وهياب  فيسكن  فعلها،  الرهبة  تفعل  أن  بعيدا  أكان 
امليكافيلية، واستساغته  اعتمدته  املنهج  بعد ذلك عىل اإلمام؟()71(. هذا  ويقل اخلالف 
يف  ذلك  فليس  هيهات  ولكن  املجتمع.  حلفظ  رضورة  االشرتاكية  واعتربته  الربغامتية، 
فلسفة احلكم عند اإلمام، وال طريقته يف التعامل مع موضوع الدماء، مع علمه بنجاعته، 

وعدم غيابه عن نظره.

حتى قتال العدو عند اإلمام له أصوله وأخالقياته، )فليس الغدر قتاال، وال املباغتة 
دون اإلعذار جائزا عنده، بل البد من االلتزام باألصول األخالقية. ومن هنا فأن اإلمام 
إال  بقتال  تبدأ  أن  إياك  قائال:  أوصاه  مناوئيه  إىل  اجليش  مقدمة  يف  األشرت  أرسل  حينام 
قتاهلم  عىل  بغضهم  حيملك  وال  منهم،  وتسمع  فتدعوهم  تلقاهم  حتى  يبدؤوك،  أن 
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قبل دعائهم واإلعذار إليهم مرة بعد مرة( )72(. فليس البغض أو العصبية ما حيمل عىل 
القتل عند اإلمام، وإنام احلجة واإلعذار بالنصيحة مرة تلو األخرى، حتى إفراغ الوسع 
وقيام احلجة عىل القتال. وليس قوله السابق ملالك نصيحة خاضعة الشرتاطات احلرب 
وتقلباهتا، وإنام هي فلسفة عمل وضوابط رشع ال يمكن جتاوزه. فحني سمع أن مجاعة 
اخلوارج )خارجون عليك فبادرهم قبل أن يبادروك، فقال: ال أقاتلهم حتى يقاتلوين، 
وسيفعلون. وكذلك فعل قبل وقعة اجلمل، وقبل وقعة صفني، وقبل كل وقعة صغرت 
وينهي رجاله عن  السلم  إىل  يدعوهم  أو غمض،  العدو  فيها عداء  أو كربت، ووضح 

املبادأة بالرش، فام رفع يده بالسيف قط، إال وقد بسطها قبل ذلك للسالم( )73(.

العدالة:

جاء يف نص العهد: )وإن أفضل قرة عني الوالة استقامة العدل يف البالد، وظهور 
مودة الرعية( )74(.

لقد ركز اإلمام عىل موضوع العدل أيام تركيز، سواء عىل مستوى توجيهه ونصحه 
العملية، حني كان خارج  الفعيل وممارساته  أم عىل مستوى عمله  ومواعظه لآلخرين، 
السلطة أم حينام تسلم مقاليد خالفة املسلمني؛ ذلك الن العدل أوال قيمة من قيم الدين 
ومعيار للرشيعة، فكان متسك اإلمام هبذه القيم بمقدار متسكه بدينه ورشيعتها املقدسة. 
كام أن تشدده يف التزام قيم العدالة االجتامعية وحتقيق املساواة، ورفضه التام ألي ممارسة 
أو تطبيق عميل حييد عنها ولو بصورة آنية، اقتضاء للمصالح العليا والعتبارات السياسة 
ومتطلبات الظروف التي حتيط بالدولة؛ كون أن خالفة اإلمام جاءت بعد ثورة عارمة 
اإلسالم  قيم  عن  الدولة  سياسة  ابتعاد  نتيجة  قبل،  من  اإلسالمي  املجتمع  يشهدها  مل 
إىل  للمجتمع  انقسام ملحوظ  واملساواة، فظهر خالهلا  العدل  قامت عىل  التي  األصيلة 
طبقات متاميزة عىل أسس عرقية ومادية، فكان تشدد اإلمام يف التمسك بتلك القيم من 
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تأكيده عىل واليه إىل مرص  لذا جاء  الناس من جديد.  أجل إعادهتا وإحيائها يف نفوس 
بالنص السابق، عىل إقرار احلق رشيعة بني الناس وحتقيق العدالة يب أن تكون القيمة 
وجلب  املواطنني  رضا  لكسب  الصحيحة  األرضية  توفري  ذلك  ويف  للحاكم،  العليا 

مودهتم، وهي يف الوقت ذاته حتقق رضا اهلل تعاىل.

وملا بويع اإلمام عىل اخلالفة وهنض بأعبائها، كان عازما عىل إعادة احلق إىل نصابة 
مهام كلفه األمر، فقام خطيبا يف الناس فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: أال ال يقولن رجال 
منكم قد غمرهتم الدنيا فاختذوا العقار وفجروا األهنار وركبوا اخليول الفارهة، واختذوا 
فيه،  خيوضون  كانوا  ما  منعتهم  إذا  وشنارا  عارا  عليهم  ذلك  فصار  الروقة  الوصائف 
ابن  حرمنا  ويقولون  ويستنكرون  ذلك  فينقمون  يعملون،  التي  حقوقهم  إىل  وأرصهتم 
أيب طالب حقوقنا. أال وأيام رجل استجاب هلل وللرسول فصدق ملتنا ودخل يف ديننا 
فانتم عباد اهلل واملال مال اهلل  قبلتنا فقد استوجب حقوق اإلسالم وحدوده،  واستقبل 
يقسم بينكم بالسوية، ال فضل الحد عىل أحد( )75(. بل وأقسم عىل نفسه أن يعيد كل 
احلقوق التي اغتصبت إىل مستحقيها، إذ يرصح: واهلل لو وجدته قد تزوج به النساء وملك 

به اإلماء لرددته، فأن يف العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فاجلور عليه أضيق)76(.

وطلب من اإلمام تفضيل بعض األرشاف ممن يتخوف منه خمالفته وحيتمل افرتاقه 
عن مجاعته، الن الناس أصحاب دنيا وملا رأوا ما يفعله معاوية بمن انقطع إليه منهم، فأن 
استتب األمر لك عدت إىل سريتك إىل أحسن ما كنت عليه من العدل يف الرعية والقسم 
بالسوية. فأجاهبم: أتأمروين أن أطلب النرص باجلور فيمن وليت عليه من أهل اإلسالم، 
واهلل ما أطور به ما سمر سمري وما أم نجم يف السامء نجام، ولو كان ماهلم مايل لسويت 

بينهم فكيف وإنام هي أمواهلم)77(.

وكان اإلمام )عليه السالم( إذا عني واليا عىل إقليم من أقاليم أو مدينة من مدن الدولة 
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اإلسالمية، أعطاه عهدا يقرأه عىل الناس، فأن أقره الناس، كان ذلك العهد بمثابة العقد 
بينه وبني الناس، ال يوز هلم أن ينحرفوا عنه، وال يوز للحاكم أن يتأوله أو خيالفه، وإن 
خالفه وانحرف عنه يف يشء قليل أو كثري، كان ذلك موجبا للحساب والعقوبة. لقد ربط 
املراقبة هلم، فكانت تلك  به، فكان شديد  بالشعب بمثل ما أرتبط  اإلمام والته وعامله 
اخلطوة الرائعة منسجمة مع دستوره العام يف احلقوق والواجبات، وهي تنسجم مع أرقى 
دساتري األمم يف وقتنا احلارض، حني جعل من املحكوم نفسه رقيبا أعىل عىل احلاكم)78(. 

وهكذا فعل حني وىل اإلمام مالك األشرت عىل مرص.

فكانت أوىل الفقرات من وصايا اإلمام إىل واليه هي املحافظة عىل القانون وااللتزام 
به، ف)أمره بتقوى اهلل وإيثار طاعته واتباع ما أمر يف كتابه من فرائضه وسننه، التي ال 
يسعد أحد إال باتباعها وال يشقى إال مع جحودها وإضاعتها( )79(. فالوايل ليس حرا يف 
ترصفه مع الناس، وإنام هو مقيد بسنن الرشيعة وقوانينها فيام خيص احلقوق والواجبات 
بني املواطنني. ويف ذات الوقت فأن طاعة املواطنني للحاكم مرشوطة بالتزامه بالرشيعة، 
ففي كتاب اإلمام إىل أهل مرص )فاسمعوا له، أطيعوا أمره فيام طابق احلق( )80(. ذلك 
الن إقامة احلق أساس السعادة، )وليس يشء أدعى إىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل نقمته من 

إقامة عىل الظلم( )81(.

ومن وصاياه سالم اهلل عليه ملالك األشرت: )انصف اهلل وانصف الناس من نفسك، 
...، فإنك إن مل تفعل تظلم، ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون عباده( )82(. ويف هذا 
الباب روي أن امرأة اسمها )سودة( جاءت إىل اإلمام، تشكو رجال قد واله عليهم جلمع 
الصدقات فجار عليهم، وكان يصيل فلام انتهى من صالته، سأهلا ما حاجتك، فأجابته 
خلقك.  بظلم  آمرهم  مل  وأين  وعليهم،  عيل  الشاهد  أنت  اللهم  وقال:  فبكى  بخربه، 
إىل صاحبه  فدفعته  املرأة من دون ختم،  إىل  اجللد، ودفعه  كتابا عىل ورقة من  ثم كتب 
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فانرصف عنهم معزوال. وهذا نصه: )بسم اهلل الرمحن الرحيم. قد جاءتكم بينة من ربكم 
فأوفوا الكيل وامليزان وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها 
ذلك خري لكم إن كنتم مؤمنني، فإذا قرأت كتايب هذا فاحفظ بام يف يدك من عملنا حتى 

يقدم عليك من يقبضه منك، والسالم()83(.

ويتحدث اإلمام عن قضية هي يف غاية األمهية بالنسبة للحكام وذوي النفوذ، ألهنا 
كثريا ما كانت حمل ابتالء وامتحان هلم، وغالبا ما فشلوا يف ذلك، وهي أن قواعد العدالة 
توجب أن تكون عامة شاملة لكل الرعايا من غري استثناء، فال إثرة الحد من الناس مهام 
كانت له صلة القربى معه، أو كانت له حظوة لديه، بل يوصيه بعدم األثرة حتى مع نفسه، 
فيقول: )وإياك واالستئثار ]ختصيص النفس بزيادة[ بام الناس فيه إسوة ]متساوون[()84(. 
ثم يذكره برضورة األنصاف مع األهل واملقربني، بقوله: )أنصف اهلل وأنصف الناس من 
نفسك، ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى ]متيل إليه[ من رعيتك، فإنك إن مل تفعل 
تظلم، ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون عباده( )85(. ويؤكد عىل هذا املعنى بعبارة 
أخرى: )وألزم احلق من لزمه من القريب والبعيد، وكن يف ذلك صابرا حمتسبا، واقعا 
قواعد  أن  إىل  ينبه  السالم(  )عليه  قرابتك وخاصتك حيث وقع( )86(. ولكنه  ذلك من 
املحسن  يكونن  يقول: وال  الناس، حيث  بني  املعاملة  املساواة يف  تقتيض  قد ال  العدالة 
وامليسء عندك بمنزلة سواء، فإن يف ذلك تزهيدا ألهل اإلحسان يف اإلحسان، وتدريبا 
ألهل اإلساءة عىل اإلساءة، والزم كال منهم ما الزم نفسه)87(. ثم يضيف: )وإن ظنت 

الرعية بك حيفا ]ظلام[، فأصحر هلم بعذرك] بني هلم عذرك فيه[(. )88(

تطبيق  يف  قوية  مؤهالت  فيها  تتجسد  كانت  اإلمام  شخصية  أن  القول  من  والبد 
العدالة االجتامعية، وكان إلتزامه هبا بالغا ما بلغ هو السبب الذي أبعد عنه ذوي األطامع 
واألغراض الذين يمنون أنفسهم باألثرة، وأخاف ذوي املناصب والكنوز، وقطع آمال 
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حوايش السالطني، وهدد الفجرة الذين استحقوا إقامة احلدود اإلهلية. فاجتمعت هذه 
العوامل عىل التأجيج ضد اإلمام وجرت عليه النوائب واحلروب.

ثانيا: احلقوق ال�سيا�سية والق�سائية

احلقوق ال�سيا�سية:

هي  حساسية،  وأكثرها  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  تتناول  التي  القضايا  أصعب  من 
مرحلة  يتناول  البحث  وأن  خاصة  للمواطنني،  السياسية  باحلقوق  تتعلق  التي  القضايا 
تعود إىل مرحلة سابقة بأكثر من ألف عام، ولعل ذلك يرجع إىل أهنا ترتبط ارتباط مبارش 
بموضوع السلطة وصالحيات السلطان، وهم حسب الفرض الراعي األول للحقوق. 
فاحلاكم قد ال يعس عليه أن يكون كريام يف عطائه، ومنصفا يف توزيع املال، وأرحييا يف 
تقبله ألشخاص حيملون عقيدة خمالفة، ولكن حينام يصل األمر إىل صالحياته يف ممارسة 

سلطته وتقبله للمعارضة أمر ليس باليسري باسط عبارة يمكن أن تقال.

واله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  بعد  باخلالفة  أحق  أنه  يرى  كان  اإلمام  أن  نقول  بداية 
وسلم(، ألنه ربيب النبي وأخوه وصهره، وصاحب السابقة يف اإلسالم والبالء احلسن 
يف املشاهد كلها. وقد رصح النبي يف حقه الكثري من األقوال، ومنها قوله )صىل اهلل عليه 
قوله:  وأيضا  بعدي،  نبي  ال  أنه  إال  موسى  من  هارون  بمنزلة  مني  أنت  وسلم(:  واله 
النبي  من كنت مواله فهذا عيل مواله. ومن أجل ذلك طلب العباس عمه حني قبض 
اإلمام  مناف. ولكن  لبني عند  بيعة عيل عصبية  أراد  الذي  وأبو سفيان  منه، هو  البيعة 
الثالثة قبله، طابت نفسه بام كان يراه حقا له،  الفتنة. وملا بويع احلكام  البيعة خمافة  أبى 
فبايعهم مكرها، وصرب خمافة الفتنة وحفظا للدين وحقنا لدماء املسلمني)*(، وكان ناصحا 
هلم)**(. وحني قتل عثامن كان طبيعيا إذا أن يفكر يف نفسه وما غلب عليه من حقه، ولكنه 
مع ذلك مل يطلب اخلالفة ومل ينصب نفسه للبيعة، إال حني استكره عىل ذلك، حني فزع 
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الفتنة  املهاجرون واألنصار يلحون عليه يف تويل أمور األمة، وإخراجهم من تلك  إليه 
الثوار يف حال عدم  بعض  قبل  من  بالقتل  مقتل عثامن، وهدد  بعد  التي عمت  املظلمة 
 [ املطافيل  العوذ  إقبال  إيل  )فأقبلتم  احلال:  تلك  وصف  يف  يقول  وهو  هلم)89(.  إجابته 
األنثى صاحب األوالد[ عىل أوالدها، تقولون: البيعة البيعة! قبضت كفي فبسطتموها 
ونازعتكم يدي فجاذبتموها( )90(. ويكشف اإلمام رس طلبه للحكم، وقبوله للخالفة 
بقوله: )اللهم إنك تعلم أنه مل يكن الذي كان منا منافسة يف سلطان، وال التامس يشء من 
فضول احلطام، ولكن لنرد املعامل من دينك، ونظهر اإلصالح يف بالدك، فيأمن املظلومون 

من عبادك، وتقام املعطلة من حدودك( )91(.

ثم أنه عليه السالم ملا بويع مل يكره أحدا عليها، وإنام قبل البيعة ممن بايعه وترك من مل 
يرد أن يبايعه، فرتك عبد اهلل بن عمر وسعد بن أيب وقاس وحممد بن مسلمة األنصاري)92(.

وملا أراد بعض الثوار أن يرغموا أولئك النفر املتخلفني عن البيعة، وحيملوهم قسا 
إىل حرية  تستند  البيعة  العامة يف شأن  قاعدته  اإلباء، الن  أشد  اإلمام ذلك  أبى  عليها، 
األفراد، فمن بايع قبلت منه، ومن أبى فهو حر يف رأيه. كام أن عبد بن عمر ملا أبى البيعة 
لإلمام أراد نفر أن يقدم كفيال لئال يثري الفتنة، فأبى أيضا من تقديم الكفيل، فقال هلم 

اإلمام خلو سبيله، وأنا كفيله)93(.

وإن كانت فلسفة اإلمام تستلزم احلرية السياسية واملسؤولية الرشعية، يف وقت السلم 
ويف قضية البيعة، التي هي عقد وحرية االختيار فيه ركن أساس، فام هو موقفه من حرية 
الرأي يف وقت احلرب؟ إذ إن الدول الديمقراطية احلديثة تعلن فيها حالة الطوارئ، التي 
تضيق فيها كثري من حاالت احلرية املعتادة. أما عند اإلمام فاألمر خمتلف. فقد جاء حبيب 
أن  منه  وطلب  احلرب،  نار  وسعرت  الفتن  اشتدت  حني  اإلمام  إىل  الفهري  مسلم  بن 
يعتزل اخلالفة ويكون األمر شورى بني املسلمني، فأشار عليه اإلمام بأن هذا ليس حملك 
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وال أنت له أهل، فقام حبيب وقال: واهلل لرتيني بحيث تكره. وليس بخاف ما يف هذا 
القول من التهديد الرصيح، ألعىل قمة يف هرم الدولة ويف زمن احلرب. فامذا يكون الرد 
عىل مثل هذا التهديد؟ هل أمر بسجنه واحليلولة دون حتقيق مبتغاه يف رصيح هتديده؟ 
أمل يكن اإلمام قادر عىل منعه؟ ماذا كان جواب اإلمام؟ إنه مل يفعل يشء من هذا القبيل، 
والفعل:  القول  يف  الناس  بحق  املعرتف  عدالته  من  الواثق  بلهجة  وقال  إليه  نظر  وإنام 

اذهب فصوب وصعد ما بدا لك)94(.

وتتخذ الدول بصورة عامة موقفا موحدا فيام إذا دامهها خطر، إذ تستحث اجلميع 
وتسوقهم بكل السبل لدرء ذلك اخلطر، أما اإلمام فقد كان طريق التعبة لديه من خالل 
أورد  يستحثهم،  للناس  كتابا  بعث  اجلمل،  حرب  إىل  خرج  فعندما  وحدها،  القناعة 
كنت  وإن  أعانني  حمسنا  كنت  فإن  إيّل،  نفر  ملا  هذا  كتايب  بلغه  من  اهلل  أذكر  وأنا   ( فيه: 
مسيئا استعتبني( )95(. حيث مل يكن اإلمام ليلجأ يف ذلك إىل أي نوع من القهر املادي أو 
املعنوي، فالقهر بمختلف ألوانه مناف ألصول رؤية اإلمام إىل احلرية ورشوطها. لقد كان 
يتوجه إىل عقول الناس بمنطق العقل وبام يملكه من حجة وبرهان، ويتوجه إىل قلوهبم 
وضامئرهم بمنطق القلب والضمري، فيلحق به من يلحق ويتخلف من يتخلف. فاألمام 
ال يقبل اإلكراه وال ييزه، وهو يأبى أن يلحق به أحد من الناس من غري بصرية وإيامن، 
به يف حرب اجلمل وحرب صفني وحرب  اللحاق  الناس عىل  أحدا من  لذلك مل يرب 
اخلوارج)96(. وتذكر املصادر التارخيية أن اإلمام مل يتخذ موقفا ضد مجاعة رفضت حماربة 
اخلوارج، منهم عبيدة السلامين والربيع بن خثيم ومعهام نحو أربعامئة رجل، قالوا لألمام 
اخلروج  عليهم  يفرض  فلم  وسابقتك.  بفضلك  علمنا  مع  هؤالء،  قتال  يف  شككنا  إنا 

حلرب اخلوارج)97(.

كام  به  يترصفون  هلم،  خاصا  ملكا  وأرضها  بسكاهنا  الدولة  يعتربون  احلكام  وكان 
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يشاؤون دون حسب أو رقيب، وكانت أموال الدولة وأمواهلم شيئا واحدا ينفقون منها 
كام يرون، وكانت مراكز الدولة واملسؤوليات العامة ملكا هلم، يعينون فيها ويعزلون عىل 
هواهم. أما اإلمام فقد أقام نظاما إداريا حمكام، حدد فيه الوظائف العامة وطرق تعيني 
املسؤولني، وبني واجباهتم وحقوقهم، وأقام عليهم تفتيشا دقيقا، ووضع أسس الثواب 

والعقاب)98(.

ويف نص عهده سالم اهلل عليه إىل مالك األشرت تفصيل دقيق لتلك األسس والقواعد 
والرشوط اإلدارية، ال جمال لذكرها هنا، ألهنا تدخل يف بحث النظام السيايس واإلداري 
حول  تدور  فكانت  اإلنسان،  حقوق  بموضوعنا  ترتبط  التي  الوصايا  أما  اإلمام.  عند 
توجيه اإلمام برضورة متسك احلاكم بقواعد القانون والرشع يف تعامله مع الناس، )وال 
إطار  اخلروج عن  يفرض عليه  الذي  األمر  فأطاع( )99(،  آمر  مؤّمر ]مسلط[  إين  تقولن 
كفيل  ذلك  ألن  الرشع،  بقواعد  وااللتزام  الشخصية  بالنظرة  املحكوم  الفردي  الفعل 
بتحقيق العدالة االجتامعية، ويستلزم رضا الرعية. ويمكن القول أن األسس الدستورية 
يف فلسفة احلكم عند اإلمام عيل تقوم عىل ثالثة أمور هي : احلق، العدل، رضا القاعدة 
الشعبية، )وليكن أحب األمور إليك أوسطها يف احلق وأعمها يف العدل وأمجعها لرض 
الرعية( )100(. الذين هم الدعائم األساسية للدولة. حيث يقول: )وإنام عامد الدين ومجاع 
]مجاعة[ املسلمني والعدة لألعداء، العامة من األمة، فليكن صفوك ]امليل[ هلم، وميلك 
معهم( )101(. كام إن )سخط العامة يحف برض اخلاصة ]يذهب برضاهم[، وأن سخط 
اخلاصة يغتفر مع رض العامة( )102(. وبالتايل فأن معيار صالح احلكام يف دستور اإلمام، 
يستشف من رض العامة، إذ يقول: )إنام يستدل عىل الصاحلني بام يري اهلل هلم عىل ألسن 
دعائم  توطيد  احلكام يف  قبل  والبطش من  العنف  التام ألساليب  عباده( )103(. ورفضه 
حكمهم، )فال تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فأن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله 

وينقله( )104(.
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ويف هذا املجال أيضا يطالب اإلمام من احلاكم أن يفرغ جزء من وقته الستامع قضايا 
احلاجات  لذوي  واجعل  يقول:  إذ  معهم،  التعامل  آداب  ويصف  وشكاياهم،  الناس 
]املتظلمني تتفرغ هلم فيه بشخصك للنظر يف مظاملهم[ منك قسام تفرغ هلم فيه شخصك، 
وجتلس هلم جملسا عاما، فتتواضع فيه هلل الذي خلقك، وتقعد عنهم جندك ]ال يتعرض 
هلم جندك[ وأعوانك من حراسك ورشطك، حتى يكلمك متكلمهم غري متعتع ]غري 
مرتدد أو خائف عن التعبري بام عنده[،.....ثم احتمل اخلرق ]العنف ضد الرفق[ منهم 

والعي ]العجز عن النطق[، ونح عنك الضيق)105(.

املسؤولية  مواقع  وخطورة  وألمهية  الدستورية،  القواعد  هذه  تطبيق  أجل  ومن 
)العامل( يف النظام اإلداري اإلسالمي، يضع اإلمام رشوطا مشددة يف عملية اختيارهم، 
فيقول: )ثم أنظر يف أمور عاملك فأستعملهم اختبارا ]باالمتحان[، وال توهلم حماباة ]من 
امليل الشخيص[ وإثرة ]استبدادا بال مشورة[،...وتوخ ]اطلب وحتر[ منهم أهل التجربة 
واحلياء، من أهل البيوتات الصاحلة، والقدم ]السابقون[ يف اإلسالم( )106(. وفضال عن 
والوفاء  الصدق  أهل  من  ]الرقباء[  العيون  )وابعث  املراقبة،  حتت  وضعهم  يب  ذلك 

عليهم( )107(.

وقد طبق اإلمام تلك الرشوط بدقة ورصامة، ومل يرض أن يتنازل عنها، مهام كانت 
األسباب وجاءت النتائج، إذ كانت لتلك األسس والرشوط قيمة عليا يف نظر اإلمام، 
فعندما  السياسية.  املصلحة  مقتضيات  تعادهلا  وال  الظروف  رضورات  مقامها  تقوم  ال 
بويع اإلمام للخالفة أقبال طلحة والزبري عليه وبايعاه راضيني طائعني، ولكنهام بدا هلام 
أشد  إليهام  اإلمام حمتاج  أن  يقدران  كانا  فقد  ينتظران،  يكونا  مل  ما  اإلمام  بعد ذلك من 
االحتياج، إذ كانت لطلحة مكانة عند أهل الكوفة، وللزبري مثلها عند البرصيني، فكانا 
يطمحان يف أن اإلمام سيعرف هلام مكانتهام وسلطتهام عىل أهل الكوفة وأهل البرصة، 
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النفر من أصحاب  التي ستكون ثالثية هلؤالء  وسيرشكهام يف أمره ويقاسمهام اخلالفة، 
الشورى. وبالتايل يكون أمر الشام هينا عليه. وملا مل يريا ما كان يتوقعانه من اإلمام، وأن 
بالتساوي كل  املهاجرين، وسيأخذان عطاءمها  أعالم  من  كأمر غريمها  أمرمها سيكون 
أمرمها يف  فدبرا  الرفق واللني والتسامح،  يمنحهام عثامن من  ما كان  منه  يلقيا  عام، ومل 

رؤية وأناة)108(.

وتبدو الصورة أكثر وضوحا ملا جاءه عليه السالم املغرية بن شعبة وبايعه عىل اخلالفة، 
قال له )إن لك حق الطاعة والنصيحة، وأن الرأي اليوم حترز به ما يف غد، وأن الضياع 
اليوم تضيع به ما يف غد. أقرر معاوية عىل عمله، وأقرر العامل عىل أعامهلم، حتى إذا أتتك 
طاعتهم وبيعة اجلنود استبدلت أو تركت. فأيب وقال: ال أداهن يف ديني وال أعطي الدنية 
يف أمري. قال املغرية: فأن كنت أبيت عيل فانزع من شئت واترك معاوية، فأن يف معاوية 
جرأة، وهو يف أهل الشام يستمع له، ولك حجة يف إثباته، إذ كان عمر قد واله الشام. 

فقال عيل: ال واهلل.. ال أستعمل معاوية يومني( )109(.

الظروف،  ومتطلبات  السياسية  املصالح  ملقتضيات  الشديد  الرفض  نتيجة  وكان 
ومتسكه الصارم بقيمه ومبادئه، التي مل يتنازل عنها ولو آنيا؛ شاع الرأي القائل أن اإلمام 
رجل شجاع، ولكن ال علم له بخدع احلرب والسياسة بني أصحابه ومناوئيه، معززين 
قوهلم هذا بمخافته نصائح الدهاة من أنصاره، وما آلت إليه أحوال األمة وعدم استقامة 

األمر له)110(.

بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر،  وكان جواب اإلمام عىل ذلك: )واهلل ما معاوية 
ولوال كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، 

لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة()111(.
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احلقوق الق�سائية

عند مراجعة سرية اإلمام نجد أن أكثر ما تكلم به هو حث الناس عىل طاعة اهلل تعاىل 
والعمل بأوامره واالنتهاء عام هنى عنه يف سننه ورشائعه، وقد جرت عادة اإلمام أن يبتدأ 
باحلديث يف ذلك والتأكيد عليه يف كل فرصة سانحة. تلك الرشائع )التي ال يسعد أحد 
إال باتباعها، وال يشقى إال مع جحودها وإضاعتها( )112(، ولعل أهم جزء منها ما يتعلق 
بالقضاء بني الناس، ورضورة تطبيقها يف الفصل يف اخلصومات وحتقيقا للعدالة، )فأنك 
إال تفعل تظلم، ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون عباده( )113( ؛ وذلك لكي يكون 
)اإلنسان عىل بينة من قانونية أو عدم قانونية ترصفه، ومن العقوبات التي قد يستحقها 
إذا ما اقرتف جرما ما، وليحرض عىل احلاكم أن يصدر قوانني تعاقب عىل أفعال مل تكن 
تعرب جرائم عند إتياهنا، أو تضع عقوبات معينة عىل جرائم مل تكن توضع عىل مرتكبيها 

من قبل( )114(.

الدولة اإلسالمية، فقد سلط اإلمام الضوء عليها يف  القضائية يف  وألمهية املؤسسة 
عهده إىل عامله عىل مرص، وجاء تأكيده عىل أهم مفاصلها وهو القايض وكيفية اختياره، 
الناس أفضل  إذ ذكر: )أخرت للحكم بني  يتمتع هبا،  أن  التي يب  املواصفات  وما هي 
رعيتك يف نفسك، ممن ال تضيق به األمور، وال متحكه اخلصوم ]لج يف اخلصومة وأرص 
عىل رأيه[، وال يتامدى ]يستمر ويسرتسل[ يف الزلة [السقطة يف اخلطأ[، وال حيرص ]ال يعيا 
يف املنطق[ من الفيء ]الرجوع إىل احلق إذا عرفه، وال ترشف نفسه عىل طمع، وال يكتفي 
بأدنى فهم دون أقصاه ]اقربه وأبعده[، أوقفهم يف الشبهات وأخذهم باحلجج، وأقلهم 
وأرصمهم  األمور،  تكشف  عىل  وأصربهم  اخلصم،  بمراجعة  والضجر[  ]امللل  تربما 

]أقطعهم للخصومة وأمضاهم[ عند اتضاح احلكم( )115(.
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بشخصه  يرتبط  ما  وهو  القايض،  عن  حديثه  يف  مهم  أخر  جانب  اإلمام  يرتك  ومل 
العطاء  له يف  ]أوسع  يزيل علته  ما  البذل  له يف  )وأفسح  يقول:  اخلاصة، حيث  وحياته 
بام يكفيه[، وتقل معه حاجته إىل الناس، وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غريه 
من خاصتك، ليأمل بذلك اغتيال الرجال له عندك( )116(. وبعد ذلك يؤكد اإلمام عىل 
والتعرف[  باالستكشاف  ]تتبعه  تعاهد  )أكثر  فيقول:  الشديدة،  املراقبة  حتت  يكون  أن 
قضائه( )117(؛ وبذلك يأمل اإلمام حتصيل اإلنسان حلق التقايض، بالصورة التي حتقق له 

العدالة يف احلكم والتكافؤ واملساواة بني الناس.

خليفة  كان  حينام  السالم  عليه  أنه  ورد  فقد  لإلمام،  العملية  السرية  صعيد  وعىل 
فسأله  عليها،  ليخاصه  القايض  إىل  فأخذه  النصارى،  أحد  عند  درعه  وجد  للمسلمني 
القايض: هل لك من بينة يا أمري املؤمنني؟ ومل يد اإلمام بينة عىل ما ادعاه، فقىض بالدرع 
للنرصاين، فأخذها ومشى واإلمام ينظر إليه، إال أن النرصاين مل خيط خطوات حتى عاد 

ليقر لإلمام بأحقيته بالدرع، وأن هذه هي أحكام األنبياء، ثم أسلم عىل يديه)118(.

أما عىل صعيد القضاء يف موضوع الدماء فقد كان موقف اإلمام حاسام، وعىل وفق 
تفاصيل فقهية قانونية متعددة. إذ أشار عىل عمر بن اخلطاب بقتل أكثر من شخص ثبتت 
جنايتهم بقتل رجل واحد، بعد تردد بعضهم يف احلكم بالقضية. وروي عن اإلمام أخذ 
القصاص من ثالثة أشخاص اشرتكوا يف قتل واحد. واقتص من حرا قتل عبدا متعمدا، 
امرأة فقتلها. بل يروى عن اإلمام أن من رأيه االقتصاص من  ومن رجل اعتدى عىل 
املسلم الذي يقتل هيوديا أو نرصانيا)119(. هذه اآلراء لإلمام تكشف عن مضامني إنسانية 
عالية، من حيث أهنا تنطوي عىل رؤية تساوي بني البرش، إذ ال فرق بني الرجل واملرأة، 

وبني احلر والعبد، وبني املسلم واملعاهد من النصارى واليهود.
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ومل يقترص النظام القضائي اإلسالمي عىل أخذ القصاص يف القتل العمد أو اخلطأ، 
إذ سن للويل الدم التخيري بني القصاص أو أخذ الدية عىل تفصيل. وقد طور اإلمام هذه 
الترشيعات وكشف عن الكثري من تفصيالهتا. ومنها أن املسلم واملعاهد واملستأمن يف 
الدية سواء. ويعد هذا املبدأ مبدءا إنسانيا يف غاية السمو، ألنه ينظر إىل اإلنسان كإنسان 

من دون النظر إىل معتقده أو مكانته يف املجتمع)120(.

ومل تتغري مواقف اإلمام حتى وهو عىل فراش املوت بعد أن رضبه قاتله غدرا، حيث 
أوص أن تطبق بحقه اإلجراءات القانونية، فيويص أهله بالقول: يا بني عبد املطلب ال 
ألفيكم ختوضون دماء املسلمني خوضا، تقولون: قتل أمري املؤمنني. أال ال تقتلن يب إال 
قاتيل. انظروا إذا أنا مت من رضبته هذه، فارضبوه رضبة برضبة، وال يمثل بالرجل، فأين 

سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله( يقول: إياكم واملثلة ولو بالكلب العقور)121(.
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اخلامتة

ويف ختام هذه الدراسة نأيت عىل توكيد بعض األمور التي انطوت عليها، تتضمنها 
النقاط اآلتية:

شهدت احلضارات الرشقية املختلفة التي ظهرت يف مراحل تارخيية مبكرة من عمر . 1
للحقوق  تقدير  مؤرشات  عن  شك  دون  من  تكشف  طروحات  تبلور  اإلنسانية، 
اإلنسانية، وان اختلفت يف مستوياهتا ويف مرجعيتها الفكرية. ولكن إىل جانب ذلك 
شهد الرشق القديم تسلط دكتاتوريات وفراعنة امتهنت حقوق اإلنسان وكرامته؛ 
مما يدلل عىل أن املعيار احلقيقي الذي حيكم عىل التجارب ويقيمها سلبا أو إيابا، 
ال يتعلق بقيمة الفكرة أو متاسكها املنطقي، بقدر ما تكون قيمة حاكمة عىل سلوك 
فإهنا  اإلنساين،  باحلق  تتعلق  مفاهيم سامية  من  قوله  ما سبق  فان كل  ولذا  البرش، 
أن  إىل  ترق  السليمة، ومل  النفوس  إليها  كانت حقائق أخالقية ومثل سامية تطمح 
تكون ممارسات فعلية إال يف أوقات قليلة أو ربام نادرة بالقياس إىل عموم التاريخ 

اإلنساين.
اليهودية مؤرشات مهمة يف جمال حفظ حقوق اإلنسان وصيانة . 2 التوراة  وتضمنت 

كرامته، غري أن الترشيع التورايت قد جرى تطويره عىل يد الربانيني اليهود، ويمكن 
أتباع  التوراة لدى  التلمود وهو الكتاب املعتمد أكثر من  أن نلمس ذلك يف كتاب 
الديانة اليهودية، وفيه جرى التفريق بني اليهودي وغريه من البرش، فاليهودي )روحا 
وجسدا( خيتلف كليا عن اآلخرين؛ واستنتجوا من ذلك أن اليهودي فقط يستحق 
احلياة، فيام اآلخرين ال يستحقوهنا، ويف ضوء ذلك فس قوله ال تقتل أنه تعاىل هنى 
عن قتل شخص من بني إرسائيل حرصا، شعب اهلل املختار، وأصبح من العدل قتل 
املقدسة،  أرضهم  سكن  الذي  الشعب  نسل  من  يكون  قد  ألنه  لألجنبي  اليهودي 
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وأضحت أحكامهم الترشيعية تأمرهم بحروب إبادة ضد الشعوب األخرى.
وقدست املسيحية اإلنسان ووضعته يف مكانة مميزة مل تضعه فيها أي من الديانات . 3

الكون،  رب  هلل  صورة  هو  املسيحية،  العقيدة  يف  اإلنسان  فإن  األخرى.  الساموية 
وهذا ما يعله مميزا عن باقي املخلوقات، وملا كان األمر كذلك، فإن اإلنسان ينفرد 
إنسانا.  كونه  ملجرد  بشخصه  ولصيقة  فيه  تتأصل  التي  اإلنسانية  بالكرامة  بالتمتع 
وهبذه الصورة حلت حمورية اإلنسان حمل حمورية اهلل التي هي مبدأ األديان الساموية، 
وأدت إىل ظهور آلية الهوتية توجب تضحية الرب- الذي حتول إىل إنسان يف هيئة 

السيد املسيح- من أجل سالمة اإلنسان.
فيها، . 4 مستضعفني  كانوا  أن  بعد  الرومانية  الدولة  عىل  هيمنوا  ملا  املسيحيني  أن  ثم 

تنكروا ملا دعوا إليه يف بداية ظهور املسيحية من احلرية واإلخاء، واعتربوا حق الغري 
يف االعتقاد باطال يب مقاومته واضطهدوا كل من خيالفهم الرأي، واختذوا موقفا 
ظهرت  التي  الوسطى  العصور  يميز  مما  وكان  الطغيان.  بمقاومة  حقهم  يف  حاسام 
طبقات  ثالث  إىل  احلاد  االنقسام  هو  الغربية،  املجتمعات  تقود  وهي  الكنيسة  فيه 
التي عملت عىل نرش املذهب  التفتيش  الناس، وظهور حماكم  والبون الشاسع بني 
التاريخ  شهد  كام  املخالفة.  األديــان  عن  فضال  املذاهب  واضطهاد  الكاثوليكي 

احلروب الصليبية وممارساهتا الشنيعة بالضد من حقوق اإلنسان.
سلطة . 5 حتديد  عنها  نتجت  كربى،  ثورات  احلديث  العرص  يف  الغريب  العامل  وشهد 

كرامته،  وحفظ  اإلنسان  حقوق  لصيانة  الصارمة  الرقابة  حتت  ووضعها  احلكام 
وأقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي 
يمثل معيارا مشرتكا تقيس عىل أساسه األمم منجزاهتا عىل هذا الصعيد، واجتهت 
املنظمة إىل مهمة حتويل املبادئ التي جاء هبا اإلعالن إىل معاهدات تفرض التزامات 

عىل الدول.
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غري أن مفهوم حقوق اإلنسان يف العامل الغريب ال يمكن تعميمه، إذ ال يمكن اعتبارها . 6
عىل  املجتمعات  كل  يف  واحدة،  ملعايري  التقويم  يف  ختضع  صارمة،  علمية  مفاهيم 
بتصور  الفكرية؛ ذلك ألنه يف احلقيقة مرتبط  النظرية ومرجعيتها  اختالف أسسها 
خاص باإلنسان وحياته االجتامعية. أما يف جمال املامرسة العملية فقد اختاذ موضوع 
الكربى  الدول  مترير  أجل  من  الــدول،  ضد  كسالح  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع 
ملصاهلا السياسية، وأصبحت أحد أسلحة السياسة اخلارجية من خالل استخدامه 

معيارا يف تقديم املساعدات للدولة النامية.
أما يف اإلسالم فاإلنسانية كلها ترجع إىل اصل واحد، وان هذا التنوع واالختالف . 7

بني الناس مدعاة للتواصل والرتابط، وأن ال مزية لبعضكم عىل بعض إال بالتقوى. 
وال يوز التعدي عىل حياة الناس وأمواهلم، كام أن اجلزاء مقرر ملن ينتهك هذا احلق. 
غري أنه رسعان ما تبدلت، حيث أن معاوية واألمويني ملا هيمنوا عىل مقدرات األمة 
وإنكار  اإليامنية  واألخوة  كالرتاحم  عليها  قامت  التي  مقوماهتا  ابدلوا  اإلسالمية، 
الذات، لتظهر حملها روابط النسب وتعلو نعرة العصبية العربية، والتعايل عىل باقي 
األجناس وجعلوهم بمنزلة األرقاء، هذا فضال عن سفك الدماء وانتهاك املقدسات 

واحلرمات.
ولكن تيارا إسالميا آخر ظل متمسكا بمبادئ اإلسالم قاده اإلمام عيل، الذي تكشف 
سريته بكل تفاصيلها، سواء أكان يف مستوى املواطن )الذي يوصف بالتعبري احلديث بأنه 
معارض للحكم(، أم كان خليفة للمسلني وقائدا للدولة اإلسالمية، تكشف سريته عن 
التزام صارم بالقيم الرفيعة، التي تتضمن احرتاما لكرامة اإلنسان وحفظا حلياته، وإيامنا 
املحرومني  مع  املطلق  تضامنها  عن  وتعرب  وعقيدته،  رأيه  عن  التعبري  يف  حلريته  عميقا 
بصورة  واملواقف،  العقائد  فيها  وتتجانس  واألفعال،  األقوال  فيها  ترتابط  واملعوزين. 
من صور الكامل املتفرد، والرتابط املعصوم الذي يعز فصله ويستحيل نقضه. فهو عليه 
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السالم ليس كآخرين، الذين إذا قالوا نقضوا وإذا عاهدوا نكلوا. بل تبدو سريته بقوله 
وفعله وتقريره مزيا واحدا، تتجىل فيها القيم اإلنسانية بأهبى صورها.

وملا كانت شخصية اإلمام حتوطها هالة من االحرتام والتقديس لعامة املسلمني، كونه 
خليفة هلم، وإماما معصوما لدى بعضهم، كان لتلك السرية قوة ترشيعية. فإىل أي مدى 
استلهم فقهاء املسلمني من تلك السرية حقوقا تصون حياة اإلنسان وكرامته وحريته؟ 

هذا التساؤل يمكن أن ياب عليه يف بحث مستقل آخر إن شاء اهلل تعاىل.
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املقدمة

لنا يف حياة العظامء معني ال ينضب من اخلربة والعربة وااليامن واالمل فهم القمم 
بأنفسنا  ثقتنا  يددون  الذين  وهم  الطريق،  ومنارات  وهلفة  اليها  بشوق  نتطلع  التي 
وباحلياة وأهدافها البعيدة والسعيدة ،ومن هؤالء العظامء أو لعله امههم هو االمام عيل 
بن ايب طالب )عليه السالم( الذي انبتته ارض عربية وفجر ينابيع مواهبه االسالم فكان 

باب مدينة العلم للرسول االكرم )صىل اهلل عليه وسلم(.

وبطوالت االمام عيل )عليه السالم( التقترص عىل ميادين احلرب فقد كان بطال يف 
صفاء بصريته، وطهارة وجدانه، وسحر بيانه، وعمق انسانيته، وحرارة ايامنه، ونرصته 
للمظلوم وتعبده للحق اينام جتىل له احلق، وهذه البطوالت ومهام تقادم هبا العهد، التزال 

منجاًم غنيًا نعود اليه اليوم وكل يوم كلام احتجنا اىل بناء حياة صاحلة .

وهذا البحث يسلط الضوء عىل االسس التي دعا اليها االمام عيل )عليه السالم( يف 
سبيل حتقيق حياة حرة كريمة بمعنى اخر حقوق االنسان االساسية التي جاء االسالم 
وحتقيق  االنسان  كرامة  حلفظ  دعاهتا  من  السالم(  )عليه  عيل  االمام  وكان  لرتسيخها، 
احالمه وطموحاته يف هذه احلياة، لذا يعترب عهد االمام عيل )عليه السالم( لواليه عىل 
مرص مالك بن احلارث االشرت من اطول العهود ومن امهها، ليس النه يكشف العقلية 
التي  واالنسانية  والشمولية  القانونية  يف  بل  االمور  ادارة  يف  االمام  يملكها  التي  الفذة 

طبعت بنود العهد .

ووظائفه  احلاكم  واجبات  تعالج  مفصلة  قانونية  وثيقة  اول  يعترب  العهد  هذا  أن 
 ( الثالث  السلطات  عن  احلديث  يفصل  وكام  احلاكم،  وبني  الشعب  بني  والعالقات 

الترشيعية - القضائية - التنفيذية ( ويضع الضوابط النجازها .
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اهمية حقوق االنسان

تكتسب قضية حقوق اإلنسان أمهية متزايدة يف واقعنا العريب واالسالمي، بسبب أن 
معظم احلكومات هي يف قائمة الدول املنتهكة حلقوق مواطنيها وشعوهبا، أما يف املجال 
الدويل فنحن نجد أن انتهاك حقوق اإلنسان يامرس بصورة أوضح نتيجة لثنائية القيم 
النزعات  أو  السياسية  املصالح  أو  الدولية  للتكتالت  نتيجة  أو  واخلارج،  الداخل  بني 
العنرصية... فحقوق اإلنسان نموذج للمفاهيم التي حياول الغرب فرض عامليتها عىل 
الشعوب األخرى يف إطار حماولته فرض سيطرته وخدمة مصاحله القومية وهو يستغل 
األقليات  الدفاع عن حقوق بعض  الدولية ويف  العالقات  ذلك سياسيًا، كام حيدث يف 
هبدف زعزعة ورضب النظم السياسية املخالفة لقيمه وتوجهاته أو اخلارجة عن الرشعية 
األسايس  الرتكيز  فإن  اخرى،  ناحية  من  باجلديد،  املنعوت  الدويل  والنظام  الدولية 
املجتمع  داخل  العالقات  عىل  ينصب  العريب،  باملفهوم  اإلنسان  حقوق  موضوع  يف 
الواحد،عالقة احلاكم باملحكوم، وعالقة األغلبية باالقلية، دونام نظر إىل العالقات بني 

هذا املجتمع وسواه من املجتمعات أو بني هذه الدولة وتلك.

الدول  من  بسواها  القوية  الدولة  بعالقة  تعن  مل  اإلنسان  حلقوق  الدولية  فاملواثيق 
األوىل،  صورته  يف  اإلنسان  حقوق  مفهوم  استغالل  تصاعد  من  الرغم  عىل  الضعيفة 
عالقة الداخل، يف النظام الدويل اجلديد، من أجل التدخل يف شؤون الدول مما يعيد إىل 
األذهان سوابق تارخيية مماثلة حيث استخدم شعار مكافحة جتارة الرقيق الستعامر أفريقيا 
وهدم بنيتها التحتية ووقف تطورها الطبيعي. ويالحظ يف ظل النظام الدويل اجلديد أن 
فكرة حقوق اإلنسان قد اكتسبت قوة جديدة من خالل اهليمنة األمريكية املغلفة بغالف 
إنساين ال يمكنه الصمود أمام أي اختبار حقيقي. هذا باإلضافة إىل أن مضمون حقوق 
اإلنسان كام هو وارد يف املواثيق الغربية والدولية ليست حقوق إنسان وإنام هي حقوق 
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مواطن.

ذلك أن ما يرد يف سياق اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من نصوص إنام يربط ما 
بني حقوق معينة وبني املواطن املنتمي ملجتمع بعينه مما يمنع اإلنسان اآلخر )األجنبي( 
من ممارسة مثل هذه احلريات ومن التمتع بمثل هذه احلقوق وهو ما يقيد شمولية هذه 
احلقوق بقيود واعتبارات سياسية. إن هذه التحفظات عىل التصور الغريب حلقوق اإلنسان 
رضورية من أجل إبراز خصوصية التصور اإلسالمي هلذه املسألة حيث الغاية األساسية 
هي حترير اإلنسان الذي هو أكرم املخلوقات، جعله اهلل خليفة يف األرض وزوده بالعقل 

وأراد من خالل اإلسالم ومبادئه ونظمه، حتريره ومحايته وتكريمه.

واجبات..  بل  فطرية  رضورات  باعتبارها  احلقوق  إىل  ينظر  املعنى،  هبذا  فاإلسالم 
فاألكل وامللبس والسكن واألمن وحرية الفكر واالعتقاد والتعبد والتعلم واملشاركة يف 
صياغة النظام العام للمجتمع واملراقبة وحماسبة أولياء األمور... واجبات ال يوز إمهاهلا 

وال يوز ألحد أن حيول بني اإلنسان وبني قيامه هبذه الواجبات واحلقوق.

اهلل  بل  شاء،  متى  ويمنع  شاء  متى  يعطي  خملوق،  من  هبة  ليست  احلقوق  هذه  إن 
سبحانه وتعاىل هو الذي أمر هبا، فهي ألجل ذلك ثابتة ودائمة فاالستناد إىل رشيعة اهلل، 
كام نرى، يرفع من قيمة هذه احلقوق املستمدة منها ويعل االلتزام هبا طاعة هلل سبحانه مما 
يكسبها قداسة متنع املؤمنني من جتاوزها، وهذا بحد ذاته يفرض منهجًا خمتلفًا يف التعامل 
مع مسألة حقوق اإلنسان، البد من تربية اإلنسان الفرد واجلامعة والسلطة عىل احرتام 

هذه احلقوق بام يكفل قوة تأثريها يف الفرد واملجتمع والسلطة.
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حقوق االن�سان لدى االمام علي )عليه ال�سالم(

ان لالمام عيل )عليه السالم( نظرياته التي سبقت العامل بمئات السنني يف جمال حقوق 
االنسان ويف ترسيخ النظام الشوروي كهيكلية تقوم عليها املؤسسة احلاكمة. فمن خالل 
مواقف اإلمام عيل )عليه السالم( أقواله يلحظ املتتبع لرتاثنا اإلسالمي البون الشاسع 
واملساواة  العدالة  مبادئ  وترسيخ  االنسان  احرتام  عىل  القائمة  االمام  نظرات  مابني 
اآلخر  إلغاء  عىل  القائم  االستبدادي  الشمويل  الفردي  احلكم  وبني  مابينها  واحلرية 
واختزال الدولة يف ذات امللك، وتغييب دور الشعوب وجعلها جمرد كانتونات هامشية 
موزعة عىل اجلغرافيا السياسية عىل قاعدة ) إن السواد األعظم ملك لقريش(،دون أن 
يكون هلا أي دور يف صياغة القرارات السياسية أو حق املشاركة يف حتديد املصري أو بناء 

الدولة، أو أن يكون هلا دور رقايب عىل مؤسساهتا، أو املال العام.

التاريخ اإلنساين  مجيع هذه احلقوق مل تقر ومل يعرتف هبا إال يف عصور متأخرة من 
وبعد فرتات من الظلم والقهر، عقب ثورات من الشعوب رافقها إراقة دماء ال حرص 
أوروبا  يف  اإلنسان  حلقوق  وثيقة  وأقدم  1787م،  عام  صدر  األمريكي  فالدستور  هلا. 
صدرت عام 1215م. وكانت يف األساس حلامية حقوق األرشاف واللوردات يف إنكلرتا 
يف مواجهة امللك، ومل يشمل هذا العهد الذي فخر به اإلنكليز حقوق عامة الشعب، أي 
فالحي اإلقطاع. فلم ينل املواطن العادي هذه احلقوق إال بعد مخسة قرون عىل األقل من 

ذلك التاريخ.

أن تراثنا االسالمي يسبق الترشيعات احلديثة بمئات السنني يف تقنني مبادئ حقوق 
)املكناكارتا  األعظم  العهد  االنسان هي يف  وثيقة حلقوق  أقدم  أن  فإذا علمنا  االنسان، 
( الذي أصدره امللك االنجليزي جون )1215( والذي يعترب أقدم وثيقة دستورية يف 
الدستورية لعيل بن أيب طالب )عليه  الوثيقة  أن  التاريخ االنجليزي كام ذكرنا، يف حني 
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السالم( يف عهده ملالك األشرت تعترب من أقدم الوثائق احلقوقية والتي حتمل يف جنباهتا 
الكثري من احلنان االنساين العميق الذي حييط به االمام دستوره يف املجتمع والتي سبقت) 
املكناكارتا( بقرون عدة، ترى فيها أبعادًا إنسانية كبرية وعمقا يف الرؤية ورشادا يف الفكرة. 
فهل يوجد اعمق من هذا املعنى داللة عىل الشمول االنساين واالحاطة لكل بني البرش 

من هذه العبارة، التي سجلها االمام يف دستوره العلوي اذ قال:

اليهم، والتكن عليهم سبعًا ضاريًا  واملحبة هلم وااللفة  للرعية،  الرمحة  قلبك  ) وأشعر 
تغنم أكلهم فاهنم صنفان : إما أخ لك يف الدين أونظري لك يف اخللق(

انه كان مظهرا من مظاهر  السالم( شخصية خصبة،  كان عيل بن ايب طالب )عليه 
برناجمه  بتطبيق  بدا  للمسلمني،  خليفة  املسلمون  انتخبه  ان  بعد  االنساين،  التكامل 
االصالحي يف اشاعة العدل واملساواة بني ابناء االمة االسالمية برصف النظر عن دينهم 
ان  الوالة  امر  لقد  واالجتامعية.  السياسية  واجتاهاهتم  برشهتم  ولون  ولغتهم  ومذهبهم 
يكونوا رمحاء مع رعاياهم كام جتىل ذلك يف رسالة االمام اىل واليه عىل مرص مالك االشرت.

أن عهد االمام عيل )عليه السالم( اىل مالك االشرت عامله عىل مرص من أنفس الوثائق 
التارخيية الزاخرة بمبادئ احلكم وأساليب االدارة وأصول الترشيع، وأخالق املسؤولني، 
وأذا كان التاريخ االنجليزي يباهي حضارة اليوم بوثيقة) املكناكارتا(، والثورة الفرنسية 
تزهو بني تاريخ الثورات بمبادئها يف احلرية واالخاء واملسأواة، فحسب احلضارة العربية 
الزاهرة جمدًا وسموا أهنا قدمت لألجيال املتعاقبة منذ أربعة عرش قرنًا هذا العهد االمريي 
اخلالد عىل الدهر بأعدل املبادئ املقررة يف فقه السياسة والترشيع، ويف نفس السياق يقول 
املفكر املسيحي جورج جرداق يف تعليقه عىل الدستور العلوي لعيل بن أيب طالب ) فليس 
التي نرشهتا هيئة األمم املتحدة إال وجتد له مثيال يف  من أساس بوثيقة حقوق اإلنسان 
اإلعتبار  بعني  يعلو ويزيد...(، مع األخذ  ما  ثم جتد يف دستوره  أيب طالب  ابن  دستور 
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الفارق الزمني بني الوثيقتني، وأن األوىل كانت نتاج عقول كثرية من بني البرش والثانية 
كانت نتاج عبقري واحد هو عيل بن أيب طالب )عليه السالم( .

ولعل املفارقة األكرب هي ان وثيقة األمم املتحدة كتبت وقليال ما طبقت موادها يف 
ونظريات  موادها  بني  الكبري  الفارق  تلحظ  البرشية  واملجتمعات  العامل  زال  فام  الواقع 
ميكافييل أو املنطق الذرائعي ) الرباغاميت ( الذي يسوغ للدول انتهاك هذه احلقوق، يف 
حني أن عليا جسدها عىل الواقع بعدالته والقوانني التي سنها يف ذلك الوقت مع رعيته 
حتى بقت مقولته التي مل يقلها حاكم غريه تثري استغراب وتعجب الكثريين من ناقدي 
ظلم  تشكوا  األمم  أصبحت  لقد   (: فيها  قال  والتي  األمم  تاريخ  مؤرخي  أو  التاريخ 
رعاهتا وأصبحت أشكوا ظلم رعيتي، ولقد كنت باألمس أمريًا واليوم مأموًرا ،وكنت 

ناهيا واليوم منهيًا (.

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:

وال  هبم  واللطف  هلم  واملحبة  للرعية،  الرمحة  قلبك  ))وأشعر   : السالم  عليه  قال 
تكونن عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم، فإهنم صنفان : أما أخ لك يف الدين أونظري لك 
يف اخللق، يفرط بينهم الزلل، وتعرض هلم العلل، ويؤثر عىل أيدهيم يف العمد واخلطأ، 
فأعطهم من عفوك وصفحك، مثل الذي حتب أن يعطيك اهلل تعاىل من عفوه وصفحه، 
فإنك فوقهم ووايل األمر عليك فوقك، واهلل تعاىل فوق من والك، وقد استكفاك أمرهم 
وابتالك هبم، وال تنصبن نفسك حلرب اهلل تعاىل، فإنه البد لك بنقمته، وال غنى بك عن 

عفوه ورمحته ..(( .

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 
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بواليته ويكون سبعًا ضاريًا عليهم، وعليه أن ال حياسبهم عىل ما صدر منهم من علل 
عليه  اإلمام  ويستمر  فيها  وتسود  باألمن  البالد  لتنعم  العفووالرضا  ويمنحهم  أوزلل، 

السالم يف عهده بالرفق بالرعية قائاًل:

)) وال تندمن عىل عفو، وال تبجحن بعقوبة، وال ترسعن إىل بادرة وجدت منها مندوحة، 
وال تقولن: اين مؤمٍرُأ امُر  فأطاع فإن ذلك إدغال يف القلب ومنهكة للدين، وتقرب من 
الغري، وإذا حدث لك ما أنت فيه من سلطانك أهبة أوخميلة، فانظر إىل عظم ملك اهلل تعاىل 
فوقك وقدرته منك عىل ماال تقدر عليه من نفسك فإن ذلك يطامن  إليك من طامحك 

ويكن عنك من غربك، ويفي إليك بام عزب عنك من عقلك..(( .

الندم عىل عفو  التي يب 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.

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

قال عليه السالم: ))أنصف اهلل تعاىل، وأنصف الناس من نفسك، ومن خاصة أهلك، 
كان  تعاىل،  اهلل  عباد  ظلم  ومن  تظلم،  تفعل  إال  فإنك  رعيتك  من  هوى  فيه  لك  ومن 
اهلل عز اسمه خصمه دون عباده، ومن خاصمه اهلل تعاىل أدحض، وكان هلل تعاىل حربًا 
حتى ينزع أويتوب وليس يشء أدعى إىل تغيري نعمة اهلل تعاىل وتعجيل نقمته من إقامة 
عىل ظلم فإن اهلل تعاىل سميع دعوة املضطهدين وهوللظاملني باملرصاد..(( . حكى هذا 
املقطع العدل الصارم يف سياسة اإلمام التي تسعد هبا األمم والشعوب وتكون آمنة من 
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الظلم واالعتداء.

السالم(  )عليه  عيل  حكومة  مالمح  من  قليال  نقرتب  ان  نحاول  العجالة  هذه  ويف 
بأول احلقوق، احلق يف احلياة، كان عيل  فنبدا  ومدى ترسيخها ملبادئ حقوق االنسان، 
)عليه السالم( وكام ينقل لنا التأريخ احرص اخللفاء عىل دماء الرعية وكان السلم والعفو 
مها اخليار الذي يلتجئ اليه االمام يف حله ملشاكل الدولة الداخلية او اخلارجية. وكانت 
انطالقته وفق املعاير االسالميه ال وفق اهلوى منطلقا من االيات التي حترم قتل الناس من 
... سورة النساء اية 92َمْن َقَتَل 

ً
ْن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا إِلَّ َخَطأ

َ
دون حق  َوَما َكَن لُِمْؤِمٍن أ

ّنََما َقَتَل الّنَاَس َجِميًعا املائدة 32 َوَل 
َ
رِْض فََكأ

َ
ْو فََساٍد فِي الْأ

َ
َنْفٍس أ َنْفًسا بَِغيْرِ 

اُكْم بِهِ لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَناالنعام  ُ إِلَّ بِاْلَّقِ َذلُِكْم َوصَّ َم اللَّ َتْقُتلُوا انلَّْفَس الَِّت َحرَّ
نظامه  تثبيت  الرعية ويف  االمام عيل وهو حيكم  امام  كانت شاخصة  االيات  15، هذه 
ابتدئ هبا فهو  اذا  اال  يبتدأ بحرب  او  وحكومته، لذلك ما كان لريمي سهام يف احلرب 

القائل : )ال نقاتلهم أي- اصحاب اجلمل- حتى يقاتلونا (.

كام وكان حريصا يف ترسيخ هذا املبدأ فبارش تفعيله عمليا من خالل ممارساته وأدائه 
السيايس مع معارضيه ونظريا وثقه يف دستوره الذي ارسله اىل عامله مالك االشرت .فقد 
قال له موصيا : )أياك والدماء وسفكها بغري حلها، فأنه ليس يشء ادعى لنقمة وال أعظم 
لتبعة وال احرى بزوال النعمة، وانقطاع مدة من سفك الدماء بغري خقها، واهلل سبحانه 
مبتدئ باحلكم بني العباد، فيام تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فال تقوية سلطانك بسفك 
دم حرام، فأن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله وال عذر لك عند اهلل وال عندي 
يف قتل العمد الن فيه قود البدن((، واحلقيقة هناك مجلة من االمور يمكن تلمسها يف هذا 

النص منها:

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

املساواة بني احلاكم واملحكوم ،من حيث الضامنات للمنصب أو شاغليه يف موضوع 
التعدي عىل الدماء واحلياة .

أن سفك الدماء يثري الغضب والنقمة بني الشعب مما يؤدي اىل االضطراب وهو من 
االسباب املهمة للثورات الن »لكل دم ثائرًا، ولكل حق طالبًا«، عىل وفق وصف االمام 

.

وفقًا للفكر العلوي، فأن احلياة قيمة عليا تغلب عىل املوت، وأن اي اعتداء الزهاق 
حياة انسان، وبغض النظر عن ماهية ذلك االنسان، هو أعتداء عىل االرادة االهلية املوجدة 
واملانحة الوحيدة للحياة من جهة وجريمة بحق االنسانية مجعاء، وسلب حلق اسايس من 
حقوق االنسان اال وهو )حق احلياة( من جهة اخرى، لذا فأن االمام نظر اىل القتل بأنه 

جريمة كربى فيقول )عليه السالم( أن من »الكبائر الكفال باهلل، وقتل النفس ......«.

)عليه  عيل  االمام  لدى  االنسان  حقوق  ملبادئ  اساسية  مميزات  عدة  ذكر  يمكن 
السالم(:

األمة،  بحقوق  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عند  اإلنسان  حقوق  مفهوم  امتزاج  أوالً: 
والعدل  واحلرية  احلق  جمتمع  يف  إال  وتصان  اإلنسان  حقوق  حترتم  أن  يمكن  فال 
االجتامعي. ومن هنا فإن السلطة مل تكن أبدًا يف نظره غاية يف حّد ذاهتا، ومل يسَع إليها 
ملبايعته  املسلمون  السلطة، وملا جاء  الناس يف  أزهد  بل كان من  األيام،  يوم من  يف 
باخلالفة قبل أن يتوىل املسؤولية األوىل يف جهاز الدولة اإلسالمية الفتية )أي اخلالفة( 
لتكون أداة املقاومة مظاهر احليف واالنحراف وإلرجاع احلقوق إىل أصحاهبا، دخل 
عليه صفيه وتلميذه عبد اهلل بن عباس يومًا فوجده خيصف نعله فعجب ابن عباس 
من أن خيصف أمري املؤمنني نعله بنفسه، وهو حيكم مناطق شاسعة من العامل القديم، 
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فقال البن عباس:
)ما قيمة هذه؟(�مشريًا إىل نعله�قال: ال قيمة هلا.

فقال اإلمام: )واهلل هلي أحب إيّل من إمرتكم إال أن أقيم حقًا أو أدفع باطاًل(.
فالسلطة تعني عنده�إذن�إقامة احلقوق، ومقاومة الباطل وأهله.

ثانيًا: قد يقول قائل: إن اإلمام عيل )عليه السالم( قد خاض حروبًا طاحنة، وقاتل طيلة 
أربعني سنة، وأصاب سيفه مئات الناس فكيف نوّفق بني هذا وبني دفاعه عن حقوق 

اإلنسان؟ قد يشتبه األمر عند البعض، وأقول إجابة عىل مثل هذا التساؤل:
أهل  مقاومة  أيضًا  اليوم  ويقتيض  باألمس،  اقتىض  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  إن   -1

الظلم والبغي وكل قوى الرش املعادية لإلنسان وحلقوقه.
احلق  ليقيم  العدل  عن  دفاعًا  إال  يقاتل  مل  اإلمام  أن  عىل  التارخيية  الروايات  جُتمع   -2

ويقاوم الظلم بشتى مظاهره، وبخاصة الظلم السيايس واالجتامعي.
ثالثا : إن نموذج اإلمام عيل )عليه السالم( يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يتجاوز املجتمع 
اإلسالمي ليشمل املجتمع البرشي كله، فإذا أصبح موضوع حقوق اإلنسان اليوم 
معروفًا )وخيطئ البعض عندما يربطه بالثورة الفرنسية( ويتجاهل تراث احلضارات 
األخرى، ويف مقدمتها احلضارة اإلسالمية وهي حضارة تفخر بأهنا أنجبت نموذجًا 
نادرًا يف مقاومة مجيع مظاهر احليف، ونرصة حقوق اإلنسان، هذا النموذج القدوة 
هو اإلمام عيل )عليه السالم(. سيسجل تاريخ اإلنسانية املواقف اخلالدة التي وقفها 
اإلمام عيل )عليه السالم( يف الدفاع عن حقوق اإلنسان. رمحك اهلل يا أبا احلسن فقد 
عشت ما يربو عن أربعني سنة حاماًل لواء العلم والسيف يف مقاومة البغي والظلم، 

ويف الذود عن حقوق اإلنسان.
يلمس  اإلنسان  حقوق  قضايا  من  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  ملواقف  الدارس  إن 
اإلنسان  حقوق  ختدم  املسلمني  وعلمها  هبا،  آمن  التي  والقيم  أقواله،  جل  بأن  بسهولة 
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اإلنسان، وتغتصب حقوقه، وخصوصًا  تظلم  أن  وتناهض كل سلطة حتاول  وحريته، 
حقوقه السياسية واالجتامعية، وهو ما يوضح لنا رصامة املدرسة السياسية الفكرية التي 
أسسها يف نضاهلا من أجل بناء جمتمع العدل السيايس واالجتامعي، ولقد نّبه املسلمني إىل 
خطر االنحراف الذي بدأت تربز معامله يف خالفة عثامن، فقد خطب اإلمام يف املدينة إثر 

بيعته قائاًل:
لتبلبلن  بعثه باحلق  نبيه والذي  بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث اهلل  ).. أال وإن 
وأعالكم  أعالكم  أسفلكم  يعود  حتى  القدر،  سوط  ولتساطن  غربلة  ولتغربلن  بلبلة، 

أسفلكم وليسبقن سابقون كانوا قرصوا وليقرصن سباقون كانوا سبقوا(.
وأعود إىل االستشهاد ببعض أقوال ومواقف اإلمام يف الدفاع عن حقوق اإلنسان 
يف  نادر  مفهوم  وهو  للسلطة،  السامي  النبيل  مفهومه  رأينا  فقد  منها  واجلامعية  الفردية 
أو  اخلالفة  من  نفسه  إىل  أحب  فنَْعله  واليوم،  باألمس  السياسية  السلطة  نظم  تاريخ 
اإلمارة، وهي قمة السلطة إال أن يقيم حقًا، أو يدفع باطاًل، فأي نظام يف الدنيا بلغ هذه 

النظرية السامية للسلطة؟
أفراد  فرد من  السالم(، حريصًا كل احلرص عىل محاية حقوق كل  وقد كان )عليه 
الرعية برصف النظر عن لونه أو جنسه أو دينه. فقد سرّي يومًا ما جندًا ملقاومة قوى الرش 

فكتب إىل أمراء بالده التي سيمر هبا اجلند كتابًا يقول فيه:
)من عبد اهلل عيل أمري املؤمنني إىل من مر به اجليش من جباة الرضائب وعامل البالد: 
أما بعد، فإين سريت جنودًا هي مارة بكم إن شاء اهلل، وقد أوصيتهم بام يب عليهم من 
كف األذى ورصف الشذى )الرش(. وأنا أبرأ إليكم، وإىل ذمتكم من معرة )أذى( اجليش 
إال من جوعة املضطر الذي ال يد عنها مذهبًا إىل شبعه فنكلوا )عاقبوا( من تناول منهم 
شيئًا ظلاًم عن ظلمهم، وكفوا أيدي سفهائكم عن مضارهتم، والتعرض هلم فيام استثنيناه 

منهم(.
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اخلامتة

تتسم  االنسان  حلقوق  مميزة  رؤية  السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن  عيل  لالمام  أن 
بالشمولية والعمق والتطبيق العميل لتلك احلقوق من جهة، ويمكن االستفادة من هذه 
الرؤية ملعاجلة اشكالية حقوق االنسان يف واقعنا املعارص من جهة اخرى، حيث يتضح 
بكل جالء ان االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( يعد جتسيدًا حيًا للرشيعة االسالمية 
برافدهيا القرأن الكريم والسنة النبوية، مضافًا اليهام ابداع االنسان املتميز يف تطبيق النص 
عىل ارض الواقع والسيام يف جمال حقوق االنسان حيث شملت رؤيته مساحة واسعة من 

تلك احلقوق دعا اليها وجسدها يف ميدان التطبيق العميل .

بخطورة  الوعي  زيادة  تصان عرب  أن  ينبغي  العلوية  الرؤية  عليا يف  قيمة  احلياة  تعد 
سلبها من االنسان وعظم هذه اجلريمة وانعكاسها السلبي يف الدنيا واالخرة من جهة، 
وفرض العقوبة العادلة عىل منهك حق االخرين يف احلياة من جهة اخرى، اال ان احرتام 
حياة االنسان ال يلغي ترشيع القصاص العادل الذي قد يصل اىل القتل أذا ما اقدم الفرد 

عىل هدم وجود االنسان .

امتازت الرؤية العلوية حلقوق االنسان بأبراز حق ضامنة ضبط احلكام وذلك المهية 
عاتقه  عىل  امللقاة  املهامت  عظم  مع  السيام  املجتمع،  يف  الواسع  وتأثريه  احلاكم  منصب 
حالة  االمام  واشاع  واالقتصادية،  واالجتامعية  والسياسية  الدينية  بالواجبات  واملتمثلة 
)عليه  لالمام  الفكري  املؤروث  تعرض  مما  الرغم  إذ عىل  االنسان،  بحقوق  الوعي  من 
حقوق  ثقافة  نرش  اسلوب  اعتامده  يؤكد  وصلنا  ما  ان  اال  واقصاء،  حماربة  من  السالم( 
التي  النصوص  وتعدد  غزارة  عليه  يدل  ما  وهذا  النظري،  الصعيد  عىل  سواء  االنسان 
العلوية، حيث  للتجربة  العميل  الصعيد  ام عىل  انواع حقوق االنسان  تطرقت اىل شتى 
جعلت من حقوق االنسان منارة شاخمة امام برص وبصرية االنسانية جمسدة يف املجتمع 



379املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

االسالمي انذاك، وليكون ذلك جزءًا من رسالته احلضارية للبرشية يف كل زمان ومكان 
والسيام مع ما امتازت به الرؤية والتجربة العلوية حلقوق االنسان من شمولية وواقعية 

وبعد انساين مميز .

ان اشاعة وتعميم جتربة االمام عيل )عليه السالم( ورؤيته حلقوق االنسان ببعدهيا 
الرسمية والدينية  املؤسسات  النظري والعميل، عربنرشها واالخذ هبا كمنهج عمل يف 
واالجتامعية يف جمتمعنا ستسهم بالشك يف تطور الوعي واملامرسة حلقوق االنسان، اجل 
تقديم نموذج حضاري متميز التنضوي حتت لوائه االمة االسالمية فحسب وانام تنهل 

منه البرشية بأرسها.
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املقدمة

ثمة حقيقة تارخيية ال خيتلف فيها اثنان بان االمام عيّل ) علية السالم ( سعى ال قامة 
دولة إسالمية عادلة راشدة كان قد حدد معامل أسسها الفكرية والسياسية واالجتامعية 
لرجاالته  يوصيه  كان  فيام  وبخاصة  اخلالفة،  الستالمه  األوىل  األيام  منذ  واالقتصادية 
الذين كلفهم بقيادة أمور املسلمني يف األمصار، كوصيته ) ملالك بن األشرت (، عندما واله 
مرص، هذه الوصية التي اعتربت تارخييا لدى الكثري من السياسيني وثيقة ملرشوع تأسيس 
- إال أن رؤيته ملفهوم الدولة بصيغتها العقالنية  دولة - نقول بالرغم من طموحه هذا 
املطروحة يف ) وصية االشرت ( كانت قبل ذلك بكثري، حيث جتلت هذه الرؤية الدولتية 
العقالنية منذ اليوم األول لوفاة الرسول الكريم حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم( وأثناء 
فراش  ( عىل  والسالم  الصالة  عليه   ( الرسول  الصحابة  فيها  ترك  التي  السقيفة  حادثة 
النظر هنا عن  يتفاوضون ويتبايعون عىل اخلالفة-بغض  املوت مع عيّلَ وأهله، وراحوا 
النيات احلسنة أو السيئة ملن تواجد يف السقيفة آنذاك وراح يفاوض يف أمور السلطة-، 
مثلام جتلت أيضا عرب حكم أبو بكر وعمر وعثامن، حيث كان االمام عيّل املرجع احلكيم 
سياستهم  أمور  من  الرضورات  عند  الستشارته  الثالثة  احلكام  إليه  جلأ  ما  كثريا  الذي 

لشؤون الدولة .

ومن هذا املنطق ، اهتم البحث بعرض حق املواطنة واحلرياات العامة يف اهم واطول 
العهود التي اكتسبت امهيتها من الرؤية السياسية لالمام عيل )عليه السالم( ، اىل جانب 

شموليتها وانسانيتها يف ادارة امور الرعية .
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املواطنة واحلريات العامة يف عهد االمام علي )عليه ال�سالم( ملالك اال�سرت) ر�سى 
اهلل عنه(.

املواطنة هي صفة املواطن الذي يتمتع باحلقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه 
انتامؤه إىل الوطن فاملواطنة هي الشعور باالنتامء والوالء للوطن وللقيادة السياسية ومن 
الطائفية  الوطنية  وحدته  يف  وتؤثر  الداخيل  املجتمع  بناء  تواجه  التي  التحديات  أخطر 
والقبلية واملذهبية ويب عىل املواطن أي كان انتامؤه الطائفي أن يكون والؤه للوطن ال 
للقبلية أو احلزب أو التكتل الذي ينتمي له ألهنم زائلون ال حمالة والوطن باقي عىل مدى 
الدهر وهذا ال يتحقق سوى من خالل إحساسه بأن الدولة وليست القبلية هي مصدر 
فكرا  منهم  أي  هيمنة  من  احلد  يعني  الذي  األمر  له  واملانعة  واملانحة  والعقاب  الثواب 

وسلوكا عىل أفراد الشعب )1( .

وتتجىل هذه الصفة بشكل واضح يف عهد االمام امري املؤمنني عيل بن ايب طالب ) 
عليه السالم ( ملالك االشرت) رض اهلل عنه( . وذلك من خالل ما اوص به ملالك االشرت 
يف االهتامم بالرعية وتأمني حقوقهم وحتقيق العدل بينهم وسوف نعمل عىل توضيح هذه 

احلقيقة من خالل مراجعة احلدث التارخيي .

أول يشء أوص أمري املؤمنني )عليه السالم( به مالكًا األشرت ، الذي عّينه واليًا له عىل 
مرص ، أن يكون حمبًَّا للرعية ، حمرتمًا ملشاعر الناس من أي فئة كانوا ، سواء كانوا مسلمني 
تثبيتًا إلنسانية اإلسالم واحرتامه  أن يف ذلك  . وال خيفى  األديان األخرى  أهل  أم من 

ملشاعر الناس ، وتقوية لبنية النظام واحلكومة .

ِعيَِّة ، وامْلََحبََّة هَلُْم، واللُّْطَف هِبِْم . وال  مْحََة لِلرَّ قال )عليه السالم( : ) وَأْشِعْر َقْلَبَك الرَّ
ا  يِن ، وإِمَّ َأٌخ َلَك يِف الدِّ ا  إِمَّ ُْم ِصنَْفاِن :  َفإهِنَّ َأْكَلُهْم ؛  َتْغَتنُِم  َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا ، 

َنظِرٌي َلَك يِف اخْلَْلِق ( )2( .
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، قال )عليه  ، أو عىل خاصته  ن أساء واجرتأ عليه  ثمَّ أوصاه أن يعفو ويصفح عمَّ
ِمْن  ُيْعطَِيَك اهللَُّ  َأْن  ِذي حُتِبُّ وَتْرَض  الَّ ِمْثِل  َعْفِوَك وَصْفِحَك  ِمْن  َفَأْعطِِهْم  السالم( : ) 

َعْفِوِه وَصْفِحِه ( .

ودعاه إىل أن ال يمّيز بني القريب والبعيد يف عطاءاته من بيت املال ؛ ألنَّ املسلمني 
سواٌء يف تناول احلقوق املالية من بيت املال، وقد عانى الناس من التمييز يف العطاء أثناء 

العهد السابق، فكان ذلك من األسباب التي دعتهم إىل الثورة عىل عثامن بن عفان .

ِ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 ( )3( .

ثمَّ ذّكره بأن يكون هدفه وغايته إقامة العدل ، وإحياء احلق ، الغاية واهلدف الذي 
من أجله ُأرسل األنبياء والرسل ، حتى ينعم الناس بالعدالة واملساواة ، فبالعدل فقط 
تقوم األنظمة وتستمر ، ويصري للحياة مفهومها ومعناها . أما احلياة يف ظل حاكٍم ظامل ، 
 ، فهي بمثابة السجن ، قال )عليه السالم( : ) وْلَيُكْن َأَحبَّ األُُموِر إَِلْيَك َأْوَسُطَها يِف احْلَقِّ

ِعيَِّة ( . َها يِف اْلَعْدِل ، وَأمْجَُعَها لِِرَض الرَّ وَأَعمُّ

ثبات  العامة يعني  العامة ؛ ألنَّ رضا  بأن يكون جّل اهتاممه جلب رضا  ثمَّ أوصاه 
، ومع رضا  رين من وجوده  له من كيد األعداء واملترضِّ الواقي  الدرع  ، وإياد  النظام 
ا العامة ، فال. العامة ال قيمة لسخط اخلاصة ، فإّن اخلاصة يمكن لك أن تتخىلَّ عنهم . أمَّ

َأَحٌد ِمَن  ِة ، وَلْيَس  اْلَعامَّ ُيْغَتَفُر َمَع رضا  ِة  قال )عليه السالم( : ) وإِنَّ ُسْخَط اخْلَاصَّ
َخاِء ، وَأَقلَّ َمُعوَنًة َلُه يِف اْلَبالِء ، وَأْكَرَه لإِِلْنَصاِف ...  ِعيَِّة َأْثَقَل َعىَل اْلَوايِل َمُئوَنًة يِف الرَّ الرَّ
ِة  ُة ِمَن األُمَّ ُة لأَِلْعَداِء ، اْلَعامَّ يِن ، ومِجَاُع امْلُْسِلِمنَي ، واْلُعدَّ اَم ِعاَمُد الدِّ ِة . وإِنَّ ِمْن َأْهِل اخْلَاصَّ

. َفْلَيُكْن ِصْغُوَك هَلُْم ، وَمْيُلَك َمَعُهْم ( ) 4( .



بحوث املوؤمتر العلمي الوطني  امل�شرتك 386

ثمَّ دعاه ألن خيتار من يساعدة يف إدارة شؤون البالد ، أشخاصًا تتوفَّر فيهم اخلصال 
ك من خالهلا تنشيط حركة البالد سياسيًا ، وتقويتها  الطيبة احلميدة ، التي يستدعي التحرُّ

اقتصاديًا وحتى عسكريًا .

قال )عليه السالم( : ) وال ُتْدِخَلنَّ يِف َمُشوَرتَِك َبِخياًل َيْعِدُل بَِك َعِن اْلَفْضِل وَيِعُدَك 
َه بِاجْلَْوِر ؛ َفإِنَّ اْلُبْخَل  َ ُن َلَك الرشَّ اْلَفْقَر ، وال َجَبانًا ُيْضِعُفَك َعِن األُُموِر ، وال َحِريصًا ُيَزيِّ

َمُعَها ُسوُء الظَّنِّ بِاهللَِّ ( . ْرَص َغَراِئُز َشتَّى َيْ واجْلُْبَن واحْلِ

ثمَّ دعاه ألن خيتار لوزارته طاقاًم جديدًا ممَّن مل خيدم األنظمة الظاملة ، وممَّن يثق هبم 
الناس ، ُأمناء عىل مستقبلهم وحياهتم ، قال )عليه السالم( : )إِنَّ رَشَّ ُوَزَراِئَك َمْن َكاَن 
ُْم َأْعَواُن األَثَمِة  َكُهْم يِف اآلَثاِم ، َفال َيُكوَننَّ َلَك بَِطاَنًة ؛ َفإهِنَّ اِر َقْبَلَك َوِزيرًا ، وَمْن رَشِ لأَِلرْشَ

َلَمِة ( . ، وإِْخَواُن الظَّ

ثمَّ قال له بأنَّ الناس فيهم املحسن وامليسء ، فال جتوز املساواة بني الصنفني ؛ ألنَّ 
يف ذلك قطعًا لُسُبل اإلحسان ، وتقلياًل للفاعلني له ، وتشجيعًا للمسيئني عىل اإلساءة 
بالعدل واإلحسان وينهى عن  يأمُر  املباين اإلهلية واإلسالمية ؛ ألنَّ اهلل  ، وهذا خالف 

الفحشاء واملنكر والبغي )5( .

قال )عليه السالم( : ) وال َيُكوَننَّ امْلُْحِسُن وامْلُيِسُء ِعنَْدَك بَِمنِْزَلٍة َسَواٍء ؛ َفإِنَّ يِف َذلَِك 
َتْزِهيدًا ألَْهِل اإلْحَساِن يِف اإلْحَساِن ، وَتْدِريبًا ألَْهِل اإلَساَءِة َعىَل اإلَساَءِة ( .

نن الصاحلة  ثمَّ دعاه إىل املحافظة عىل ما سنّه السلف الصالح ، وحّذره من نقض السُّ
؛ ألنَّ يف ذلك إماتة لشعائر اهلل وإحياًء لغريها ، واألُّمة تغار عىل دينها وسننها الصاحلة ؛ 

ا جاهدت وناضلت من أجل بقائها . ألهنَّ

ِة ، واْجَتَمَعْت  قال )عليه السالم( : ) وال َتنُْقْض ُسنًَّة َصاحِلًَة َعِمَل هِبَا ُصُدوُر َهِذِه األُمَّ
نَِن ؛  ٍء ِمْن َمايِض تِْلَك السُّ ِدَثنَّ ُسنًَّة َترُضُّ بيَِشْ ِعيَُّة . وال حُتْ هِبَا األُْلَفُة ، وَصَلَحْت َعَلْيَها الرَّ



387املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

َفَيُكوَن األْجُر ملَِْن َسنََّها واْلِوْزُر َعَلْيَك باَِم َنَقْضَت ِمنَْها ( ) 6( .

ض )عليه السالم( ألقسام الرعية وأصنافها ، وبنّي أن كل قسٍم منها حيتاج  ثمَّ تعرَّ
نظامًا  ل  تشكِّ األقسام  تلك  كل  إنَّ  حيث   ، عضويًا  ارتباطًا  به  ومرتبط  اآلخر  للقسم 
ومهمته  مسؤوليته  صنف  لكل  وعنّي   ، الواحد  اجلسم  بمثابة  فهي   ، متامسكًا  متكاماًل 

حتى ال تتداخل األمور وبالتايل تسود الفوض .

د عىل  ويف حديثه عن كل صنٍف من األصناف ، كان أمري املؤمنني )عليه السالم( يؤكِّ
د عىل اختيار أصحاب الكفاءات  رضورة وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب ، ويؤكِّ

، وحذره من االختيار القائم عىل املحاباة والذي جترع الناس منه الُغصص والويالت .

ِعيََّة َطَبَقاٌت ، ال َيْصُلُح َبْعُضَها إاِلَّ بَِبْعٍض ، وال  قال )عليه السالم( : ) واْعَلْم َأنَّ الرَّ
ِة ، وِمنَْها :  ِة واخْلَاصَّ اْلَعامَّ ُكتَّاُب  َفِمنَْها : ُجنُوُد اهللَِّ ، وِمنَْها :  َبْعٍض ،  بَِبْعِضَها َعْن  ِغنَى 
َأْهِل  ِمْن  ْزَيِة واخْلََراِج  اجْلِ َأْهُل   : ْفِق ، وِمنَْها  ُل اإلْنَصاِف والرِّ اْلَعْدِل ، وِمنَْها : ُعامَّ ُقَضاُة 
ِمْن  ْفىَل  السُّ َبَقُة  الطَّ  : وِمنَْها   ، نَاَعاِت  الصِّ وَأْهُل  اُر  التُّجَّ  : وِمنَْها   ، النَّاِس  وُمْسِلَمِة  ِة  مَّ الذِّ
ِه َفِريَضًة يِف ِكَتابِِه َأو  ى اهللَُّ َلُه َسْهَمُه وَوَضَع َعىَل َحدِّ َذِوي احْلَاَجِة وامْلَْسَكنَِة ، وُكلٌّ َقْد َسمَّ

ُسنَِّة َنبِيِِّه ) صىلَّ اهلل عليه واله ( )7( .

ث أمري املؤمنني )عليه السالم( يف كتابه لألشرت )رضوان اهلل تعاىل عليه(  وأكثر ما حتدَّ
ل القسم األكرب من املجتمع يف كل زمان  فىل أو الفقرية ، وهذه الطبقة تشكِّ عن الطبقة السُّ
ومكان ، وهلذا جعل كل تلك الطبقات حلامية ومساعدة هذه الطبقة ؛ حتى تنهض ممَّا 
هي فيه وتنعم بالعدالة االجتامعية والسياسية واالقتصادية ، ولو ُيصار إىل تأدية حقوقها 
كاملة يف كل زمان لنهضت ، ولكن هيهات !! فام إن ينتهي عهٌد ، حتى يأيت عهٌد جديد 
أكثر  ل جذورها  القرشة وتكرب وتتأصَّ ع هذه  تتوسَّ ، وهكذا  الفقر واملسكنة  يعّمق هوة 

فأكثر .
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وقد سعى أمري املؤمنني )عليه السالم( جاهدًا لرفع الُغبن واحليف عن هذه الطبقة ، 
خالل الفرتة القصرية التي حكم فيها ، وهي مخس سنوات ، وقد نجح إىل حٍد بعيٍد يف 
هذا االجتاه ، وإن كانت املدة التي حكم فيها غري كافية لقلع جذور الفقر واالستضعاف .

يقول احد الباحثني  : إنَّ لعيل بن أيب طالب يف حقوق اإلنسان أصوالً وآراء ، متتد هلا 
يف األرض جذور وتعلو هلا فروع .

وقال يف مكان آخر من الكتاب : له شأٌن أُي شأٍن ، وآراؤه فيها )حقوق اإلنسان( 
تتَّصل اتصاالً كثريًا باإلسالم يومذاك ، وهي تدور عىل حمور من رفع االستبداد والقضاء 

عىل التفاوت الطبقي.

وَمن عرف عيل بن أيب طالب وموقفه من قضايا املجتمع ، أدرك أنَّه السيف املسلَّط 
وأدبه  بآرائه  االجتامعية  العدالة  تركيز  يف  الساعي  وأنَّه   ، الطُّغاة  ين  املستبدِّ رقاب  عىل 

وحكومته وسياسته .

ِمَن   : هَلُْم  ِحيَلَة  ِذيَن ال  الَّ ِمَن   ، ْفىَل  السُّ َبَقِة  الطَّ يِف  اهللََّ  اهللََّ  ُثمَّ   (  : السالم(  قال )عليه 
ْمَن )أصحاب العاهات( ؛ َفإِنَّ يِف  امْلََساِكنِي وامْلُْحَتاِجنَي وَأْهِل اْلُبْؤَس )شدة الفقر( والزَّ

ِه فِيِهْم ( )8( . ًا . واْحَفِظ هللَِِّ َما اْسَتْحَفَظَك ِمْن َحقِّ َبَقِة َقانِعًا وُمْعرَتّ َهِذِه الطَّ

هنا.  إحلاحًا  أكثر  ا  أهنَّ إالّ   ، العامة  كحقوق  لة  مفصَّ حقوقًا  الطبقة  هلذه  ذكر  وقد 
عىل  بنفسه  ُيرشف  أن  مرص  عىل  واليه  من  طلب  السالم(  )عليه  األمري  أنَّ  واملالحظ 
ره من التهاون يف تنفيذ حاجياهتم ،  أوضاع هذه الفئة ، مضافًا إىل اإلرشاف العام ، وحذَّ

وأداء حقوقهم املالية والقانونية والرشعية .

َبْيِت َمالِِك ، وِقْساًم ِمْن َغالِت َصَوايِف  قال )عليه السالم( : ) واْجَعْل هَلُْم ِقْساًم ِمْن 
اإلْسالِم يِف ُكلِّ َبَلٍد ( ، ثمَّ قال )عليه السالم( يف موضٍع آخر : ) واْجَعْل لَِذِوي احْلَاَجاِت 
ِذي َخَلَقَك(. ِلُس هَلُْم جَمِْلسًا َعاّمًا َفَتَتَواَضُع فِيِه هللَِِّ الَّ ُغ هَلُْم فِيِه َشْخَصَك ، وجَتْ ِمنَْك ِقْساًم ُتَفرِّ
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ٌء َأْدَعى  ُه َلْيَس يَشْ َها ؛ َفإِنَّ َماَء وَسْفَكَها بَِغرْيِ ِحلِّ اَك والدِّ ثمَّ قال )عليه السالم( : ) إِيَّ
َماِء بَِغرْيِ  ٍة ، ِمْن َسْفِك الدِّ لِنِْقَمٍة ، وال َأْعَظَم لَِتبَِعٍة ، وال َأْحَرى بَِزَواِل نِْعَمٍة، واْنِقَطاِع ُمدَّ
َها ... وإِِن اْبُتِليَت بَِخَطإٍ ، وَأْفَرَط َعَلْيَك َسْوُطَك َأو َسْيُفَك َأو َيُدَك بِاْلُعُقوَبِة ، َفإِنَّ يِف  َحقِّ
َي إىَِل َأْولَِياِء امْلَْقُتوِل  اْلَوْكَزِة َفاَم َفْوَقَها َمْقَتَلًة ، َفال َتْطَمَحنَّ بَِك َنْخَوُة ُسْلَطانَِك َعْن َأْن ُتَؤدِّ

ُهْم ( . َحقَّ

هنا  إحلاحًا  أكثر  ا  أهنَّ إالّ   ، العامة  كحقوق  لة  مفصَّ حقوقًا  الطبقة  هلذه  ذكر  وقد 
عىل  بنفسه  ُيرشف  أن  مرص  عىل  واليه  من  طلب  السالم(  )عليه  األمري  أنَّ  واملالحظ   .
ره من التهاون يف تنفيذ حاجياهتم ،  أوضاع هذه الفئة ، مضافًا إىل اإلرشاف العام ، وحذَّ

وأداء حقوقهم املالية والقانونية والرشعية .

َبْيِت َمالِِك ، وِقْساًم ِمْن َغالِت َصَوايِف  قال )عليه السالم( : ) واْجَعْل هَلُْم ِقْساًم ِمْن 
اإلْسالِم يِف ُكلِّ َبَلٍد ( ، ثمَّ قال )عليه السالم( يف موضٍع آخر : ) واْجَعْل لَِذِوي احْلَاَجاِت 
ِذي َخَلَقَك(. ِلُس هَلُْم جَمِْلسًا َعاّمًا َفَتَتَواَضُع فِيِه هللَِِّ الَّ ُغ هَلُْم فِيِه َشْخَصَك ، وجَتْ ِمنَْك ِقْساًم ُتَفرِّ

ٌء َأْدَعى  ُه َلْيَس يَشْ َها ؛ َفإِنَّ َماَء وَسْفَكَها بَِغرْيِ ِحلِّ اَك والدِّ ثمَّ قال )عليه السالم( : ) إِيَّ
َماِء بَِغرْيِ  ٍة ، ِمْن َسْفِك الدِّ لِنِْقَمٍة ، وال َأْعَظَم لَِتبَِعٍة ، وال َأْحَرى بَِزَواِل نِْعَمٍة، واْنِقَطاِع ُمدَّ
َها ... وإِِن اْبُتِليَت بَِخَطإٍ ، وَأْفَرَط َعَلْيَك َسْوُطَك َأو َسْيُفَك َأو َيُدَك بِاْلُعُقوَبِة ، َفإِنَّ يِف  َحقِّ
َي إىَِل َأْولَِياِء امْلَْقُتوِل  اْلَوْكَزِة َفاَم َفْوَقَها َمْقَتَلًة ، َفال َتْطَمَحنَّ بَِك َنْخَوُة ُسْلَطانَِك َعْن َأْن ُتَؤدِّ

ُهْم ( )9( . َحقَّ
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اخلامتة

يمكن القول ان االمام عيل ) عليه السالم ( وضع األسس السليمة والرصينة ملفهوم 
املتحدة  لألمم  القانونيني  املستشارين  قيام  ولعل   ، حديثا  مفهومها  ساد  التي  املواطنة 
باعتامد عىل رسالة اإلمام عيل ) عليه السالم ( ملالك األشرت و مقولة )اخللق صنفان، إما 
أخ لك يف الدين او نضري لك يف اخللق ( كمصادر للترشيع القانوين هليئة األمم املتحدة 
، خري دليل عىل ذلك. فهذا امامي عيل ) عليه السالم ( قمة اإلنسانية و النبل والصفات 
الرائعة خمترصة برجل عبارة عن نور خملوق و عبد مرزوق . ولعل قول االمام عيل يف 

وصف حال الدنيا خري برهان عىل ذلك .

علمت وقد  الدنيا  عىل  تبكي  فيهالنفُس  ــا  م تـــرك  فيها  ــســعــادة  ال أن 
يسُكنهـا املــوت  بعد  للمرِء  داٌر  بانيهاال  ــوِت  املـ قبل  كـــاَن  الــتــي  إال 
مسكنُـه طـــاب  بــخــري  بــنــاهــا  بانيهافـــإن  ــاب  ــ خ بـــرش  ــاهــا  ــن ب وإن 
نجمُعها املـــرياث  لـــذوي  نبنيهاأمــوالــنــا  الــدهــر  ــراب  ــ خل ودورنـــــا 
مسلطــنًة كانت  التي  امللوك  أيــن  ساقيها  املوت  بكأس  سقاها  حتى 
بنيت قـــد  ــاق  اآلف يف  مــدائــٍن  أهليهافكم  املــوُت  وأفنى  خرابا  أمست 
فيهـا ومـــا  الــدنــيــا  إىل  ــنَّ  ــنَ ــركِ ت وُيفنيهاال  ُيفنينا  شــك  ال  فــاملــوت 
وجــٍل عىل  كانت  وان  نفس  تقوهيـــالكل  ــاٌل  ـــ ـــ ـــ آم ــِة  ــيَّـ ــنِـ امَلـ مـــن 
يقبُضهــا ــدهــر  وال يبسطها  يطوهيااملـــرء  واملـــوت  تنرشها  والنفس 
ــارم أخـــــالٌق مــطــهـــــرٌة ــكـ ــام املـ ــ ثانيهاإن ــل  ــق ــع وال أوهلــــا  ــن  ــدي ـــ ال
رابعهــــا واحلــلــم  ثالثها  سادسهاوالعلم  والفضل  خامسها  واجلود 
ثامنها ــشــكــر  وال ســابــعــهــا  ــرب  ــ باقيهاوال ــني  ــل وال تاسعها  ــرب  ــص وال
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أصادقها ال  أنــى  تعلم  اعصيهاوالــنــفــس  حــني  إال  ــُد  ارشـ ولــســت 
خازهنا ــواُن  رض ــدًا  ٍغ لــدار  واجلــار امحد والرمحن ناشيهاقصورهاواعمل 
ــا ــه ــت ــن ــي ــك ط ــ ــ ــس ــ ــ فيهاذهـــــــب وامل نابٌت  حشيٌش  والزعفـران   
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امللخص

لقد أخذت حقوق اإلنسان بعدًا عامليًا واسعًا، فمنذ أن صدر ميثاق األمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان، ووقعت عىل هذا امليثاق مجيع الدول بال استثناء، ثم صدرت مالحق 
أخرى له هتتم ببيان حقوق اإلنسان االجتامعية أو االقتصادية أو اإلعالمية أو التعليمية 
أو السياسية أو غريها، وهي األخرى حظيت بتأييد غري قليل من دول العامل كلها رشقيها 

وغربيها.

تعاين  التي  أمريكا  أمريكا،  حتى  اإلنسان  حقوق  عن  يتحدث  اليوم  العامل  فأصبح 
بذاهتا من التفرقة العنرصية، والتي شهدت اضطرابات طويلة عريضة بسبب االعتداء 
عىل حقوق من يسموهنم بالسود وإذا كان الغرب اليوم يتكلم باسم حقوق اإلنسان فإنه 
ال يعرف عن اإلسالم إال ثالث مسائل: األوىل: مسألة تعدد الزوجات، وأن اإلسالم 
أباح تعدد الزوجات. والثانية: مسألة الرق واالسرتقاق. والثالثة: مسألة اجلهاد والقتال.

وبناًء عليه يصور الغرب اإلسالم عىل أنه دين أهدر حقوق اإلنسان، فأهدر حقوق 
اإلنسان  حقوق  وأهدر  ورابعة،  وثالثة  أخرى  عليها  يأخذ  بأن  للزوج  سمح  يوم  املرأة 
يوم  اإلنسان  حقوق  وأهدر  ويشرتى،  ويباع  يستخدم  رقيقًا  عبدًا  يكون  أن  ريض  يوم 
أذن بقتاله وسفك دمه، هكذا تصور احلضارة الغربية اإلسالم، وبناًء عليه كان البد أن 
نتكلم عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم لنبني أي مستوى من الكرامة رفع اإلسالم إليها 
هذا اإلنسان الكريم. ورغم كثرة اآليات املباركة واألحاديث النبوية الرشيفة التي بينت 
حقوق االنسان يف اإلسالم. إال ان الباحثة اختارت عهد اإلمام عيل عليه السالم لواليه 

عىل مرص مالك األشرت ليكون انموذجا حلقوق اإلنسان يف االسالم.

لذا هدف البحث احلايل إىل التعرف عىل أهم املضامني التي تبني حقوق اإلنسان يف 
األشرت يف عهد  مالك  متيزت والية  األشرت. حيث  ملالك  السالم  عليه  اإلمام عيل  عهد 
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والتواضع  والعدالة  باإلنصاف  إتسمت  وقوانني  بمبادئ   .) السالم  )عليه  عيل  االمام 
للرعية من طبقات الشعب املختلفة من خالل وصايا األمام ملالك األشرت والتي حتتكم 
ألبلغ صورة ملبادئ حقوق االنسان. وقد حتدد البحث ببعض املقتطفات من ذلك العهد 
والتي تركز عىل حقوق الرعية، وما كتب عنه يف هذا املجال من املصادر العلمية والتارخيية 
الرصينة واملعتمدة والتي تتميز باملوثوقية واملوضوعية. وقد اتبع البحث املنهج التارخيي 

الوصفي لغرض حتقيق اهدافه.

وقد اشتمل البحث عىل عدة مباحث تضمنت ما يأيت :
مقتطفات من حياة مالك االشرت رضوان اهلل تعاىل عليه.. 1
السامت العامة لعرص اإلمام عيل عليه السالم. 2
مقتطفات من عهد اإلمام عيل عليه السالم وحماكاهتا مع الواقع الذي نعيشه يف وقتنا . 3

احلارض.
وقد استنتج البحث أمهية توظيف املبادئ والوصايا الواردة يف العهد ملا نراه اليوم من 
زيادة اإلهدار حلقوق اإلنسان ففي الوقت الذي امتألت آذاننا من احلديث عن حقوق 
اإلنسان من الناحية النظرية، إال أن آذاننا امتألت -أيضًا- بام يواجهه اإلنسان عىل حمك 

الواقع من اإلهدار لكرامته واالنتهاك حلقوقه.
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الفكرية  االسهامات  لبيان  البحوث  هذه  مثل  اجراء  من  باإلكثار  البحث  واوص 
عليه  عيل  واإلمام  عامة  بصورة  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  الئمة  الكبرية  والرتبوية 
وتوظيفها  منها  االستفادة  عىل  والعمل  بالبحث  املعني  كونه  خاصة  بصورة  السالم 

لالرتقاء باملجتمع.

اأواًل: م�سكلة البحث

منذ أن قتل قابيل هابيل، واإلنسان يبحث لنفسه عن حقوقه، عن كرامته، عن حقه 
يف احلياة، عن حقه يف املأكل، عن حقه يف امللبس، عن حقه يف املسكن، عن حقه يف احلرية، 
عن حقه يف التعلم....الخ، فقد عانت اإلنسانية منذ أن ظهر الظلم عىل األرض ألوانًا من 
اهلدر لكرامة اإلنسان، واالستالب إلرادته، واملصادرة حلرياته، الذي كثريًا ما كان يأخذ 
أبعادا مأساوية دموية، تنتهي إىل قتل اآلالف بل املاليني من البرش، وترشيد أضعافهم 

وهتك أعراضهم )التسخريي ،1995، ص5(.

وقد أدت تلك املظامل إىل احلروب، واىل ظهور ثورات عىل مرِّ التاريخ، سواء كانت 
دينية، أم فكرية، أم سياسية، أم عسكرية، من اجل احلفاظ عىل كرامة اإلنسان وحريته، 
فلم تأِت حركة حقوق اإلنسان لتنافس أي عقيدة أو فكر، وإنام جاءت للنهوض بمن هم 
بحاجة إىل التخلص من الفقر والترشد واإلضطهاد، جاءت هذه احلركة من اجل كرامة 
وقيمة  معنى  يعطي  عامل  أفضل  عامل  اجل  من  مكان،  واحلرية، جاءت من كل  اإلنسان 

حلياتنا )عمر، 2000، ص1(.

وتزعم بعض األمم التي تبنت النهج الديمقراطّي يف احلكم والسياسة كـ )بريطانيا، 
فرنسا، وأمريكا( أهنا كانت من أوائل املسهمني يف وضع حقوق اإلنسان وتتويها هلذه 
احلقوق من خالل اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان عام 1948 م، الذي يضمن وجود 
النظر عن جنسه ولونه ومعتقده )صالح 2003، ص  اإلنسان وحريته وكرامته بغض 
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303 (. وقد تناسوا، أو مل يعرفوا دور اإلسالم يف هذا الصدد، وبأنه هو أول من قرر 
رسولنا  عهد  منذ  نطاقها،  وأوسع  صورها  أكمل  يف  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  املبادئ 
الكريم حممد)صىل اهلل عليه وعىل آله( وحتى اآلن، أي منذ ما يزيد عىل أربعة عرش قرنًا 
من الزمان، فاإلسالم قرر منذ بداية عهده أن لإلنسان حقوقًا، وهذه احلقوق منحة من 
اهلل )سبحانه وتعاىل(، أي انه ال فضل فيها ملخلوق يستبد هبا ويتحكم فيها، ويمنحها ملن 
يشاء، ويمنعها عمن يشاء، ومن ثم فإن احلقوق واحلريات ليست حقوق طبيعية، وإنام 
هي منح من اهلل العيّل القدير، تستمد من أحكام الرشيعة وتستند إىل العقيدة اإلسالمية، 
وهذا ما يكسبها قدرا من اهليبة واالحرتام والقدسية، والتي تشكل ضامنة أساسية ضد 

تغول السلطات عليها )عبد احلميد ،2005، ص93(.

واحلديث عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم ليس حديثا جديدا، بل هو حديث قديم 
من حيث العموم الفكرّي والتأسيس النظرّي املبثوث يف مفردات الترشيع اإلسالمي هنا 
وهناك )صالح ،2003، ص303( ولعل ما كتبه أمري املؤمنني عليه السالم ملالك االشرت 
رضوان اهلل تعاىل عليه حني واله مرص خري دليل عىل دفاعه املشهود عن حقوق اإلنسان 
حيث كان الشخص االول بعد النبي االعظم )صىل اهلل عليه واله وسلم( الذي وضع 
القواعد الدستورية االسالمية احلقة يف موضعها الصحيح واتباعه اقوم االنظمة العادلة 
حلفظ التوازن بني طبقات املجتمع وتنظيم العالقة بني احلاكم واملحكوم او بني الراعي 
العدل االجتامعي واحلق واملساواة  والرعية وكذلك ضامن حقوق االنسان عىل اساس 
حمط  مازالت  التي  اإلنسان  حقوق  يف  العملية  وسريته  لشخصيته  مالصقًا  ذلك  وكان 
األنظار ومصدر البحوث اإلنسانية والعلمية بشكل مبارش أو غري مبارش. ويأيت البحث 
احلايل حماولة لتسليط الضوء عىل اهم ما جاء يف عهد اإلمام عيل عليه السالم لواليه عىل 

مرص مالك االشرت رضوان اهلل تعاىل عليه يف ما خيص حقوق االنسان.
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ثانيًا : اأهمية البحث :

موضوع حقوق اإلنسان ليس وليد العرص احلارض، وإنام هو قديم قد اإلنسانية نفسها، 
ويشكل جزًء ال يتجزأ من تارخيها، فقد ارتبط باملجتمعات البرشية منذ بدء اخلليقة، وتأثر 
سلبا وإيابا بالظروف الزمانية واملكانية لتلك املجتمعات وبالتيارات الفكرية، والتقاليد 

السائدة فيها، كام ارتبط بالرشائع الساموية )الطعيامت، 2001، ص36(.

وقضايا حقوق اإلنسان والدعوة الحرتامها يف الوقت الراهن من املوضوعات ذات 
األمهية القصوى فيام خيص العامل أمجع، وحيظى هذا املوضوع باهتامم بالغ يف املجتمعات 
الديمقراطية عامة ويف دول االحتاد األوريب والواليات املتحدة األمريكية خاصة، وذلك 
انطالقا من املفاهيم واألفكار الغربية املستندة إىل القوانني الوضعية واملستمدة من فكرة 
القانون الطبيعي حلامية احلقوق الطبيعية لإلنسان )الراجحي، 2004، ص14(. حيث 
من  واضحا  به  االهتامم  غدى  حتى  الساعة  حديث  اإلنسان  حقوق  عن  احلديث  بات 
خالل عقد املؤمترات والندوات، وإبرام املواثيق واالتفاقيات عىل املستويني: اإلقليمي 
والدويل، وذلك من أجل معاجلة مجيع اجلوانب والظروف التي تسهم يف تعزيز حقوق 
العدل واإلنصاف ومحاية  بمبادئ  ما  التزام دولة  ملعرفة مدى  معيارا  تعد  التي  اإلنسان 
حقوق مواطنيها وحرياهتم كام أنه يعد معيارا لقياس مدى إدراك ووعي تلك الشعوب 
بالتمتع هبا، بل هو عنرص مهم يف األنظمة الديمقراطية )الشنقيطي، 2001، ص45(. 
التنظري واملامرسة، وصوال إىل  إال أن االهتامم الغريب املعارص، هبذا املجال عىل مستوى 
تقنينه يف مواثيق وإعالنات عاملية، جعل هذا االهتامم يأخذ بعدا عامليا مل يسبق له مثيل 
من قبل، وكان من نتائجه املهمة، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي صدر عن منظمة 

األمم املتحدة سنة 1948م )دكري، 1998، ص190(.

أو  الترشيعات  هبا  تعنى  حملية  أو  فردية  مسألة  املايض  يف  كانت  اإلنسان  فحقوق 
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املامرسات الداخلية لدولة ما، ولكنها أصبحت اليوم قضية تتصف بالعاملية وليس من 
وجد،  أنى  اإلنسان  حقوق  كل  حيتضن  مشرتكًا  إنسانيًا  شأنًا  غدت  بأهنا  القول  املبالغة 
وإىل أي دين أو عرق انتمى )خلف، 2004، ص1(. حيث باتت موضوعًا يمس حياة 
وأنظمتها  اجلغرافية  ومواقعها  حضاراهتا  باختالف  وتطورها  والدول،  الشعوب  كل 
بحكم  كفرد  إنسان  كل  حياة  متس  مسألة  وهي  واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية 
طبيعته وتكوينه، فطبيعة اإلنسان ذات الصفة املزدوجة، كونه كائنا فرديا وكائنا اجتامعيا 
يف آن واحد، هي التي أدت إىل ظهور حقوق اإلنسان، وتطور حركتها العاملية والوطنية، 

فاحلقوق ال وجود هلا إال يف مواجهة اآلخر)هادي، 2000، ص9(.

لعل  دولية،  وثائق  عدة  صيغت  املجتمعات،  يف  وتأثريها  اإلنسان  حقوق  وألمهية 
أبرزها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي متتع عند اعتامده بتأييد دويل عريض القاعدة 
فعىل الرغم من أن الدول األعضاء الثامين واخلمسني التي شكلت األمم املتحدة يف ذلك 
وخلفياهتا  السيايس  ونظامها  أيديولوجيتها  حيث  من  بينها  فيام  ختتلف  كانت  الوقت 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  فإن  واالقتصادية،  االجتامعية  تنميتها  ونامذج  والثفافية  الدينية 
اإلنسان قد مثل بيانا مشرتكا باألهداف والتطلعات التي تتقاسمها، وهي رؤية للعامل كام 

يود املجتمع الدويل أن يكون عليه )دي ميلو، 2003، ص3(.
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وبحث  اإلسالمية،  الصحوة  مظاهر  من  وكمظهر  األخرية  العقود  يف  شهدنا  ولقد 
أمتنا اإلسالمية عن هويتها اإلسالمية، وعن هويتها احلضارية املتميزة يف تراثها الفكري 
واحلضارّي، شهدنا كتابات طيبة وجيدة تربز حديث اإلسالم وسبقه يف التقنني حلقوق 
اإلنسان وهو ميدان خصب ومهم، ما زال ينتظر كثريًا من اجلهود التي يمكن أن تسلح 
اإلنساين  الفكر  وتثري  جهة،  من  واالستالب  والقهر  االسترياد  ضد  املسلم  إنساننا 
اخلاص هبذه القضية املحورية، من جهة أخرى، وتنصف حضارتنا اإلسالمية، وفكرنا 
اإلسالمي وديننا احلنيف من جهة ثالثة، إنه ميدان مهم من ميادين البحث واالجتهاد، 

ومن الرضوري أن هيتم به الباحثون )عامرة، 1985، ص14(.

إن احلقوق يف الدين اإلسالمّي نظرية وتطبيق، وإذا كان التطبيق ال يعطي الصورة 
الواضحة فإنه يصبح من الواجب العودة إىل النظرية )طي، 2001، ص107(. فاحلديث 
حيث  من  قديم  حديث  هو  بل  جديدًا،  حديثًا  ليس  اإلسالم  يف  اإلنسان  حقوق  عن 
)صالح،  اإلسالمّي  الترشيع  مفردات  يف  املثبت  النظرّي  والتأسيس  الفكرّي  التأصيل 
2003، ص303(. لقد تبنى اإلسالم بصورة جادة وموضوعية مجيع حقوق اإلنسان، 
يف  فليس  ومذاهبه،  ولغاته  وقومياته  حياته،  هبا  تنتظم  التي  األحكام  أروع  له  ورصد 

ترشيعاته ما يشذ عن سنن الطبيعة وخيالف مناهج الكون )القريّش، 2005، ص7(.

لقد نظر اإلسالم بعمق وشمولية إىل اإلنسان، ووقف عىل مجيع إبعاد حياته االجتامعية 
والسياسية واالقتصادية، فوضع له املناهج السليمة التي توفر له حقوقه التي ال غنى له 
ال  بحيث  األرض،  يف  معانيها  بأوسع  االجتامعية  العدالة  تسود  أن  أبرزها  ومن  عنها، 
يبقى أي ظل للبؤس واحلرمان، ويعيش اإلنسان حياة وادعة آمنة مطمئنة، يعمها الرخاء 
توفر  التي  هي  اإلسالم  أعلنها  التي  اإلنسان  حقوق  إن  والسالم،  واالستقرار  واألمن 
للمجتمع احلياة الكريمة يف ظل نظام آمن مستقر، ال طغيان فيه وال ظلم وال استبداد، 
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وتسي  اإلسالم،  رشعه  الذي  للقانون  فالسيادة  املحكومني،  عىل  للحاكم  تسلط  وال 
التي  بالتقوى  نظمه عىل احلاكم واملحكوم عىل حد سواء، فال ميزة ألحد عىل احد إال 
هي املقياس يف التفاوت بني الناس، وتعني نكران الذات وعمل اخلري وصنع املعروف 

)القريش، 2005، ص7ــ8(.

لقد محلت األمة اإلسالمية مشعل احلضارة، وكانت اإلنسانية مدينة هلا يف خمتلف 
العلوم واملعارف، وحسبك ما ال يقل عن ثالثة ماليني خمطوطة موزعة يف خمتلف أنحاء 
خمطوطة   )13095( لندن  يف  الوطنية  املكتبة  يف  ويوجد  ص5(.   ،1988 )فهد،  العامل 
 ،baker( واملعارف  العلوم  صنوف  خمتلف  يف  املخطوطات  أنفس  من  ُتعّد  إسالمية 

.)2001

اإلسالم  لتقبل  مهيئًا  غدى  املعارص  اإلنسان  أن  عىل  تدلل  متزايدة  مؤرشات  هناك 
وتفهمه واعتناقه، ومن ثم إمكانية الرشوع بفتوحات إسالمية جديدة من طرف املسلمني، 

إذا حتلوا بالكفاءة واجلدارة الالزمة هلذا الدور التارخيي )آل نجف، 1999، ص57(.

لقد جاء اإلسالم خاتم لكل األديان والرساالت حيث جاء اإلسالم من أجل حترير 
اإلنسان من الرق والعبودية وظلم اإلنسان لإلنسان، جاء من أجل كرامة اإلنسان جاء 
من أجل سعادة اإلنسان، وكذلك نبيه خاتم األنبياء واملرسلني، حممد بن عبد اهلل )صىل 
اهلل عليه وعىل آله( فقد رضب لنا اإلسالم أروع األحكام والترشيعات التي تلبي حاجات 
اإلنسان املادية والروحية، ومتثلت ترشيعاته بالقرآن احلكيم، والسنة النبوية الرشيفة، من 
قول النبي األكرم )صىل اهلل عليه وعىل آله( أو فعله أو تقريره، ثم األئمة االثنا عرش من 
أهل بيت الرسول صلوات اهلل عليهم امجعني، كام نص عليهم رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
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واله وسلم( )1(.
فجاء ابن عمه عيل بن أب طالب )سالم اهلل عليه ( ليٌكمل ما جاء به الرسول وٌثبت 
دعامته األساسية، إذ أن حقوق اإلنسان موجودة منذ القدم وان مل يتطرق إليٌها بصورة 
واضحة وحتت هذا املسمى من قبل ولكن كل األديان الساموية نصت عليها وأكدت عىل 

وجوب حتقيٌقها وصيٌانتها.
عند  وتفرعاهتا  اإلنسان  حقوق  مفردة  إىل  سنتطرق  هذا  بحثنا  مسار  يف  هنا  ونحن 
اإلمام عيل بن أيب طالب لنؤكد مره أخرى بان اإلمام أكمل ما جاء به الرسول والدين 
اإلسالمي من خالل اإلنسان واحلفاظ عىل حقوقه عندما ساوى بني الناس مجيعا.ولعل 
ذلك يتضح جليا من خالل عهده ملالك االشرت رضوان اهلل تعاىل عليه حينام واله عليه 

السالم مرص.

ــه  ــم ب ــا إن أخذت ــم م ــت فيك ــاس إين ترك ــا الن ــا أهي ــلم( :) ي ــه وس ــه وال ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس 1  ق
ــال) )2 :  ــذي ،1983، ج5ص328 (، وق ــنن الرتم ــي ()س ــل بيت ــرتيت أه ــاب اهلل، وع ــوا : كت ــن تضل ل
ــدود  ــل مم ــاب اهلل حب ــرتيت، كت ــاب اهلل وع ــني كت ــم الثقل ــارك فيك ــب وإين ت ــى فأجي ــك أن أدع )إين أوش
مــن الســامء إىل األرض، وعــرتيت أهــل بيتــي، وإن اللطيــف اخلبــري أخــربين أهنــام لــن يفرتقــا حتــى 
ــام( )مســند أبــن اجلعــد ،1996، ص397، املســند  ــوين فيه ــف ختلف يــردا عــيل احلــوض، فانظــروا كي
ــول اهلل  ــال رس ــيل ،1992 ،ج2ص297(، وق ــيل املوص ــند أيب يع ــل ،د.ت ،ج3ص17، مس ــن حنب الب
ــي  ــي أمــان ألمت ــه وســلم( : )النجــوم أمــان ألهــل األرض مــن الغــرق، وأهــل بيت ــه وال )صــىل اهلل علي
ــىل  ــتدرك ع ــزب إبليس()املس ــاروا ح ــوا فص ــرب اختلف ــن الع ــة م ــا قبيل ــإذا خالفته ــالف، ف ــن االخت م
الصحيحــني للحاكــم النيســابوري ،د.ت، ج3ص149( وقــال (ص( : )ال يــزال هــذا الديــن عزيــزا إىل 
اثنــى عــرش خليفــة، كلهــم مــن قريــش ()ســنن أيب داود ،1990،ج2ص309، والكفايــة يف علــم الروايــة 
للخطيــب البغــدادي،1985، ص95(، وقال)صــىل اهلل عليــه والــه وســلم( : ) ال يــزال أمــر أمتــي صاحلــا 
حتــى يمــيض اثنــا عــرش خليفــة، كلهــم مــن قريــش ( )التاريــخ الكبــري للبخــاري ،د.ت ،ج8 ص411، 
واملســتدرك عــىل الصحيحــني للحاكــم النيســابوري ،د.ت، ج 3ص618(، وقــال ))2 : ) بعــدي اثنــي 

ــي ،1977، ج2ص315(. ــدوزي احلنف ــودة للقن ــع امل ــم( )ينابي ــي هاش ــن بن ــم م ــة كله ــرش خليف ع



بحوث املوؤمتر العلمي الوطني  امل�شرتك 404

ثالثا: اهداف البحث

هيدف البحث اىل حماولة التعرف عىل ما يأيت :
مقتطفات من عهد االمام عيل )عليه السالم( ملالك االشرت رضوان اهلل عليه والتي . 1

تتضمن االشارة اىل حقوق االنسان.
امكانية توظيف تلك النصوص يف وقتنا احلارض.. 2

رابعا : حدود البحث :

ملالك  السالم(  )عليه  عيل  االمام  لعهد  مقتطفات  من  نقل  ما  ببعض  البحث  حتدد 
املجال من  التارخيي وما كتب عنه يف هذا  املوروث  تعاىل عليه من  اهلل  االشرت رضوان 

املصادر العلمية والتأرخيية الرصينة واملعتمدة والتي تتميز باملوثوقية واملوضوعية.

خام�سا : منهج البحث :

استخدم البحث املنهج التأرخيي الوصفي الذي يتسم بالدقة واملوضوعية واملوثوقية 
يف عملية العرض والتحليل للمباحث التي تضمنها.

�ساد�سا : مباحث البحث :

يشتمل البحث عىل املباحث االتية:
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املبحث االول

 مقتطفات من حياة مالك االشرت رضوان اهلل تعاىل عليه

يف ال�سرية الذاتية: ملالك بن احلارث االأ�سرت النخعي

 اسمه: مالك، ولقبه »األشرت« وكنيته »أبو ابراهيم«. وقد أورد أكثر املؤرخني وعلامء 
علم األنساب سلسلة نسبه كالتايل: هو مالك بن احلارث بن عبد يغوث بن مسّلمة بن 
ربيعة بن خزيمة )خديمة( بن سعد بن مالك بن نخع ومن أشهر ألقابه اثنان: »األشرت« و 
رَي اتفقوا عىل أنه  »كبش العراق«. وال ُيعرف تاريخ مولد األشرت بدّقة، لكن كّتاب السِّ
رأى النور يف عهد اجلاهلية، وربام بني عامي 25 ـ 30  قبل اهلجرة )رشح هنج البالغة: 

315/6، سفينة البحار: 379/4(.

إسالم وايامن مالك وشهادة النبي)صىل اهلل عليه واله وسلم( له بذلك: مما الشك 
فيه أن مالك األشرت قد أسلم يف زمن الرسول األكرم )صىل اهلل عليه واله وسلم( وظل 
راسخًا يف إسالمه. وقد نال درجًة من االيامن بلَغْت حدًا شهد له فيه النبي األكرم )صىل 
اهلل عليه واله وسلم( بااليامن بشكل قاطع، وعرّب عنه يف حديث رشيف بأنه »مؤمن« أو 
»مؤمتَن«. وُيروى كذلك أنه حينام ُذِكـَر مالك عند رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم( 

قال: »إنه املؤمن حّقـًا«.

األشرت نصري عيل )عليه السالم( واملدافع عن حكمه: مل يقرصِّ مالك األشرت مالَمَة 
بأمل إقامة هذا  العلوّي، وعاش سنني طواالً  ظفر من أجل هتيئة األجواء لقيام احلكم 
تاّمة  إطاعة  مطيعًا  مالك  كان  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  خالفة  قامت  وعندما  احلكم. 
مجيع  يف  وحيويًا  رئيسيًا  دورًا  لعب  كام  السالم(،  ألوامره)عليه  حمضًا  تسلياًم  ومسّلاًم 
املؤمنني)عليه  أمري  خالفة  أثناء  حصلت  التي  واهلاّمة  األساسية  والوقائع  األحداث 
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السالم(. فقد كان ملالك دور كبري يف انتصار جيش أمري املؤمنني خالل حرب اجلََمل، 
فيها. ويروي  الشجاعة  العسكرية  املشاركة  اإلمام وجنده، وعرب  بناء جيش  من خالل 
صاحب »روضة الصفا« إن مالك األشرت محل ثالث مرات عىل املحيطني بَِجَمِل عائشة 

أثناء حرب اجلََمل، وكان يقطع يف كّل مّرة واحدة من أرجل ذلك اجلمل.

قة وحّران، وطرد عاّمل معاوية منها،  وملبادرات مالك الشجاعة دور كبري يف فتح الرِّ
تارخييًا أطبقت شهرته  البطويل يف صفني، فقد صنعت منه بطاًل  وكذلك جهاده وقتاله 
اآلفاق عىل مّر التاريخ. لقد استحّق مالك وبجدارة لقب بطل صّفني الكبري بعد اإلمام 

عيل)عليه السالم( نظرًا لشجاعته النادرة وتضحياته يف تلك احلرب.

األشرت  مالك  يعترب  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  كان  املؤملة:  األشرت  مالك  استشهاد 
جديرًا بحكم مرص، فلذلك فقد دعاه اىل الكوفة وأعطاه عهده املعروف، وبعث به إىل 
هناك. فام كان من معاوية الذي كان ُيدرك أنه لو دخل مالك األشرت مرص فاهنا ستتحول 
اىل قاعدة قوية وراسخة للخالفة العلوية، فدّبر خطة الغتياله، وهو ما حتّقق له يف هناية 
املطاف. فقد استـشهد مالك األشرت يف أرض القـلزم بمرص عىل يد نافع موىل عثامن بن 

م والعسل. عفان ـ الذي سقاه رشابًا مزيًا من السَّ

تاريخ إستشهاده وحمل َدفنه: ذكر بعض املؤرخني أن مالك األشرت استشهد يف رجب 
القعدة  والعرشون من ذي  اخلامس  الصواب هو  أن  يبدو  عام 37هـ )657م(، ولكن 
عام 38 للهجرة. ومن األدلة املتوافرة يمكن ختمني عمره بأكثر من سبعني عامًا. أما فيام 
يتعّلق بمحل دفن جثامنـه الطاهر، فقد ذهب بعض املؤرخني إىل أنه ُدفَِن يف القلزم ذاهتا، 
املنورة، حيث  املدينة  القلزم وُدفَِن يف  أيضًا أن جثامنه مُحل من  يعتقدون  ولكن كثريون 
القلزم  يف  يدفـنوه  مل  مرافقيه  أن  هو  ذلك  وسبب  اآلن.  واملشهور  املعروف  قربه  يوجد 

خشيًة من أن يأمر معاوية ـ لشّدة معاداته له ـ بنبش قربه وإهانة جثامنه الطاهر.
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ُحزن أمري املؤمنني عىل مالك: كان اإلمام عيل)عليه السالم( ينتظر عىل أحرِّ من اجلمر 
أن يبعث إليه يف الكوفة واليه عىل مرص تقريرًا حول الفوض احلاصلة يف تلك الديار، 
استشهاد  نبأ  بلغه  حتى  هواجسه،  وأثار  اإلمام  أقلق  مما  حيصل،  مل  ذلك  من  شيئًا  لكن 
األشرت يف العرشين من ذي احلجة احلرام عام 38 للهجرة، مما أدى اىل حزن اإلمام)عليه 
السالم( حزنًا بالغًا والبكاء عليه كثريًا، ثم ارتقائه املنرب دامع العني، وقوله:»هلل دّر مالك، 
ليهدن  واهلل  أما  صلدًا.  كان  حجر  من  كان  ولو  أركانه،  أعظم  لكان  جبل  من  كان  لو 
إليه راجعون واحلمد هلل  البواكي« ثم قال: »إّنا هلل وإّنا  موتك عاملًا، فعىل مثلك فلتبك 
رّب العاملني، اللهم إين أحتسبه عندك، فان موته من مصائب الدهر، فرحم اهلل مالكًا، 
فقد وىف بعهده وقىض نحبه ولقي ربه، مع أنا قد وّطنا أنفسنا أن نصرب بعد مصابنا برسول 
اهلل)صىل اهلل عليه واله وسلم( فإهنا من أعظم املصيبة«. ثم نزل)عليه السالم( من املنرب 
كسري اخلاطر حمزون القلب وتوّجه اىل بيته. ويف هذه األثناء، ترّشف مشايخ قبيلة َنَخع 
عليه  ويتأسف  يتلهف  فوجدوه  لتعزيته،  اإلمام  بيت  بزيارة  مالك(  أبناء عمومة  )وهم 
وهو يقول: »هلل دّر مالك، وما مالك لو كان من جبل لكان فندًا، ولو كان من حجر لكان 
صلدًا. أما واهلل ليهدّن موتك عاملًا وليفرحّن عاملًا، عىل مثل مالك فلتبك البواكي وهل 
موجود كاملك«. قال علقمة النخعي: فام زال عيل)عليه السالم( يتلهف ويتأسف حتى 
ظننا أنه املصاب به دوننا، وعرف ذلك يف وجهه أيامًا. وجاء بعدها مجع من رجال قريش 
للتعزية أيضًا. وظل أمري املؤمنني حزينًا متأملًا، فقال راّدًا عىل تعازي القرشـيني: »مالك 
وما مالك، لو كان جبال لكان فندا، ولو كان حجرًا لكان صلدا، ال يرتقيه احلافر وال يويف 

عليه الطائر« وقال: »ال أرى مثله بعده أبدًا«.
ملحات من مناقب وفضائل مالك األشرت نارص اإلمام عيّل وحبيبه: قال أمري املؤمنني 
عيل)عليه السالم( يف وصف مالك: »ليت فيكم مثله إثنان، بل ليت فيكم مثله واحد يرى 
ث القّمي )رمحه اهلل( عىل هذه الرواية يف اهلامش  يف عدوي مثل رأيه«. وقد عّلق املحدِّ
قائال: »إن عمرو بن احلمق اخلزاعي الذي كان من حواري أمري املؤمنني)عليه السالم( 
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ومشهورًا باجلاللة والفضل، بل قيل يف حقه أنه كان من أمري املؤمنني بمنزلة سلامن من 
رسول اهلل)صىل اهلل عليه واله وسلم(، أن أمري املؤمنني)عليه السالم( قال: »ليت أن يف 
جندي مائة مثلك«. لكنه قال يف األشرت: »ليت فيكم مثله واحد« فتأمل يف ذلك ليدلك 

عىل مرتبة رفيعة وجاللة عظيمة لألشرت رضوان اهلل عليه.

الثاني املبحث 

 السمات العامة لعصر اإلمام علي عليه السالم

مّلا قتل عثامن بن عفان أطبقت االُّمة عيل بيعة اإلمام عيل )عليه السالم( خليفة هلا، 
مرارًا  عليه  أرصوا  ولكنّهم  غريي«،  والتمسوا  »دعوين  بقوله:  عليهم  رّد  اإلمام  ولكن 
وبصورة إمجاعية وحينئذ قال: »واعلموا أين إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ومل أصغ إىل 
قول القائل وعتب العاتب«.فسارعوا إىل قبول تلك الرشوط وبايعوا اإلمام عىل السمع 
والطاعة، وكانت املهّمة االُوىل له )عليه السالم( أن يزيل صور االنحراف املختلفة التي 
طرأت عىل احلياة االسالمية، وأن يعود باالُمة إىل منهج الرسول األكرم )صىل اهلل عليه 
وآله(، فنراه)عليه السالم( حّدد صفات والة األمر وموّظفي الدولة بقوله: »أّنه ال ينبغي 
أن يكون الوايل عىل الفروج والدماء واملغانم واألحكام وإمامة املسلمني البخيل، فتكون 
يف امواهلم هنمته؛ وال اجلاهل فيضّلهم بجهله، وال اجلايف فيقطعهم بجفائه وال احلاِئْف 
للُدَوِل فيتخذ قومًا دون قوم؛ وال املرتيش يف احلكم فُيذهب باحلقوق، ويقف هبا دون 

املقاطع، وال املعّطل للسنّة فُيهلك االُمة«.

السالم(  فإنه )عليه  االقتصادي  امليدان  وأّما يف  السيايس واالداري،  امليدان  هذا يف 
سارع إىل إلغاء طريقة توزيع املال القائمة عىل التمييز يف العطاء، وأبدهلا بطريقة املساواة 
يف التوزيع التي قد انتهجها رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(. وقد اوضح بأّن السابقة يف 
االسالم والتقوى واجلهاد وصحبة الرسول )صىل اهلل عليه وآله( ُامور ال متنح أصحاهبا 
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مراتب أو ممّيزات يف الدنيا، وإّنام لتلك املزايا ثواهبا عند اهلل يف اآلخرة. وقد بني )عليه 
السالم( هذه االُمور يف كالم له تضّمن ما تقّدم، وجاء يف آخره: »... وإذا كان غدًا ـ إن 
شاء اهلل ـ فاغدوا علينا، فإن عندنا ماالً نقسمه فيكم وال يتخّلفنَّ أحد منكم عريب وال 

عجمي، كان من أهل العطاء أو مل يكن إالّ حرض إذا كان مسلاًم حّرًا«.
وهكذا قرن )عليه السالم( القول بالفعل، ومّلا صار الغد دعا كاتبه عبيد اهلل بن أيب 
ثّن  ثم  دنانري  فنادهم، واعط كل رجل ممّن حرض ثالثة  باملهاجرين  ابدأ  له:  رافع وقال 
باألنصار فافعل معهم مثل ذلك، ومن حرض من الناس كلهم: االمحر واالسود فاصنع به 
مثل ذلك. إنَّ هنج أمري املؤمنني )عليه السالم( وعدالته مع الناس مجيعًا، وعهده السيايس 
فيام  العهد وخصوصا  ذلك  الضوء عىل  تسليط  إىل  يدعونا  األشرت  مالك  إىل  واإلداري 

يرتبط منه بحقوق االنسان ذلك املصطلح اجلديد القديم.
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الثالث املبحث 

مقتطفات من عهد اإلمام علي عليه السالم 

وحماكاتها مع الواقع الذي نعيشه يف وقتنا احلاضر. ويتضمن عدة مطالب:

االأول: نبذه عن حياة االإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم(

هو عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب )عليه السالم(وقد كانت له مكانة مرموقة يف 
اإلسالم اعز به اإلسالم وأهله وأذل هبا الكفر وأهله فهو عليه السالم ابن أيب طالب عم 
الرسول )صىل اهلل عليه واله وسلم( وجده عبد املطلب أمرٌي مكة وسيٌد البطحاء وكان 
املبارك ومعدن  املغرس  فهي  القبائل  أعظم  بني هاشم وكانت من  قبيٌلة  إىل  يٌعود  نسبه 
ابن  ٌنبوعه فمنها كان الرسول األعظم حممد )صىل اهلل عليه واله وسلم( وهو  العلم و 
عم عيل )عليه السالم( وقد زوجه الرسول ابنته سيٌدة النساء فاطمة الزهراء أم احلسن 
عليه  اهلل  (صىل  السالم(الرسول  )عليه  عيل  اإلمام  الزم  وقد  السالم،  عليٌهم  واحلسنٌي 
وعىل اله وسلم ) يف صباه منذ كان فتيا يٌافعا يف غدوه ورواحه ويف سلمه وحربه، حتى 
ختلق بأخالقه واتسم بصفاته فقد أكد ذلك الرسول (صىل اهلل عليه وعىل اله) عندما قال 
(أنا مدينٌة العلم وعيل ًباهبا فمن أراد املدينٌة واحلكمة فليأهتا من باهبا ) ويف هذا القول 
تأكيد عىل مدى رسوخ القيٌم اإلسالميٌة الساميٌة لديه )عليه السالم( والتي اقتبسها من 

شخصية الرسول )صىل اهلل عليه واله وسلم( )زوير، 2015، ص516(.

الثاين: االإمام علي )عليه ال�سالم( وتطور مفهوم حقوق االإن�سان.

احلقوق  خالهلا  من  تصان  التي  القواعد  جمموعة  متثل  اإلنسان  حقوق  مفردة  أن 
حقوقًا  بصفتها  عليٌها  متعارفا  صارت  اإلنسان  حقوق  أن  نرى  وبذلك  واحلريات 
وحريات ٌيب التمتع هبا من قبل مجيع اإلفراد يف عالقاهتم مع غريهم من األشخاص أو 

مع الدولة، وان حقوق اإلنسان ال متثل مفهوما عاما جمردا ولكنها.
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مرتبطة إىل حد كبري بطوائف فكرية وعقائدية وتارخيية ومن ثم ال يمكن الزعم بان 
ضامنات حقوق اإلنسان يف أوربا وأمريكا متثل مفهوم الضامنات يف الدول النامية ذلك 
أن العوامل السياسية واالقتصادية والعقائدية السائدة يف الدول عىل اختالف( أشكاهلا 
تؤدي أيضًا إىل تبايٌن واضح يف تطبيق املبادئ العاملية حلقوق اإلنسان واإلسالم مل يٌغفل 
املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان بل إننا ال يٌسعنا أن نفكر بأساسيات وأصول حقوق 
وكرامته  وحريته  اإلنسان  أساسه  أكد يف  الذي  احلنيف  ديننا  إىل  الرجوع  دون  اإلنسان 
اجتامعيٌا  طابعا  احلقوق  لتلك  أضاف  قد  بذلك  وهو  عليها،  اعتداء  إي  من  وصوهنا 
الديني)زوير،  طابعها  عن  فضاًل  حتقيٌقها  إىل  اجلميٌع  ٌيسعى  حضاريٌة  أهدافًا  وجعلها 

2015، ص517(.

الثالث: مفهوم حقوق االن�سان

القادر  الوحيٌد  املخلوق  اإلنسان  ومادام  حقوقه،  معه  ولدت  والدته  منذ  اإلنسان 
عىل اإلبداع والتفكري فاحلقوق ظهرت بوجوده وتطورت بتطور عقله، وبنضال اإلفراد 
وشجاعتهم وعملهم الدؤوب من اجل محاية حقوقهم واحلفاظ عليها خصوصا بعد إن 
أكدت عليها الكثري من الرشائع الساموية واحلضارات القديمة فقد عمل اإلنسان عىل 
احلفاظ عىل تلك احلقوق بالرغم من االنتهاكات الكثرية التي تعرضت هلا عىل مر التاريخ 
وملعرفة ماه ٌة مفردة حقوق اإلنسان البد من جتزئتها إىل مفردة (احلق )أوال واإلنسان ثانيا 
فاحلق هو كل مركز رشع من شأنه إن ينٌتفع به صاحبه او غريه، واحلق هو قدرة شخص 
من األشخاص عىل القيام بعمل معني منحه له القانون وكل حق يقابله واجب. فحقوق 
اإلنسان هي: جمموعة احلقوق الطبيعية التي يٌمتلكها اإلنسان واللصيقة بطبيعته والتي 
قبل  من  انتهكت  وان  حتى  ذلك  من  أكثر  بل  هبا،  االعرتاف  يتم  مل  وان  موجودة  تظل 

سلطة ما، وهناك من عرفها عىل أهنا فرع خاص من الفروع



بحوث املوؤمتر العلمي الوطني  امل�شرتك 412

وهي  اإلنسان  كرامة  إىل  استنادا  الناس  بنٌي  العالقات  بدراسة  ختتص  االجتامعية 
جتديد للحقوق والرخص الرضورية الزدهار شخصية كل كائن إنساين، وكذلك تعرف 
بأهنا: قدرة اإلنسان عىل اختيار ترصفاته بنفسه، وممارسة نشاطاته املختلفة دون عوائق 

مع مراعاة القيود املفروضة لصالح املجتمع )نفس املصدر السابق(.

الرابع: بع�ص املقتطفات من عهد االمام علي)عليه ال�سالم( ملالك اال�سرت)ر�سي اهلل 
عنه( والتي تركز على حقوق االن�سان

كان اإلمام أمري املؤمنني حيسم احلكم ككيان جمتمع االطراف، معقود احلوايش حيث 
اإلنسان الصالح للتطبيق الصالح وحيث الفرد الصالح يف املجتمع الصالح فال يوجد يف 
حكومته اال من كانت لديه اللياقة الذاتية للحكم حسب سلوكه الطبيعي واالجتامعي 
وحسب ايامنه العقائدي فيام اوكل اليه القيام به ويف ذلك قوله كام جاء يف هنج البالغة ]اذا 
قوى الوايل يف عمله حركته واليته عىل حساب ما هو مركوز يف طبعه من اخلري والرش[.

ويرى االمام ان املجتمع الفاضل موكول باحلكم الفاضل وال يتأتى احلكم الفاضل 
بدون والة امر فضالء يدركون موضعهم ويعملون بام يدركون وكام قال ]من اراد ان 

يكون امامًا لغريه فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه وليبدأها بسريته قبل لسانه[.

فاذا  امرهم  والة  وسرية  ملوكهم  دين  عىل  الناس  ان  االحيان  اغلب  يف  يقال  وكام 
تسامح احلاكم مع نفسه ومل يتقيد بام فرضه عىل الناس من واجب تسامح الرعية يف العدل 
اتكاالً عىل سرية ويل االمر، ومل يعل االمام سلطته مطلقة وال حكمه الزمًا بال قيد أو 
رشط وانام قيد نفسه بأكثر مما فرضه عىل غريه واطلق للناس حرية النقد والتعبري وبالطبع 
ان ذلك وارد لنـزاهة الوايل بإفساحه املجال لالمة عىل نقده وهبذا يصلح الراعي ومل يعل 
للوايل من احلق اال بمقدار ما عليه من الواجب ومن اجرى احلق يف الرعية جرى اليه، 
واحلق الزم به والزم عليه، وعىل ذلك هذا ما ورد يف كالم امري املؤمنني يف »هنج البالغة 
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ص223 رشح حممد عبده« وجاء فيه ]اما بعد فقد جعل اهلل يل عليكم حقًا بوالية امركم 
ولكم عيلَّ من احلق مثل الذي يل عليكم، فاحلق اوسع االشياء يف التواصف واضيقها يف 
التناقض وال يري الحد اال جرى اليه وال يري عليه اال جرى له[ وكام هو ذكره مما 
جاء عنه يف هنجه ]أتأمروين ان اطلب النرص باجلور فيمن وليت عليه. [ )احلاج مسلم(.

اهلل  االشرت)ريض  مالك  مرص  عىل  لواليه  السالم(  املؤمنني)عليه  امري  عهد  ولعل 
عنه( من اكرب املصاديق عىل مراعاته عليه السالم حلقوق االنسان وبام ان التسميات التي 
اتسمت هبا حقوق اإلنسان قد اختلفت فالبعض صنفها عىل أهنا حقوق أساسية وأخرى 
ثانوية وذلك بحسب أمهيتها بالنسبة لإلنسان، والبعض األخر صنفتها عىل أهنا حقوق 
فردية وحقوق مجاعية وذلك حسب ما متثله من أمهية ارتباط الفرد مع اآلخرين داخل 
املجتمع. فإننا سنركز هنا عىل أهم احلقوق األساسية يف فكر اإلمام عيل)عليه السالم( 
حقوقه  لإلنسان  تضمن  التي  القواعد  اإلسالم  وضع  فقد  اإلنسان  حلقوق  ومفهومه 

وحتافظ عليها ومن ابرز تلك احلقوق:

احلق يف احلياة:. 3

 كان عيل )عليه السالم( وكام ينقل لنا التأريخ احرص اخللفاء عيل دماء الرعية وكان 
او  الداخلية  الدولة  ملشاكل  حله  يف  االمام  اليه  يلتجئ  الذي  اخليار  مها  والعفو  السلم 
اخلارجية. وكانت انطالقته وفق املعاير اإلسالمية ال وفق اهلوى منطلقا من اآليات التي 
... سورة 

ً
َخَطأ إِلَّ  ُمْؤِمًنا  َيْقُتَل  ْن 

َ
أ لُِمْؤِمٍن  َكَن  حترم قتل الناس من دون حقَوَما 

الّنَاَس  َقَتَل  ّنََما 
َ
فََكأ رِْض 

َ
الْأ فِي  فََساٍد  ْو 

َ
أ َنْفٍس  بَِغيْرِ  َنْفًسا  َقَتَل  َمْن  اية92  النساء 

اُكْم  إِّلَا بِالَْحّقِ َذلُِكْم َوّصَ  ُ اّلَتِي َحّرََم الّلَ الّنَْفَس  َتْقُتلُوا  َجِميًعا املائدة  32َولَا 
عيل)عليه  االمام  امام  شاخصة  كانت  اآليات  15.هذه  االنعام   َتْعقِلُوَن لََعّلَُكْم  بِهِ 
كان لريمي سهام يف  ما  لذلك  نظامه وحكومته،  تثبيت  الرعية ويف  السالم( وهو حيكم 
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احلرب او يبتدأ بحرب اال اذا ابتدئ هبا فهو القائل : )ال نقاتلهم أي- اصحاب اجلمل- 
خالل  من  عمليا  تفعيله  فبارش  املبدأ  هذا  ترسيخ  يف  حريصا  وكان  كام  يقاتلونا(.  حتى 
ممارساته وأدائه السيايس مع معارضيه ونظريا وثقه يف دستوره الذي ارسله اىل واليه عىل 
مرص مالك االشرت فقد قال له موصيا : ] وال تقوين سلطانك بسفك دم حرام [. و ] 
وال تكن عليهم سبعا ضاريا [. والذي يزيدك يقينا يف حرصه عىل الدماء دون سفكها انه 
اعتاد ترويض شعبه ورعيته عىل انتقاد حتى احلكومة اذا ما جتاوزت حدودها واخذت 

تسفك الدماء بغري حق ملجرد املعارضة السلمية. )هنج السعادة ج2ص485(.

حق امل�ساواة:. 4

 من اهم النصوص التي وردت يف ذلك العهد والتي تبني بشكل جيل مراعاة امري 
املؤمنني)عليه السالم( للمساواة يف الرعية ))واشعر قلبك الرمحة للرعية، واملحبة هلم، 
أخ لك يف  اما  فاهنم صنفان  اكلهم.  تغتنم  واللطف هبم، وال تكن غليهم سبعا ضاربا 
الدين او نظري لك يف اخللق. وقد وضعت الفقرة االخرية من هذا القول عىل جدار يف 

االمم املتحدة للداللة عىل املساواة يف احلقوق، واالبتعاد عن التمييز.

حق العدالة:. 5

 واوضح مصداق لذلك قوله عليه السالم )وان افضل قرة عني الوالة استقامة العدل 
يف البالد وظهور مودة الرعية، واهنم ال تظهر مودهتم اال بسالمة صدورهم..فافسح يف 
اماهلم، واوصل يف حسن الثناء عليهم، وتعديد ما ابىل ذووا البالء منهم، فان كثرة الذكر 

حلسن فعاهلم هتز الشجاع، وحترض الناكل ) اجلبان ( ان شاء اهلل.
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حق ال�سمان االجتماعي: . 6

ونراه يف قوله عليه السالم ))ثم اهلل اهلل يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة هلم من 
املساكني، واملحتاجني، واهل البؤس والزمنى، فان يف هذه الطبقة قانعا ومعتزا واحفظ هلل 
ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل هلم قسام من بيت مالك، وقسام من غالت صوايف 
االسالم يف كل بلد، فال يشغلنك عنهم بطر، فانك ال تعذر بتضييعك التافه ألحكامك 
ثم  امرهم،  اليك  فلريفع  والتواضع  اخلشية  اهل  من  ثقتك  ففرغ ألولئك  املهم.  الكثري 
من  االنصاف  اىل  احوج  الرعية  من  هؤالء  فان  تلقاه  يوم  اهلل  اىل  باإلعذار  فيهم  اعمل 

غريهم، وكل فاعذر اىل اهلل يف تادية حقه اليه((

حق ال�سكن واحرتام امللكية اخلا�سة:. 7

الناس مصل وال معاهد ( كام  بقوله ) وال متسن مال احد من   حيث اوص مالكا 
من  ابلغ  االرض  عامرة  يف  نظرك  وليكن   (( االرض  اعامر  امهية  اىل  السالم  عليه  أشار 
بغري  اخلراج  طلب  ومن  بالعامرة،  اال  يدرك  ال  ذلك  الن  اخلراج،  استجالب  يف  نظرك 
عامرة ارض بالبالد واهلك العباد، ومل يستقم امره اال قليال.. فان العمران حمتمل ما محلته.

حق التعبري واالجتماع وحرية الراي:. 8

 حيث اشار عليه السالم ))يا أهيا الناس ان ادم مل يلد عبدا وال امة ان الناس كلهم 
احرار(( اما وصيته ملالك االشرت يف هذا اجلانب فقد قال عليه السالم )واجعل لذوي 
احلاجات منك قسام تفرغ هلم فيه شخصك وجتلس هلم جملسا عاما، فتواضع فيه هلل الذي 
خلقك ،وتقعد عنهم جندك واعوانك، احراسك ورشطك حتى يكلمك متكلمهم غري 
متعتع( فاين سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم( يقول : )) لن تقدس امة ال 

يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غري متعتع((.
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�سابعًا: التو�سيات

املؤمنني  ألمري  البارز  الدور  تؤكد  التي  املقتطفات  الهم  املوجز  العرض  هذا  بعد 
التأكيد عىل حقوق اإلنسان من خالل عهده ملالك االشرت رضوان اهلل  عليه السالم يف 
تعاىل عليه ال يسعنا إال القول بأننا بأمس احلاجة إىل تفعيل تلك الوصايا يف وقتنا احلارض 
خصوصا ونحن نرى ما نرى من انتهاك حلقوق االنسان ويمكن ان يتم ذلك يف خالل:

مساحة . 1 اإلسالم  إعطاء  عىل  أيضًا  دليل  وهو  خطًأ،  ارتكب  ما  إذا  للحاكم  النقد 
للرأي اآلخر يف ضمن اإلطار واحلد اإلسالمي ان ال احد فوق القانون. والدفاع 

عن حقوق الفرد يف العيش الكريم يف ظل دولة عادلة ال خيشى بطشها.
عدم التساهل يف الدماء وعدم االلتجاء إىل السيف والقبضة احلديدية يف التعاطي مع . 2

من يعارضون احلكم مامل يلتجؤوا إىل العنف كوسيلة للتعبري عن الرأي. مع األخذ 
التهريج  بعني االعتبار أن يكون احلاكم عادالً ومسلاًم كعيل وأن ال يلزم من ذلك 
القيود  هذه  وكل  لإلسالم،  العليا  املصلحة  أو  التكافؤ  وجود  عدم  أو  والفوض 
االحرتازية حتتاج معرفتها إىل عقول اسرتاتيجية وعقول فتوائية جتتمع للوصول إىل 

احلكم يف األمر والبت يف القضايا.
حتقيق العدالة واملساواة بني افراد املجتمع مجيعا.. 3
ابتعاد السلطة عن الرتهيب والقمع وسياسة متيم االفواه.. 4
ضامن حقوق االفراد يف السكن الذي حيفظ كرامته.. 5
العدالة يف توزيع الثروات.. 6
املساواة بني اجلميع يف احلقوق والواجبات.. 7
التي . 8 الوصايا  من  افكارها  تستمد  التعليمية  ملؤسساتنا  حديثة  فلسفة  اعداد  أمهية 

جاءت يف عهد امري املؤمنني)عليه السالم( ملالك االشرت )ريض اهلل عنه( ليس فقط 



417املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

فيام يتعلق بحقوق االنسان وانام تتناول كل اجلوانب التي تطرق اليها عليه السالم 
الدولة عىل  لبناء  الباحثون واملنصفون دستورا متكامال  العهد حيث يعده  يف ذلك 

اساس العدل واملساواة.
توجيه القنوات التلفزيونية الفضائية والربامج التعليمية ببيان االثر الكبري لفكر أمري . 9

املؤمنني عليه السالم يف هداية البرشية واالرتقاء هبا عىل مر العصور.
القانون . 10 بدراسة  املعنيني  لكل  ختصصية  ندوات  وعقد  تدرييية  دورات  اقامة 

ذلك  يف  الواردة  االفكار  من  االستفادة  عىل  وتوجيههم  حلثهم  والدساتري  الدويل 
العهد. ملا له من مضامني فكرية فذة.

ثامنًا: املقرتحات

استكامال هلذا البحث وتعميام للفائدة يقرتح البحث اجراء بحوث ودراسات ضمن 
واالفكار  احلنيف  االسالمي  للدين  الكبري  الرتاث  من  االستفادة  لغرض  املجال  نفس 
العظيم سبحانه  تنبع من اخلالق  البيت عليهم السالم والتي  الربانية اخلالدة الئمة اهل 
وتعاىل لغرض االستفادة منها يف تطوير املجتمع وبنائه عىل اسس رصينة ال ظلم فيها وال 

تفرقة وال استئثار باملال والسلطة لفئة عىل حساب الفئات االخرى.

ويف اخلتام فقد تناولت باختصار جانبًا من سلطة احلق وحقوق االنسان يف حكومة 
امري املؤمنني والتي كانت املثل االعىل إلرساء قواعد العدل وبسط سلطة احلق ورعاية 
حقوق االنسان ونسأل اهلل ان يثيبنا اجرًا عىل كتابة هذا املجهود املتواضع بحق موالنا 

اسد اهلل الغالب عيل ابن ايب طالب )عليه السالم( انه سميع جميب.
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املقدمة

العدالة،  إقامة دولة تكون يف غاية  به أن اإلسالم نظام ايايب، يدعو إىل  من املسلم 
تقوم سياستها عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويبتعد نظامها عن كل ما يؤدي إىل 
استغالل اإلنسان أو استعباده، ويبيح اإلسالم لإلنسان حرية القول والفعل يف تغيري كل 
منكر يراه، والروح اإلنسانية واألخالق القويمة هي األساس التي يقام عليها املجتمع، 
ومتام  اإلنسان  أخيه  مع  تعامله  وحسن  بربه  اإلنسان  لصلة  احلسن  املعيار  كذلك  وهي 

انسجامه مع نفسه.

جاء  السامية،  األخالقية  واملثل  اإلنسانية  دين  اإلسالم  فإن  املعايري،  هذه  وفق 
اإلنسان، وقد ظهر  إنسانية  لتحقيق  الصارخة  والدعوة  باملحبة واإلخاء  تفيض  برسالة 
أدب الوصايا يف فرتة مبكرة من تاريخ اإلسالم، فكان الرسول األعظم حممد )صىل اهلل 
عليه وسلم( أول من بدأ حترير الرسائل والكتب إىل عدد من والة أمر املسلمني، وكان 
)عليه الصالة والسالم( يويص من تسند إليه وظيفة أو والية عامة، عىل رضورة التعامل 

باحلسنى واألخالق الفاضلة مع من هم يف إمرته.

حكام  عىل  يشددون  فكانوا  وعثامن،  وعمر  بكر  أيب  عهد  يف  األمر  هذا  واستمر 
الواليات اإلسالمية، وأمراء اجليش، أن يكون املعيار األخالقي واإلنساين هو السبيل 
الوحيد لسياسة الرعية وقيادة الدولة، ومل يكن هذا املنهج ليطبق مع الرعية من املسلمني 
فحسب، بل امتد ليشمل مجيع أفراد املجتمع عىل اختالف مذاهبهم وأدياهنم وألواهنم 
وأعراقهم، مما يبني حالة إنسانية وأخالقية يف منهج اإلسالم وسلوك أفراده ممن يؤمتن 

عليهم مسؤولية القيادة يف الدولة اإلسالمية.

تأيت أمهية املوضوع من كون رسالة اإلمام عيل )عليه السالم( تعد دستورًا عظياًم بحد 
ذاته، تضمنت الكثري من األطروحات الناضجة يف جمال السياسة، واإلدارة، والقضاء، 
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املنهج  يف  األساسية  األفكار  متثل  وأخالقية  إنسانية  منطلقات  من  حوته  ما  عىل  فضاًل 
صفة  كانت  وهذه  الفاضلة،  واألخالق  اإلنسانية  الروح  سمو  عىل  القائم  اإلسالمي 
مالزمة لشخصية اإلمام عيل )عليه السالم(، ال يمكن بأي حال من األحوال جتاهلها 

عند احلديث عن أخالق املسلمني ومنطلقاهتم اإلنسانية.

عندما وصلت اخلالفة إىل اإلمام عيل )عليه السالم( وارث الدوحة املحمدية، وهو 
الذي اشتهر ومنذ وقت مبكر من حياته بعدالته وصدق إيامنه، كانت املعايري اإلنسانية 
الرعية، يتضح ذلك  العامة، وسياسته مع  التي ترسم سلوكه يف احلياة  واألخالقية هي 
من عديد الوصايا والرسائل التي كان يوجه هبا العامل والوالة عىل األمصار اإلسالمية. 
الذي  الدولة يف مفهوم اإلمام عيل )عليه السالم( ليس يف إطارها أضيق  وألن سياسة 
يف  واإلدارة  القيادة  مفهوم  أن  بل  ذلك،  إىل  الوسيلة  كانت  مهام  ما،  غاية  حتقيق  يبغي 
منطلقات اإلمام )عليه السالم( تبدأ من حيث احلفاظ عىل القيم السامية التي دعا إليها 
اإلسالمي،  املجتمع  يف  تظهر  بدأت  التي  االنحرافات  مواجهة  يف  واملسامهة  اإلسالم، 

ومن ثم تقويمها واستبداهلا بقيم تتوافق مع روح الدين اإلسالمي.

من  نابعة  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  نصائح  أن  املعلوم  من 
إقامة  إىل  هتدف  معانيها  يف  كانت  والتي  واألخالقية  اإلنسانية  اإلسالم  بمبادئ  إيامنه 
الضيقة  األطر  بعيدًا عن  غاية سامية  اإلنسان  بالعدل، كام جتعل  يتصف  اجتامعي  نظام 
التي كانت تعيشها البرشية، وألن هذا الدين، دين التناصح واألخوة واملحبة وهو، أي 
إنسانيته،  السعادة وحتقيق  إىل طريق  بيده  واألخذ  اإلنسان  توجيه  يعمل عىل  اإلسالم، 
وحيث أن كل إنسان ال يستطيع أن يعرف أخطاءه، أو قد يتغافل عنها لطبيعة يف تركيب 
نفسيته ؛ فإن اهلل تعاىل ورمحة بعباده جعل من حق األخ عىل أخيه أن يبرّصه بعيوبه، وأن 
النصيحة شعار املجتمع  يكون له مرآة يرى من خالهلا ما به من نقص، كام جعل مبدأ 



425املحور الأخالقي /اجلزء الثالث 

اإلسالمي)1(.

والقضائية  والسياسية  اإلدارية  املؤسسات  فإن  ذكره،  سبق  ما  مع  وانسجامًا 
واالقتصادية يف منظور أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( يمكن أن توضع فيها األفكار 
حتدد  التي  والتوجيهات  والربامج  واخلطط  واإلدارية  والقانونية  السياسية  والقضايا 
سياسة الدولة وترسم مالحمها وبأدق التفاصيل وهي تنحوا إىل هدف مهم وجوهري، 
أال وهو خدمة الرعية وحتقيق سعادهتم، وهي كذلك، ال خترج عن كوهنا قوانني وقرارات 
واالقتصادي،  السيايس،  الواقع  يف  التطبيق،  نحو  طريقها  تأخذ  واجتاهات  ومواقف 
ذلك،  وعىل  املجتمع،  يف  والتطبيق  بالتنفيذ  املختصة  اجلهات  قبل  من  واالجتامعي، 
جنودك  من  ))فولِّ  عنه(  اهلل  )ريض  األشرت)2(  مالك  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  يويص 
أنصحهم يف نفسك هلل ولرسوله وإلمامك، وأطهرهم جيبًا، وأفضلهم حلاًم، ممن يبطئ 
عن الغضب، ويسرتيح إىل العذر، ويرأف بالضعفاء، وينبوا عن األقوياء، وممن ال يثريه 

العنف، وال يقعد به الضعف (()3(. 

السالم( هي  السيايس لإلمام عيل )عليه  الفكر  الدولة يف  أن غاية  وكام هو معلوم، 
خدمة الرعية والسهر عىل راحتهم وليس يف أن يتسلط الوايل أو األمري عىل رقاب الناس 
أو كبحهم باخلوف، ولكن الغاية األخريُة منها هو حترر كل إنسان من اخلوف طاملا كان 
غري مقرتف لذنب أو معصية أو اعتدى عىل اآلخرين، كام يتضح من وصية اإلمام أمري 
اشعر  ))و   : بقوله  واليه عىل مرص  عنه(  اهلل  األشرت )ريض  مالك  إىل  السالم(  )عليه  املؤمنني 

قلبك الرمحة للرعية، و املحبة هلم، و اللطف هبم، وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم 

فأهنم صنفان إما أخ لك يف الدين و إما نظري لك يف اخللق يفرط منهم الزلل و تعرض هلم العلل 

الفرد يف دولة اإلسالم بجو من  يعمل  ذاك  اخلطأ(()4( وعند  و  العمد  أيدهيم يف  يؤتى عىل  و 

الطمأنينة واألمن، ويعيش يف وئام مع نفسه، وممن حييط به من الناس، وهذه الفكرة التي كانت 
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يف سلم أولويات القيادة عند اإلمام عيل )عليه السالم( نجد صداها عند الكثري من املفكرين 

الغربيني، كام ذهب إىل ذلك (ِول ديورانت) بقوله : )) إن الغاية الدولة ليست حتويل الناس 

إىل وحوش آالت صامء، ولكن الغاية متكني أجسامهم وعقوهلم من العمل يف أمن واطمئنان، 

وان ترشدهم إىل حياة تسودها حرية الفكر والعقل، كي ال يبددوا قواهم يف الكراهية والغضب 

والغدر، وال يظلم بعضهم بعضًا، وهكذا فإن غاية الدولة هي احلرية يف املجتمع (()5(.

إن القارئ املدقق، واملتأمل للرسالة التي بعثها )عليه السالم(، إىل وايل مرص مالك 
ما  عىل  تطغى  تكاد  واألخالقية  اإلنسانية  اجلوانب  أن  سيجد  عنه(،  اهلل  )ريض  األشرت 
السالم(،  اإلمام عيل )عليه  اإلنسانية واألخالقية من هواجس  اجلوانب  سواها، وألن 
الدين  وقيم  مبادئ  الوالة  نفوس  يف  يزرع  أن  حياول  السالم(  )عليه  اإلمام  فكان 
اإلسالمي، التي تتضمن حب اخلري، والتطلع لألفضل، فيام يرتبط بالعالقات بني الوالة 
والرعية من املسلمني وغري املسلمني، والتي يب أن تتحىل بالسلوك احلسن الذي يضمن 
السعادة ألبناء املجتمع. وهذا هو الذي صاغ احلياة اإلسالمية، والفكر اإلسالمي، وهو 
الذي قامت عليه حضارة اإلسالم يوم قدر هلا أن تسود العامل، وأن ترف راية اإلسالم يف 

الرشق والغرب.

الرسالة وأن كانت  أبعاد عمومية، ألن هذه  الوثيقة ذات  فإن هذه  وبطبيعة احلال، 
موجهة إىل وايل أحد األمصار بعينه، إال أهنا تشمل كل من تسنم منصب، أو توىل أمر 
عىل  الدراسة  هذه  أمهية  تتضح  هنا  من  السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام  دولة  يف  املسلمني 
املستوى األكاديمي، والعلمي، والفكري، كون أن هذه الوثيقة تشكل دستورًا لبناء دولة 
اإلنسانية، ومن هنا أيضا توجب عىل الدارسني والباحثني وقادة املسلمني املعارصين أن 

يستفيدوا من دراسة هذا السفر السيايس االجتامعي والقضائي واالقتصادي.

إن كلمة )منطلقات( التي جعلناها أحد مفردات عنوان هذا البحث نعني هبا، كيف 
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أن اإلمام عيل )عليه السالم( كان يؤسس لبناء منظومة قيمية ذات منهج يرتكز يف أساسه 
األخالق  لتكون  األمر  وأويل  املسلمني  قادة  ويتجه  واألخالقي،  اإلنساين  اجلانب  عىل 
التعاليم  دول  وبني  الربانية،  التعاليم  ذات  اإلسالم  دولة  بني  فاصل  عنوان  الفاضلة 
الوضعية، وهذا يعني أن اإلمام عيل )عليه السالم(كان ينطلق يف تفكريه وأقواله وأفعاله 
ودعواته إىل منهج اإلسالم بمصدريه : القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد اتضح ذلك يف 
مفردات الرسالة التي خص هبا أمري املؤمنني )عليه السالم( واليه عىل مرص مالك األشرت 

)ريض اهلل عنه(.

وانتهت  مقدمة  سبقتها  مباحث،  ثالث  عىل  تقسيمها  الدراسة  هذه  طبيعة  اقتضت 
اإلسالمي  السيايس  املنهج  إىل  واإلشارة  املوضوع  أمهية  بيان  املقدمة  تضمنت  بخامتة، 
كذلك تكلمنا عن األسلوب التي اختذه اإلمام عيل يف قيادة الدولة اإلسالمية، من خالل 
الوصايا والرسائل والتوجيهات التي كان يسدهيا إىل الوالة وعامة الناس، أما املبحث 
وتطرق  السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام  فكر  يف  اإلنسان  شخصية  بناء  تضمن  فقد  األول، 
السالم(، وتكلمنا يف  )عليه  اإلمام عيل  اجلوانب األخالقية يف عهد  إىل  الثاين،  املبحث 
النتائج  بيان أهم  العهد، وانتهت اخلامتة إىل  الثالث، إىل اجلوانب األخالقية يف  املبحث 

التي توصلنا إليها يف البحث.
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املبحث األول 

 بناء شخصية اإلنسان يف فكر اإلمام علي )عليه السالم(

سيام  وال  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  بفكر  ختتص  التي  الدراسات  أن  املعلوم  من 
من  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  ألن  ونوعيتها  أمهيتها  تكتسب  السيايس  اجلانب  يف 
الشخصيات التي تركت أثرًا كبريًا وعميقًا يف تاريخ الفكر السيايس اإلسالمي)6(، وقد 
بني اإلمام )عليه السالم( يف أكثر من مناسبة أن قيامه باألمر مل يكن ليحصل لوال أنه يريد 
إقامة العدل، ومل ينظر إىل منصب اخلالفة عىل أنه منصب ترشيف)7(، بل منصب تكليف 

لتحقيق اجلوانب اإلنسانية واألخالقية التي دعا إليها اإلسالم.

وإن الدارس لسرية اإلمام عيل )عليه السالم( سيجد انه قىض شطرًا كبريًا من حياته 
ذلك  حمددًا  كرامته  عىل  احلفاظ  يف  ينصب  اهتاممها  جل  التي  اإلنسان  دولة  بناء  حماوالً 
بضوابط منها العدل والقدوة احلسنة، فضاًل عن املساواة بني أفراد املجتمع من املسلمني 
التي  واألفعال  األقوال  خالل  من  ذلك  تبني  اإلسالمية،  الدولة  ضمن  املسلمني  وغري 
قائمة عىل احلوار  له  املعارضني  السالم(، وكانت سياسته حتى مع  صدرت عنه )عليه 
)عليه  عيل  اإلمام  يكن  مل   ((  : حسني  طه  العريب  املفكر  يقول  البناء،  اهلادئ  والنقاش 
السالم( يستبيح لنفسه مكرًا وال كيدًا وال دهاء، كان يؤثر الدين اخلالص عىل هذا كله، 
وكان يتحمل احلق مهام ثقلت مئونته، ال يعطي يف غري موضع للعطاء، وال يشرتي الطاعة 
باملال، وال حيب أن يستقيم أمر املسلمني عىل الرشوة، ولو شاء اإلمام عيل )عليه السالم( 
املكر لكاد، ولكنه آثر دينه وأبى إال أن يميض يف طريقه إىل املثل العليا من الرصاحة واحلق 

واإلخالص والنرص هلل وللمسلمني، عن ريض واستقامة، ال عن كيد والتواء (()8(.

العلوي،  املنظور  وفق  اإلسالمي  املجتمع  يف  اإلنسان  شخصية  بناء  مسألة  وتظهر 
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عندما كان اإلمام عيل )عليه السالم( قدوة للرعية كي يكون كالمه يوافق فعله وترصفه، 
رأى أبن عباس اإلمام عيل )عليه السالم( وهو خيصف نعله )) فسأله اإلمام عيل )عليه 
السالم( ما قيمة هذا النعل ؟ فقال أبن عباس : ال قيمة هلا، فقال اإلمام : واهلل هلي أحب 

إيلَّ من أمرتكم إال أن أقيم حقًا أو ادفع باطاًل(()9(.

والسنة  القرآن  تعاليم  عىل  أساسه  يف  يرتكز  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  منهج  كان 
النبوية، وكان )عليه السالم( يقرر هذا املنهج قوالً وفعاًل، ويمكن تلمس ذلك من خالل 
إبان  املايل واإلداري  التنظيم  حرصه عىل تطبيق األحكام الرشعية بشكل فعيل يف إطار 
خالفته والتي تظهر بشكل واضح يف خطبه ووصاياه إىل عامله)10(، ففي رسالة إىل حممد 
بن أيب بكر عندما ويلَّ مرص أوصاه اإلمام عيل )عليه السالم( بتقوى اهلل واإلحسان إىل 
الرعية، بقوله )عليه السالم( : )) واين أوصيكم بتقوى اهلل فيام انتم عنه مسئولون، وعام 
ا َكنُوا َيْعَملُوَن ( ْجَعَِي َعمَّ

َ
نَلَُّهْم أ

َ
أنتم إليه صائرون، فإن اهلل قال يف كتبه )فََوَرّبَِك لَنَْسأ

)11(، فعليك بتقوى اهلل فإهنا جتمع من اخلري ما ال يمع غريها ويدرك هبا ما اخلري ما ال 

يدرك بغريها، من خري الدنيا وخري اآلخرة(()12(.

واإلمام عيل يف دعوته لإلصالح يؤكد عىل أمهية الوعي بأخبار السالفني، واالستفادة 
من جتارب السابقني واألخذ منها، فيصبح اإلنسان كأنه عاش معهم، ففي وصية لولده 
اإلمام احلسن )عليه السالم( يقول ما نصه : )) بابني إين وإن مل أكن قد عمرت عمر من 
كان قبيل، فقد نظرت يف أعامرهم، وفكرت يف أخبارهم ورست يف آثارهم حتى عدت 
إيّل من أمورهم قد عمرت مع أوهلم إىل آخرهم، فعرفت  انتهى  بام  كأحدهم، بل كأين 
صفو ذلك من كدره، ونفعه من رضره، واستخلصت لك من كل أمر نخيله وتوخيت 

لك مجيله (()13(.
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لقد كان اإلمام عيل )عليه السالم( حريص جدًا، يف حتقيق املبادئ اإلنسانية يف ظل 
اخلالفة اإلسالمية، واتبع أساليب متعددة يف سبيل حتقيق هذا اهلدف منها، سياسة إرسال 
العيون إىل األمصار ملتابعة عامله، فيشجع املحسن ويعاقب امليسء، يقول اإلمام يف وصيته 
ملالك األشرت )ريض اهلل( عنه : )) وال يكون املحسن وامليسء عندك بمنزلة سواء، فإن 
يف ذلك تزهيدًا ألهل اإلحسان يف اإلحسان، وتدريبًا ألهل اإلساءة عىل اإلساءة، وألزم 

كل منهم ما ألزم نفسه (()14(.

واإلمام عيل )عليه السالم( يريد بناء شخصية الوايل، من خالل العالقة الطيبة مع 
حسن  خالل  من  يتحقق  وهذا  الطرفني،  بني  واالنسجام  التفاهم  عىل  والقائمة  الرعية 
األشرت  مالك  إىل  عهده  يف  ذلك  يظهر  الطرفني.  بني  الثقة  تزداد  كي  برعيته  الوايل  ظن 
)ريض اهلل عنه(، يقول )عليه السالم( : )) واعلم أنه ليس يشٌء أدعى إىل حسن ظن وايل 
برعيته من إحسانه إليهم وختفيفِه املؤونات عليهم، وترك استكراهه إياهم، عىل ما ليس 
له قبلهم، فليكن منك يف ذلك أمٌر يتمع ل كبه حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن 
يقطع عنك نصبًا طوياًل، وإن أحق من حسن ظنك به ملن حسن بالؤك عنده، وإن أحق 

من ساء ظنك به ملن ساء بالؤك عنده (()15(.
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الثاني  املبحث 

 اجلوانب اإلنسانية

يقودنا احلديث عن اجلوانب اإلنسانية يف وصايا ورسائل اإلمام عيل )عليه السالم( 
إىل تأكيد أمر يف غاية األمهية، وهو أن اإلسالم جاء لرييس القيم اإلنسانية يف األرض، 
وخيرج الناس من قهر العبودية والتسلط إىل فضاء احلرية والعدل والتعامل عىل أساس 
األخوة اإلنسانية، ونجد اخلليفة عيل )عليه السالم( يسد هذا املعاين يف أقواله وأفعاله، 
الوصايا  هذه  يف  اإلنسانية  القيم  جتسدت  وقد  الوالة،  إىل  ووصاياه  رسائله  يف  سيام  ال 
وفق مفاهيم تربوية وأخالقية وإنسانية، منها مساعدة الضعفاء والفقراء، والتأكيد عىل 
حسن معاملة الرعية حتى من غري املسلمني، وفق منهج اإلسالم الذي بني عىل الروح 
اإلنسانية، والتي تتمثل يف حق الرعية عىل الوايل، وحق الوايل عىل الرعية، ولعل ذلك من 

أهم املبادئ الرتبوية واألخالقية واإلنسانية التي جاء هبا اإلسالم.

وليس أدل عىل اجلوانب اإلنسانية يف هنج اإلمام عيل )عليه السالم( هو إلغاءه للتميز 
يف توزيع العطاء، والذي كان جزءًا من سياسة إصالحية بعيدة املدى تنسجم مع مبادئ 
اإلسالم)16(، إذ رأى )عليه السالم( أن التقوى والسابقة يف اإلسالم، واجلهاد والصحبة 
للرسول حممد )صىل اهلل عليه وسلم( أمور ال متنح أصحاهبا مراتب أو مميزات يف الدنيا، 
وإنام لتلك املزايا ثواهبا عند اهلل يف اآلخرة، ومن كان له قدم فإن اهلل تعاىل يتوىل جزاءه، أما 
يف هذه الدنيا فإن الناس سواسية يف احلقوق املالية يف القضاء اإلسالمي، ويف الواجبات 

والتكاليف)17(.

إن ما ذكرناه آنفًا قد جتسد يف عهود اإلمام إىل والته، ففي وصيته إىل حممد بن أيب بكر، 
وايل مرص دعوة إىل رضورة التعامل مع الرعية باحلسنى، سواء كانوا مسلمني أو من أهل 
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الذمة، كام يأمره بالعفو عن الناس، يقول اإلمام عيل )عليه السالم( )) آمرك بتقوى اهلل، 
املسلم، وبالغلظة عىل  الغيب، وباللني عىل  والطاعة يف الس والعالنية، وخوف اهلل يف 
الفاجر، وبالعدل عىل أهل الذمة، وبإنصاف املظلوم، وبالشدة عىل الظامل، وبالعفِو عن 

الناس، وباإلحسان ما استطعت(()18(.
ومن وصاياه إىل عامله يف رضورة التعامل بروح اإلنسانية التي جاء اإلسالم لتحقيقها 
بلدك  أما بعد فإن دهاقني أهل   (( : املجتمع قوله )عليه السالم( إىل عدد من عامله  يف 
شكوا منك غلظًة وقسوًة، واحتقارًا وجفوة، ونظرت فلم أرهم أهاًل لن يدنوا لرشكهم، 
الشدة،  من  بطرف  تشوبه  اللني  من  جلبابًا  هلم  فلبس  لعهدهم،  ويفوا  يقصوا  أن  وال 
وداول هلم بني القسوة والرأفة، وامزج هلم بني التقريب واإلدناء، واإلبعاد واإلقصاء. 
إن شاء اهلل (()19(. واإلمام )عليه السالم( كان يتحرى يف تطبيق أحكام الرشيعة وحماسبة 
عامله، وتظهر شدته أن عامله )مصقلة بن هبرية( ملا أحس اخلطر املحدق به آثر اهلروب 

من مواجهة اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( بسبب خطأٍ اقرتفه هذا العامل)20(.
لكل  واضحة  تظهر  عامله  إىل  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  وصايا  يف  اإلنسانية  واجلوانب 

االستئثار  من  حتذير  أبيه  بن  زياد  البرصة  وايل  إىل  رسالة  ففي  السالم(،  )عليه  لسريته  دارس 

الذي يقوم بخدمة عامة يف دولة  اعتبار أن  التي كلف هبا عىل  الرعية، وخيانة األمانة  بأموال 

املسلمني يب أن يتبنى الروح اإلنسانية يف كل ما هو مؤمتن عليه)21(، ومن اجلوانب اإلنسانية 

يف شخصية اإلمام عيل )عليه السالم( شدته يف احلق، كتب إىل ابن عمه عبداهلل بن عباس عندما 

واله البرصة ما نصه : )) فام أتاك من الدنيا فال تكثر به فرحًا، وما فاتك فال تكثر عليه جزعًا، 

واجعل مهك ملا بعد املوت. فكان أبن عباس يقول : ما اتعظت بكالم قط اتعاظي بكالم أمري 

املؤمنني (()22(.

إن املنطلقات اإلنسانية التي نجدها عند اإلمام عيل )عليه السالم( يف السلم واحلرب 
عىل حد سواء فهو يويص أتباعه قبل لقاء العدو بقوله : )) ال تقاتلوهم حتى يبدءوكم، 
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فإنكم بحمد اهلل عىل حجٍة، وترككم إياهم حتى يبدءوكم حجة أخرى لكم عليهم، فغن 
ُمعِورًا، وال جتهزوا عىل جريح،  ؛ وال تصيبوا  مديرًا  تقتلوا  اهلل فال  بإذن  اهلزيمة  كانت 
وال هتيجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم، وسببن أمراءكم فإهنن ضعيفات القوى 
والنفس والعقول ؛ إن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإهنن ملرشكات، وإن كان الرجل ليتناول 
املرأة يف اجلاهلية بالفهر أو اهلراوة، فيعري هبا وعقبه من بعده (()23(، وهذا يظهر األبعاد 
اإلنسانية واألخالقية يف منهج اإلمام )عليه السالم( يف تربية أعوانه عىل حماسبة أنفسهم 

واخلوف من اهلل يف كل صغرية وكبرية.
وتظهر العدالة االجتامعية واملعايري اإلنسانية يف تأكيد اإلمام عيل )عليه السالم( عىل 
والته يف أن يعلوا يف حساباهتم أن ال يكون هم العامل جلب اخلراج فقط، بل اإلنفاق 
عىل عامرة البالد كي ال يلحقها التدهور واخلراب، يتضح ذلك من قوله )عليه السالم( 
: )) وليكن نظرك يف عامرة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج، ألن ذلك ال 
يدرك إال بالعامرة، ومن طلب اخلراج بغري عامرة أخرب البالد، وأهلك العباد، ومل يستقم 
أمره إال قلياًل، فإن شكوا ثقاًل أو علًة، أو انقطاع رشب، أو بالة أو إحالة أرض أغتمرها 
غرٌق، أو أجحف هبا عطش، خففت منهم بام ترجو أن تصلح به أمرهم... وإنام يؤتى 
اجلمع،  عىل  الوالة  أنفس  إلرشاف  أهلها  يعوز  وإنام  أهلها،  إعواز  من  األرض  خراب 

وسوء ظنهم بالبقاء، وقلة انتفاعهم بالعرب (()24(.
يصيب  ملا  أمرهم،  إصالح  أجل  من  الفالحني  عن  التخفيف  يف  وصيته  كانت 
األرايض الزراعية من آفات، وهي يف الوقت نفسه تظهر الفكر الراجح لدى اإلمام عيل 
)عليه السالم( يف بناء جمتمع وفق منظومة إنسانية قائمة عىل األخالق وليس استغالل 
مستقباًل  املرتقب،  االزدهار  يف  يعوض  سوف  ذلك  ألن  باخلراج،  األرايض  أصحاب 
تكون  وبذلك  مشاكلهم،  حل  يف  وتساعدهم  هبم،  مهتمة  الدولة  أن  الناس  وسيشعر 

معهم يف الرضاء والساء.
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الثالث  املبحث 

 اجلوانب األخالقية

الظروف،  أحلك  ويف  وصاياه  خالل  من  عيل  اإلمام  عند  الفاضلة  األخالق  تظهر 
فعندما طعنه أبن ملجم أوص )عليه السالم( أوالده واملقربني بكالم كله مثل وأخالق، 
توضح عظمة شخصية اإلمام عيل )عليه السالم( ورسوخ مبادئ اإلسالم يف نفسه، قال 
)عليه السالم( : )) وصيتي لكم أن ال ترشكوا باهلل شيئًا، وحممد صىل اهلل عليه وآله، فال تضيعوا 

سنة، أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين املصباحني، وخال كم ذم، أنا باألمس صاحبكم، 

واليوم عربة لكم، وغدًا مفارقكم، إن أبَق فأنا ويل دمي، وإن أفنى فالفناء ميعادي، وإن أعف 

فالعفو يل قربة، وهو لكم حسنة (()25(.

املسلمني  أمر  لعاملة ووالة  تتجىل يف وصاياه  اإلمام عيل  الفاضلة عند  إن األخالق 
ليتمسكوا بالقيم اإلسالمية التي تدعو إىل سموا األخالق ومراعاة حقوق الناس وعدم 
البذخ واإلرساف من بيت مال املسلمني ففي إحدى وصاياه إىل عامله يقول )عليه السالم( 
: )) فدع اإلرساف مقتصدًا، واذكر يف اليوم غدًا، وامسك من املال بقدر رضورتك، وقدم 
الفضل ليوم حاجتك، أترجوا أن يعطيك اهلل أجر املتواضعني وأنت عنده من املتكربين، 

وتطمع يف نعيم اآلخرة، وأنت متمرغ يف النعيم متنعه الضعيف واألرملة (()26(.

ومن نافلة القول أن نشري هنا، إىل أن اإلمام عيل )عليه السالم( قد اتبع سياسة حازمة 
تتسم باإلنسانية واألخالق الفاضلة نابعة من فهمه لإلسالم ومبادئه، فكان خيتار أعونه 
ومساعديه يف إدارة الدولة ممن تتوافر فيهم صفات العدل والصدق واألمانة)27(، ويكتب 
ملن يعينه يف منصب عام عهدًا يقرأه عىل الناس يف بداية واليته، فإن انحرف عنه وجبت 
التي كانت تنقل له  العيون  عليه العقوبة، وكان يراقب العامل مراقبة دقيقة، من خالل 
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األخبار عن الوايل يف كِل مرٍص عىل حدة)28(. ففي رسالة بعثها أمري املؤمنني عيل )عليه 
السالم( إىل زياد بن أبيه وهو خليفة عامله عبداهلل بن عباس عىل البرصة يتضح فيها حزم 
العدل واحلفاظ  الوايل حريصًا عىل  يكون  أن  السالم( وشدته يف رضورة  )عليه  اإلمام 
عىل املال العام وعدم اجلور عىل الرعية، يقول )عليه السالم( : )) وإين أقسم باهلل قساًم 
ة  صادقًا، لئن بلغني أنك خنت من فئ املسلمني شيئًا صغريًا أو كبريًا، ألشدن عليك شدَّ

تدعك قليل الوفر، ثقيل الظهر ؛ ضئيل األمر والسالم (()29(.

ومن أخالق اإلمام عيل )عليه السالم( عدله يف القضاء، وهذه سمة الزمت اإلمام 
عيل )عليه السالم( قبل تويل اخلالفة وبعدها، يروى عن اإلمام عيل )عليه السالم( ملا بعثه 
الرسول حممد )صىل اهلل عليه وسلم( قاضيًا عىل اليمن وهو ال يزال شابًا، قوله : )) بعثني 
الرسول حممد )صىل اهلل عليه وسلم( وأنا شاب اقيض بينهم، وال ادري ما القضاء، قال 
فرضب صدري وقال : اللهم ثبت قلبه وثبت لسانه، فو الذي فلق احلبة ما شكلت بعد 
ذلك يف القضاء بني اثنني (()30(. وقد بني اإلمام عيل منهجه يف القضاء بقوله : )) الذليل 
عندي عزيز حتى أخذ احلق له، والقوي عندي ضعيف حتى أخذ احلق منه (()31(، وعدل 
التعبري عن كلية العدل ووحدة  املثال اإلنساين اخلالد يف  اإلمام عيل )عليه السالم( هو 

فروعه يف األفكار ويف املامرسة، ويف العالقة عىل الصعيدين الفردي واجلامعي)32(.

ويف عهده )عليه السالم( إىل مالك األشرت )ريض اهلل عنه( وايل مرص، هناك جوانب 
يف  املساومة  وعدم  العدل،  عىل  املبني  اإلسالم  سلطان  إقامة  إىل  الدعوة  منها  أخالقية 
إحقاق حق، أو إزهاق باطل، يقول اإلمام )عليه السالم(:))أنصِف اهلل وأنصِف الناَس 
من نفسك، ومن خاصة أهلك، ومن لك هوى فيه من رعيتك، فإنك إال تفعل تظلم، 
ومن ظلم عباد اهللِ كان اهللُ خصمه دون عباده، ومن خاصمه اهلل ادحض حجته، وكان هلل 
حربًا حتى ينِزع أو يتوب، وليس يشء أدعى إىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل نقمته من إقامٍة 
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عىل ظلم، فإن اهلل يسمع دعوة املضطهدين، وهو للظاملني باملرصاد (()33(.

واجلانب األخالقي يف الرسالة يظهر بوضوح، عندما ينطلق اإلمام عيل )عليه السالم( 
يف توجيه مالك األشرت )ريض اهلل عنه( من منهج إسالمي أخالقي أصيل، وروح إنسانية 
وثابة، يف الدعوة إىل رضورة توخي احلذر يف تعامله وسلوكه وإدارته للبالد، واالبتعاد 
عن األهبة والكرب، ألن اهلل سائله يوم القيامة عن مجيع أعامله وأفعاله، يظهر ذلك من قوله 
)عليه السالم( : )) فأعطهم من عفوك َوَصفِحك، مثل الذي حتب وترض أن ُيعطيك 
اهلل من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم، ووايل األمِر عليك فوقك، واهلل فوق من والك، 
يدي لك  فإن هال  اهللِ،  نفسك حلرب  تنصبن  وابتالك هبم، وال  أمرهم،  استكفاك  وقد 

بنقمته، وال غنى بك عن عفوه ورمحته (()34(.

بطبيعة  وهذه  الوايل،  عن  الرعية  رضا  أمهية  عىل  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  يؤكد 
احلال، ال تأيت من دون العمل والسهر من قبل الوايل عىل مصالح الرعية، ويف هذا يويص 
اإلمام عيل )عليه السالم( مالك األشرت )ريض اهلل عنه( بالتوسط يف مجيع األمور بغية 
الوصول إىل احلق الذي هو جزء من األخالق )) وليكن َأحبَّ األمور إليك أوسطها يف 
احلق، وأعمها يف العدل، وأمجعها لرضا الرعيِة، فإن سخط العامِة يحف برضا اخلاصة، 
وإن سخَط اخلاصِة يغتفُر مع رضا العامة(()35(، وعلق مؤلف كتاب رشح هنج البالغة 
عىل هذه اخلاصية يف الوايل بقوله : )) ثم عرفه أن قانون اإلمارة االجتهاد يف رضا العامة، 
فإنه ال مباالة بسخط خاصة األمري مع رضا العامة، فأّما إذا سخط العامة مل ينفعه رضا 
اخلاصة، وذلك مثل أن يكون يف البلد عرشة أو عرشون من أغنيائه، وذوي الثروة من 
أهله، يالزمون الوايل وخيدمونه ويسامرونه، وقد صار كالصديق هلم، فإن هؤالء ومن 
ضارعهم من حوايش الوايل وأرباب الشفاعات والقربات عنده ال يغنون عنه شيئًا عند 
تنكر العامة له، وكذلك ال يرض سخط هؤالء إذا رضيت العامة، وذلك ألن هؤالء عنهم 
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كانوا  عليه  سغبوا  إذا  وألهنم  منهم،  بدل  وال  عنهم  غنى  ال  والعامة  بدل،  وهلم  غنى، 
كالبحر إذا هاج واضطرب، فال يقاومه احد، وليس اخلاصة كذلك (()36(.

ال ينحرص املفهوم األخالقي اإلنساين عند اإلمام عيل )عليه السالم( يف عالقة الوايل 
االيابية بالرعية بل يتعدى ذلك إىل إقامة عالقة مبنية عىل املحبة هلم، يقول )عليه السالم( 
يف عهده إىل مالك األشرت )ريض اهلل عنه( : )) أطلق عن الناس عقدَة كل حقٍد، واقطع 
عنك سبب كل وتٍر، وتغاَب عن كل ما ال يضُح لك، وال تعجلن إىل تصديق ساٍع، فإن 

الساعَي غاٌش وإن تشبه بالناصحني (()37(

واالستنتاجات اخلامتة 

بعد أن أكملنا هذا البحث ال بد أن نضع خامتة نبني فيها أهم النتائج التي توصلنا 
إليها، وهي اآليت :-

أوالً :- ظهر أدب الرسائل والوصايا يف احلقبة املبكرة من تاريخ اإلسالم، إذ أن الرسول 
حممد )صىل اهلل عليه وسلم( كان يويص والة أمر املسلمني برضورة مراعاة حقوق 
أنفسهم يف كل صغرية وكبرية، فضاًل عن ذلك،  الرعية واخلشية من اهلل، وحماسبة 
فقد بعث الرسول حممد )صىل اهلل عليه وسلم( بعدد من الرسائل إىل ملوك الدول 
املجاورة، يطلب منهم الدخول يف اإلسالم، واستمر هذا األمر يف عهد احلكام الثالثة 
األول، وكان اإلمام عيل )عليه السالم( لورعه وتقواه وخشيته من اهلل، معروفًا بكثرة 
رسائله إىل والته ومعارضيه حيذرهم فيه عىل مراعاة أوامر اهلل ونواهيه، وحيث عىل 
التمسك  التي دعا اإلسالم إىل  الرعية من منطلق اإلنسانية واألخالق  التعامل مع 

هبا.
ثانيًا :- لقد كان يف رسالة اإلمام عيل )عليه السالم( إىل واليه مالك األشرت )ريضًّ اهلل عنه( 
دروسًا وعربًا أراد اإلمام )عليه السالم( أن يبني من خالهلا مجلًة من املفاهيم والقيم 
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اإلسالمي  للدين  السالم(  )عليه  اإلمام عيل  فهم  من  النابعة  واألخالقية  اإلنسانية 
احلنيف، وهذا ما يتضح يف معظم فقرات الرسالة، التي تفيض عدالً وحمبًة وإنسانية، 

والدعوة إىل التمسك بتعاليم اإلسالم يف اإلدارة وسياسة الرعية.
السالم(،  ثالثًا :- وألن اجلوانب اإلنسانية واألخالقية من هواجس اإلمام عيل )عليه 
فكان اإلمام )عليه السالم( حياول أن يريب ويزرع يف نفوس الوالة مبادئ وقيم الدين 
التي تتضمن حب اخلري، والتطلع لألفضل، فيام يرتبط بالعالقات بني  اإلسالمي، 
الوالة والرعية من املسلمني وغري املسلمني، والتي يب أن تتحىل بالسلوك احلسن، 
الذي  املجتمع. وهذا هو  السعادة ألبناء  التي حتقق  اإلنسانية واألخالقية  واملبادئ 
صاغ احلياة اإلسالمية، والفكر اإلسالمي، وهو الذي قامت عليه حضارة اإلسالم 

يوم قدر هلا أن تسود العامل، وأن ترف راية اإلسالم يف الرشق والغرب.
عنه(  اهلل  )ريضَّ  األشرت  مالك  الوايل  إىل  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عهد  يعد   -: رابعًا 
برنامج عمل، يصلح إلدارة دولة اإلسالم يف الوقت احلارض، ذلك ملا تضمنته من 
مقاصد منها، سعة العدل التي جتعل املجتمع خاليًا من الظلم، وذلك بإرجاع احلق 
إىل املظلوم بانتزاعه من الظامل، وكذا اإلحسان الذي يعني يف منهاج اإلمام عيل )عليه 
السالم( أن يطبق القانون عىل اجلميع دون متييز ولو كان من خاصة بيت اإلمام عيل 

)عليه السالم(.
خامسًا :- احلرص عىل أموال املسلمني وتوزيعها بالعدل دون النظر لقرابة أو عرق أو 
مذهب أو اجتاه فكري، كي ال تكون األموال دولة بني طبقة حمددة وطبقة من أبناء 
أهنا  تدعي  التي  الدول  من  العديد  يف  احلارض  الوقت  يف  حيصل  ما  وهذا  املجتمع، 
تدين باإلسالم، دين األخالق الفاضلة واملبادئ اإلنسانية وهذا املنهج طبقه اإلمام 

)عليه السالم( عىل نفسه وأهل بيته وقرابته أوالً.
لبناء شخصية  تنموية  برنامج عمل، وخطط  السالم(  )عليه  اإلمام  :- يف عهد  سادسًا 
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الفرد املسلم، تصلح لسياسة وإدارة الدول اإلسالمية يف الوقت احلارض، وعىل والة 
األمر يف هذه الدول االنتباه ملا حوته هذه الرسالة واستنطاقها ألهنا منطلق اإلصالح 
العراق  مثل  بلِد  يف  سيام  ال  تثقيفية،  وندوات  عمل  ورش  وإقامة  حياة،  ودستور 
تتقاذفه األمواج، وال يعرف والة األمر فيه كيف السبيل للخالص من هذه املحنة 
املسئولني  يوزع كراسًا من عهده عىل مجيع  أن  نرى  أبناءه، ونحن هنا  يعيشها  التي 

وأعضاء الربملان يف العراق ليطلعوا عىل هذه الوثيقة املهمة.
املحافظة عىل  السالم( يف  أدلة تبني حرص اإلمام عيل )عليه  العهد  سادسًا :- نجد يف 
واملساواة  السالم(،  )عليه  زهده  عن  فضاًل  بينهم،  العدل  وإقامة  املسلمني،  أموال 
بني الناس عىل اختالفهم، وال غرابة يف ذلك، فاإلمام عيل )عليه السالم( ال خيضع 

لعاطفة، أو مساومة ألن منهجه مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة.
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ثبت املصادر واملراجع

القرآن الكريم.

أوالً:- املصادر األولية.

إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد   : حتقيق  البالغة،  هنج  رشح   : حديد  أيب  1-ابن 
الكتب العربية، ط2، )القاهرة/1967م(.

2-أيب حديد : رشح هنج البالغة، مراجعة وحتقيق : جلنة إحياء الرتاث منشورات دار 
مكتبة احلياة، )بريوت/د.ت(.

احلسينية،  املطبعة  وامللوك،  الرسل  تاريخ   : جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  الطربي،   -3
)القاهرة/1917م(.

4- الشيخ الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن : أآلمايل، قدم له السيد حممد باقر بحر 
العلوم، مطبعة النعامن )النجف/ 1964م(.

5- القلقشندي، أبو العباس أمحد بن عيل بن أمحد : معامل األنافة يف معامل اخلالفة، حتقيق : 
أمحد عبد الستار فراج، وزارة اإلرشاد، )الكويت/1964م(، ج1، ص103.

6- اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب : تاريخ اليعقويب ،مطبعة أمري، )طهران/1952م(.

ثانيًا:- املراجع.

اجلامعية  املؤسسة  الراشدين،  اخللفاء  عهد  يف  احلكم  نظام   : الصمد  حممد  1-صمد 
للدراسات والنرش، )بريوت/1994م(.

2-طه حسني : عيل وبنوه، دار املعارف للطباعة، )مرص/1965م(
3-عبد الرضا الزبيدي : يف الفكر االجتامعي عند اإلمام عيل، ط1، )ال.ب/1998م(.
4-عبد الزهرة عثامن : العدالة االجتامعية عند أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( - صور 

ومصاديق- املركز الوطني للدراسات االجتامعية والتارخيية، )البرصة/2003م(.
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5-عبد الوهاب التازي سعود : األخالق اإلسالمية، مراجعة : حممد املكي النارصي، 
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، ط2، )الرباط/1991م(.

6-عزيز السيد جاسم : عيل سلطة احلق، منشورات االجتهاد، )قم/2007م(.
7-حممد باقر املجليس : بحار األنوار، دار املعارف للمطبوعات، ط1، )بريوت/1421هـ(.

اإلسالمية، ط2،  للدراسات  الغدير  مركز  احلكم،  نظام  اإلمام عيل ومشكلة   : 8-حممد طي 

)النجف/1997م(.

9-حممد عبده : رشح هنج البالغة، مؤسسة األعلمي، )بريوت/د.ت(.

حممد  اهلل  فتح   : ترمجة  ديوي،  جون  إىل  أفالطون  من  الفلسفة  قصة   : ديورانت  10-ِول 

املشعشع، مكتبة املعارف، ط3، )بريوت/2004م(.

ثالثًا : الرسائل واالطاريح اجلامعية.

أطروحة  عيل،  اإلمام  عهد  يف  واإلدارية  املالية  العيساوي:النظم  صالح  كامل  1-عالء 
دكتوراه غري منشورة، جامعة البرصة/2005م.
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اهلوامش:

1. عبد الوهاب التازي سعود : األخالق اإلسالمية، مراجعة : حممد املكي النارصي، 
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، ط2، )الرباط/1991م(، ص23.

2. هو مالك بن احلارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن خزيمة بن سعد بن مالك 
ابن النخع بن عمرو بن ٌعلة بن خالد بن مالك بن أدد، وقد وصفه اإلمام عيل عند 
توليته اإلمارة عىل اجليش بقوله : وقد أمرت عليكام وعىل من يف حيزكام مالك بن 
احلارث األشرت، فاسمعا له وأطيعا واجعاله درعًا وجمنا، فإنه ممن ال خياف وهنه، وال 
سقطته، وال بطؤه عام اإلرساع إليه أحزم، وال إرساعه إىل ما البطء عنه أمثل. )ابن 
أيب حديد : رشح هنج البالغة، حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب 

العربية، ط2، القاهرة/1967م، ج15، ص98 (.
3. ابن أيب حديد : رشح هنج البالغة، مراجعة وحتقيق : جلنة إحياء الرتاث منشورات دار 

مكتبة احلياة، )بريوت/د.ت( مج5، ص38.
4. ابن أيب حديد : رشح هنج البالغة، مج5، ص24.

5. قصة الفلسفة من أفالطون إىل جون ديوي، ترمجة : فتح اهلل حممد املشعشع، مكتبة 
املعارف، ط3، )بريوت/2004م(، ص148.

6. عبد الرضا الزبيدي : يف الفكر االجتامعي عند اإلمام عيل، ط1، )ال.ب/1998م(، 
ص207.

للدراسات اإلسالمية،  الغدير  نظام احلكم، مركز  : اإلمام عيل ومشكلة  7. حممد طي 
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