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المؤتمر العلمي السنوي لمنهج االمام علي (عليه السالم) في بناء االنسان ( : 2017 : 2كربالء ،العراق).
منهج االمام علي (عليه السالم) في بناء االنسان وانسانية الدولة :اعمال المؤتمر العلمي السنوي الثاني
[اعداد مؤسسة علوم نهج البالغة .العتبة الحسينية المقدسة].
الطبعة االولى.
كربالء ،العراق  :العتبة الحسينية المقدسة ،مؤسسة علوم نهج البالغة 1440 / 2019 ،للهجرة.
 5مجلد ؛  24سم.
العتبة الحسينية المقدسة؛ (.)678
مؤسسة علوم نهج البالغة؛ ()177
سلسلة المؤتمرات العلمية؛ (.)2
يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.
الشريف الرضي ،محمد بن الحسين 406-359 ،للهجرة – نهج البالغة.
الشريف الرضي ،محمد بن الحسين 406-359 ،للهجرة – نهج البالغة .عهد مالك االشتر.
علي بن ابي طالب (عليه السالم) ،االمام االول 23 ،قبل الهجرة 40-للهجرة – احاديث.
علي بن ابي طالب (عليه السالم) ،االمام االول 23 ،قبل الهجرة 40-للهجرة – سياسة وحكومة – مؤتمرات.
علي بن ابي طالب (عليه السالم) ،االمام االول 23 ،قبل الهجرة 40-للهجرة – نظرية في االقتصاد – مؤتمرات.
علي بن ابي طالب (عليه السالم) ،االمام االول 23 ،قبل الهجرة 40-للهجرة – معجزات – مؤتمرات.
علي بن ابي طالب (عليه السالم) ،االمام االول 23 ،قبل الهجرة 40-للهجرة – نظرية في بناء االنسان – مؤتمرات.
علي بن ابي طالب (عليه السالم) ،االمام االول 23 ،قبل الهجرة 40-للهجرة – نظرية في االخالق – مؤتمرات.
نظام الحكم في االسالم – مؤتمرات.
النظام االداري في االسالم – مؤتمرات.
االسالم والمجتمع – مؤتمرات.
االسالم وحقوق االنسان – مؤتمرات.
احاديث خاصة (رد الشمس).
االخالق االسالمية –مؤتمرات.
الفقر – العراق—تاريخ—مؤتمرات.
البالغة العربية—مؤتمرات.
اللغة العربية – نحو—مؤتمرات.
شرح لـ (عمل)  :الشريف الرضي ،محمد بن الحسين 406-359 ،للهجرة – نهج البالغة.
العتبة الحسينية المقدسة (كربالء ،العراق) .مؤسسة علوم نهج البالغة – جهة مصدرة.
نهج البالغة.

متت الفهرسة قبل النشر يف مكتبة العتبة احلسينية

سلسلة املؤمترات العلمية
املؤمتر العلمي الثاني
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للمدة
 /14-13ربيع األول1439/هـ الموافق 2017/12 /3-2م

مجيع احلقوق حمفوظة

العتبة احلسينية املقدسة
الطبعة األوىل

1440هـ 2019 -م

العراق  -كربالء املقدسة -جماور مقام عيل األكرب عليه السالم

مؤسسة علوم هنج البالغة

هاتف07815016633 - 07728243600 :
املوقع األلكرتوينwww.inahj.org :
اإليميلInfo@Inahj.org :

تنويه:
إن األفكار واآلراء املذكورة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر كاتبها ،وال تعرب
بالضرورة عن وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة
ختلي العتبة احلسينية املقدسة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية

﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ﴾
صَدَ َق اهللُ العَلِيُّ العَظِيم
مريم55 :

مقدمة املؤسسة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خري اخللق أمجعني حممد وآله الطاهرين

أما بعدّ :
فإن جوهر بعث األنبياء واملرسلني (عليهم السالم) هو بناء اإلنسان ،وما

ارتبط به من شؤون حياتية بنا ًء صلب ًا ،يؤ ّم ُن له حفظ نفسه وما تعلق به من األرضار أو

التلف واهلالك.

وال شك أن عملية البناء هي منظومة فكرية وآليات تطبيقية تأخذ مجيع ما له عالقة

بالنفس اإلنسانية ضمن اهتاممها وغايتها وهدفها.

لذا :فإن املكونات الفكرية هلذه املنظومة مل تقترص عىل ما جاءت به الرساالت الساموية،

وإنام ما توصلت إليه احلركة العلمية والبحثية منذ أن رشعت اإلنسانية بوضع أسس
البحث والتنقيب والتحقيق والدراسة ،فكان من بني أهم عملها املعريف بناء اإلنسان ،وما
للمؤسسة احلكومية من أثر كبري يف تكامل العملية البنائية لإلنسان واألرسة واملجتمع.
(فبناء اإلنسان بناء للوطن)

من هنا :اختذت مؤسسة علوم هنج البالغة من وحي فكر أمري املؤمنني (عليه السالم)

رائد عملية بناء اإلنسان والوطن هدفها يف إقامة هذا املؤمتر العلمي وحتت شعار (منهج
أمري املؤمنني (عليه السالم) يف بناء اإلنسان وإنسانية الدولة).

ضمن جمموعة من املحاور العلمية سعي ًا منها يف استلهام احللول العلمية لتحقيق

عملية البناء ،واهلل املوفق لكل خري.

واحلمد هلل رب العاملني

عن:اللجنة التحضريية
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شعار املؤمتر:

(منهج اإلمام عيل ( )يف بناء اإلنسان وإنسانية الدولة).

أهداف املؤمتر:

 .1استلهام احللول العلمية املستوحاة من فكر اإلمام عيل ( )يف بناء اإلنسان ّ
وجتل
إنسانية املؤسسة احلكومية.

 .2تنمية احلركة العلمية والبحثية وخلق سبل التواصل بني الباحثني واملفكرين.

 .3إسهام العتبة احلسينية املقدسة ومؤسسة علوم هنج البالغة يف دعم احلركة العلمية
وذلك من خالل اإلضافات املعرفية يف حماور املؤمتر.

 .4رعاية النخب العلمية والفكرية من خالل هذه املشاركات البحثية ونرش فعاليات

املؤمتر.

 .5حتفيز املؤسسات العلمية ومؤسسات املجتمع املدين عىل ممارسة دورها يف بناء

اإلنسان.

املقدمة
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اللجنة العلمية

( )1أ .د .صالح مهدي الفرطويس

جامعة الكوفة  -كلية الرتبية األساسية

( )2أ .د .سعد خضري عباس الرهيمي
جامعة بابل  -كلية القانون

( )3أ .د .حسني عيل الرشهاين

جامعة ذي قار  -كلية الرتبية  -قسم التاريخ

( )4أ .د .عيل عبد الفتاح احلاج فرهود

جامعة بابل  -كلية الدراسات القرآنية

( )5أ .د .هيثم عبد اهلل سلامن

جامعة البرصة  -مركز دراسات البرصة واخلليج العريب /قسم الدراسات االقتصادية

( )6أ .د .يوسف حجيم سلطان الطائي

جامعة الكوفة  -كلية اإلدارة واالقتصاد

( )7أ .د .صالح كاظم عجيل اجلبوري
جامعة بابل  -كلية اآلداب

( )8أ .د .رؤوف أمحد الشمري
جامعة الكوفة  -كلية الفقه

( )9أ .د .يوسف كاظم الشمري
جامعة بابل  -كلية الرتبية

( )10أ .م .د .عدنان مارد جرب

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني
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جامعة كربالء  -كلية الرتبية  -قسم العلوم النفسية والرتبوية

( )11أ .م .د .صباح صاحب العر ّيض

جامعة الكوفة  -كلية العلوم السياسية

( )12أ .م .د .مجيل حمسن منصور

جامعة واسط  -كلية اآلداب  -قسم علم االجتامع

( )13أ .م .د .مصطفى كاظم شغيدل
جامعة بغداد  -كلية اآلداب

( )14أ .م .د .حسن محيد فياض

جامعة الكوفة  -كلية الرتبية األساسية

( )15أ .م .د .فليح خضري شني

جامعة واسط  -كلية اآلداب

( )16أ .م .د .عبد عيل كاظم الفتالوي

جامعة كربالء  -كلية العلوم السياحية

( )17أ .م .د .عدنان عاجل عبيد

جامعة القادسية /كلية القانون

( )18أ .م .د .حممد حسني الطائي

جامعة كربالء  -كلية العلوم اإلسالمية

( )19أ .م .د .فهد نعيمة البيضاين

جامعة كربالء  -كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

( )20أ .م .د .خالد عليوي العرداوي

جامعة كربالء  -مركز الدراسات االسرتاتيجية

املقدمة
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اللجنة التحضريية:
			
 .1السيد نبيل قدوري احلسني

			
 .2د .لواء عبد احلسن عطية

رئيس ًا

عضوا

				
 .3د .خالد جواد جاسم

عضو ًا

			
 .5م.م .خالد عدنان حسن

عضو ًا

			
 .4م .م .عامر حسن اخلزاعي
 .6م.م .عيل عباس فاضل		

عضو ًَا
عضو ًا

			
 .7م .م .عامد طالب موسى

عضو ًا

		
 .9أمحد عباس مهدي عباس

عضو ًا

			
 .8عيل جاسم حممد عيل
			
 .10أمحد عدنان املعامر

عضو ًا
عضو ًا

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني
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حماور املؤمتر:
أو ًال :احملور العقدي والفقهي:
1 .1آلية حتصني الشباب من األفكار املضطربة يف عقيدة التوحيد يف ضوء هنج البالغة.
2 .2اإليامن باليوم اآلخر وأثره يف تقويم السلوك يف هنج البالغة.

3 .3حدود التزيني بني املواكبة العرصية والضوابط الرشعية عند اإلمام عيل (.)

4 .4منزلة الصالة وتعاهد أمرها وأثرها يف بناء اإلنسان واألرسة يف ضوء هنج البالغة.
5 .5أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوابط بناء اإلنسان واملجتمع يف ضوء
هنج البالغة.

ثانيًا :احملور القانوني والسياسي:
1 .1التكافل االجتامعي وانعكاساته عىل صالح الرعية يف ضوء هنج البالغة.

2 .2رعاية األيتام وبناء أرسهم أثناء احلرب وجت ّلياهتا اإلنسانية يف فكر اإلمام عيل
(.)

3 .3السياسة بني ترصيف املصالح وجتنب املآثم وأثره يف إنسانية الدولة يف ضوء هنج
البالغة.

4 .4ترشيع األحكام بني الضوابط القانونية والقيم اإلنسانية ،العهد العلوي إنموذج ًا.
5 .5آليات بناء الثقة بني الفرد والسلطة عرب املشاريع اخلدمية يف ضوء العهد العلوي
ملالك األشرت ()

ثالثًا :احملور اإلداري واالقتصادي:
1 .1تنمية املوارد البرشية وانعكاساته يف بناء اإلنسان يف فكر اإلمام عيل (.)
2 .2حماربة البطالة وأثره يف بناء اإلنسان والوطن يف فكر اإلمام عيل (.)

املقدمة
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3 .3آليات بناء العالقة بني املوظف واملسؤول يف مواجهة الفساد اإلداري يف فكر اإلمام
عيل (عليه السالم).

4 .4بناء النظم اإلدارية يف مؤسسات الدولة عىل قاعدة املواطنة يف فكر اإلمام عيل
(عليه السالم).

5 .5تشجيع االستثامر يف القطاع االقتصادي والزراعي وأثره يف بناء اإلنسان ،يف فكر
اإلمام عيل (.)

رابعًا :احملور االجتماعي والنفسي:
1 .1آليات بناء العالقة الزوجية وجتنب العنف األرسي يف فكر اإلمام عيل (.)

 2 .2احتضان ذوي االحتياجات اخلاصة ودور املؤسسة احلكومية اإلنساين يف ضوء
فكر اإلمام عيل (.)

3 .3تزويج الشباب وإسكاهنم وأثره يف جتليات إنسانية الدولة يف فكر اإلمام عيل (.)
4 .4أثر القيم األخالقية يف بناء النفس وانعكاساهتا السلوكية يف املجتمع يف ضوء سرية
أمري املؤمنني (.)

5 .5التدين بني متطلبات احلداثة وثبات اهلوية اإلسالمية للمجتمع يف فكر اإلمام عيل
(.)

خامسًا :احملور الرتبوي واألخالقي:
1 .1اإلرشاد الرتبوي يف األرسة واملدرسة وأثره يف مواجهة التطرف يف ضوء فكر اإلمام
عيل (عليه السالم).

2 .2أثر الثقافة املغايرة يف الفرد واألرسة وآلية حتصينها يف فكر اإلمام عيل ( ،)مواقع
التواصل االجتامعي أنموذج ًا.

3 .3تعزيز املناهج الرتبوية والتعليمية بالقيم اإلسالمية وأثرها يف بناء املتعلم يف ضوء

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني
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فكر اإلمام عيل (.)

4 .4بر الوالدين يبدأ من اآلباء وأثره يف بناء اإلنسان يف فكر اإلمام عيل (.)
5 .5حصانة املرأة وأثرها يف بناء املجتمع يف فكر اإلمام عيل (.)

سادسًا :احملور اللغوي واألدبي:
1 .1تسطيح املفردات العربية بدعوى العرصنة وأثرها يف هدم اإلنسان العريب وآليات
املعاجلة يف ضوء كالم اإلمام عيل (.)

2 .2أثر املعجم العريب يف بناء اهلوية اإلسالمية يف ضوء كالم اإلمام عيل (.)

3 .3أثر النظريات اللسانية يف بناء املفاهيم اإلنسانية يف ضوء الدراسات التطبيقية يف هنج
البالغة.

4 .4اعتامد كالم اإلمام عيل ( )يف املناهج التعليمية وأثره يف بناء الشخصية
اإلسالمية.

5 .5نرش ثقافة قصار احلكم لإلمام عيل ( )وأثره يف صيانة اللسان العريب؛ املؤسسة
التعليمية ومواقع التواصل االجتامعي أنموذج ًا

احملور السابع :القضايا املعاصرة:
1 .1تنمية العالقة بني املؤسسة األكاديمية واملؤسسة الدينية لبلورة حتديات اهلوية
اإلسالمية وبناء الذات يف فكر اإلمام عيل (.)

2 .2الشباب وضياع اهلدف يف ظل اضطراب فرص العمل وأثره السلبي يف بناء
اإلنسان يف ضوء فكر اإلمام عيل (.)

3 .3اخلطاب الديني ونفور الشباب منه ،وآليات بناء الثقة يف ضوء فكر اإلمام عيل
(.)

4 .4كبت الطاقات الشبابية يف عملية بناء الوطن وكاشفيته لضعف أداء املؤسسة

املقدمة

احلكومية واحلاكم يف فكر اإلمام عيل (.)

5 .5آليات مواجهة الفقر وانعكاساته عىل إنسانية الدولة يف ضوء سياسة اإلمام عيل
(.)
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احملور
العقدي والفقهي

الرتاث ال َعلوي
ودوره يف منو األحكام اخللقية لدى الشباب
(دراسة حتليلية)

د .حليم صخيل العنكوشي

وزارة الرتبية
مديرية تربية الديوانية

م .حال حييى البديري

جامعة القادسية
كلية الرتبية للبنات

تعريف بالبحث
املقـدمة:
إن ازديــاد النمــو العقــي للشــباب مــن كال اجلنســن يتيــح هلــم التعامــل مــع األمــور

املجــردة مثــل احلقيقــة واجلــال واخللــود والعدالــة واملســاواة ،ممــا يســاعد عــى تشــكيل
اطــار للقيــم واملعتقــدات لدهيــم وتصبــح هلــم نظــرة فاحصــة متأملــة ،فنجدهــم مث ـاً،
ينظــرون اىل جمموعــة قواعــد الســلوك عــى أهنــا مــن صنــع اإلنســان ومــن ثمــة يمكــن

تغريهــا .ومــن هنــا فمرحلــة الشــباب تعــد مرحلــة حاســمة للبنــاء اخللقــي للشــخص اذ

أن تطــور اهلويــة لدهيــم يتطلــب منهــم أن يبنــوا ألنفســهم فلســفة خلقيــة (منصــور وعبــد
الســام ،)544-542 :1981 ،لذلــك نجــد أن اهتــام الشــباب باملشــكلة اخللقيــة

واســتعدادهم اجلوهــري ملامرســة ذلــك النــوع العميــق مــن التبــر بالــذات وفهمهــا مــا

هــو اال دليــل عــى ســعيهم لبنــاء فلســفتهم اخلاصــة باحليــاة (عريفــج.)272 :2000 ،
وتعــرف األخــاق عــى أهنــا جمموعــة الضوابــط ذات املنشــأ العقــي أو االهلــي،
ّ

الغــرض منهــا ضــان الروابــط االجتامعيــة الصحيحــة وهــذه الضوابــط لبنــي البــر
واملجتمعــات وهــي تتبــع قواعــد ومقــررات معينــة (القائمــي.)15 :1998 ،

إن لألخــاق أمهيــة كبــرة يف الديــن االســامي بــل أن الرســول الكريــم حممــد

قــد جعــل الرســالة اإلســامية متممــة للقيــم االخالقيــة النبيلــة لقولــه ( :انــا بعثــت
ألمتــم مــكارم االخــاق) ،وممــا تقــدم نــرى أمهيــة األخــاق يف تقويــم ســلوك الفــرد ويف
بنائــه النفــي واالجتامعــي فهــي تعتنــي بــه وهتــذب شــخصيته وكذلــك تتجــه يف الوقــت

ذاتــه نحــو اصــاح املجتمــع اإلنســاين بــأرسه وأن تأكيــد الديــن اياهــا يعطيهــا خصوصيــة
21
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أخــرى جيــب التمســك هبــا ألهنــا أصبحــت جــزء ًا مــن الديــن فيجــب أن يرتبــى الفــرد
ويتشــبع بالقيــم اخللقيــة الفاضلــة ،فــإن االهتــام هبــا هــو لرفــع مكانــة اإلنســان وحثــه

عــى االلتــزام بالقيــم واملبــادئ اخللقيــة الســامية .وقــد اكــدت عليهــا النظــم الرتبويــة

وأعطتهــا خصوصيــة يف مناهجهــا التعليميــة وهــذا االهتــام نابــع مــن مســلمة أساســية
مفادهــا أن االخــاق والرتبيــة متالزمتــان فــا تربيــة بــدون أخــا ق وال أخــاق بــدون

تربيــة (النــوري.)115 :1985 ،

كــا ُيعــد النمــو اخللقــي يف هــذه املرحلــة أحــد أهــم مظاهــر النمــو االجتامعــي

والعقــي واالنفعــايل عنــد الفــرد وهــو يمثــل جانبـ ًا مهـ ًا يف بنــاء الشــخصية وعــى الرغــم
مــن أن بنــاءه يتكامــل مــع بنــاء جوانــب الشــخصية األخــرى فإنــه ُيعــد جانبـ ًا راقيــا فيهــا

إذ خيتــص بالقيــم والعــادات والتقاليــد واملعايــر االجتامعيــة ،الــذي يمكــن مــن خاللــه

احلكــم عــى مــدى ســوء الشــخصية أو انحرافهــا (قنــاوي ،)67 :1987 ،واالحــكام
اخللقيــة ال تصــدر أو تتــم يف فــراغ وانــا ُيمثــل العنــر املوقفــي عامــ ً
ا حيويــ ًا يف كل

حكــم خلقــي ولــذا فــإن االحــكام اخللقيــة تتفــاوت مــن موقــف اىل آخــر وبذلــك يتعــن
رصدهــا يف عــدد مــن املواقــف (حجــاج.)148 :1985 ،

وقــد تنــاول هــذا البحــث مفهــوم احلكــم اخللقــي والــذي ُيعــد مفهومــا نفســي ًا حيــوي

الكثــر مــن الســلوكيات وهــو جانــب مهــم مــن جوانــب النمــو املختلفــة وذلــك لعالقتــه
بالنمــو النفــي واالجتامعــي والــذكاء وســات الشــخصية ومفهــوم الــذات والبعــض

مــن االمــراض النفســية ،فض ـ ً
ا عــن أمهيتــه يف الســلوك والتقبــل االجتامعــي ،وأن كثــر ًا

مــن مشــكالت جمتمعنــا الراهنــة هــي مشــكالت أخالقيــة يف صميمهــا ،فــا يــدور حولــه
احلديــث عــى كل لســان مــن نفــاق ومظاهــر التســيب واالمهــال والفســاد وانحرافــات

املراهقــن وغريهــا إنــا هــي مجيعهــا تعــر عــن أزمــة خلقيــة وعــن قصــور يف النمــو اخللقي.
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وإن القيــم واملفاهيــم والســلوك اخللقــي مســتمدة مــن منطلقــات حددهــا القــرآن

الكريــم والســنة النبويــة الرشيفــة وتــراث األئمــة عليهــم الســام ،وأصالــة جمتمعنــا

متنحــه االســتعداد لتلقــي الواجبــات االهليــة املتمثلــة باألحــكام والتعاليــم واألوامــر
والنواهــي وااللتــزام والعمــل هبــا يف اطــار الســلوك اخللقــي الســامي فكــر ًا وتطبيق ـ ًا،

وأن شــخصية اإلمــام عــي عليــه الســام تُعــد مــن أبــرز الشــخصيات اإلســامية التــي
امتــازت بنفــاذ الذهــن ،وضخامــة الفكــر وتكامــل الشــخصية والقــدرة عــى خماطبــة

العقــول ،ورســم نظــام خلقــي متكامــل فقــد تــرك لنــا موروثـ ًا ضخـ ًا ســاهم ويســاهم يف
نمــو االحــكام اخللقيــة لــدى مجيــع رشائــح املجتمــع ،والشــباب أحــوج مــا يكــون لكــي

ينهلــوا مــن هــذا الفكــر كــي تســتقيم حياهتــم وتتســق أنســاقهم القيميــة واخللقيــة مــع مــا
يتوجــب أن يكونــوا عليــه ضمــن املجتمــع االســامي ،فــكان علينــا املســامهة يف إحيــاء

هــذا الــراث العظيــم ،ونــره وفــا ًء ألئمتنــا ،واعرتافــا بفضلهــم ،وهــذا هــو مــا دفــع
الباحثــن يف عــرض هــذا البحــث.

ونظــرا ألمهيــة مفهــوم احلكــم اخللقــي وحداثتــه عــى حــد علــم الباحثــان ،فض ـ ً
ا

عــن ارتباطــه بــكل جوانــب احليــاة الســوية ،لــذا رشع الباحثان بتتبعــه والوقــوف عنــد
مكوناتــه ومعرفــة اآلراء النفســية التــي تفــره ،فضـ ً
ا عــن معرفة الوصايــا واألحاديــث
واملواقــف واخلطــب التارخييــة التــي وردت عــن اإلمــام  والتــي ســامهت يف تطــور
احلكــم اخللقــي لــدى الشــباب.

مشكلة البحث:
الشــك أن علــم النفــس الدينــي ُيســهم يف تفســر كيفيــة اكتســاب األفــراد ســلوكهم

الدينــي ،وهــذه املعلومــات يمكــن أن تســتخدم يف نــر الديــن ،كــا يمكــن لعلــم النفــس

أن يوضــح التأثــر الــذي يملكــه الديــن عــى اجلوانــب األخــرى مــن الســلوك ،مثــل
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الســلوك احلســن واألخــاق احلميــدة واحــرام اآلخريــن واختيــار املثــل األعــى وتقبــل
اآلخــر وغريهــا ،وهــذا قــد يســاعد يف ختفيــف مشــاكل اجتامعيــة معروفــة وتربويــة كثــرة

ممــا يســهم يف رســم خارطــة طريــق خلقيــة للشــباب لتجنــب االنــزالق يف مغريــات احليــاة
العرصيــة واالبتعــاد عــن املعايــر اخللقيــة التــي ينــادي هبــا الديــن االســامي.

ترجــع معظــم الكتابــات واألبحــاث العديــد مــن املشــكالت التــي يعــاين منهــا

الشــباب اليــوم إىل اضطــراب النســق األخالقــي والقيمــي لدهيــم فقــد حيــدث الــراع

بــن مــا تــريب عليــه الفــرد وبــن مــا يــراه ومــا يســمعه يوميــا يف تعامالتــه مــن آراء تدعــو
إىل اعتنــاق األخــاق الغــر مرغــوب هبــا هــذا الــراع يــؤدي بــه إىل اضطــراب يف هويتــه

ويفقــده اإلحســاس باهلويــة ويصبــح مضطر ًبــا وجدانيــا ممــا يؤثــر عــى ســلوكه وأفــكاره.
وملــا كان مفهــوم احلكــم اخللقــي مــن املفاهيــم احلديثــة عــى حــد علــم الباحثــان

وحيــث أنــه يمثــل خليــط متجانــس مــن الســلوكيات التــي جتعــل حاملهــا يبــدو يف أروع

صــوره الفكريــة والنفســية واالجتامعيــة وترتقــي كــي تكــون بمســتوى املثــل العليــا التــي
يســتوجب االقتــداء هبــا ،لــذى رشع الباحثــان يف تقــي هــذا املفهــوم والوقــوف عــى

النظريــات واآلراء التــي فرستــه ومعرفــة مكوناتــه وطــرق التعــرف عليــه ،فض ـ ً
ا عــن
حتليــل الوصايــا واآلراء واخلطــب التــي وردت عــن اإلمــام عــي عليــه الســام التــي

تؤكــد عــى اجلوانــب اخللقيــة كــي تكــون نرباسـ ًا وطريقـ ًا حيتــذي بــه شــباب اليــوم وقــادة
املســتقبل ،وبالتــايل يمكــن هلــذا اإلرث العلــوي أن يعمــم ويطبــق كــي ننشــئ جيــ ً
ا
بمســتوى الئــق مــن الســلوك الدينــي واالجتامعــي الــذي امتــازوا بــه ائمتنــا األبــرار

ســام اهلل عليهــم.

أهمية البحث:
يربز هذا البحث أمهيته من خالل ما يأيت:
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أوالً :أمهيــة الــراث الفكــري واخللقــي لإلمــام عــي  الــذي يــروم الباحــث

دراســته وحتليــل حمتــواه .فهــو ُيعــد واحــد ًا مــن أبــرز الشــخصيات االســامية التــي
أحدثــت تغــرا ًفكريـ ًا واجتامعيـ ًا وخلقيـ ًا لــدى املســلمني وأحــد أبــرز املرجعيــات التــي

تنظــم جوانــب املجتمــع املختلفــة.

ثانيــ ًا :حداثــة ونــدرة البحــوث حــول مفهــوم احلكــم اخللقــي عــى حــد علــم

الباحثــان.

ثالث ـ ًا :احلــدود الزمنيــة التــي ُأجــري فيهــا البحــث ومــا يتعــرض لــه الشــباب مــن

هجــات فكريــة وخلقيــة تســتهدف النيــل مــن ثوابتهم(االجتامعيــة واخللقيــة) تتطلــب
منــا ابــراز جوانــب مهمــة مــن الــراث الفكــري واخللقــي لإلمــام عــي عليــه الســام

وغرســه يف نفــوس الشــباب.

رابعــ ًا :تنبــع أمهيـــة البحــث مــن أمهيــة املوضــوع الــذى ُيبحــث فيــه ،واملتعلــق

باألحــكام اخللقيــة ودور املــوروث العلــوي يف تطورهــا.

خامســ ًا :االســتفادة مــن وصايــا اإلمــام عــي يف تطــور النمــو اخللقــي لــدى

الشــباب والتــي تناســبت مــع الظــروف املحيطــة والعمــل عــى تعميــم تلــك الوصايــا

لالرتقــاء بالفــرد العراقــي.

سادس ًا :يمكن أن يستفيد من نتائج هذه البحث:
أ .القــادة السياســيني والعســكريني والقائمــن باألعــال اإلداريــة وباألخــص

الرتبويــة منهــا مــن خــال التعــرف عــى النمــط القيــادي الــذى يف ّعــل أداء العاملــن.
ب .قــد يقــدم هــذا البحــث تغذيــة راجعــة لألفــراد القائمــن عــى الرتبيــة والتعليــم

بتطويــر أدائهــم وحتســن مهاراهتــم.
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ج .ربــا تكــون هــذه الدراســة مفيــدة ملراكــز إعــداد وتدريــب اخلطبــاء املميزيــن مــن

حيــث االرتقــاء بمســتوى الشــباب والرتكيــز عــى اجلوانــب اإلنســانية واخللقيــة لألئمــة

األطهــار عليهــم الســام وعــدم االقتصــار عــى اجلوانــب العاطفيــة.

د .قــد يفتــح هــذا البحــث أفاق ـ ًا جديــدة للباحثــن يف أنــاط التعامــل اخللقــي التــي

اتبعهــا اإلمــام ســام اهلل عليــه أثنــاء حياتــه ليواصلــوا البحــث يف هــذا املجــال.

أهداف البحث
يستهدف البحث احلايل اىل ما يأيت:
 -1تعرف مفهوم احلكم اخللقي وحتديد مكوناته.
 -2الكشــف عــن احلكــم اخللقــي واحلــث عــى نمــوه وتطــوره يف الوصايــا واحلطب

واملواقــف التــي وردت عــن اإلمــام عيل .

 -3تعــرف مــدى اإلفــادة مــن املــوروث الفكــري واألخالقــي لإلمــام عــي يف

تطــور احلكــم اخللقــي لــدى الشــباب.

حدود البحث:
اقتــرت حــدود البحــث احلــايل عــى البعــض مــن الوصايــا واألحاديــث واملواقــف

واخلطــب الــواردة عــن االمــام عــي  واملتفــق عليهــا ،واتبــع الباحــث املنهــج

الوصفــي التحليــي مــن خــال حتليــل النصــوص الــواردة واســتنتاج مدى تأثريهــا يف
نمــو االحــكام اخللقيــة لــدى الشــباب.

منهج البحث:
إن ســامة املنهــج تقتــى منــا قبــل احلديث عن أية شــخصية أو أي فكــر أن تتحدث

عــن البيئــة أو الظــروف التــي أنتجــت لنــا تلــك الشــخصية أو ذلــك الفكــر ،وانســجام ًا
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ومنهــج البحــث التحليــي التارخيــي فقــد قســمت بحثــي هــذا عــى أربعة مباحــث

وخامتــة .شــمل املبحــث األول تعريف ـ ًا بالبحــث ،فيــا جــاء املبحث الثــاين ليقــف عنــد

مفهــوم نمــو األحــكام اخللقيــة ،امــا املبحــث الثالــث فهــو لدراســة القيــم اخللقيــة واحلــث

عــى تطــور احلكــم اخللقــي يف البعــض مــن األحاديــث واخلطــب واملواقــف الــواردة

عــن االمــام عــي  وخصــص املبحــث الرابــع ملناقشــة مــدى اإلفــادة ممــا ورد عــن
اإلمــام مــن حــث وإثابــة للحكــم اخللقــي الــذي يطابــق الرشيعــة اإلســامية يف تربيــة
اجليــل اجلديــد للســر عــى خطــى االئمــة األطهــار وامتالكهــم أحــكام خلقيــة ترتقــى

للمســتوى الــذي يطمــح اليــه أئمتنــا عليهــم الســام.

وخلــص البحــث اىل أن االســاليب واألدوار والوصايــا التــي اتبعهــا ســام اهلل عليــه

طيلــة فــرة حياتــه الرشيفــة كانــت متثــل بحــق الرافــد احلقيقــي لتمســك الشــباب بمبــادئ

وقيــم وثوابــت الديــن االســامي ،وعلينــا أن نتخــذ مــن شــخصه وحياتــه وتراثــه
أنموذجــ ًا حيتــذي بــه للوصــل اىل درجــة عاليــة مــن الرقــي النفــي والتطابــق الفعــي

لقيمنــا الشــخصية مــع قيــم املجتمــع وثوابــت الديــن احلنيــف.

واســتكامالً ملتطلبــات البحــث العلمــي أوىص الباحثــان بمجموعــة مــن التوصيــات

واملقرتحــات.

التعريف مبصطلحات البحث:
أو ًال -احلكم اخللقي :عرّفه كل من:
 :)1973،Good( -بأنــه حكــم يشــتمل عــى اختيــار مبــدأ ،أو سياســة أو ســياقات

عمــل ،ويتضمــن معيــار ًا للســلوك الصحيــح ،ويمكــن أن يتضمــن احلكــم أساسـ ًا اختيار
املبــدأ الصحيــح وتطبيقــه وربــا يتضمــن اخليــار مــن بــن عــدة مبــادئ أو حــل الــراع

(.)353.p :1973 ،Good
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( -جبــسَ :)1977 ،يعــده وصــف وتقييــم ،وتربيــر ،مــا يتعلــق بالعمــل الصحيــح،

والســلوك املقبــول اجتامعيــا (.)44 .p :1977 ،Gibbs

( -ريســت :)1979،يعتقــد بأنــه البنــاء الفعــي األســاس الــذي يــدرك النــاس

بواســطته احلقــوق واملســؤوليات ويتخــذون القــرارات حوهلــا (.)76 .p :1979 ،Rest
( -الغامــدي :)2004 ،يــرى بأنــه القــرار الــذي يتوصــل إليــه الفــرد عندمــا يواجــه

مشــكلة تتعلــق بالصــواب واخلطــأ( الغامــدي)6 :2004،

وقــد تبنــى الباحثــان تعريــف (الغامــدي )2004 ،كونــه األحــدث مــن بــن

التعريفــات وأكثرهــا شــموالً ملكونــات احلكــم اخللقــي ويتامشــى مــع أهــداف البحــث
احلــايل.

ثانيًا -املوروث العلوي:
عرفــه الباحثــان بأنــه املســتودع الثــري والضخــم الــذي تركــه اإلمــام عــي بــن أيب
ّ

طالــب  لإلنســانية مــن خطــب وأحاديــث ومواقــف ووصيــا ومعاجلــات اجتامعيــة
وردت عنــه ومتفــق عليهــا يف أثنــاء حياتــه الرشيفــة.
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إطار نظري
النظريات اليت تناولت منو األحكام اخللقية

إن املفاهيــم اخللقيــة مــن املفاهيــم التــي اختلــف املنظــرون يف تفســر طبيعتهــا،

وقــد نتــج عــن ذلــك ثالثــة مداخــل أساســية لتفســر الســلوك اخللقــي واحلكــم اخللقــي

وتطورمهــا فض ـ ً
ا عــن وجــود نظريــات مل حتــظ باهتــام الباحثــن وســوف نســتعرضها

كــا يــأيت:

.1املنظور السلوكي ))Behaviorism perspective
يعتقــد أصحــاب هــذا املنظــور أن النمــو اخللقــي خيضــع لقوانــن التعلــم شــأنه

يف ذلــك شــأن أي ســلوك مثــل ( التقليــد والتعزيــز والثــواب والعقــاب واإلنطفــاء

والتعميــم والتمييــز) ،لذلــك تركــزت معظــم الدراســات والبحــوث التــي اجريــت وفــق
هــذا املنظــور عــى الســلوك اخللقــي ،وليــس عــى احلكــم أو التعليــل أو احلكــم اخللقــي

(.)223.p :1981 ،Greif

أ( .ســكنر) يــرى أن الســلوك اخللقــي يتشــكل مــن خالل التنشــئة االجتامعيــة ،فمن

خــال سلســلة مــن اإلجــراءات يبــدأ الفــرد برؤيــة أنــاط معينــة مــن الســلوك ،فيقــوم

بتطويــر أنــاط ســلوكه األخالقــي لكــي يتناســب وهــذه االجــراءات ،وأن قــدرة الفــرد

عــى اكتســاب هــذه األنــاط تتأثــر بقدرتــه عــى احلكــم وتنظيمــه الــذايت وكذلــك عــى
التعزيــز املصاحــب لذلــك الســلوك (عبــاس ،)34-33 :1988 ،فمــن خــال اســتعامل
التعزيــز االجيــايب يمكــن أن تتطــور ســلوكيات خلقيــة مرغــوب فيهــا ومــن ضمنهــا
الســلوك اللفظــي والنشــاط املعــريف.

ب .دوالرد وميلــر ( ) Dollard & Millerيعطيــان األمهيــة عينهــا للتعزيــز يف
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عمليــة التعليــم ،فــاذا اردنــا أن ندعــم ســلوكا معينــا او ان نوقــف ســلوكا معينــا فيمكــن

فعــل ذلــك مــن خــال نمــط التعزيــز املســتعمل ،فالســلوك الــذي يثــاب يميــل اىل أن
يتكــرر يف مواقــف مماثلــة ،كــا أن الســلوك الــذي ينتهــي بالعقــاب يميــل اىل التوقــف
ويمتنــع عــن احلــدوث ( تــوق.)25-24 :1980 ،

ت .بانــدورا وولــرز (  ) Bandura & Waltersيؤكــدان عــى أن التعزيــز وحــده

ال يكفــي حلــدوث عــدد مــن أنــاط الســلوك ،وأن التعلــم عــن طريــق التقليــد مهــم يف

تعلــم أي نــوع مــن أنــواع الســلوك والتعلــم عــن طريــق النمذجــة ينطبــق عــى تعلــم
الســلوك اخللقــي (.)113 .p :1972 ،Graham

مــاورر( )Mowrerاهتــم باآلليــات التــي تتضمنهــا عمليــة التقليــد والتــي تُعــد

عامــ ً
ا جوهريــ ًا لتطــور الســلوك اخللقــي ،فالفــرد الــذي يكــون ســلوكه متأتيــ ًا مــن
خــال تقليــد ســلوك الراشــد ،فــإن ذلــك ُيعــد بمثابــة مكافــأة لســلوكه الالحــق ،وبذلــك
يــزداد احتــال تكــراره ( .)100-99.p :1972 ،Graham

وقــد حــدد (ســرز وماكــويب وليفــن) ثالثــة معايــر لنمــو احلكــم اخللقــي ،تتعلــق

بالضمــر بوصفــه ظاهــرة ســلوكية متعلمــة وهــي:

.1مقاومــة االغــراء ( )Resistance of Temptationوتتضــح هــذه الظاهــرة

حــن يعــزف الفــرد عــن االقــدام نحــو مثــر جيذبــه أو يغريــه لكونــه غــر أخالقــي مــن
وجهــة نظــر الثقافــة التــي ينتمــي اليهــا.

.2توجيــه الــذات أو التعلــم الــذايت :)Self-instruction( :إن الفــرد يتعلــم طاعة

القواعــد األخالقيــة واملبــادئ األخالقيــة مــن خــال مــا يملكــه والــده مــن تلــك املبــادئ

والقواعــد األخالقيــة .فمــن تفاعــات والديــه معــه ومــن خــال مالحظاتــه األنــاط

الســلوكية اللفظيــة هلــا ،يتعلــم هــذه األنــاط مــن دون احلاجــة اىل مــن يعلمــه اياهــا.
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.3املظاهــر الســلوكية الدالــة عــى الشــعور بالذنــب يف حالــة اخلــروج عــى القواعــد:

إن الفــرد عندمــا يقــوم بعمــل خاطــئ غالبــا مــا يتعــرض لعقــاب ،أو عــدم رضــا مــن

الوالديــن ،ولكــي يســرد الفــرد عطــف والديــه :إذا مــا اقــرف عمــ ً
ا خاطئــا فانــه

يعــرف بخطئــه ويكــف عــن تلــك األفعــال ( العبيــدي.)44 :1995 ،

 .2النظرية املعرفية (:)Cognitive perspective
يــرى املعرفيــن االدراكيــن أن اكتســاب األخــاق عمليــة إصــدار أحــكام ترتبــط

بنمــو احلكــم عنــد األفــراد ،وأن النمــو اخللقــي جــزء مــن عمليــة النضــج ضمــن إطــار

خــرة العمــر العامــة ،وهــو يرتبــط بسلســلة مــن املراحــل شــبيهة بمراحــل النمــو املعــريف
اإلدراكــي للفــرد ،والســلوك اخللقــي هــو أحــد جوانــب الســلوك اإلنســاين الــذي حتكمــه

تصــورات الفــرد وأبنيتــه املعرفيــة ،وهــو أحــد نواحــي تكيــف الفــرد املعــريف مــع تغيريات
بيئتــه وواقعــه االجتامعــي وأدنــاه آراء أهــم املنظريــن املعرفيــن:

أ.وجهة نظر بياجيه:
الــذي يــرى أن النمــو اخللقــي يتضمــن مظهريــن ،مهــا احــرام الفــرد للمعايــر

االجتامعيــة وإحساســه بالعدالــة.

وقــد وضع(بياجيــه) إجابــات عــن التســاؤالت التــي متحــورت حوهلــا بحوثــه يف

الســلوك اخللقــي وقــدم إجاباتــه هــذه يف ســياق تطــوري نامئــي متســق مــع نظريتــه يف
النمــو املعــريف ،وتوصــل مــن هــذه الصياغــة اىل حتديــد نظريتــه يف األحــكام اخللقيــة التــي
حددهــا بثــاث مراحــل:

املرحلــة االوىل :هــي مرحلــة ما قبل اخللقيــة ( )Pre moral stageويف هذه املرحلة

ال يمتلــك األفــراد اال معرفــة يســرة عــن القواعــد اخللقيــة ،وموقــع هــذه املرحلــة هــو مــا
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قبل الســنة اخلامســة من عمــر الفــرد (.)134.p :1991 ،Turner
املرحلــة الثانية :تســمى مرحلة اخللقيــة التابعــة ( )Heteronomous moralityأو

الواقعيــة اخللقيــة ( )Moral Realismأو خلقيــة اجلــر ()Morality of constrain

وتســتغرق هــذه املرحلــة مــن الســنة السادســة اىل العــارشة مــن عمــر الفــرد ،ويتوفــر

للطفــل فيهــا مســتوى مــن االلتــزام اخللقــي غــر ناضــج فكريــا ،وممــا يؤثــر فيــه عــى نحــو

أســاس هــو احــرام الفــرد للراشــدين.

املرحلــة الثالثــة :وتدعــى اخللقيــة املســتقلة ( )Autonomous moralityأو خلقية

التعــاون ( )Morality of cooperationيمكــن للفــرد يف هــذه املرحلــة فهــم معنــى
القاعــدة وتعليلهــا عــى نحــو منطقــي ،فمــع ازديــاد ســعته املعرفيــة يكتســب االســتقاللية

يف أحكامــه اخللقيــة (.)135.p :1991 ،Turner

ومــن املالحــظ أن بياجيــه يــرى أن نضــج األحــكام اخللقيــة يعنــي مقــدرة الفــرد عــى

فهــم العالقــة بــن مصلحــة اجلامعــة والقوانــن املوضوعــة ،بــا يكــون احلكــم اخللقــي

معــه أكثــر مــن جمــرد االمتثــال األعمــى للقوانــن ،وبــا ال يعكــس تصــورات ذاتيــة

شــخصية ال تراعــي وجهــات نظــر اآلخريــن ،بــل يمكــن ان يالحــظ مــن خاللــه اعتبــار
الفرد ملصالح اآلخرين وحقوقهم.

ب .وجهة نظر كولربج:
اهتمــت نظريتــه بمســتوى نمــو األحــكام اخللقيــة واملفاهيــم اخللقيــة عــن طريــق

تقديــم اجاباتــه عــى مواقــف اشــكالية تولــد رصاعــات .وتتميــز املعضــات املقدمــة

بأهنــا يمكــن أن تتجاذهبــا عــدة وجهــات نظــر ،ولقــد خــرج كولــرج مــن دراســاته
املتعــددة بتحديــد ثالثــة مســتويات أساســية لنمــو احلكــم األخالقــي حيتــوي كل منهــا

عــى مرحلتــن ،وتعــر كل مرحلــة مــن هــذه املراحــل عــن تغــر نوعــي يف البنيــة املعرفيــة
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واعــادة لتنظيمهــا ،فتكــون وحــدة بنائيــة معرفيــة خمتلفــة عــن ســابقتها إذ تكــون أكثــر

تركيبـ ًا وأكثــر اتســاق ًا مــع معيار النضــج أو الكفايــة األخالقيــة (الغامــدي.)13 :2004 ،
ونوجز هذه املستويات فيام يأيت:
املســتوى االول :اخالقيــة مــا قبل العــرف االجتامعــي (The pre-conventional

)morality

ترتبــط فيــه أحــكام الفــرد األخالقيــة بااللتــزام بالقواعــد االجتامعيــة املحــددة ملــا هو

مقبــول أو مرفــوض وذلــك مــن خــال القــوى اخلارجيــة التــي تفرضهــا هــذه القواعــد

والنتائــج املاديــة الســارة او غــر الســارة املرتتبــة عليهــا ويشــمل هــذا املســتوى مرحلتــن

مها :

 -املرحلــة االوىل :اخالقيــة العقــاب والطاعــة (Punishment and obedience

)morality

 املرحلة الثانية :اخالقية الفردية والغائية النفعية وتبادل املصالحIndividualism instrumental purpose and exchange morality
املستوى الثاين :اخالقية العرف االجتامعي Conventional morality

وتســمى اخالقيــة التمســك بالقانــون نقلــة كيفيــة مــن الذاتيــة اىل االجتامعيــة يف

احلكــم األخالقــي ،إذ ترتبــط أحــكام الفــرد األخالقيــة باملحافظــة عــى الســلوك املتوقــع

منــه ،اذ يقــوم تفكــره عــى اســاس فكــر املجموعــة ( فتحــي.)39 :1983 ،
ويشمل هذا املستوى مرحلتني مها:

 -املرحلــة الثالثــة :اخالقيــة التوقعــات املتبادلــة والعالقــات واملســايرة Mutual
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interpersonal expectation: relationships، and conformity morality
 -املرحلــة الرابعــة :اخالقيــة النظــام االجتامعــي والضمــر Social system and

conscience morality

 -املســتوى الثالــث :مرحلــة مــا بعــد العــرف االجتامعــي – The post

morality

conventional

وفيــه تظهــر حماولــة واضحــة لتحديــد واتبــاع القيــم واملبــادئ األخالقيــة اإلنســانية

واتباعهــا بــرف النظــر عــن مــدى ارتباطهــا بالقانــون والعــرف االجتامعــي ويشــمل
هــذا املســتوى مرحلتــن مهــا:

 -املرحلــة اخلامســة :اخالقيــة العقــد االجتامعــي واحلقــوق الفرديــة Social

contract and individual rights morality

هــذه املرحلــة يتمكــن فيهــا الفــرد مــن ادراك نســبية القيــم واحلاجــات الفرديــة ،ممــا

يعنــي تطــور نظرتــه للقانــون ال بوصفــه قواعد جامــدة للمحافظــة عىل النظــام االجتامعي
فحســب ولكــن بوصفــه قواعــد متفقــ ًا عليهــا بوصفهــا عنــارص لعقــد اجتامعــي بــن
األفــراد حيمــي اجلميــع ،ومــن هــذا املنطلــق ترتبــط أحــكام الفــرد األخالقيــة بقيمــه

الشــخصية املرتبطــة هبــذا الفهــم اجلديــد ملعنــى القانــون القائــم عــى احــرام احلقــوق

الفرديــة واالجتامعيــة وحتقيــق العدالــة االجتامعيــة وهــذا يعنــي امــكان تغيــر هــذه

القواعــد عنــد فشــلها يف حتقيــق العدالــة للجميــع (.)294.p :1984 ،Kohlberg

 -املرحلــة السادســة :اخالقيــة املبــادئ العامليــة ( اإلنســانية) universal ethical

principles morality

وهــي مرحلــة افرتاضيــة ترتبــط حســب بمبــادئ عــدد مــن النــاذج النــادرة ،إذ
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ترتبــط أحــكام الفــرد األخالقيــة فيهــا بمبــادي اخالقيــة جمــردة ذاتيــة االختيــار (Self-

 )chosen ethical principlesترتبــط بالفهــم املنطقــي والعامليــة والضمــر ممــا يعنــي
النظــر للعدالــة واملســاواة والتبادليــة وحقــوق األفــراد بوصفهــا مبــادئ انســانية عامــة

تعنــى باحــرام حقــوق اإلنســان واإلنســانية مــن دون اعتبــار أليــة مؤثــرات اخــرى (
الغامــدي.)16 :2004 ،

ج .وجهة نظر بروفينربينر Brofenbernner theory

يعتقــد أن النمــو اخللقــي يرتبــط بالثقافــة وذلــك العتقــاده أن حمتــوى األخــاق

والقيــم التــي تكــون احلكــم اخللقــي تتمثــل يف انــاط ثقافيــة خمتلفــة ،أي أن هنالــك أنامطـ ًا

معينــة تكــون موجــودة يف ثقافــة وغــر موجــودة يف ثقافــة أخــرى.
وقد حدد مخسة أنامط معينة حتكم النمو اخللقي وهي:

.1النمــط املتجــه نحــو الــذات (  )Self – Oriented typeيف هــذا النمــط تتشــكل

بواعــث االشــباع الــذايت للفــرد ،بغــض النظــر عــن رغبــات اآلخريــن وتوقعاهتــم.

.2النمــط املتجــه نحــو الســلطة ( :)Authority – oriented typeيقبــل الفــرد

قيــود الوالديــن وقيمهــا كوهنــا قيــا مقدســة وينتقــل هــذا القبــول اىل األفــراد اآلخريــن
ذوي الســلطة املتشــاهبة (فتوحــي.)56:1994 ،

.3النمــط املتجــه نحــو االقــران ( )Porr-oriented typeيكــون الفــرد ملتزمــا

بــكل قواعــد اجلامعــة واألقــران .وهــذه القواعــد تكــون مســتقلة عــن قوانــن املجتمــع.
.4النمــط املتجــه نحــو املجتمــع ( )Collectively – oriented typeيلتــزم

الفــرد بقواعــد ثابتــة ترتبــط بأهــداف املجتمــع .ألهنــا تأخــذ االولويــة عــى رغبــات الفــرد
اخلاصــة وعالقتــه باآلخريــن (الزبيــدي.)49-48 :1990 ،
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.5النمــط املتجــه نحــو املوضوعيــة ( )Objectively – oriented typeتتخــذ قيم

الفــرد الذاتيــة عــى الرغــم مــن انبثاقهــا مــن العالقــات برفاقــه وتفاعلــه داخــل املجتمــع،

ألهنــا تكتســب االســتقاللية (فتحــي.)156-152 :1983 ،

د .وجهة نظر نومان بل ( )Norman.J. Bullيف النمو اخللقي الشامل:
يــرى (نومــان بــل) أن النمــو اخللقــي ال يعتمــد أساســا عــى النمــو العقــي وإنــا

عــى النمــو الشــامل للشــخصية اإلنســانية وال يقتــر هــذا النمــو معــه عــى العقــل وإنــا
يشــمل كذلــك الرغبــات والشــعور والعواطــف واالرادة ،ويــرى بــل أن النمــو اخللقــي

يمــر بأربــع مراحــل:

املرحلــة االوىل( :مــا قبــل القيــم اخللقيــة) ويف هــذه املرحلــة يكــون أبــرز ســات

الســلوك عــدم وجــود القيــم اخللقيــة ،ألن الفــرد مل يكــون ضمــره بعــد.

املرحلــة الثانيــة( :القيــم اخللقيــة اخلارجيــة) ويف هــذه املرحلــة توجــه الســلوك

عوامــل الثــواب والعقــاب ،فــا يعاقــب الفــرد عليــه فهــو يسء ،ومــا يثــاب عليــه فهــو
حســن ،وأبــرز ســات الســلوك يف هــذه املرحلــة هــو التبعيــة.

املرحلــة الثالثــة ( :القيــم اخلارجيــة – الداخليــة) يف هــذه املرحلــة توجــه التقاليــد

االجتامعيــة ســلوك الفــرد الناشــئ ويرتجــم هــذا التوجيــه عمليــا بوســائل الثنــاء والــذم،
ومــع ان هــذه التقاليــد عوامــل خارجيــة اال اهنــا تشــكل رصيــدا قويــا يف نفــس الفــرد

وتفكــره ،وابــرز ســات الســلوك يف هــذه املرحلــة هــو التبادليــة ( )Reciprocityأي ان
الفــرد يف هــذه املرحلــة يتبــادل االخــذ والعطــاء مــع بيئتــه االجتامعيــة.

املرحلــة الرابعــة( :القيــم الداخليــة) وهنــا يتحــرر ســلوك الناشــئ مــن الضغــوط

اخلارجيــة ،ســواء كانــت ماديــة أو نفســية ،لذلــك فابــرز ســمة هلــذا الســلوك هــي
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االســتقاللية ،وأبــرز مظاهــره االســتقالل العاطفــي ،واســتقالل احلكــم النفــي،
واســتقالل احلكــم اخللقــي ويف هــذا املســتوى ينضــج الضمــر ويتمثــل يف أربعــة أنــواع:
األول :الضمــر الصــارم الســلبي ،وهــو صــدى الوالديــن اللذيــن يشــتدان يف

العقوبــة.

الثاين :الضمري السلبي املتمسك بالتقاليد واملوروثات االجتامعية.
الثالث :الضمري اجلاف املتعصب الدومجايت.
الرابــع :الضمــر امللتــزم باملبــادئ اخللقيــة املنفتــح عــى التجــارب اجلديــدة

(الكيــاين)48 :1992 ،

وبعــد أن أوجــز الباحثــان أبــرز مــن كتــب يف تطــور احلكــم اخللقــي تبنيــا وجهــة نظــر

نومــان بيــل كونــه يتامشــى مــع أهــداف البحــث ومــا يرمــي الباحثــان للتوصــل اليــة.

القيم اخللقية واحلث على تطور احلكم اخللقي يف البعض من األحاديث
(((
واخلطب واملواقف الواردة عن االمام علي ()

إن احلقبــة الزمنيــة التــي تــوىل هبــا اإلمــام اخلالفــة الفعليــة للمســلمني وقيادهتــم

عــى الرغــم مــن إدارتــه لشــؤوهنم الدينيــة قبــل توليــه اخلالفــة ،فقــد امتــازت بكثــرة
القالقــل واالضطرابــات الداخليــة والفتــن والتناقضــات التــي نشــأت يف عهــده ،فقــد

عــاش اإلمــام  فــرة اســتثنائية فلــم يســتطع فيهــا مــن حتقيــق كل مــا كان يطمــح

إليــه ،وقــد ُبويــع باإلمامــة واخلالفــة العامــة يــوم الغديــر يف ( )18مــن شــهر ذي
احلجــة عــام( )11للهجــرة ،وبويــع ثانيــة بعــد مقتــل عثــان وحصــول الفتنــة وكان

((( كل األحاديــث واملواقــف واخلطــب التــي تناوهلــا الباحثــان أخــذت مــن كتــاب رشح هنــج البالغــة وتــم
ذكــره فقــط يف املصــادر لتــايف التكــرار.
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أعلــم الصحابــة شــجاع ًا وحكي ـ ًا وقاضي ـ ًا ومتس ـ ًا بالشــائل احلســنة املتكاملــة ،رجــل
اإلنســانية الــذي تدفقــت منــه احلكمــة ،والفلســفة ،والعلــم ،استشــهد يف رمضــان ليلــة

القــدر عــى يــد اخلارجــي ابــن ملجــم يف مســجد الكوفــة ،وكانــت حياتــه عظيمــة

زاخــرة بالفضائــل ولقــد تربى ســيد الفصاحــة والبالغــة والفروســية يف كنــف وأحضــان
النبــوة ،ليرتجــم ذلــك عمليــ ًا يف أفعالــه وأقوالــه ،وهــذا مــا جســد أحــد ركائــز نمــو

االحــكام اخللقيــة لــدى األفــراد مــن خــال اختــاذه قــدوه ومثــل أعــى لســلوكهم اليومي.
وســنعرض البعــض مــن املواقــف واخلطــب والوصايــا التــي تركهــا لنــا ســام اهلل

عليــه لتكــون نرباس ـ ًا يــيء لنــا دورب املعرفــة وينظــم انســاقنا القيميــة بــا حيقــق لنــا

الســعادة والرضــا عــن أنفســنا وعــن اآلخريــن ،وال ندعــي أننــا أحطنــا بــكل الــراث

العلــوي املبــارك ولكننــا حاولنــا جاهديــن انتقــاء مــا يتــاءم وجمريــات البحــث احلــايل.

ـف النَّــاس ِمــن َن ْف ِسـ َ ِ
ـف اهللَ و َأن ِْصـ ِ
((أن ِْصـ ِ
َ
اصـ ِـة َأ ْهلِـ َ
ـك،
إن يف قولــة
ـن َخ َّ
ـكَ ،ومـ ْ
ْ
َ
َ
َّــك إِالَّ َت ْفع ْ ِ
ِ
ومــن َل َ ِ ِ
ــكَ ،فإِن َ
ــن َر ِع َّيتِ َ
ون
ــم َخ ْص َمــ ُه ُد َ
ــمَ ،و َم ْ
َ
ــوى م ْ
ــك فيــه َه ً
ََ ْ
ــن َظ َل َ
ــل َت ْظل ْ
ِ ِِ
اص َم ـ ُه اهللُ َأ ْد َحـ َ
ـوب)) أراد
ـض ُح َّج َت ـ ُهَ ،وك َ
ـزع أو َي ُتـ َ
َان هلل َح ْرب ـ ًا َح َّتــى َينْـ َ
ـن َخ َ
ع َبــادهَ ،و َمـ ْ
ســام اهلل عليــه مــن الفــرد املســلم أن يكــون عــادالً منصف ـ ًا لرعيتــه ســواء أكانــت ارسة
ام جمموعــة فــإن شــعور الرعيــة بالعــدل واإلنصــاف جيعلهــا متفاعلــة مــع ويل أمرهــم

(األب ،أو قائــد املجموعــة) مــا يزيــد مــن دافعيتهــا لإلنجــاز والعطــاء وهــذا جيســد
مســتوى العــدل والتحــي باحلكــم اخللقــي الــذي يتامشــى مــع املنظومــة االســامية.

ومــن املوضوعــات املتعاقــد عليهــا يف املجتمــع والتــي تعــد مــن مــكارم األخــاق

محايــة اجلــوار أو الدخيــل ،وقــرن معهــا كظــم الغيــظ ،وعدّ مهــا مــن مــكارم اخلصــال

التــي ينبغــي للفــرد ْ
عليها(:فــإن كان ال بــد مــن العصبيــة،
أن يتمســك هبــا ،وحيــرص
َّ
فليكــن تعصبكــم ملــكارم اخلصــال ،وحمامــد األفعــال ،وحماســن األمــور التــي تفاضلــت
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فيهــا ا ُمل َجــداء والنُجــداء مــن بيوتــات العــرب ،ويعاســيب القبائــل باألخــاق الرغيبــة،
فتعصبــوا ِلـ ِـال احلمــد مــن احلفــظ للجــوار ،والوفــاء بالذمــام ،والطاعــة للــر ،واملعصية
للكــر ،واألخــذ بالفضــل ،والكــف عــن البغــي ،واإلعظــام للقتــل ،واإلنصــاف للخلــق،
والكظــم للغيــظ ،واجتنــاب الفســاد يف األرض).

ا ت ُْشـ ِ
وقولــه ســام اهلل عليــه يف عهــده ملالــك األشــر رضــوان اهلل عليــه ( َف ـ َ
ـخ ْص
ـك ِمنْهــم ِمَّــن َت ْقت ِ
ِ
هـ َ
َح ُمـ ُه
ـن الَ َيصـ ُـل إِ َل ْيـ َ ُ ْ ْ
ـور َمـ ْ
ـم َو َت َف َّقــدْ ُأ ُمـ َ
ـمَ ،والَ ت َُص ِّعـ ْـر َخــدَّ َك َُلـ ْ
ـك َعن ُْهـ ْ
َ َّ
ــك ثِ َقت َ ِ
ِ
ــل َْ
ــن َأ ْه ِ
الر َج ُ
ــالَ ،ف َف ِّــر ْغ ألولئِ َ
ال ْشــ َي ِة َوالت ََّو ُ
اضــعِ) يدفــع
ا ْل ُع ُي ُ
َــك م ْ
ــون َو َ ْتق ُــر ُه ِّ
بالــوالة عــى الرغــم مــن أهنــم ذوي املناصــب الســيادية والســلطة املطلقــة اىل التواضــع
وســاع شــكوى الرعيــة وتفقــد أحواهلــم مهــا كانــت منزلتــه بــن النــاس ،فــكل ذلــك

جيعــل القائــد متواصــل مــع رعيتــه فــا ينظــرون اليــه عــى أنــه متجــر متســلط عليهــم
وهــذا قطعـ ًا ســيدفعهم اىل العمــل بوصايــاه وطاعــة أوامــره واالخــاص لــه ،فيلهمهــم

ســلوك قائدهــم نحــو العمــل املثمــر وعــدم عرقلــة أوامــر القائــد أو مــن ينــوب عنــه،
وحــرص االمــام  أن يعالــج املنظومــة القيميــة واملعرفيــة والفكريــة االجتامعيــة

للمجتمــع ،و ٌيقــرن صالحهــا وصــاح الرعيــة بصــاح ذات القائــد وســامة منظومتــه
املعرفيــة واالخالقيــة.

والــذي يظهــر مــن تتبــع مــا ورد عــن اإلمــام عليــه الســام َّ
أن هنجــه قــد ضــم بــن

هنجــا خيتــص بالصداقــة يف ضــوء بيــان مفهــوم الصاحــب والصديــق وإدراك
طياتــه ً
الفــرق بينهــا( :والصاحــب مناســب ،والصديــق مــن صــدق غيبــه) ويف هــذا يعطينــا
خطــوط واضحــة عــن كيفيــة التعامــل مــع اآلخريــن كل بحســب قربــه ومنزلتــه مــن
النفــس ،فضــ ً
ا عــن واجباتنــا جتــاه الصديــق والصاحــب واجلــار واألخ وغريهــم.

ِ
ِ
ـن ُأ ُمـ ِ
اج َعـ ْـل لِـ َـر ْأ ِ
ـم ،الَ َي ْق َهـ ُـر ُه َكبِ ُري َهــا،
س ك ُِّل َأ ْمـ ٍـر مـ ْ
يف قولــه َ ( و ْ
ـور َك َر ْأسـ ًا من ُْهـ ْ
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َان ِف ُكتَّابِـ َ ِ
ـن َع ْيـ ٍ
ـت َعنْــه ُأ ْل ِز ْم َتـ ُه) يدعــو
ـب َف َتغَا َب ْيـ َ
َوالَ َيت ََشـت ُ
َّت َع َل ْي ِه كَثِ ُري َهــاَ ،و َم ْهـ َـا ك َ
ـك مـ ْ

مالــك ًا  اىل تقريــب ذوي الــرأي واملشــورة وتشــجيعهم عــى التقــرب مــن القائــد
واالهتــام بآرائهــم واالســتئناس بأفكارهــم ممــا يؤيــد ذهــاب الباحثــان اىل أن أمــر
املؤمنــن عــي  كان يشــجع عــى االهتــام بــذوي اخلــرة والدرايــة مــن املســلمني

يف تســيري امورهــم وجعلهــم القــدوة احلســنة كــي يقــارن املســلم بــن افعالــه وبــن مــا
يصــدر مــن هــؤالء وبالتــايل جيعــل لــه حمــك للحكــم عــى ســلوكه قريــب منــه ،يســتطيع

مــن خاللــه تغيــر مســاره وتصحيــح اخطائــه بــا يتامشــى مــع الشــارع املقــدس ،فنــراه

ســام اهلل عليــه حيــث عــى تقريــب االفــراد ذوي الدرايــة والبصــرة واالبتعــاد عــن

ـر
ـم ْ
اجلهلــة وقليــي احليلــة والبصــرة ففــي النــص الــوارد عنــه ســام اهلل عليــه ( ُثـ َّ
اخـ َ ْ
ِ
ِ
ـك ِف َن ْف ِسـ َ ِ
ِ
ـن النَّـ ِ
ـاس َأ ْف َضـ َـل َر ِع َّيتِـ َ
ـورَ ،والَ ُت َ ِّح ُك ـ ُه
ل ْل ُح ْك ـ ِم َبـ ْ َ
ـك ،مَّـ ْ
األمـ ُ
ـن الَ تَضيـ ُـق بِــه ُ
ِ
ِ
ُْ
ـي ِء) يذهــب اىل اختيــار وانتقــاء ذوي
ـر مـ َ
ال ُصــو ُم َوالَ َي َتــا َدى ِف ال َّز َّلــة َوالَ َ ْ
ـن ا ْل َفـ ْ
يـ َ ُ
احلكمــة والقــدرة عــى اإلدارة للفصــل بــن النــاس وهــؤالء قطعــ ًا يمتلكــون درايــة
وقــدرات عقليــة عاليــة متكنهــم مــن اخلــوض يف أحــكام الديــن واســتخراج مــا يتــاءم
مــع القضايــا املعــارصة والشــائكة.

إن تشــديد اإلمــام عــى رضورة كظــم الغيــظ وضبــط النفــس إنــا هــو دليــل عــى

درايــة اإلمــام وعلمــه أن الغيــظ والغضــب يشــتت العقــل ويقلــل مــن الرتكيــز ويؤخــر

الوصــول اىل حلــول ناجعــة للمشــاكل بطــرق ســليمة ،وكذلــك يعيــق احلكــم اخللقــي

لــدى الشــخص الغاضــب فالرتكيــز وصفــاء الذهــن واهلــدوء النفــي مــن مقومــات

الوصــول اىل أحــكام خلقيــة متوازنــة ،كــا اشــار اىل ذلــك يف قولــه ســام اهلل عليــه
َــف ا ْلب ِ
(واح َ ِ ِ
ــاد َر ِة َوت َْأ ِخ ِ
الســ ْط َو ِةَ ،حتَّــى َي ْســك َُن َغ َض ُب َ
ــن ك ُِّل ذلِ َ
ــك
َ ْ
ــك بِك ِّ َ
ــر ْس م ْ
ــر َّ
ــك ْ ِ
َفت َْملِ َ
ــار).
االخت َي َ
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كــا أوىص يف الكثــر مــن كالمــه ســام اهلل عليــه باليتيــم ورضورة االهتــام بــه فهــو

فــرد لــه حقــوق وعلينــا احرتامــه وااللتــزام جتاهــه بمقتــى القيــم اخللقيــة عــى ادنــى

تقديــر فإ َّنــه يــويص بــه كــا أوىص بــه القــرآن الكريــم( :واهلل اهلل يف األيتــام ،فــا تُغبــوا
أفواههــم ،وال يضيعــوا بحرضتكــم ( ،ومل يقــف اإلمــام ســام اهلل عليــه عنــد املنطلــق
القــرآين يف االلتــزام بالنظــام االجتامعــي والسـ َّيام كفالــة اليتيــم وعــدم تكميــم فيــه ،وطــي

لســانه؛ بغيــة تربيتــه الرتبيــة احلســنة ،بــل وجــه الفــرد اىل مراعــاة القيــم العربيــة األصيلــة
التــي توارثوهــا مــن قيــم قبــل اإلســام وهــي حســن اجلــوار ،وأســند األمــر فيهــا اىل

توصيــة النبــي بــه عــر توظيــف التكــرار يف لفــظ اجلاللــة ،وهــو مــا يبــن قيمة اجلــار( واهلل
اهلل يف جريانكــم ،فإهنــم وصيــة نبيكــم ،مــا زال يــويص هبــم حتــى ظننــا أ َّنــه ســيورثهم).

ٍ
ب
ـن َعـ َـى َع ْفـ ٍـوَ ،والَ َت ْب َج َحـ َّ
(والَ َتنْدَ َمـ َّ
يف هــذه النصــوصَ :
ـن َأ َح َّ
((و ْل َي ُكـ ْ
ـن بِ ُع ُقو َبــة) َ
ــر َض الر ِعي ِ
االْ ُم ِ
ج ُع َهــا لِ ِ
ــك َأ ْو َســ ُط َها ِف َْ
ــور إِ َل ْي َ
ــةَ ،فــإِ َّن
ال ِّ
ــقَ ،و َأ َع ُّم َهــا ِف ا ْل َعــدْ ِلَ ،و َأ ْ َ
َّ َّ
ســخْ َط ا ْلعامـ ِـة ُي ِ
اصـ ِـة َوإِ َّن ُســخْ َط َْ
ـف بِـ ِـر َض َْ
حـ ُ
اصـ ِـة ُي ْغ َت َفـ ُـر َمـ َـع ِر َض ا ْل َع َّامـ ِـة))
ال َّ
ال َّ
َ َّ ْ
ُ
يشــدد اإلمــام  عــى رضورة االهتــام بمشــاعر اآلخريــن ،ومــا قولــة ســام اهلل عليــه
ِ
( ُثــم اهللَ اهللَ ِف ال َّطب َقـ ِـة الس ـ ْف َل ِمـ ِ
ـم َوا َْل َســاكِني َوا ْلــ ُـم ْحت ِ
ني َو َأ ْهـ ِ
ـل
َاج َ
ـن ا َّلذيـ َ
َ
َ
ـن الَ حي َل ـ َة َُلـ ْ
ُّ
َّ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ــن َأ ْه ِ
ــل
الســ ْف َل م ْ
ــم ال َّط َب َقــ ُة ُّ
ــر ًا) ( ُث َّ
ا ْل ُب ْؤ َســى َوالز َّْمنَــى فــإ َّن ف هــذه ال َّط َب َقــة َقانعــ ًا َو ُم ْع َ ّ
الاجـ ِـة وا َْلسـ َكن َِة ا َّل ِذيـ ِ
ـمَ .و ِف اهللِ لِـك ٍُّل َسـ َع ٌةَ ،ولِـك ٍُّل َعـ َـى ا ْلـ َـو ِال
َ
ـم َو َم ُعو َنت ُُهـ ْ
ـن َيـ ُّـق ِر ْفدُ ُهـ ْ
َْ َ َ ْ
َحـ ٌـق بِ َقــدْ ِر َمــا ُي ْصلِ ُحـ ُه) دليــل بـ ّـن ومثــال عــى مــدى اهتــام اإلمــام عليــه الســام بــكل
رشائــح املجتمــع فهــو مل يؤثــر اخلــاص منهــم عــى العــا ّم ،ومل يم ّيــز مــا بــن قريــب منــه،

أو بعيــد عنــه ،فالــكل عنــده سواســية يف النظــرة ويف العطــاء كذلــك ،فهــو يدعــوا اىل
التعامــل بالتســاوي مــع كل الفئــات والرشائــح إذ هــم سواســية أمــام الــرع والقانــون،
وهــذا يمثــل الرؤيــا اإلنســانية والــدور األبــوي هلــذه األمــة ،أوليــس هــو ورســول اهلل
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صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم أبــوا هــذه األمــة ،فهــو عليــه الســام يعطينــا دروس ـ ًا بليغــة

يف كيفيــة التعامــل بعضنــا مــع البعــض اآلخــر وحيثنــا اىل امتــاك منظومــة خلقيــة عاليــة
املســتوى فلــو متســكنا هبــا لعــاش أفــراد هــذا املجتمــع بأمــن وأمــان وراحــة وســعادة

وطمأنينــة.

ِ
ِ
ويف قولــه ( و َتعهــدْ َأهـ َـل ا ْلي ْتـ ِم و َذ ِوي الر َّقـ ِـة ِف السـ ِ
ـب
ـن الَ حي َلـ َة َلـ ُهَ ،والَ َينْصـ ُ
ـن مَّـ ْ
ِّ ِّ
ُ َ
َ َ َّ ْ
ِّ
ـك َعـ َـى ا ْلـ ُـوالَ ِة َث ِقيـ ٌـلَ ،و َْ
الـ ُّـق ُك ُّل ـ ُه َث ِقيـ ٌـلَ ،و َقــدْ ُ َ
لِ ْل َم ْس َأ َل ِة َن ْف َس ـ ُهَ ،وذلِـ َ
ي ِّف ُف ـ ُه اهللُ َعـ َـى َأ ْقـ َـوا ٍم
ِ
ِ
ِ
ِ
ــم) أكــد عــى الرمحــة
ــروا َأ ْن ُف َس ُ
ــه ْمَ ،و َوث ُقــوا بِصــدْ ِق َم ْو ُعــود اهللِ َُل ْ
َط َل ُبوا ا ْل َعاق َبــ َة َف َص َّ ُ
باآلخريــن واللطــف هبــم ،وعــدم ظلمهــم ،واحلــذر مــن دعــوة املظلوم ،وعــدم املســاواة بني
املحســن واملــيء ،وقــد أراد منــا أن نــويل إهتاممـ ًا خاصـ ًا بــذوي احلاجــات والفقــراء ،وأن
نعمــل عــى مــداراة اليتامــى وكبــار الســن ،واالبتعــاد عــن ا َملـ ِّن ،ووجــوب التواضــع ونــر

العــدل واالنصــاف والعفــو والصفــح ،وقضــاء حاجــات النــاس ،وقــول احلــق ،والعمــل
عــى نــر املســاواة بــن النــاس ،كــا أشــار يف احــدى وصايــاه ســام اهلل عليــه إذ قــال ( َفإِ َّنُـ ْـم
ِ
ِصنْ َفـ ِ
ـك ِف الدِّ يـ ِ
ـك ِف َْ
ـر َلـ َ
ـان :إِ َّمــا َأخٌ َلـ َ
ال ْلـ ِـقَ ،ي ْفـ ُـر ُط ِمن ُْهـ ُـم ال َّز َلـ ُـل َو َت ْعـ ِـر ُض َُلـ ُـم
ـن ،أو نَظـ ٌ
ِ ِ
ا ْل ِع َلـ ُـلُ ،ي ْؤ َتــى َعـ َـى َأ ْي ِدهيِـ ْـم ِف ا َل َع ْمـ ِـد َو َْ
ـن َع ْفـ ِـو َك َو َص ْف ِحـ َ
ـك ِم ْثـ َـل ا َّلـ ِـذي
ال َطــأَ ،ف َأ ْعط ِهـ ْـم مـ ْ
ــو ِه وص ْف ِح ِ
ِ
ِ
ــب َأ ْن ُي ْعطِ َي َ
ــه) .وهــذا يمثــل قمــة اإلنســانية وغايــة الكــال
ــن َع ْف ِ َ َ
ــك اهللُ م ْ
ُت ُّ
الروحــي والفكــري الــذي يتوجــب أن يكــون عليــه املســلم احلــق.

وإن عــدم تأخــر حاجــات النــاس اذا احتاجــوا منــك واإلرساع يف تلبيــة مطالبهــم

ـم
دليــل االهتــام هبــم وعــدم جتاهــل مشــاعرهم ،كــا أكــد ذلــك اإلمــام  يف قولــه (( ُثـ َّ
ـور َك الَبــدَّ َلـ َ ِ
ُأمـ ِ
ـن ُأ ُمـ ِ
ـك بِـ َـا َي ْع َيــا َعنْ ـ ُه ُكتَّا ُبـ َ
اش ِ َتــاِ :من َْهــا إِ َجا َب ـ ُة ُع َّملِـ َ
ـك،
ـك مـ ْ
ُ
ـور مـ ْ
ُ ٌ
ـن ُم َب َ َ
ـاس يــوم ور ِ
ِ
ِ
ود َهــا َع َل ْيـ َ
ـك)
َومن َْهــا إِ ْصــدَ ُار َح َ
اجــات النَّـ ِ َ ْ َ َ ُ
إن التواضــع ُيعــد مــن القيــم األخالقيــة املهمــة واواجــب توافرهــا لــدى املســلمني،
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والتــي يتمكــن مــن خالهلــا التغلغــل إىل القلــوب ،حتــى قلــوب األعــداء ،وذلــك ممــا

يكشــف عــن طيــب الرسيــرة وطــراوة النفــس وحســن العــرة وإدامــة الشــكر هلل تعــاىل

عــى عظيــم نعمــه ،فقــد قــال اإلمــام عــي عليــة الســام) وبالتواضــع تتــم النعمــة)
ويقــول عليــة الســام(وأعلم أن اإلعجــاب ضــد الصــواب وآفــة األلبــاب) فــإن الفــرد
الــذي يقــدّ ر نفســه تقديــر ًا مبالغ ـ ًا فيــه ،بحيــث ال يــرى إال نفســه ،مثــل هــذا الشــخص

ســتنفر عنــه النــاس وســرى نفســه أنــه يعيــش لوحــده يف هــذا العــامل أو أنــه الوحيــد

الــذي يســتحق العيــش .وقــال ســام اهلل عليــه ايضـ ًا(وال وحــدة أوحــش مــن العجــب)
ويشــر إىل خطــر الغــرور والتكــر والتعــايل وعــدم تقديــر الــذات بشــكل يتــاءم مــع

اإلمكانــات املتاحــة والقابليــات املتوافــرة وهــذا يــؤدي اىل عــدم التوافــق الــذايت لــدى

الفــرد ،وكذلــك للشــعور باالســتقاللية وميــول النفــس إىل األنانيــة والنرجســية.

كَ ،أ ِو ال َّت َزيــدَ فِيــا ك َ ِ
(وإِ َّي َ
ــن َع َ
ــك بِإِ ْح َســانِ َ
ــى َر ِع َّيتِ َ
ــن
َان م ْ
ــاك َوا َْل َّ
ويف قولــه َ 
ُّ
َ
ِ
فِ ْعلِـ َ
ـكَ ،أ ْو َأ ْن ت َِعدَ ُه ْم َف ُت ْتبِـ َـع َم ْو ِعــدَ َك بِخُ ْل ِفـ َ
ـان) يشــر اىل أن
اإلح َسـ َ
ـن ُي ْبطـ ُـل ْ
ـكَ ،فـإِ َّن ا َْلـ َّ
ا َملــن عــى النــاس يبطــل اإلحســان ،ونعتقــد أن عــدم ا َملــن هــو نــوع مــن أنــواع االهتــام

بمشــاعر اآلخريــن واالهتــام هبــم ،فنجــاح املســلم يف تأديتــه لواجباتــه االجتامعيــة يكمن
يف كســب رضــا النــاس املحيطــن بــه فهــو جــزء منهــم وال يمكنــه العيــش دون وجــود
جمتمــع متكامــل حيتــاج بعضهــم بعــض ويعــول بعضهــم عــى البعــض اآلخــر.

(أ َمـ َـر ُه بِ َت ْقـ َـوى اهللَِ ،وإِي َثـ ِ
إن قولــه عليــه الســام ملالــك األشــر َ 
ـار َطا َعتِـ ِـهَ ،وا ِّت َبــا ِع
مــا َأمــر بِـ ِـه ِف كِتَابِـ ِـه ِمــن َفرائِ ِضـ ِـه وسـنَن ِ ِه ،ا َّلتِــي الَ يسـعدُ َأحــدٌ إِالَّ بِا ِّتب ِ
اع َهــاَ ،والَ َي ْشـ َقى
َ
َ ْ َ َ
َ ُ
ْ َ
َ َ َ
ِ
ِ
َ
ـر اهللَ ُس ـ ْب َحا َن ُه َب َيـ ِـد ِه َو َق ْلبِـ ِـه َولِ َســانِ ِه؛ َفإِ َّن ـ ُهَ ،جـ َّـل
إِالَّ َمـ َـع ُج ُحود َهــا َوإِ َضا َعت َهــاَ ،وأ ْن َينْـ ُ َ
ـر ُهَ ،وإِ ْعز ِ
ْاسـ ُـم ُهَ ،قــدْ َت َك َّفـ َـل بِنَـ ْ ِ
ـن َأ َع ـ َّز ُه) يؤكــد فيــه عــى رضورة حتــي
َاز َمـ ْ
ـر َمـ ْ
ـن َنـ َ َ
القائــد أو احلاكــم بكاريزمــا خاصــة تؤهلــه لقيــادة اجلامعــة وتــؤدي اىل رغبــة اآلخريــن
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فيــه وطاعتهــم لــه فــإن أرقــى أنــواع الكاريزمــا تلــك التــي مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل فهــو
إن أطــاع اخلالــق فــإن اهلل تعــاىل يتكفــل بنــره ويضفــي اهليبــة والوقــار عــى شــخصيته

وقطعـ ًا ســيؤدي هــذا اىل رغبــة اآلخريــن اليــه وســاع قولــه وامتثــال اوامــره كونــه يعطــي

للقائــد حصانــة نفســية ومعرفيــة وأخالقيــة جتعلــه مقبــوالً مــن الرعيــة ،ويعــد أنمــوذج

حيتــذى بــه ويطمــح النــاس اىل تقمــص شــخصيته ومتثيــل أدوارهــا ويف هــذا دعوتــه
((وإِ َّيـ َ
ـاب
ـاك َواالْ ْع َجـ َ
عليــه الســام اىل مالــك بــرورة اإلبتعــاد عــن ال ٌعجــب بالنفــس َ
اء َفـإِ َّن ذلِ َ ِ
ـك ِمنْهــا ،وحــب اإل ْطــر ِ
الشـ ْي َط ِ
ـكَ ،وال ِّث َقـ َة بِــا ُي ْع ِ
ـن َأ ْو َثـ ِـق ُف َر ِ
بِنَ ْف ِسـ َ
ص َّ
ان
ك مـ ْ
ج ُبـ َ َ َ ُ َّ
َ
َ
ِ ِ
ِف َن ْف ِسـ ِـه ،لِــيمح َق مــا ي ُكـ ُ ِ
ـن إِ ْح َسـ ِ
ني)) ومــا أحوجنــا اىل هــذه الكلــات
ـان ا ْلــ ُـم ْحسن َ
ـون مـ ْ
َْ َ َ َ
يف زمــن يتناســى املتنفذيــن وصايــا إمامهــم وقائدهــم ويتشــبثون بأمــور زائلــة ال تــريض

اهلل ســبحانه وتعــاىل وال أئمتنــا االطهــار ســام اهلل عليهــم.

ِ ِ ِ
وجيســد اإلمــام يف قولــه ((و َأ ْش ِ
ــع ْر َق ْل َب َ
ــم،
َ
الر ْ َ
ـــم َح َّب َة َُل ْ
حــ َة ل َّلرع َّيــةَ ،وا ْل َ
ــك َّ
ِ
ــم َســ ُبع ًا َض ِ
َوال ُّل ْط َ
ــم)) وجــوب االهتــام
ــمَ ،والَ َتكُون َّ
َــن َع َل ْي ِه ْ
ــف ِبِ ْ
ــم َأ ْك َل ُه ْ
اري ًا َت ْغتَن ُ

باآلخريــن بنظــرة الفــرد العطــوف والرحيــم الــذي حيــب اتباعــه ،ويذكــره بقــدرة اهلل
عليــه إذا مــا ظلــم أو اســتكرب ،فهــو يعطيــه احلريــة بالســلوك لكنــه يقيــده بضوابــط البــد

لــه مــن عــدم جتاوزهــا فهــي معيــار طاعتــه هلل ســبحانه وتعــاىل.

(وا ْل َو ِ
ـب َع َل ْيـ َ
ـك َأ ْن َتت ََذ َّكـ َـر َمــا
اجـ ُ
ويف قــول اإلمــام يف عهــده ملالــك األشــرَ 
مـ َ ِ
ٍ ِ ٍ
ـكِ :مــن حك ٍ ِ ٍ
ـن َت َقدَّ َمـ َ
ـن َنبِ ِّينَــا صــى اهلل
ُومــة َعاد َلــةَ ،أ ْو ُس ـنَّة َفاض َلــةَ ،أ ْو َأ َثـ ٍـر َعـ ْ
ـى َلـ ْ
َ
ْ ُ َ
ِ
يضـ ٍـة ِف كِ َتـ ِ
عليــه وآلــه َأو َف ِر َ
ـاهدْ َت ِمَّا َع ِم ْلنَــا بِـ ِـه فِ َيهــاَ ،و َ ْتت َِهــدَ
ي بِـ َـا َشـ َ
ـاب اهللَِ ،ف َت ْق َتــد َ
الجـ ِـة لِنَ ْفـ ِ
ـك ِف عهـ ِـدي هـ َـذا ،واس ـتَو َث ْق ُ ِ ِ
ـك ِف ا ِّت َبــا ِع َمــا َع ِهــدْ ُت إِ َل ْيـ َ
لِنَ ْف ِسـ َ
ـي
ْ
َ ْ ْ
ـن ُْ َّ
ت بِه مـ َ
ـون َلـ َ ِ ِ
ـر ِع َن ْف ِسـ َ
َع َل ْيـ َ
ـك ،لِ َك ْي ـ َ
ـك إِ َل َه َو َاهــا) ،نــرى فيــه أنــه حيــث
ا َت ُكـ َ
ـك ع َّل ـ ٌة عنْــدَ َتـ َ ُّ
األفــراد بــرورة النظــر يف شــؤون اســافهم وأخــذ العــر وجتــاوز األخطــاء ،وهــذا
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التوجيــه املــراد منــه تقمــص األدوار احلســنة االعتــاد عــى القــدوة ممــن ســبقوه .كــا تبــن
ـض سـنَّ ًة ص َِ
ِِ
ِ
األمـ ِـة،
َ
ذلــك يف قولــه ســام اهلل عليــه َ
(والَ َتنْ ُقـ ْ ُ
ور هــذه َّ
الـ ًة َعمـ َـل ِ َبــا ُصــدُ ُ
ـت ع َليهــا ِ
ـر بِـ َـي ٍء ِمــن مـ ِ
ِ
ـاض
اجت ََمعـ ْ
َو ْ
الرع َّيـ ُة ،الَ ُ ْتد َثـ َّ
ـت ِ َبــا األ ْل َفـ ُةَ ،و َص َل َحـ ْ َ ْ َ َّ
ْ َ
ـن ُسـنَّ ًة َتـ ُ ُّ
ِ
تِ ْلـ َ
ـن َس ـن ََّهاَ ،وا ْلـ ِـوز ُْر َع َل ْيـ َ
ـت ِمن َْهــا)
ـك بِـ َـا َن َق ْضـ َ
الس ـن َِنَ ،ف َي ُكـ َ
ـون األَ ْجـ ُـر َلـ ْ
ـك ُّ
ـح َب ْع ُض َهــا إالَّ بِ َب ْع ٍ
ض،
الر ِع َّيـ َة َط َب َقـ ٌ
ـات الَ َي ْص ُلـ ُ
ويف قولــه ســام اهلل عليــه َ
ـم َأ َّن َّ
((وا ْع َلـ ْ
ِ
والَ ِغنَــى بِبع ِضهــا عــن بعـ ٍ ِ
ـاب ا ْل َع َّامـ ِـة َو َْ
اصـ ِـةَ ،و ِمن َْهــا
ال َّ
ـضَ :فمن َْهــا ُجنُــو ُد اهللِ ،ومن َْهــا ُك َّتـ ُ
ً َْ َ َ ْ َْ
َ
ِ
ِ
الر ْفـ ِـقَ ،و ِمن َْهــا َأ ْهـ ُـل ِْ
ُق َضــا ُة ا ْل َعــدْ ِلَ ،و ِم َنهــا ُعـ َّـا ُل ا ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ال ْز َيـ ِـة َو َْ
ـل
الــراجِ مـ ْ
إلن َْصــاف َو ِّ
ِ
ِ ِ
الذمـ ِـة ومســلِم ِة ال َّنـ ِ ِ
ـن
الس ـ ْف َل مـ ْ
ـار َو َأ ْهـ ُـل ِّ
الصنَا َعــاتَ ،وم َنهــا ال َّط َب َق ـ ُة ُّ
ـاسَ ،ومن َْهــا الت َُّّجـ ُ
ِّ َّ َ ُ ْ َ
َذ ِوي َْ
يضتِـ ِـه ِف كِتَابِـ ِـه
اجـ ِـة َوا َْل ْسـ َكن َِة؛ َوك ٌُّل َقــدْ َسـ َّـمى اهللُ َسـ ْـه َم ُه َو َو َضـ َـع َعـ َـى َحــدِّ ِه َو َف ِر َ
ال َ
م ُفوظـ ًا)) دليــل عــى اهتاممــه ســام
َأ ْو ُسـن َِّة َنبِ ِّيـ ِـه صــى اهلل عليــه وآلــه َع ْهــد ًا ِمنْـ ُه ِعنْدَ َنــا َ ْ
اهلل عليــه بالفــروق الفرديــة لــدى املجتمــع كــا أهنــم يتاميــزون بامليــول واإلجتاهــات
والبــد مــن احــرام خصوصيــة وتوجهــات األفــراد واالفــادة مــن قدراهتــم املتنوعــة فــا

يمكــن ملجتمــع أن يعيــش دون وجــود طبقــات متنوعــة حتتــاج بعضهــا البعــض ويكمــل

بعضهــا دور بعــض كــي تســتمر احليــاة.

والشــك أن القــدرات واالمكانــات واالســتجابات متفاوتــة بــن األفــراد فالفــروق

الفرديــة مــن األمــور املســلم هبــا والبــد أن تكــون اإلثابــة بقــدر مــا قــدم الفــرد واســتمرار

التعزيــز يــؤدي اىل زيــادة دافــع اإلنجــاز ،فــإذا شــعر األفــراد بأهنــم يقيمــون عــى وفــق

عطائهــم وطاعتهــم ومــدى ممارســتهم للقيــم واملعايــر ويفــرق بينهــم وبــن مــن ال يلتــزم
تلــك القواعــد واإلحــكام مؤكــد ســيكون اطمئنــان نفــي لــدى املحســن(أي األفــراد
ذوي الســلوك املتســق مــع املنظومــة القيمــة اإلســامية) ،ومعاقبــة املنحرفــن عــن هــذه
املنظومــة يعطــي دافــع للمحســنني باالســتمرار والتشــبث بتلــك املنظومــة القيميــة
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والشــك أن إثابــة املحســنني هــي بحــد ذاهتــا عقوبــة للمســيئني أو املنحرفــن عــن تلــك
املنظومــة ،وهــذا نجــده يف هــذا النــص مــن قولــه ( :والَ يكُو َنــن ا ْلـــمح ِسن وا ُْلـ ِ
ـي ُء
َّ ُ ْ ُ َ
َ َ
ِعنْــدَ َك بِمن ِْز َلـ ٍـة ســو ٍ
اء).
َ َ
َ
ونستشــف ممــا تقــدم أن اإلمــام عــي عليــه الســام قــد قــدم للبرشيــة منظومــة

متكاملــة مــن األحــكام اخللقيــة ومل يــرك شــاردة وال وارده اال وقــد أشــار اليهــا يف خطبــة
أو وصيــة او موقــف لــه ســام اهلل عليــه.

وملــا كانــت األخــاق الفاضلــة والســيئة هلــا منشــأ واحــد وهــو التجربــة والرتبيــة

والتعليــم فإهنــا قابلــة لإلنشــاء والتكويــن وكذلــك للتغيــر والتبديــل ،أي أن أخــاق

اإلنســان تتغــر بمــرور الزمــن واختــاف التجــارب والرتبيــة والتعليــم؛ فيمكــن أن حتــل

األخــاق الفاضلــة حمــل الســيئة وبالعكــس ،ولكــن عندمــا يكــون لدينــا رصيــد خلقــي

ومثــل عليــا نقتــدي هبــا ونجعلهــا ميــزان لســلوكياتنا مؤكــد ســوف تكــون رادع لنــا

عنــد االنحــراف عــن الطريــق الســليم .فهــو أنــه ســام اهلل عليــه كان صاحــب التجربــة
العمليــة الواقعيــة الســاعية لتأســيس دولــة إســامية عــى أســس أخالقيــة يف مواجهــة كل
خطــوط االنحــراف عــن الديــن.

مدى اإلفادة مما ورد عن اإلمام ( )يف حث وإثابة للحكم اخللقي الذي
يطابق الشريعة اإلسالمية يف تربية اجليل اجلديد
إن جمتمعنــا اليــوم يمتــاز بالتغــر الرسيــع ومــا يتبــع ذلــك مــن تغــر يف نظــام القيــم

واملعايــر ممــا يزيــد مــن عــدم وضــوح دور الشــباب ،فقــد يثــوروا عــى عــدد مــن القيــم

واملعايــر الســائدة يف جمتمعــه ،ليــس ملجــرد عــدم ايامهنــم هبــا ،ولكــن لعــدم قدرهتــم

عــى التبــر والتفضيــل بينهــا ،لــذا تعــد مســألة تعلــم الشــباب وتنشــئتهم واالهتــام
بمشــكالهتم وقضاياهــم االخالقيــة يف املجتمعــات احلديثــة مــن أهــم املســؤوليات التــي

اجلزء األول :احملور العقدي والفقهي

47

تقــع عــى عاتــق كل مــن األرسة واملجتمــع عــى حــد ســواء ،فبقــدر مــا ينــال هــؤالء

الناشــئة مــن اهتــام وحســن تربيــة وتوجيــه ينعكــس ذلك عــى مســتقبل األمــة وتطورها.
لقــد أفــرزت التغــرات اهلائلــة يف البيئــة املجتمعية نتيجــة للثــورة املعلوماتية العديد

مــن الضغــوط وأفــرزت أنــواع مــن الرصاعــات والتحديــات التــي باتــت تؤثــر بشــكل

كبــر عــى أداء األفــراد وقــد تنــذر بخطــر االبتعــاد عــن املنظومــة القيميــة االســامية،
وبالتــايل أصبــح للمفكريــن دور كبــر ووســيلة فعالــة يف مســاعدة اآلخريــن مــن أجــل

ختطــي األزمــات النفســية التــي قــد حتدثهــا هــذه التغــرات .بــا يســاعد يف خلــق بيئــة
خاليــة مــن التوتــر واالزمــات ،وممــا الشــك فيــه أن مقــدار النجــاح الــذي حتققــه أي أمــة

مــن األمــم يتوقــف إىل حــد كبــر عــى مــدى متســكها باملــوروث االجتامعــي واخللقــي

الــذي تركــه هلــم اســافهم.

وال يســتطيع أي جمتمــع أن يبقــى ويســتمر مــن دون أن حتكمــه جمموعــة مــن القوانــن

املعتمــدة يف توجيــه ســلوك أبنائــه فاملبــادئ األخالقيــة هتــدف اىل تقويــة العالقــات
االجتامعيــة وتعــزز تكيــف املراهــق مــع نفســه وتعــزز تكويــن هويتــه عــى وفــق معتقداتــه

اخلاصــة ،ومــا حيقــق هــذا املنظــور هــو تبنــي األنــاط والســبل واالســراتيجيات التــي

تبناهــا أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب  ،يف ترســيخ مبــادئ االســام والنظــم
اخللقيــة

و ُيعــد اإلرث العلمــي والفكــري واالجتامعــي واخللقــي الــذي تركــه اإلمــام عــي

 مــن أهــم املصــادر واملراجــع التــي يفــرض العــودة هلــا كلــا ضاقــت بنــا الســبل فهــو
نســق علمــي معــريف حضــاري لألســلوب احليــاة فهو يعكــس صــورة عمليــة لسياســة

اإلســام احلكيمــة ونظامــه ،وهــو ُيعــد دســتور حكــم ناضــج ومكتمــل القواعــد
والــروط ،وبــا يوفــر العــدل واملســاواة وحيفــظ كرامــة االنســان وحقوقــه ،ويؤكــد عــى
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االلتــزام اخللقــي ،واالبتعــاد عــن الطمــع وحــب الشــهوات ،وااللتــزام بالذكــر احلســن،

والعمــل الصالــح.

والبــد للشــباب ومــن يقــوم برعايتهــم يف خمتلــف درجــات مســؤوليتهم ابتــدا ًء مــن

األرسة اىل املؤسســات الرتبويــة واملهنيــة واخلدميــة ودوائــر العمــل وانتهــا ًء باحلكومــة
والدولــة أن يســتفيدوا مــن هــذا اإلرث العلــوي الــذي أبــدع ســام اهلل عليــه يف صياغتــه

وكــال فصولــه.

وعلينــا أن نتمســك بــا ورد عــن اإلمــام عليــه الســام يف تشــديده عــى األخــاق
ـاء َو َس ـ ْفك ََها بِ َغـ ْ ِ
وجتنــب ســفك الدمــاء كــا ورد ذلــك يف( :إِ َّيـ َ
ـر ِح ِّل َهــاَ ،فإِ َّن ـ ُه
ـاك َوالدِّ َمـ َ
ـس َشء َأ ْد َعــى لِن ِ ْقمـ ٍـةَ ،والَ َأ ْع َظــم لِ َتبِ َعـ ٍـةَ ،والَ َأ ْحــرى بِ ـز ََو ِ
ال نِ ْع َمـ ٍـةَ ،وان ِْق َطــا ِع ُمــدَّ ٍة،
َ
َ
َ
َل ْيـ َ ْ ٌ
ك الدِّ مـ ِ
ِمــن س ـ ْف ِ
ـاء بِ َغـ ْ ِ
ـر َح ِّق َهــا).
َ
ْ َ
ونــرى أن لألخــاق أمهيــة يف تقويــم ســلوك الفــرد ويف بنائــه النفــي واالجتامعــي

فهــي تعتنــي بــه وهتــذب شــخصيته وكذلــك تتجــه يف الوقــت ذاتــه نحــو اصــاح املجتمع
اإلنســاين بــأرسه ،وأن تأكيــد الديــن اياهــا يعطيهــا خصوصيــة أخــرى جيــب التمســك

هبــا ألهنــا أصبحــت جــزء ًا مــن الديــن فيجــب أن يرتبــى الفــرد ويتشــبع بالقيــم اخللقيــة
الفاضلــة ،فــإن االهتــام هبــا هــو لرفــع مكانــة اإلنســان وحثــه عــى اإللتــزام بالقيــم
واملبــادئ اخللقيــة الســامية .وقــد اكــدت عليهــا النظــم الرتبويــة واعطتهــا خصوصيــة
يف مقرراهتــا التعليميــة وهــذا االهتــام نابــع مــن مســلمة أساســية مفادهــا أن االخــاق
والرتبيــة متالزمتــان فــا تربيــة بــدون أخــاق وال أخــاق بــدون تربيــة.

وقــد ورد عــن اإلمــام عــي عليــه الســام أنــه قــال يف احــدى وصايــاه (أوصيكــا

وإن بغتكــا أوصيكــا ،ومجيــع ولــدي ،وأهــي ،ومــن بلغــه
وأن ال تبغيــا الدنيــا ْ
بتقــوى اهللْ ،
كتــايب ،بتقــوى اهلل ،ونظــم أمركــم ،وصــاح ذات بينكــم).
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نــرى هنــا وصيتــه ســام اهلل عليــه ليــس فقــط ملــن عــارصوه وإنــا لألجيــال الالحقــة

وكأنــه ســام اهلل عليــه يشــر اىل موروثــه اخللقــي واالجتامعــي ســيكون نــراس وطريــق
هــدى لبنــاء جمتمــع متكامــل وتنشــئة جيــل خـ ٍ
ـال مــن التناقضــات الفكريــة والعقائديــة.
وقــد قــارن اإلمــام ســام اهلل عليــه يف احــدى خطبــه بينــه وبــن معاويــة وقــد اكــد

فيهــا أن اإلنســان قــادر عــى تــرك الفضيلــة وطريــق الــر يســهل ركوبــه لكنــه عليــه أن
يتمســك بــا وهبــه اهلل ســبحانه وتعــاىل مــن روح انســانية ومبــادىء ســامية عليــه أن

يرتقــي هلــا ويتقمصهــا فقــد ذكــر عليــه الســام(( :واهلل مــا معاويــة بأدهــى منــي ،ولكنــه
ويفجــر ،ولــوال كراهيــة الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس ،ولكــن كل َغــدْ َر ٍة َف ْج َر ٍة،
يغــدر
ُ
وكل َف ْجـ َـر ٍة َك ْفـ َـر ٍة) ،ففــي قولــه هــذا يرشــدنا وحيثنــا اىل التمســك بالطريــق احلــق وعــدم
االنجــراف مــع األهــواء التــي تــؤدي بنــا اىل مزلــق ال حتمــد عواقبــه.

ونستشــف مــن وصيتــه لولــده اإلمــام احلســن عليــه الســام أنــه حيثــه عــى تبنــي

احلكــم اخللقــي وعلينــا أن نتــخ مــن ذلــك أنموذجـ ًا حلــث اآلخريــن وباألخــص الشــباب
اىل تبنــي مــروع اإلمــام عليــه الســام يف نمــو احلكــم اخللقــي فقــد روي عنــه ســام اهلل

عليــه أنــه قــال( :يــا بنــي إجعــل نفســك ميزا ًنــا يف مــا بينــك وبــن غــرك ،فأحبــب لغــرك
ِ
وأحســن كــا
أن ال تظلــم،
مــا حتــب لنفســك ،واكــره مــا تكــره هلــا ،وال تظلــم كــا حتــب ْ
أن ُي َســن إليــك) ،وقــد ناقشــت تلــك الوصيــة موضو ًعــا مهــ ًا ُيعــد مــن أبــرز
حتــب ْ

املواضيــع االجتامعيــة وقضايــا املجتمــع املعــارص ،فقــد حوهلــا إىل ممارســات اجتامعيــة
نحــو :صلــة الرحــم ،والتكافــل االجتامعــي ،وإصــاح ذات البــن ،واألُخــوة يف اهلل،
والتواضــع ،والتكــر ،وحســن اجلــوار ،واأليتــام ،ونفــاق املجتمــع ،وغــر ذلــك مــن

قدمــت بكيفيــات أو اســراتيجيات معينــة حاملــة بداخلهــا
ممارســات املجتمــع التــي
ْ
النهــي ،واألمــر ،والشــكوى مــن بعــض املجتمــع ،والوصــف ،والوصيــة ،والتوجيــه،
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وغــر ذلــك ممــا يعــزز القيــم الرتبويــة للفــرد ،وللمجتمــع باالبتعــاد عــن املنكــرات،
واآلفــات ،واألوهــام االجتامعيــة التــي ال تســهم يف تنظيــم حيــاة الفــرد وإســعاده.

التوصيات:
رضورة تدريــس فكــر اإلمــام عــي مــن أجــل تنشــئة جيــل يمتلــك احلصانــة

الفكريــة واخللقيــة بوجــه اهلجــات التــي تــروم النيــل منهــم.

إن اإلرث الفكــري واخللقــي لإلمــام عــي  بحاجــة إىل دراســة وبحــث أكثر ألن

هنــاك مواضــع كثــرة فيــه حتتــاج اىل دراســة وتأمــل ،جيــب أن يتوقــف عندهــا الباحثــون،
ألهنــا تعطــي توضيــح لبعــض احلقائــق االجتامعية والنفســية.

تنفيــذ برامــج تدريبيــة الكتســاب أحــكام خلقيــة عــى وفــق مــا ورد عــن أئمتنــا

األطهــار ســام اهلل عليهــم.

زيــادة االهتــام باملراهقــن والنظــر اليهــم كقــادة للمســتقبل وحثهــم عــى تنبنــي

الســلوك اخللقــي ملــا لــه مــن دور يف خلــق وصياغــة الــروح االســامية األصيلــة.

تبنــي املؤسســات الرتبويــة تضمــن مــا ورد عــن اإلمــام عــي  يف املناهــج الدراســية

بجميــع املراحــل الدراســية لتعليــم الطلبــة الواجبــات واحلقــوق والقيــم اخللقيــة.

املقرتحات:
دراســة حتليليــة لألحــكام اخللقيــة اســتعملها بقيــة األئمــة ســام اهلل عليهــم ســواء

كانــت مبــارشة أو غــر مبــارشة.

إجــراء دراســة مقارنــة لــدور اإلمــام عــي  يف نمــو احلكــم اخللقــي بــن املســلمني

وغري املســلمني.

دراسة السامت النفسية واخللقية لدى اإلمام عيل.
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منشــورة) ،كليــة اآلداب ،جامعــة بغــداد.

4 .4عبــاس ،مــر طــه ( :)1988النمــو األخالقــي لألحــداث األســوياء والعدوانيــن،
رســالة ماجســتري (غــر منشــورة) ،كليــة اآلداب ،جامعــة بغــداد.

5 .5العبيــدي ،نــوري جــودي ( :)1995النمــو اخللقــي للمراهــق العراقــي وعالقتــه
باالجتــاه الدينــي ومراقبــة الــذات والعمــر ،أطروحــة دكتــوراه (غــر منشــورة) ،كليــة

الرتبيــة (ابــن رشــد) ،جامعــة بغــداد.

6 .6عريفــج ،ســامي ســلطي ( :)2000مقدمــة يف علــم النفــس الرتبــوي ،ط ،2دار
الفكــر ،عــان ،األردن.

7 .7الغامــدي ،محيــد الفــارس ( :)2004النمــو األخالقــي لــدى اجلانحــن وغــر
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اجلانحــن باملنطقــة الغربيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،رســالة ماجســتري،

جامعــة أم القــرى ،مكــة ،الســعودية.

8 .8فتحــي ،حممــد رفقــي حممــد( :)1983يف النمــو األخالقــي (النظريــة ،البحــث،
التطبيــق) ،ط 1دار القلــم ،جامعــة الكويــت.

9 .9فتوحــي ،فاتــح أبلحــد ( :)1994أثــر املناقشــة يف تعديــل األحــكام اخللقيــة
للمراهقــن ،أطروحــة دكتــوراه (غــر منشــورة) ،كليــة الرتبيــة (ابــن رشــد) ،جامعــة
بغــداد.

1010القائمــي ،عــي ( :)1998األرسة واملشــاكل األخالقيــة للطفــل ،ط ،1دار
النبــاء ،بــروت

1111قنــاوي ،هــدى حممــد ( :)1987دراســة مقارنــة بــن أطفــال مــر والبحريــن يف
النمــو اخللقــي ،دراســات تربويــة ،جملــد ،2جــزء.6

1212الكيــاين ،ماجــد عرســان ( :)1992اجتاهــات معــارصة يف الرتبيــة األخالقيــة،
دار البشــر ،عــان ،األردن.

1313املعتــزيل ،ابــن ايب احلديــد ( :)2007رشح هنــج البالغــة ،حتقيــق حممــد ابراهيــم،
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1414منصــور ،حممــد مجيــل وفــاروق عبــد الســام ( :)1981النمــو مــن الطفولــة اىل
املراهقــة ،دار هتامــة ،جــدة ،الســعودية.

1515النــوري ،عبــد الغنــي فتــاح ( :)1985الرتبيــة االســامية بــن األصالــة
واملعــارصة ،جملــة الرتبيــة ،العــدد ،74منشــورات جامعــة قطــر ،قطــر.
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ر ّد الشمس لإلمام علي ()

الدكتورة زهور كاظم زعيميان
وزارة الرتبية
املديرية العامة لرتبية الكرخ الثالثة

املقدمة
احلمــد هلل الواحــد األحــد ،الفــرد الصمــد ،ال إلــه إال هــو وحــده ال رشيــك لــه،

نعبــده بـ ّ
ـذل خملصــن لــه الديــن ،اللهــم إنــا نســألك العفــو ،والعافيــة ،وحســن العاقبــة،

وأن تقبــل أعاملنــا ،وتغفــر ذنوبنــا ،وبعــد فقــد اشــتد اخلــاف حــول كرامــة ر ّد الشــمس
لإلمــام عــي ()؛ وذلــك ألنــه يتعــارض مــع حديــث أخرجــه أمحــد يف مســنده:
ـال ســار إىل البيـ ِ
ِ
ٍ
ـمس عــى بـ َ ٍ
ـع بـ ِ
ـر قـ ُّ
ـطَّ ،إل عــى َ
ـت
يوشـ َ
«مــا ُحبِ َســت الشـ ُ
َ
ـن نــون ،ليـ ِ َ
ا ُمل َقــدَّ ِ
س»( .)1وهــذا يعنــي أهنــا مل تــرد لإلمــام عــي ()؛ ألن احلديــث حــر الكرامــة
للنبــي يوشــع بــن نــون ( )وســوف نثبــت يف هــذا البحــث أن احلديــث ال يتعــارض

مــع كرامــة رد الشــمس ألمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب  ))وباألدلــة فحــوادث

ِ
الشــمس مذكــور ٌة يف الكتــب القديمــة وقــد قــال رســول اهلل (« )يكــون يف هــذه
األمــة كل مــا كان يف األمــم الســالفة حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة» ( )2ومــن هــذه
احلــوادث:

وقوف الشمس لنيب اهلل يوشع بن نون ()

()3

وقصــة وقــوف الشــمس للنبــي يوشــع بــن نــون( :)كــا جــاء يف الكتــاب املقدس

أن أهــل جيعــون أرســلوا إىل يشــوع -هكــذا جــاءت تســميته يف العهــد القديــم ،-يقولون

لــه :ال تــرك عبيــدك يف الضيــق ،تعــال إلينــا رسيعــ ًا وخلصنــا وانرصنــا عــى أعدائنــا
اآلموريــن( )4ســكان اجلبــل وأن النبــي موســى ( )أمــر يشــوع أن يأخــذ خــرة

رجالــه ملحاربــة العامليــق ،وأن النبــي موســى( )ســيقف أعــى التــل وعصــا اهلل يف
يــده إذا رفــع يــده ينتــر بنــو إرسائيــل وإذا حــط يــده ينتــر العامليــق فهــزم يشــوع بنــي

عامليــق بحــدّ الســيف( .)5بعــد أن أمــى الليــل كلــه صاعــد ًا إىل اجللجــال وهــو يرضهبــم
ـرب بــأن رضهبــم بحجــارة عظيمــة مــن الســاء لكــن النــر
ويلحــق هبــم وســاعده الـ ّ
57
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ـرب
مل يتــم فدعــا يشــوع ربــه بــأن يوقــف الشــمس وكلــم يشــوع الــرب يــوم ســلم الـ ّ
األموريــن إىل بنــي إرسائيــل ،فقــال عــى مشــهد مــن بنــي إرسائيــل :يــا شــمس قفــي عــى

جيعــون ،وعــى وادي أيلــون اثبــت يــا قمــر ،فوقفــت الشــمس وثبــت القمــر إىل أن انتقــم

ـاش( .)6فتوقفــت الشــمس يف أعــى
الشــعب مــن أعدائهــم وذلــك مكتــوب يف كتــاب يـ َ َّ
الســاء ومل تغــب مــدة يــوم كامــل))( .)7واســراحت األرض مــن احلــرب(.)8
ووقوفها كان استجابة لدعائه ومعجزة من اهلل له لتنفيد أوامر اهلل تعاىل.
وكذلــك فقــد جــاء يف ســفر نحميــا أن نحميــا بنــى ســور ًا مل تبــق فيــه فجــوة وأنــه

عــن حنَنْيــا حارســ ًا عــى الســور وأن أبــواب الســور ال تفتــح حتــى حتمــى الشــمس
ّ
وتقفــل قبــل أن متيــل إىل املغيــب وأنــه أقــام حراس ـ ًا مــن ســكان أورشــليم ،بعضهــم يف
مراكــز احلراســة ،واآلخــرون كل واحــد قبالــة بيتــه(.)9

وقــد عــاد يشــوع مــن الســبي البابــي بعــد بنــاء الســور( .)10وكذلــك حماربتــه للعامليــق

بعــد عودتــه مــن الســبي.

فقــد يكــون دعــاؤه بوقــوف الشــمس ألن أبــواب الســور تغلــق قبــل املغيــب فــا

يتمكــن مــن اخلــروج مــن أورشــليم ملحاربــة العامليــق.

يقــول الطــري يف تارخيــه(( :ثــم إن موســى قــدّ م يوشــع بــن نــون إىل أرحيــا يف بنــي

إرسائيــل فدخلهــا هبــم ،وقتــل هبــا اجلبابــرة الذيــن كانــوا فيهــا ،وأصــاب مــن أصــاب

منهــم ،وبقيــت منهــم بقيــة يف اليــوم الــذي أصاهبــم فيــه ،وجنــح عليهــم الليــل ،وخــي
إن لبســهم الليــل أن ُيعجــزوه ،فاســتوقف الشــمس ،ودعــا اهلل أن حيبســها ،ففعــل اهلل عــز

وجــل حتــى اســتأصلهم))(.)11

فهــي وقفــت للنبــي يوشــع بــن نــون ألنــه كان حيــارب يــوم اجلمعــة وعندمــا صــار
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النــر قــاب قوســن أو أدنــى كان وقــت العــر قــد أزف واليوم التــايل هو يوم الســبوت
وال عمــل فيــه لــدى اليهــود ومنــه القتــال ،وإن دخــل عليهــم املغيــب لدخــل بغيــاب
الشــمس يــوم الســبت ،فــا يتمكنــون معــه مــن القتــال فنظــر إىل الشــمس ودعــا ربــه بــأن

ال تغيــب حتــى يتــم اســتثامر اهلجــوم والنــر ،وبقــدرة اهلل كان لــه ذلــك .لــذا وقفــت
الشــمس كرامــة لــه لينتــر عــى أعدائــه( )12قبــل جمــيء يــوم الســبت -وجديــر باملالحظة

أن األرض هــي التــي وقفــت أو تباطــأت وعــر عــن وقوفهــا بوقــوف الشــمس ألن ذلــك
هــو الظاهــر للرائــي ،وهــو كــا نقــول أرشقــت الشــمس ،واألرض هــي املتحركــة،
وكذلــك فــإن ظاهــرة الليــل والنهــار حتــدث بــدوران األرض وليــس الشــمس.

وهنــاك إشــارة لتلــك احلادثــة يف ســفر حبقــوق(( :الشــمس والقمــر يف برجيهــا

وقفــا ،لتطايــر ســهامك ،وضيــاء بريــق رحمــك))(.)13

وهلــذه احلادثــة حضــور يف األحاديــث النبويــة الرشيفــة فعــن رســول اهلل ((( )غزا
ِ
ٍ
لقوم ِ
األنبيــاء ،فقــال ِ
ٌ
َ
امــرأة ،وهــو يريــدُ أن
بضــع
ملــك
رجــل
ــه :ال َيتِّبِ ْعنِــي
نبــي مــن
َ
ٌّ
ِ
ـي هبــا و َّملــا َي ْبـ ِ
ـن هبــا ،وال َأ َحــدٌ بنــى بيو ًتــا ومل يرفــع ســقوفها ،وال َأ َحــدٌ اشــرى غنـ ًـا
َي ْبنـ َ
أو َخ ِل َفـ ٍ
ـات ،وهــو ينتظـ ُـر والدهــا ،فغــزا ،فدنــا مــن القريـ ِـة صــا َة العــر ،أو قري ًبــا مــن
للشــمسِ :
ِ
ــت
مأمــور،
إنــك مأمــور ٌة وأنــا
ذلــك ،فقــال
فحبِ َس ْ
اللهــم احبســها علينــاُ ،
َّ
ٌ
ـح اهللُ عليـ ِـه))(.)14
حتــى فتـ َ
ومــن الغريــب أن نجــد خلطـ ًا يف نقــل األحاديــث الرشيفــة فهــي تــارة تذكــر حبــس

الشــمس كاحلديــث أعــاه وتــارة تذكــر ر ّد الشــمس فقــد ذكــر الطــري (ت 311ه)
أن يوشــع بــن نــون قاتــل اجلباريــن يــوم اجلمعــة قتـ ً
ـال شــديدً ا حتــى أمســوا وغربــت
الشــمس ،ودخــل الســبت فدعــا اهلل فقــال للشــمس :إنــك يف طاعــة اهلل وأنــا يف طاعــة

اهلل ،اللهــم اردد عــي الشــمس ،فــردت عليــه الشــمس ،فزيــد يف النهــار يومئــذ ســاعة

()15
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كــا نقــل احلافــظ ابــن شهرآشــوب (ت 588هـــ) عــن ابــن عبــاس بطــرق كثــرة :ا ّنــه

ـي بــن أيب طالــب
مل تــر ّد الشــمس ّإل لســليامن
ويص داود ،وليوشــع ويص موســى ،ولعـ ّ
ّ
ويص حممــد (صلــوات اهلل عليهــم أمجعــن)(.)16

كــا ذكــر الشــيخ الصــدوق (رمحــه اهلل) ((إن اهلل تبــارك وتعــاىل ر ّد الشــمس عــى

يوشــع بــن نــون ويص موســى ( )حتــى صــى الصــاة التــي فاتتــه يف وقتهــا))(.)17
واحلــق أن الشــمس مل تــرد ليوشــع بــن نــون وإنــا توقفــت أو حبســت أو تباطــأ

ســرها.

وربــا تكــون قــد فاتتــه الصــاة والصــاة يف اليهوديــة ثــاث مــرات ،عنــد الفجــر،

ويف الظهــرة ،وعنــد غــروب الشــمس( .)18وهــذا يعنــي أهنــا وقفــت لــه يف وقــت ور ّدت

لــه يف وقــت آخــر وأنــه انفــرد بكرامــة حبــس الشــمس واشــرك مــع غــره يف كرامــة رد
الشــمس.

وقــد ذكــر قصــة ر ّد الشــمس للنبــي يوشــع بــن نــون عــدد كبــر مــن املفرسيــن منهــم

الســيوطي( ،)19وذكرهــا الســيد الطبطبائــي(.)20

وقــد أنكــر بعضهــم هــذه الكرامــة لإلمــام عــي ( )وذلــك بحجــة تعارضــه مــع
ِ
ـن نـ ٍ
ـمس عــى بـ َ ٍ
ـع بـ ِ
ـر قـ ُّ
ـطَّ ،إل عــى َ
ـون،
يوشـ َ
حديــث أمحــد يف مســنده« :مــا ُحبِ َســت الشـ ُ
ِ
البيت ا ُمل َقــدَّ ِ
س»(.)21
ـار إىل
ـال سـ َ
ليـ ِ َ
وواضــح مــن نــص ســفر يوشــع أن األمــر خمتلــف بــن اإلمــام عــي ( )والنبــي

ـي ( )فهــي
يوشــع ( )فهــي وقفــت للنبــي يوشــع بــن نــون أمــا حادثــة اإلمــام عـ ّ
ليســت وقوفــ ًا للشــمس وإنــا ر ّد هلــا وهــو يف حقيقــة األمــر انعــكاس دوران الكــرة

ـي بــن أيب طالــب (.)
األرضيــة اســتجابة لدعــاء رســول اهلل ( )وكرامــة لصهــره عـ ُّ
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ـي( )فهــي
واحلادثــة وقعــت للنبــي يوشــع ( )قبــل الغــروب أمــا لإلمــام عـ ّ

بعــد الغــروب ،حيــث إن املطلــب خمتلــف بينهــا فالنبــي يوشــع أراد إطالــة النهــار بوقوف
الشــمس بينــا رســول اهلل ( )طلــب مــن اهلل عــز وجـ ّـل ر ّدهــا لرجــوع النهــار.

وعنــد البحــث يف املعاجــم العربيــة فــإن األمــر يــزداد وضوحـ ًا بــأن معنــى حبــس أي

وقــف وتأخــر ،فقــد جــاء يف معنــى حبــس :وحبســه :أمســكه عــن وجهــه ... ،واحلبــس،

بالضــم :مــا وقــف ...ويف احلديــث :ذلــك حبيــس يف ســبيل اهلل؛ أي موقــوف(.)22

ولوقــوف الشــمس للنبــي يوشــع أدلــة تارخييــة إذ يســتدل بعــض مفــري الكتــاب

املقــدس بدليــل صحــة وقــوع هــذه احلادثــة باليــوم املفقــود وأنــه يصــادف يــوم الثالثــاء
وهــذا يتعــارض مــع مــا ذكــره ابــن حجــر العســقالين وبقيــة املفرسيــن الذيــن ذكرناهــم

بــأن تكــون احلــرب وقعــت يــوم اجلمعــة(.)23

ونرى أن يوم اجلمعة أصح ألن فيه علة وقوف الشمس.
((وهــذا احلــدث بالفعــل كان مســكوين شــوهد يف كل العــامل يف هــذا الزمــان وارخ

تقريبـ ًا يف معظــم احلضــارات مــع مالحظــة اننــا نتكلــم عــن حــدث تــم مــن  3400ســنه
مضــت اي تقريبـ ًا ســنة  1400ق م ...فقــد ســجله هريوديــت املــؤرخ الــذي لقــب بــأيب

التاريــخ قــال يف تســجيالته نقــا عــن الكهنــة املرصيــن الذيــن أروه خمطوطــات قديمــة

تتحــدث عــن يــوم أطــول بكثــر مــن املعتــاد يصــل إىل ضعــف اليــوم العــادي))(.)24

وأيضــا دليــل آخــر قدمــه فرينــارد كروبتــي الفرنســه وهــو ترمجــه لنــص فرعــوين

قديــم:

((الشــمس ألقيــت يف احلــرة واســتمرت منخفضــة يف االفــق .وبســبب عــدم

صعودهــا انتــر الرعــب بــن االطبــاء .يومــن اندجمــوا يف واحــد .الصبــاح طــال إىل مــرة

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

62

ونصــف طــول فــرة نــور النهــار .بعــد هــذه الظاهــرة االهليــة بفــره معينــة الســيد بنــي

صــورة ليحفــظ البــاد مــن أي كارثــة أخــرى.))...

أيضــ ًا يف بابــل األســتاذ جانســون ســجل أن هنــاك تقليــد قديــم عــن يــوم طولــه

ضعــف املعتــاد ،ونــرت اجلمهوريــة املرصيــة مقالــة عــن عــامل رويس مــن علــاء الطبيعــة

اســمه إيامنوئيــل فليكوفســكي جــاء فيهــا :إن نيــزك ًا هائـ ً
ا مـ ّـر إىل جــوار الكــرة األرضيــة
يف عهــد يوشــع خليفــة موســى(عليهام الســام) ثــم عــادت الظاهــرة إىل الوجــود بعــد

ذلــك بســبعامئة عــام- ...وهــو تقريبــا نفــس تاريــخ رد الشــمس للنبــي حزقيــا ،ألن
الفــرق بينهــا  700عــام تقريبـ ًا؛ ألن احلادثــة للنبــي يوشــع حدثــت قبــل ( 1400ق.م)
تقريبــا وللنبــي حزقيــا قبــل اكثــر مــن (666ق.م)-وهــذه الظاهــرة الكونيــة اهلائلــة
التــي تسـ ّـرها قــوى خارقــة غــر مرئيــة ،تفـ ّـر املعجــزات التــي جــاء ذكرهــا يف الكتــب
الســاوية والتــوراة واإلنجيــل والقــرآن.

ّ
إن اقرتاب كوكب أو نيزك كبري من األرض حيدث ظواهر متعدّ دة:
إن دوران األرض حــول نفســها ّ
منهــاّ :
يقــل أو يقــف ،حتــى خي ّيــل إىل النــاس أن

الشــمس قــد وقفــت يف كبــد الســاء(.)25

ويقــول املؤ ّلــف :أنّــه يف العهــد ا ّلــذي يقابــل عهــد موســى يقــول املؤرخــون

الصينيــونّ :
إن الشــمس آنــذاك مل تغــرب(.)26

صحــة حادثــة وقــوف الشــمس فقــد جعــل
نــص العهــد القديــم دليــل عــى ّ
ويف ّ

وقــوف القمــر تابعـ ًا لوقــوف الشــمس وهــو مــا عــرف حديثـ ًا بــأن القمــر تابــع لــأرض.
ويف العهــد اجلديــد (( :وإذا زلــزال عظيــم يقــع ،والشــمس تســو ّد كثــوب احلــداد،

والقمــر كلــه يصــر مثــل الــدم وكواكــب الســاء تتســاقط إىل األرض....والســاء تنطوي
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عــى اللفافــة))(.)27
رصح بذلك جازم ًا به اإلمام حازم القرطاجني فقال يف مقصورته:
وممّن ّ
والشمس ما ر ّدت لغري يوشع

ملا غــــــزا ولـــــــعـيل إذ غــفا(.)28

رد الشمس للنيب حزقيا(سنة  612ق.م ،ونبوته بعد  666ق.م)

جــاء يف العهــد القديــم أن النبــي حزقيــا مــرض مرضــا شــديدا و ُب ّلــغ أنــه ســيموت

لكنــه بعــد أن صــى وبكــى ب ّلغــه إشــعيا أن اهلل أطــال اهلل عمــره مخســة عــر عامـ ًا فقــال له

حزقيــا :ومــا العالمــة أن الــرب سيشــفيني ،فقــال إشــعيا(( :هــذه هــي العالمــة أن الــرب
ّ
الظــل عــر درجــات أم يرجــع عــر درجــات؟
حيقــق مــا قالــه :مــا ختتــار أن يتقــدم
فصـ ّـى إشــعيا إىل الــرب فرتاجــع الظــل إىل الــوراء عــر درجــات عــى الــدرج الــذي بنــاه
امللــك آحــاز))(.)29

ويف أخبــار األيــام الثــاين مــرض حزقيــا وكربيــاؤه ((وحتــى أحــن أرســل إِ َلي ِ
ــه
ْ
أعيــان بابــل َي ْسـ َـأ ُلونه َعـ ِ
ـت ِف األَ ْر ِ
ض ،فقــط لِ ُي َج ِّر َب ـ ُه ِو َيعــرف
ـن األُ ْع ُجو َبـ ِـة ا َّلتِــي كَا َنـ ْ
ك َُّل مــا ِف َق ْلبِ ِ
ــه))(.)30
َ
يقــول مفــر العهــد القديــم(( :الوقــت الــذي حدثــت فيــه املعجــزة ،يف أوقــات

معينــة مــن النهــار كان ظــل أحــد األشــياء يســقط عــى الدرجــات .ونعلــم مــن ســفري
امللــوك الثــاين ونبــوة إشــعياء أن هــذا الظــل كان قــد نــزل  -عــى األقــل  -عــر درجــات،

كــا نعلــم مــن نبــوة إشــعياء أيض ـ ًا أن الشــمس كانــت يف طريقهــا إىل املغيــب ،فمــن ثــم
البــد أن املعجــزة قــد حدثــت بعــد الظهــرة حــن كانــت الشــمس يف طريقهــا إىل املغيــب،
وعندئــذ متتــد الظــال نحــو الــرق))(.)31

وهذا يعني أيض ًا أن الشمس مل تتوقف وإنام ردت.
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(( وهــذا حســب التقويــم الصينــي وتقاويــم كثــره اكــدت انــه حــدث يف يــوم 23

مــارس  687ق .م وهــو مــا يــوازي  40دقيقــه))(.)32

ر ّد الشمس لنيب اهلل سليمان بن داود (( )عاش  970ق.م حتى  931ق.م)

وهــو مــا ذكرتــه كتــب التفاســر واألحاديــث النبويــة الرشيفــة منــه مــا روي عــن

الصــادق (ت 148ه) ( )أنــه قــال (( :إن ســليامن بــن داود ( )عــرض عليــه
ذات يــوم بالعــي اخليــل فاشــتغل بالنظــر إليهــا حتــى تــوارت الشــمس باحلجــاب فقــال

ـي حتــى أصــي صــايت يف وقتهــا فردوهــا ،فقــام فمســح
للمالئكــة :ر ّدوا الشــمس عـ ّ

ســاقيه وعنقــه ،وأمــر أصحابــه الذيــن فاتتهــم الصــاة معــه بمثــل ذلــك ،وكان ذلــك

وضوءهــم للصــاة ،ثــم قــام فصــى فلــا فرغ غابــت الشــمس ،وطلعــت النجــوم ،وذلك
ِ
ِ
اب* إِ ْذ ُعـ ِـر َض َع َل ْيـ ِـه
ـم ا ْل َع ْبــدُ إِ َّنـ ُه َأ َّو ٌ
قــول اهلل عــز وجــلَ :
﴿و َو َه ْبنَــا لــدَ ُاوو َد ُسـ َل ْي َم َن ن ْعـ َ
ـر عـ ِ
ِ
ـات ِْ
ـب َْ
ال َيــا ُد* َف َقـ َ
ـى َتـ َـو َار ْت
ـال إِ ِّن َأ ْح َب ْبـ ُ
الصافِنَـ ُ
الـ ْ ِ َ ْ
ـت ُحـ َّ
ـي َّ
ـن ذ ْكـ ِـر َر ِّب َح َّتـ ٰ
بِا ْل َعـ ِّ
ِ
بِ ْ ِ
ـوق َو ْالَ ْعنَـ ِ
السـ ِ
ال َجـ ِ
ـاق﴾(ص.)33()33-30/
ـي َف َطفـ َـق َم ْسـ ً
ـحا بِ ُّ
ـاب* ُر ّدوهــا َعـ َ َّ
وقــد ورد يف تفســر اآليتــنّ :
إن ابــن عبــاس حكــى لإلمــام قــول كعــب األحبــار

وهــا) يعنــي األفــراس.
(ر ُّد َ
اليهــودي ـ أ ّنــه قــالُ :

فقــال اإلمــام ( :)كــذب كعــب ،لكــ ّن ســليامن اشــتغل بعــرض األفــراس

للجهــاد حتــى تــوارت؛ـ أي غربــت الشــمس باحلجــاب ،فقــال بأمــر اهلل للمالئكــة
وهــا) يعنــى الشــمس ،فر ّدوهــا حتــى صـ ّـى العــر يف وقتهــا،
(ر ُّد َ
املوك ّلــن بالشــمسُ :
ّ
ألنــم معصومــون.
وإن أنبيــاء اهلل ال َيظلمــون ّ

وهــو مــا ذكــره كثــر مــن املفرسيــن أن يكــون املــراد بقولــهَ ( :تــوار ْت بِ ِْ
ال َجــاب)
َ َ

وهــا) يعنــي :الشــمس.
(ر ُّد َ
هــي الشــمس ،واملــراد بقولــهُ :
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وأتفقــوا كذلــك عــى أن عــرض اخليــل شــغله عــن صــاة العــر حتــى فــات وقتها،

ومل يكــن ذلــك عن جتــر(.)34

ونقــل الطــري حديثـ ًا عــن أيب الصهبــاء البكــري(( :ســألت عــي بــن أيب طالــب عــن

الصــاة الوســطى ،فقــال :هــي العــر ،وهــي التــي فتــن هبا ســليامن بــن داود))(.)35

قــال الشــيخ روزنبهــان البقــي(ت 606هـــ)(( :مــن غــار هلل وحتــرك لــه فــإن اهلل

يشــكر لــه ذلــك أال تــرى ســليامن ملــا شــغله األفــراس عــن الصــاة حتــى تــوارت
عــي))(.)36
الشــمس باحلجــاب قــال ر ّدهــا ّ

وهــا) حيتمــل أن يكــون كل واحــد منهــا عائــد ًا
(ر ُّد َ
وقــال الــرازي(( :ويف قولــهُ :

إىل الشــمس ،ألنــه جــرى ذكــر مالــه تعلــق هبــا وهــو العــي ......وروي أنــه ( )ملــا

وهــا
(ر ُّد َ
اشــتغل باخليــل فاتتــه صــاة العــر ،فســأل اهلل أن يــرد الشــمس فقولــهُ :
ــي) إشــارة إىل طلــب رد الشــمس))(.)37
َع َ َّ

ـي بــن أيب طالــب
وذكــر القرطبــي (ت 671هـــ) أن اهلــاء للشــمس ونقــل حديــث عـ ّ

ـي» للشــمس ال للخيــل ...قلــت:
«ر ُّد َ
((( :)وقــد قيــل :إن اهلــاء يف قولــهُ :
وهــا َعـ َ َّ

وهــا) ترجــع للشــمس فذلــك مــن معجزاتــه ،وقــد اتفــق مثــل
(ر ُّد َ
ومــن قــال إن اهلــاء يف ُ
ذلــك لنبينــا (.)38())

وعلــل الطبطبائــي مجــع الضمــر يف قولــه (ردوهــا) بــأن األمــر كان منــه إىل املالئكــة:

((قيــل :الضمــر يف (ردوهــا) للشــمس وهــو أمــر منــه للمالئكــة بــرد الشــمس ليصــي
صالتــه يف وقتهــا)) وذكــر أيضــا حديــث االمــام عــي بــن أيب طالــب (.)39()

ويف العهــد القديــم (( :جتــى الــرب لســليامن يف احللــم ليــا وقــال لــه أطلــب مــا

تريــد ...فأنــا ألبــي طلبــك وأعطيــك أيضــا مــا مل تطلبــه ...وأطيــل عمــرك إذا ســلكت يف
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طريقــي حافظــا فرائــي ووصايــاي)) ،فــإن ســلكت طريقــي وحفظــت وصايــاي كــا

ســلك داود أبــوك فــإين أطيــل أيامــك

 ...وقــد أخفــق ســليامن يف حتقيــق هــذا الــرط ...وكان لســليامن اثنــا عــر ألــف

فــرس(.)40

ويف ســفر التثنيــة فــإن النبــي ســليامن ( )إشــارة إىل هنــي النبــي عــن االكثــار مــن

اخليــل ألنــه سيشــغله عــن عبــادة اهلل ويزيــغ قلبــه (( الَ ُي َك ِّثـ ْـر َل ـ ُه ْ
الَ ْيـ َـلَ ..والَ ُي َك ِّثـ ْـر َل ـ ُه
()41
ا َي ِز َ
نِ َســا ًء لِ َئـ َّ
يغ َق ْل ُبـ ُه))
وذكــر القصــة الســيد نعمــة اهلل اجلزائــري يف كتابــه قصــص األنبيــاء (( :وذلــك

أن ســليامن ( )كان حيــب اخليــل ويســتعرضها فعرضــت عليــه يومــ ًا إىل أن غابــت
الشــمس وفاتتــه صــاة العــر ،فاغتــم مــن ذلــك ودعــا اهلل أن يــرد عليــه الشــمس حتــى
يصــي العــر فردهــا عليــه إىل وقــت العــر فصالهــا))(.)42

حبس الشمس للنيب موسى ()

وجــاء أيضـ ًا ّأنــا حبســت ملوســى ملــا محــل تابــوت يوســف(( ،وأخــذ موســى عظــام

يوســف معــه؛ ألن يوســف قــال لبنــي إرسائيــل حم ّلف ـ ًا :اهلل ســيتفقدكم يومــا ،فاخرجــوا
عظامــي مــن هنــا معكــم))(.)43

وهومــا ذكــره ابــن إســحاق يف املبتــدأ مــن طريــق حييــى بــن عــروة بــن الزبــر عــن

أبيــه(( :أن اهلل ملــا أمــر موســى باملســر ببنــي إرسائيــل أمــره أن حيمــل تابــوت يوســف فلــم
يــدل عليــه حتــى كاد الفجــر أن يطلــع ،وكان وعــد بنــي إرسائيــل أن يســر هبــم إذا طلــع
الفجــر ،فدعــا ربــه أن يؤخــر الطلــوع حتــى فــرغ مــن أمــر يوســف ففعــل))(.)44

وهــو أيضــا خمتلــف عــا وقــع يف حــق يوشــع بطلــوع الشــمس فالنبــي موســى()
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دعــا ربــه أن حيبــس طلــوع الفجــر ،ويطيــل الليــل.

حبس الشمس وردها لرسول اهلل ()
أمــا حبــس الشــمس فهــو مــا ذكــره البخــاري يف صحيحــه(( :إن النبــي ( )ملــا

أخــر قريشــا صبيحــة االرساء إنــه رأى العــر التــي هلــم تقــدم مــع رشوق الشــمس فدعــا
اهلل فحبســت الشــمس حتــى دخلــت العــر))(.)45

وقــد ذكــره عــدد كبــر مــن املفرسيــن القدمــاء واملحدثــن نذكــر مــن املحدثــن

أقــر احلبــس وأنكــر الــرد(( :لفــظ اخلــر أنــه ملــا أرسى بالنبـــي ()
اآللــويس الــذي ّ
وأخــر قومــه بالرفقــة والعالمــة التــي يف العــر قالــوا :متــى جيــيء؟ قــال :يــوم األربعــاء
فلــا كان ذلــك اليــوم أرشفــت قريــش ينظــرون وقــد وىل النهــار ومل جيــيء فدعــا رســول

اهلل ( )فزيــد لــه يف النهــار ســاعة وحبســت عليــه الشــمس واحلبــس غــر الــرد ولــو كان
هنــاك رد ألدركــه قريــش و لقالــوا فيــه مــا قالــوا يف انشــقاق القمــر ومل ينقــل ،وقيــل :كأن

ذلــك كان بركــة يف الزمــان نحــو مــا يذكــره الصوفيــة ممــا يعــرون عنــه بنــر الزمــان))(.)46
وهذا يفند حيث أمحد بأن الشمس مل حتبس إال ليوشع بن نون.
أمــا ر ّدهــا فقــد روي يف كتــب الصحــاح ((أن نبينــا ( )حبســت لــه الشــمس

مرتني :إحدامهــا يوم اخلندق حــن شــغلوا عــن صــاة العــر حتــى غربــت فردهــا

اهلل عليــه حتــى صــى العــر ،ذكــر ذلــك الطحــاوي يف شــكل احلديــث عــن أســاء بنــت
عميــس مــن طريقــن وقــال :رواتــه ثقــات))(.)47

وذكــره ابــن كثــر يف البدايــة والنهايــة ((قــال :وقــد حبســت الشــمس لرســول اهلل

مرتــن :إحدامهــا مــا رواه الطحــاوي ،وقــال رواتــه ثقــات وســاهم وعدهــم واحــدا
واحــدا وهــو أن النبــي كان يوحــى إليــه ورأســه يف حجــر عــي ( )فلــم يرفــع رأســه
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حتــى غربــت الشــمس ومل يكــن عــي صــى العــر ،فقــال رســول اهلل» :أصليــت يــا

عــي قــال :ال .فقــال رســول اهلل  - -اللهــم إنــه كان يف طاعتــك وطاعــة رســولك

فــاردد عليــه الشــمس» قالــت أســاء :فرأيتهــا غربــت ثــم رأيتهــا بعدمــا غربــت طلعــت

عــى اجلبــال واألرض ،وذلــك بالصهبــاء يف خيــر .قــال الطحــاوي :وهــذان احلديثــان
ثابتــان ،ورواهتــا ثقــات))(.)48

ويف احلديث خلط للحبس مع الرد وهو كام ذكرنا خمتلف املعنى.
والثانيــة ذكــرت يف البدايــة والنهايــة أيضــ ًا ففــي صبيحــة اإلرساء ،أخــر رســول

اهلل ( )قريشــا عــن مــراه مــن مكــة إىل بيــت املقــدس فســألوه عــن أشــياء مــن بيــت
املقــدس فجــاه اهلل لــه حتــى نظــر إليــه ووصفــه هلــم ،وســألوه عــن عــر كانــت هلــم يف

الطريــق ،فقــال :إهنــا تصــل إليكــم مــع رشوق الشــمس فتأخــرت ،فحبــس اهلل الشــمس

عــن الطلــوع حتــى كانــت العــر ،روى ذلــك ابــن بكــر يف زياداتــه عــى الســنن))(.)49
وهو مشابه لتأخري الفجر مع النبي موسى ()
ومما ذكر يتبني لنا أن ابن كثري أيض ًا خلط بني الرد واحلبس ومها خمتلفان.

ر ّد الشمس لإلمام علي ()
ولــر ّد الشــمس ألمــر املؤمنــن ذكــر يف كتــب املفرسيــن واألحاديــث الصحيحــة،

وهــو ممــا يعتقــد بــه الشــيعة وتؤكــده املصــادر املعتــرة ،وللحادثــة أثــر تارخيــي يتوافــد

إليــه املؤمنــون مــن كل مــكان.

مرتني
وقد ر ّدت الشمس ألمري املؤمنني(ّ )

اجلزء األول :احملور العقدي والفقهي

69

املرة ُ
األوىل :مكانًا وزمانًا بالصهباء من أرض خيرب يف العهد النبوي الشريف:
خــرج الطحــاوي يف مشــكل احلديــث عــن أســاء بنــت ُع َم ْيــس مــن طريقــن:
ّ

ّ
يصــل العــر حتــى
عــي ،فلــم
((أن النبــي ( )كان يوحــى إليــه ورأســه يف حجــر ّ
غربــت الشــمس؛ فقــال رســول اهلل (« :)أصليــت يــا عــي» قــال :ال ،فقــال رســول

اهلل (« :)اللهــم إنــه كان يف طاعتــك وطاعــة رســولك فــاردد عليــه الشــمس» قالــت

أســاء :فرأيتهــا غربــت ثــم رأيتهــا بعدمــا غربــت طلعــت عــى اجلبــال واألرض ،وذلــك

بالص ْهبــاء يف))(.)50
َّ

ونفهــم مــن بعــض املفرسيــن أهنــم جعلــوا املعجــزة لنبينــا ( )وكرامــة لوصيــه

أمــر املؤمنــن عــي(.)

وقــال الســيوطي يف اخلصائــص(( :أويت يوشــع حبــس الشــمس حــن قاتــل

اجلباريــن وقــد حبســت لنبينــا يف اإلرساء وأعجــب مــن ذلــك رد الشــمس حــن فــات

عــر عــي))(.)51

ونقــل الشــيخ الصــدوق ابــن بابويــه عــن الشــيخ املفيــد أنــه قــال :وممّــا أظهــره

اهلل تعــاىل مــن األعــام الباهــرة عــى يــد أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب ( )مــا

اســتفاضت بــه األخبــار ،ورواه علــاء الســر واآلثــار ،ونظمــت فيــه الشــعراء األشــعار:
مرتــن ،يف حيــاة النبــي ( )مـ ّـرة ،وبعــد وفاتــه ُأخــرى.
رجــوع الشــمس لــه (ّ )
وقد ذكر عدد كبري من الشعراء هذه الكرامة نذكر منهم(.)52
قول األصفهاين(:)53

أمــن عليــه الشــمس ردت بعدمــا
حتــى قــى مــا فــات مــن صلواتــه

كســى الظــام معاطــف اجلــدران

يف دبــر يــوم مــرق ضحيــان
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والنــاس مــن عجــب رأوه وعاينــوا
ثــم انثنــت ملغيبهــا منحطــة

يرتجــون

ترجــح

الســكران

كالســهم طــار بريشــة الظهــران

وقال الرسجيي األوايل (ت750هـ)(.)54
يف قصيدته الغديرية:

وآيــة الشــمس إذ ردت مبــادرة غراء
قال ابن اجلوزي(:)55

أول النــاس صــاة

ردت الشــمس عليــه

أقــر

عنهــا

كل

انســان

جعــل التقــوى حالهــا
بعــد مــا غــاب ســناها

وقــال ابــن كثــر(( :مــن طريــق أيب العبــاس بــن عقــدة ،حدّ ثنــا حييــى بــن زكريــا،

ثنــا يعقــوب بــن ســعيد ،ثنــا عمــرو بــن ثابــت قــال :ســألت عبــد اهلل بــن حســن بــن
حســن بــن عــي بــن أيب طالــب عــن حديــث ر ّد الشــمس عــى عــي بــن أيب طالــب هــل
يثبــت عندكــم؟ فقــال يل :مــا أنــزل اهلل يف كتابــه أعظــم مــن ر ّد الشــمس ،قلــت :صدقــت

جعلنــي اهلل فــداك ،ولكنّــي أحــب أن أســمعه منــك.

فقــال :حدّ ثنــي أيب احلســن عــن أســاء بــن عميــس ونقــل حديــث أســاء الــذي

ذكرنــاه.

ثــم قــال(( :قالــت أســاء :فأقبلــت الشــمس وهلــا رصيــر كرصيــر الرحــى حتــى

كانــت يف موضعهــا وقــت العــر ،فقــام عــي متمكنـ ًا فصـ ّـى ،فلــا فــرغ رجعت الشــمس
وهلــا رصيــر كرصيــر الرحــى ،فلــا غابــت اختلــط الظــام وبــدت النجــوم))(.)56

ويمكــن أن نســتنتج مــن حديــث أســاء بنــت عميــس دلي ـ ً
ا عــى صحــة احلديــث
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بأنــه ممــن ال ينطــق عــن اهلــوى.
ففــي قوهلــا فأقبلــت الشــمس وهلــا رصيــر كرصيــر الرحــى يــدل عــى أن الــذي حتــرك

هــو األرض وليســت الشــمس ،فبــدوران األرض يكــون الليــل والنهــار ،والرصيــر
ربــا كان مــن حتــرك األرض ف ُبعــد الشــمس كــا ُأثبــت علميــ ًا يمنــع وصــول صــوت
االنفجــارات وصــوت فــوران الشــمس.

فالــذي سـ ُـمع هــو صــوت األرض وليــس الشــمس ،والــذي حتــرك ليعــود النهــار هــو

األرض ،فهــو إعجــاز علمــي ذكــر قبــل أن يكتشــفه العلــم احلديــث ،وأيضــا ففــي القــرآن

ـي)) ال يمنــع حتــرك األرض لتعــود الشــمس واهلل أعلــم.
الكريــم قــال(( :ردوهــا عـ ّ

أما املرة الثانية يف بابل (احللة).
فقــد ذكــر الشــيخ الصــدوق أن الشــمس ر ّدت علــی أمــر املؤمنــن عــي ()

عــدة مــرات :منهــا مــا ((روي عــن جويريــة بــن مســهر أنــه قــال(( :أقبلنــا مــع أمــر
ـي بــن أيب طالــب عليــه الســام مــن قتــل اخلــوارج حتــى إذا قطعنــا يف أرض
املؤمنــن عـ ّ

بابــل حــرت صــاة العــر فنــزل أمــر املؤمنــن عليــه الســام ونــزل النــاس ،فقــال

عــي ( )إن هــذه أرض ملعونــة قــد عذبــت يف الدهــر ثــاث مــرات –ويف خــر آخــر

مرتــن -وهــي تتوقــع الثالثــة وهــي إحــدى املؤتفــكات وهــي أول أرض عبــد فيهــا وثــن،
وأنــه ال حيــل لنبــي وال لــويص نبــي أن يصــي فيهــا ،فمــن أراد أن يصــي فيصــل ،فــال
النــاس عــن جنبــي الطريــق يصلــون وركــب هــو ( )بغلــة رســول اهلل ( )ومــى،

قــال جويريــة :فقلــت :واهلل ألتبعــن أمــر املؤمنــن ( )و ألق ّلدنــه صــايت اليــوم،
فمضيــت خلفــه فــو اهلل مــا جزنــا جــر ســوراء حتى غابــت الشــمس فشــككت ،فالتفت
إ ّيل وقــال :يــا جويريــة أشــككت؟ فقلــت :نعــم يــا أمــر املؤمنــن ،فنــزل  عــن ناحيــة

فتوضــأ ثــم قــام فنطــق بــكالم ال أحســنه إال كأنــه بالعــراين ،ثــم نــادى الصــاة فنظــرت
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واهلل إىل الشــمس وقــد خرجــت مــن بــن جبلــن هلــا رصيــر فصــى العــر وصليــت

معــه ،فلــا فرغنــا مــن صالتنــا عــاد الليــل كــا كان فالتفــت إ ّيل وقــال :يــا جويريــة بــن
مســهر إن اهلل عـ ّـز وجـ ّـل يقــول(( :فســبح باســم ربــك العظيــم)) وإين ســألت اهلل عـ ّـز
ـي الشــمس ،وروي أن جويريــة ملــا رأى ذلــك قــال :أنــت
وجـ ّـل باســمه العظيــم فــر ّد عـ ّ

ويص نبــي ورب الكعبــة(.)57

وذكــره البخــاري يف بــاب الصــاة يف مواضــع اخلســف والعــذاب ،إذ ذكــر إن اإلمام

عليـ ًا ( )كــره الصالة بخســف بابــل(.)58

وذكــر اخلطيــب البغــدادي أنــه ردت الشــمس عــى عــي ( )وهــو يف طريقــه إىل

صفــن يف بابــل ....عــن عبــد خــر قــال :كنــت مــع عــي أســر يف أرض بابــل وحــرت
الصــاة (صــاة العــر) قــال :فجعلنــا ال نــأيت مكانـ ًا إال رأينــاه أقبــح مــن اآلخــر قــال:

حتــى أتينــا عــى مــكان أحســن مــا رأينــاه وقــد كادت الشــمس أن تغيــب قــال :فنــزل عــي

( )ونزلــت معــه ،قــال :فدعــا اهلل فرجعــت الشــمس كمقدارهــا مــن صــاة العــر،

قــال :فصلينــا العــر ثــم غابــت الشــمس(.)59

ويوجــد يف املدينــة مســجد رد الشــمس (مســجد الفضيــخ) وقــد هدمــه الوهابيــون

ملحــو معــامل اإلســام وبقــي أرض املســجد يقصــده املؤمنــون للصــاة خفيـ ًة(.)60

وهــو اســم مســجد مــن مســاجد املدينــة ،روي أن فيــه ر ّدت الشــمس ألمــر املؤمنني

(.)61()

ويعــرف بمســجد الشــمس اليــوم ،وهــو رشقــي مســجد قبــا عــى شــفري الــوادي

مرصــوم بحجــارة ســود ،وهــو مســجد صغــر(.)62

كــا جــاء يف ســنن أيب داود ((أن عليــا [ ]مــر ببابــل وهــو يســر فجــاءه املــؤذن
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يؤذنــه بصــاة العــر فلــا بــرز منهــا أمــر املــؤذن فأقــام الصــاة فلــا فــرغ قــال إن حبــي

( )هنــاين أن أصــي يف املقــرة وهنــاين أن أصــي يف أرض بابــل فإهنــا ملعونــة))(.)63
لكنه مل يذكر السبب.

ـم قائــم خالــد وخــر شــاهد ،وموقعــه عــى
ومســجد الشــمس ببابــل ـ احللــة ـ معلـَـ ٌ

يســار اخلــارج مــن احللــة إىل كربــاء عــى ربــوة عاليــة وعليــه قبــة مثلهــا(.)64

وينقــل احلســني عــن كتــاب اهلــروي املتــويف يف حلــب (ت 611ه) قولــه ان يف

مدينــة احللــة مشهد الشــمس «يقال ر ّدت حلزقيــال النبــي ( )ويقــال ليوشــع بــن

لعــي بــن ايب طالــب واهلل اعلــم»(.)65
نــون ( )وقيــل
ّ

إن معجــزة ر ّد الشــمس لعــي ( )تدخــل يف دائــرة األلطــاف والرعايــة اإلهليــة،

مــن حيــث إهنــا تيــر عليهــم قبــول إمامــة أمــر املؤمنــن ،وســيد الوصيــن ()؛ ملــا

تظهــره مــن مقــام لــه عنــد اهلل ،ومــن حمــل لــه لديــه ،مــن حيــث إنــه اســتحق أن يســتجيب
اهلل تعــاىل لــه إذا دعــاه ،بســبب انقيــاده ( )لــه تعــاىل ،وظهــور عبوديتــه وطاعتــه حتــى

إن الشــمس حــن دعاهــا عــى قاعــدة( :عبــدي أطعنــي تكــن َم َثــي)(.)66
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اخلامتة
بعــد هــذه الرحلــة القصــرة إىل حيــث ُر ّدت الشــمس ألمــر املؤمنــن عــي بــن أيب

طالــب ( )ال يســعنا ســوى أن نذكــر أهــم مــا توصلنــا إليــه هبــذا املبحــث املتواضــع:
حادثــة وقــوف الشــمس لــويص النبــي موســى يوشــع بــن نــون (عليهــا الســام)

متفــق عليهــا لــدى األديــان الســاوية واملذاهــب اإلســامية فهــي حبســت يف كتــب

الصحــاح والتفاســر ووقفــت وحبســت وكذلــك توقــف القمــر يف العهــد القديــم.

هنــاك خلــط لــدى املفرسيــن بــن (ر ّد الشــمس) و (وقــوف أو حبــس الشــمس)،

هــذا اخللــط جعــل بعــض املفرسيــن ينكــر هــذه احلادثــة بالدليــل املنقــول عــن رســول
ِ
يوشــع بـ ِ ٍ
ـمس عــى بـ َ ٍ
ـر قـ ُّ
ـار إىل
ـطَّ ،إل عــى َ َ
اهلل (« )مــا ُحبِ َســت الشـ ُ
ـال سـ َ
ـن نــون ،ليـ ِ َ
البيـ ِ
ـت ا ُمل َقــدَّ ِ
س».
أن العلــل خمتلفــة حلــوادث الشــمس كرامــة ألنبيــاء اهلل فقــد حبســت ليوشــع بــن

نــون( )كــي يطــول النهــار وينتــر عــى أعدائــه ،و للنبــي موســى ()؛ أخــر

اهلل عــز وجــل طلــوع الفجــر حتــى فــرغ مــن أمــر تابــوت يوســف ،واختلفــت العلــة
مــع حزقيــا فالشــمس ر ّدت؛ كعالمــة عــى شــفائه وإطالــة عمــره .وتشــاهبت علــة ر ّد
الشــمس للنبــي ســليامن ( )ولرســول اهلل ( )ولإلمــام عــي ( )فقــد ر ّدت؛

ليقيــا صــاة العــر بعــد أن فاهتــم وقتهــا.

إن األوقــات متباينــة فقــد ردت للنبــي ســليامن  ))ولرســول اهلل ( )ولإلمــام

عــي  ))بعــد غيــاب الشــمس أمــا النبــي موســى فــردت لــه فجــر ًا ور ّدت قبــل

الغــروب للنبــي حزقيــا.

وقــد كشــف هــذا البحــث عــن جتــذر هــذه املعجــزة وتكرارهــا مــع أنبيــاء ســبقوا
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رســول اهلل واإلمــام عــي (صلــوات اهلل عليهــم) وتبلــورت مالمــح املعجــزة ولكــن

بشــكل آخــر فقــد ب ّينــا فيــه أن وقــوف الشــمس خيتلــف عــن ردهــا لكــن عالقتــه بالزمــن
واحــدة.

إن الذيــن ردت هلــم الشــمس مخســة وهــم النبــي موســى ( )والنبــي حزقيــا

( )والنبــي ســليامن ( )والنبــي حممــد ( )واإلمــام عــي ()

حديــث البخــاري ((إن النبــي ( )ملــا أخــر قريشــا صبيحــة االرساء إنــه رأى

العــر التــي هلــم تقــدم مــع رشوق الشــمس فدعــا اهلل فحبســت الشــمس حتــى دخلــت
ِ
ـمس عــى بـ َ ٍ
ـر قـ ُّ
ـط،
العــر)) يتناقــض مــع مــا أخرجــه أمحــد يف مســنده« :مــا ُحبِ َســت الشـ ُ
ـال ســار إىل البيـ ِ
ٍ
ـع بـ ِ
ـت ا ُمل َقــدَّ ِ
َّإل عــى َ
س».
يوشـ َ
َ
ـن نــون ،ليـ ِ َ
هوامش البحث:

( )1اإلمام أمحد ،325 / 2 :املجلد الثاين احلديث .7964

()2عيون أخبار الرضا ،200 / 2 :حلية األبرار ،301 / 2:بحار األنوار.59 / 53:
( )3وهــو الــذي ذكــر يف ســورة الكهــف 60/بلفظــة فتــاه (.ي ُشــوع بــن ن ٍ
ُــون (عنــد املســيحيني) أو ُي َ
ــع
وش ُ
ُ ْ ُ
َ
ب ـن ُنـ ٍ
ـون (عنــد املســلمني) يقــال أنــه نبــي مــن أنبيــاء اهلل (יְ הֹושֻ ׁ ַע َ ُي ُ
وشــوع بالعربيــة) هــو شــخصية يف
ْ ُ
العهــد القديــم املذكــور يف ســفر يشــوع عــاش بــن القرنــن ال 13ق م وال 12ق م .مــن قبيلــة إفرايــم
بــن يوســف بــن يعقــوب ،وكان قائــد بنــي إرسائيــل بعــد مــوت النبــي موســى وكان نبيـ ًا .انظــر :تاريــخ

الطــري :ذكــر يوشــع بــن نــون.435 /1 :

( )4وهم العامليق اجلبارون كام جاء يف تاريخ الطربي.439 /1 :

( )5الكتاب املقدس :اخلروج /17 :حماربة العامليق /13-9 :صفحة .90

ســفرا مــن أســفار الكتــاب املقــدس ،لكنــه ســفر غال ًبــا ســجله
( )6يــارش :هــذا الســفر أو الكتــاب ليــس
ً
رجــل علــاين أحــب الشــعر واألدب ،فيــه ســجل بعــض األحــداث اهلامــة الدينيــة والزمنيــة ،وإذ شــاهد

تأخــر غــروب الشــمس أو ســمع عنهــا ســجل ذلــك يف قصيــده ضمنهــا كتابــه .وكأن كاتــب ســفر يشــوع
يستشــهد هبــذا احلــدث العجيــب بكتابــات رجــل علــاين .ينظــر :تفســر الكتــاب املقــدس -العهــد القديــم
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( )7انظر :سفر يشوع/13-6 /10 :صفحة .273
( )8سفر يشوع /23/11 :ص 275

( )9أنظر :نحميا ،امتام بناء السور .15 /6 :و /3-2/7ص.592 :
( )10أنظر :نحميا ،أسامء العائدين من السبي:7 /7/ ،ص 592
( )11تاريخ الطربي.441/1 :

( )12البدايــة والنهايــة :البــن كثــر :اجلــزء الســادس .وقــد حــدد يــوم اجلمعــة يف الرابــع عــر مــن حزيــران
يف فتــح البــاري ،ينظــر :فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،كتــاب فــرض اخلمــس ،بــاب قــول النبــي

صــى اهلل عليــه وســلم أحلــت لكــم الغنائــم ،رقــم احلديــث.2956 :

( )13ســفر حبقــوق ،3/صفحــة  .1175ويذكــر ان ســفر هــذا النبــي دون يف القــرن الســادس ق.م ينظــر:
حبقــوق مــن العهــد القديــم صفحــة .1172

( )14أخرجــه البخــاري ،كتــاب فــرض اخلمــس ،بــاب قــول النبــي -صــى اهلل عليــه وســلم« :-أحلــت لكــم
الغنائــم» ( )86 /4برقــم ( ،)3124ومســلم ،كتــاب اجلهــاد والســر ،بــاب حتليــل الغنائــم هلــذه األمــة
خاصــة ( )1366 /3برقــم (.)1747

( )15أنظر :تاريخ الطربي :ذكر يوشع بن نون.440 /1 :
( )16مناقب ابن شهرآشوب .145 :2

( )17من ال حيرضه الفقيه145 /1:وذكره أمحد325/2:

( )18ينظر :الصالة يف اليهودية ،املوقع/https://ar.wikipedia.org/wiki :
( )19اخلصائص الكربی :السيوطي.183 / 2 :

( )20تفسري امليزان :السيد الطباطبائي.206 / 17 :

( )21مسند أمحد ،325 / 2 :املجلد الثاين احلديث .7964
( )22ينظر :اجلزء الرابع من لسان العرب ،مادة (حبس).

( )23ينظر :فتح الباري رشح صحيح البخاري ،كتاب فرض اخلمس ،رقم احلديث..2956 :

( )24راجــع قامــوس الكتــاب املقــدَّ س ص  .1069ينظــر :تفســر الكتــاب املقــدس -العهــد القديــم -

القمــص تــادرس يعقــوبhttp://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy- :
 .Old-01-Bible-Tafsirو10764/https://drghaly.com/articles/display

( )25ينظــر :مزيــل اللبــس يف مســألتي شــق القمــر و ر ّد الشــمس ،حممــد مهــدي اخلرســان ،271 :نقــا عــن
جريــدة اجلمهوريــة ـ املرصيــة ـ عــدد  1957 / 12 / 13م.
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( )26املصدر نفسه.272 :

( )27رؤيا يوحنا  6/اخلتوم.391 :
( )28ينظر :أمن اللبس.423:

( )29ينظر :العهد القديم :امللوك 20 /2مرض حزقيا وشفاؤه.477-476 :
( )30ينظر :العهد القديم :أخبار األيام الثاين ،32 :صفحة .563

( )31ينظــر :شــبهات حــول األســفار التارخييــة  -تاريــخ النــر04-06-2011 :هــل رجــوع الشــمس عــر
درجــات مقبــول علميــا؟.8 :

( )32ينظر.10760/http://drghaly.com/articles/display :

( )33مــن ال حيــره الفقيــه ،145-1:144 :وتفســر الصــايف ،298/4 :وتفســر امليــزان للســيد الطبطبائــي:
.203 /17

( )34ينظــر :معــاين القــرآن للفــراء ،404 /2 :وجامــع البيــان ،الطــري .194 /21 :وجممــع البيــان،
للطــريس .272/8 :و تفســر اجلامــع ألحــكام القــرآن /القرطبــي .176/15 :وفتــح القديــر اجلامــع

بــن فنــي الروايــة والدرايــة ،للشــوكاين.1263/1 :

( )35جامع البيان.194 /21 :

( )36عرائس البيان يف حقائق القرآن ،روزنبهان البقيل.847 :

( )37التفسري الكبري /الرازي .397 /7 :وينظر :اجلامع ألحكام القرآن /القرطبي.177/15 :
( )38اجلامع ألحكام القرآن /القرطبي .177/15 :وينظر :معامل التنزيل للبغوي.90/7 :
( )39امليزان يف تفسري القرآن /الطبطبائي.202/17 :
( )40امللوك األول.412 :3/
( )41تثنية .17 ،16 :17

( )42قصص األنبياء :السيد نعمة اهلل اجلزائري.344 :
( )43العهد القديم ،سفر اخلروج.84 :13/

( )44فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،كتــاب فــرض اخلمــس ،بــاب قــول النبــي (( أحلــت لكــم
الغنائــم ،رقــم احلديــث.2956 :

( )45فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،كتــاب فــرض اخلمــس ،بــاب قــول النبــي ( )أحلــت لكــم
الغنائــم ،رقــم احلديــث.2956 :

( )46تفسري روح املعاين ،لآللويس.176 - 175 :23 :

( )47ينظر :رشح النووي عىل مسلم ،باب حتليل الغنائم هلذه األمة خاصة ،احلديث.1747 :
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( )48البدايــة والنهايــة ،ابــن كثــر :اجلــزء الســادس قصــة حبــس الشــمسhttps://ar.wikisource. ،
 .org/wikiوينظــر :اجلامــع ألحــكام القــرآن.177/15 :

( )49البدايــة والنهايــة ،ابــن كثــر :اجلــزء الســادس قصــة حبــس الشــمسhttps://ar.wikisource. ،
.org/wiki

( )50ينظــر :جممــع البيــان يف تفســر القــرآن .273/8 :واجلامــع ألحــكام القــرآن /القرطبــي،177/15 :

أخرجــه الطحــاوي يف  -مشــكل اآلثــار ،9 / 2:ومــن الحيــره الفقيــه ،145 /1:والغديــر125 / 3 :
 ،142 -وذكــره الشــيخ الكلينــي يف الــكايف.563 - 561 / 4 :

( )51اخلصائص الكربى.183 / 2 :

( )52ينظر :مزيل اللبس يف مسألتي شق القمر ورد الشمس.487-481 :
( )53مناقب ابن شهر آشوب .148 :2
( )54الغدير.20 /6 :

( )55تذكرة اخلواص :السبط ابن اجلوزي.31 :

( )56البدايــة والنهايــة ،83/6 :وينظــر :فرائــد الســمطني ،احلموينــي ،32/1:وتلخيــص املتشــابه ،اخلطيــب
البغــدادي ،225/1:ومســند أســاء بنــت عميــس  ،117 :24ط املوصــل.

( )57مــن الحيــره الفقيــه ،146 /1 :احلديــث  ،611وينظــر :املناقــب للخوارزمــي ،236 :ومقتــل

احلســن ،47/1 :وغايــة املــرام ،629:و البحــار ،174 - 173/ 41 :عــن مناقــب آل أيب طالــب1 :

-359/ـ .365

( )58صحيح البخاري ،90 /1 :كتاب الصالة ،باب الصالة يف مواضع اخلسف والعذاب.
( )59أخرجه اخلطيب البغدادي يف تاريخ البغداد.305/12 :

(.3329/http://www.alnassrah.com/threads )60

( )61ينظر :لسان العرب ،مادة (فضخ) وتاج العروس مادة (فضخ)..
( )62احلدائق النارضة :املحقق البحراين.419 /17 :
( )63سنن أيب داود.113/4 :

( )64مناقب آل أيب طالب.45 - 44 /2 :

( )65االشارات اىل معرفة الزيارات" أليب احلسن عيل بن ايب بكر اهلروي.144 :
( )66جعفر مرتىض العاميل.16-15:
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املصادر واملراجع

1 .1اإلشــارات إىل معرفــة الزيــارات» أليب احلســن عــي بــن أيب بكــر اهلــروي ،ط دمشــق
1953م.

2 .2بحار األنوار :حممد باقر املجليس (ت 1111هـ) حتقيق :حممد الباقر البهبودي ط.2
3 .3البدايــة والنهايــة ،لإلمــام احلافــظ عــاد الديــن أيب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن
كثــر القــريش الدمشــقي ( ت  774هـــــ) ،حتقيــق :عبــد اهلل بــن عبد احلســن الرتكي،

بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات العربيــة واإلســامية ،ط ،1دار هجــر،
1997م.

4 .4تذكــرة اخلــواص ،املعــروف بتذكــرة خــواص االمــة يف خصائــص االئمــة :العالمــة
شــمس الديــن ســبط احلافــظ إبــن اجلــوزي (ت 654هـــ) ط ،1دار العلــوم بــروت
 1425هـــ  2004 /م.

5 .5التفســر الكبــر (مفاتيــح الغيــب) لإلمــام فخــر الديــن الــرازي أبــو عبــد اهلل حممــد
بــن عمــر بــن حســن القــريش الطربســتاين (ت 604هـــ) ط ،1دار الكتــب العلميــة
1425هـــ2004-م بــروت.

6 .6تفســر الصــايف ،املــوىل حمســن امللقــب بالفيــض الكاشــاين (ت 1091هـــ) ،ط3
مكتبــة الصــدر ،إيــران -طهــران.

 7 .تلخيص املتشابه يف الرسم ،ط دمشق.
8 .8اجلامــع ألحــكام القــرآن :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد األنصــاري القرطبــي (ت
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671هـــ) ،دار إحيــاء الفكــر.
9 .9جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن :أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري (ت
 310هـــ) ،حتقيــق :حممــد حممــود شــاكر ،دار املعــارف -مــر.

 1010احلدائــق النــارضة يف أحــكام العــرة الطاهــرة :الشــيخ يوســف البحــراين حققــه
وعلــق عليــه :حممــد تقــي االيــرواين ،ط ،2دار االضــواء  -بــروت لبنــان.

1111اخلصائــص الكــرى أو كفايــة الطالــب اللبيــب يف خصائــص احلبيــب :عبــد
الرمحــن أيب بكــر الســيوطي جــال الديــن ،حتقيــق :حممــد خليــل هــراس ،املكتبــة

الوقفيــة .2011

1212روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين :أليب الثنــاء الســيد حممــود
بــن عبــداهلل اآللــويس (ت 1270هـــ) ،حتقيــق :حممــد أمحــد األمــد ،وعبدالســام
الســامي ،ط ،1دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت2000 ،م.

1313ســنن أيب داود أليب داود السجســتاين ،حتقيــق :حممــد حمــي الديــن عبــد احلميــد ،ط
دار الفكــر مــر.

	 :14.شــبهات حــول األســفار التارخييــة  -تاريــخ النــر04-06-2011 :موقــع
انرتنــت.

1515رشح النــووي عــى مســلم :حييــي بــن رشف أبــو زكريــا النــووي ،دار اخلــر
1416هـــ 1996 -م.

1616صحيح البخاري :ط بوالق.
1717عرائــس البيــان يف حقائــق القــرآن ،تفســر صــويف كامــل للقــرآن الكريــم :الشــيخ
روزنبهــار البقــي الشــرازي (ت606هـــ) ،دراســة وتقديــم املســترشق آرثــر
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أربــري ،دار ومكتبــة بيبليــون ،جبيــل لبنــان.2009 ،
1818عيــون اخبــار الرضــا :الشــيخ األقــدم واملحــدث األكــر أيب جعفــر حممــد بــن عــي
بــن احلســن بــن بابويــه القمــي الصــدوق (ت381ه) :ط ،1منشــورات الرشيــف
الريض.

1919الغدير ،الشيخ عبد احلسني أمحد األميني النجفي ط .2
2020فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين ،دار
الريــان للــراث 1407ه1986-م.

2121فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة :حممــد بــن عــي بــن حممــد
الشــوكاين (ت 1250هـــ) ،حتقيــق :يوســف الغــوث ،دار املعرفــة ،بــروت-
لبنــان1423 ،هـــ 2004 /م.

2222قصــص األنبيــاء واملرســلني :الســيد نعمــة اهلل اجلزائــري ،قــدم لــه وعلــق عليــه
عــاء الديــن األعلمــي ،ط هبمــن قم-ايــران 1426هـــ2005-م.

	23.

الكتــاب املقــدس أي كتب العهد القديم ط1995 ،3والعهد اجلديد ط،30

دار الكتــاب املقــدس ،الــرق األوســط .1993 -لبنــان.

2424لســان العــرب ،أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم ( ابــن منظــور) ،دار
صــادر2003 :م.

2525جممــع البيــان يف تفســر القــرآن :أمــن اإلســام أبــو عــي الفضــل بــن املحســن

ال َطــريس(ت548هـــ)،ط،2داراملرتــى،بــروت-لبنــان1430،هـــ2009-م.

	 26.مزيــل اللبــس يف مســألتي شــق القمــر و ر ّد الشــمس :الســيد حممــد مهــدي الســيد
حســن املوســوي اخلرســان عفــي عنــه.
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2727مسند أسامء بنت عميس ،ط املوصل.
2828مســند اإلمــام أمحــد ،أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد ،دار إحيــاء
الــراث العــريب 1414هـــ 1993 -م.

2929معــاين القــران :أبــو زكريــا حيبــى بــن زيــاد الفــراء (ت  207هـــ) حتقيــق :حممــد عيل
النجــار وأمحــد يوســف نجــايت ط ،2عــامل الكتب ،بــروت 1980م.

3030مناقــب أيب طالــب ،أيب جعفــر حممــد بــن عــي بــن شــهر اشــوب املازنــدراين ،ط
احليدريــة  1376هـــ.

3131مناقــب اخلوارزمــي :املوفــق بــن أمحــد بــن حممــد املكــي اخلوارزمــي (ت 568هـــ)
حتقيــق :فضيلــة الشــيخ مالــك املحمــودي ،تقديــم العالمــة الشــيخ جعفــر
الســبحاين.

3232مــن ال حيــره الفقيــه :للشــيخ اجلليــل األقــدم الصــدوق أبــى جعفــر حممــد
بــن عــى بــن احلســن بــن بابويــه القمــى (ت 381هـــ) ط 1مؤسســة األعلمــي

للمطبوعــات ،بــروت –لبنــان1406 ،هـــ1986 -م.

3333امليــزان يف تفســر القــرآن :الســيد حممــد حســن الطباطبائــي ،ط ،3دار الكتــب
االســامية (د.ت).

السؤال ودوره يف اإلثراء املعريف
دراسة يف ضوء نهج البالغة

م .د .عدنان عباس البطاط

م .م .اركان حسني التميمي

كلية اإلمام الكاظم (عليه السالم)

مقدمة

حيــاة األُمــم املعنويــة رهينــ ٌة باعتزازهــا بنتاجاهتــا العلميــة واألدبيــة والثقافيــة،
واحلفــاظ ِعليهــا ،و ُأمــة ال تعــي قيمــة نتــاج مفكرهيــا وقممهــا ُأمــة ميتــة ،و ُأمــة ال حتافــظ

عــى تراثهــا الفكــري ُأمــة غــادرت احليــاة وإن كانــت تعيــش عــى األرض.

عندمــا تُديــر األُمــة ظهرهــا إلرثهــا احلضــاري والفكــري ومتنحــه اإلمهــال فهــي
تقــي عــى وجودهــا ،فحيــاة األُمــم بنتــاج مفكرهيــا ومبدعيهــا.
نتــاج ِقمــة وتــراث ُأمــة ،علينــا أن نتســاءل كــم بلــغ اعتزازنــا بــه
هنــج البالغــة ُ

وحفاظنــا عليــه ،وكــم وعينــاه ورعينــاه؟!!

عندمــا نعــرف أن هنــاك مــن ســدد ســهام التشــكيك لــه ،وأثــار اللغــط حولــه ،نعرف
أن األُمــة تطعــن نفســها حــن تقــي عــى مفاخــر تراثها.
هنــج البالغــة ذلــك القنديــل املــيء يف ســاء اإلنســانية ،ومــن اآلثــار القليلــة يف

غض ـ ًة طر ّيــة ،تقفــز عــى الزمــان وال تتحــدد بمــكان،
مســرهتا الفكريــة التــي ال تــزال ّ
ـعب دون شــعب،
وهــو مــن اآلثــار التــي«مل توضــع لفريـ ٍـق دون فريــق ،ومل يــراع فيهــا شـ ٌ

وإنــا خوطــب هبــا اإلنســان أنــى وجــد وكان ،وألهنــا تالمــس كل قلـ ٍ
وتضمــد ّ
كل
ـب،
ّ
جـ ٍ
ـرح ،وتكفكــف كل دمعـ ٍـة ،كانــت ملــك ًا للنــاس أمجعــن ،وكانــت خالــدة عنــد النــاس
أمجعــن»

()1

ووقــع اختيارينــا يف هــذا البحــث عــى موضــوع حيــوي متواجــد يف كل مفاصــل

احليــاة ،وهــو موضــوع (الســؤال وآليتــه) ففــي كل ناحيــة مــن نواحيهــا هنــاك ســائل

وســؤال ومســؤول ،ونحــن يوميــ ًا نشــهد هــذا املوضــوع فاعــ ً
ا يف حياتنــا ،فــا أمهيــة
الســؤال ،ومــا هــي معاملــه وســاته ،ومــا هــي اآلداب املحمــودة يف الســائل واملســؤول،
85
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ومــا هــي اآلداب املذمومــة فيهــا؟
كل ذلــك حاولنــا اإلجابــة عنــه باســتنطاق نصــوص هنــج البالغــة ،لتتجــى لنــا

ـي
صــور ٌة كاملــة عــن آليــة الســؤال عــى لســان ســيد البلغــاء واملتكلمــن أمــر املؤمنــن عـ ٍّ
عليــه الســام ،ســائلني املــوىل العــي القديــر التوفيــق والنجــاح.
مفهوم السؤال

السؤال يف اللغة:

ــأ ُل ُســؤاال و َم َ
ــأ َل َي ْس َ
"س َ
ــر ُب
ســأل ًة .وال َع َ
ق�اـل اخللي�لـ يف العــن يف مــادة ســألَ :
واو ُ ِ
ـت بفــأ أو ٍ
هـ َـز ْت ،كقولــك :فاســأل ،واســأل
قاطب ـ ًة حتـ ُ
ـذف مهــز َة َسـ ْـل ،فــإذا ُو ِص َلـ ْ
وجــع ا َملسـ َـألة :مسـ ِ
ـائل ،فــإذا حذفــوا اهلمــزة ،قالــواَ :م َســلة .والفقري ُيسـ َّـمى :ســائالً"(.)2
َ ُ
وتيت ُســؤ َل َك
السـ ْـؤ ُل :ما يســأله اإلنســان .وقــرئ " ُأ َ
وقاــل اجلوه�رـي يف الصحاحُ :
وسـ َـأ ْل ُت ُه عــن الــيء ُسـ َـؤاالً و َمســأل ًة.
يــا موســى " باهلمــز وبغــر اهلمــزَ .و َسـ َـأ ْل ُت ُه الــي َء َ
ـذاب ِ
واق ـعٍ أي عــن عـ ٍ
ـأل َســائِ ٌل بعـ ٍ
سـ َ
ـذاب .قــال األخفــش :يقــال
وقولــه تعــاىلَ :
ٍ
ٍ
ســال َي ْس ُ
وبفــان .وقــد خت َّفــف مهزتــه فيقــالَ :
ــال .وقــال:
فــان
خرجنــا نســأل عــن
ـال إمتَاعـ ًا ُبأصدَ تِـ ِـه ...مل يسـت َِعن وحوامــي املـ ِ
ـوت َت ْغشــا ُه
َْ ْ َ
ْ
و ُم ْر َهـ ٍـق سـ َ ْ

اسـ َـأ ْل .ورجـ ٌـل
واألمــر منــه َسـ ْـل بحركــة احلــرف الثــاين مــن املســتق َبل ،ومــن ّ
األولْ :
ـر الســؤال .وتَســألوا ،أي َسـ َـأ َل بعضهــم بعض ـ ًا .و َأ ْسـ َـأ ْل َت ُه ُسـ ْـؤ َل َت ُه ومسـ َـأ َل َت ُه،
ُسـ َـؤ َلة :كثـ ُ

ـت حاجتــه"(.)3
أي قضيـ ُ

قــال الراغــب األصفهــاين يف املفــردات يف غريــب القــرآن ،يف مفــردة (ســأل):

«السـ َـؤ ُال :اســتدعاء معرفــة ،أو مــا يــؤ ّدي إىل املعرفــة ،و اســتدعأ مــال ،أو مــا يــؤ ّدي إىل
ُّ
املــال ،فاســتدعاء املعرفــة جوابــه عــى ال ّلســان ،واليــد خليفــة لــه بالكتابــة ،أو اإلشــارة،
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واســتدعأ املــال جوابــه عــى اليــد ،وال ّلســان خليفــة هلــا إ ّمــا بوعــد ،أو بــر ّد.

الســؤال يكــون للمعرفــة ،ومعلــوم ّ
أن اللّ تعــاىل:
إن قيــل :كيــف
ّ
يصــح أن يقــال ّ
ِ
(وإِ ْذ قـ َ
ـم) [املائــدة]116 /؟
َي ْسـ َـأ ُل عبــاده نحــوَ :
يســى ا ْب ـ َن َم ْر َيـ َ
ـال اللَُّ يــا ع َ
قيــلّ :
إن ذلــك ُسـ َـؤ ٌال لتعريــف القــوم ،وتبكيتهــم ال لتعريــف اللّ تعــاىل ،فإنــه عـ ّـام

الغيــوب ،فليــس خيــرج عــن كونــه ســؤاالً عــن املعرفــة.

(وإِ َذا
والسـ َـؤ ُال للمعرفــة يكــون تــارة لالســتعالم ،وتــارة للتّبكيــت ،كقولــه تعــاىلَ :
ُّ
ا َْلـ ْـو ُؤ َد ُة سـ ِـئ َل ْت) [التكويــر ،]8 /ولتعــرف ا َْلسـ ُئ ِ
ول (.)4
ْ
ّ
ُ
ـار،
والسـ َـؤ ُال إذا كان للتّعريــف تعــدّ ى إىل املفعــول الثــاين تــارة بنفســه ،وتــارة باجلـ ّ
ُّ

(و َي ْس ـ َئ ُلون ََك
تقــول :ســألته كــذا ،وســألته عــن كــذا ،وبكــذا ،وبعــن أكثــر :قــال تعــاىلَ :
(و َي ْســ َئ ُلون ََك َعــ ْن ِذي ا ْل َق ْرن ْ ِ
َع ِ
َــن) [الكهــف،]83 /
الــروحِ) [اإلرساءَ ،]85 /
ــن ُّ
ــأ َل َك ِع ِ
ــن ْالَن ِ
(وإِذا َس َ
( َي ْســ َئ ُلون ََك َع ِ
بــادي َعنِّــي)
ْفــال) [األنفــال ،]1 /وقــال تعــاىلَ :
ــذاب ِ
ــأ َل ِ
()5
(س َ
ســائ ٌل بِ َع ٍ
واقــ ٍع) [املعــارج ،]1 /وإذا
[البقــرة ، ]186 /وقــال تعــاىلَ :
الســؤال الســتدعأ مــال فإنــه يتعــدّ ى بنفســه وأبدلــت اهلمــزة ألفــا .أو بمــن ،نحــو:
كان ّ
وه َّن ِم ـ ْن َوراء ِحجـ ٍ
اس ـ َئ ُلوا
وه َّن َمتاع ـ ًا َف ْس ـ َئ ُل ُ
(وإِذا َسـ َـأ ْلت ُُم ُ
ـاب) [األحــزابَ ،]53 /
َ
(و ْ
اسـ َئ ُلوا اللََّ ِمـ ْن َف ْض ِلـ ِـه)
ـم َو ْل َي ْسـ َئ ُلوا مــا َأ ْن َف ُقــوا) [املمتحنــة ،)6(]10 /وقــالَ :
(و ْ
مــا َأ ْن َف ْق ُتـ ْ
[النســاء.)7(]32 /
ويعــر عــن الفقــر إذا كان مســتدعيا لــيء بالســائل ،نحــو( :و َأمــا الس ِ
ــائ َل َفــا
َّ
َ َّ
ّ
ّ
َتنْهــر) [الضحــى ،]10 /وقولــه( :لِلسـ ِ
ـائ ِل َوا َْل ْحـ ُـرو ِم) [الذاريــات ،)9()8(.]19 /انتهــى
َّ
َ ْ
كالم الراغــب.

إذن الســؤال يكــون لطلــب املعرفــة أو طلــب مــال ،ومــن هنــا ُطــرح رأيــان يف معنــى
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الســائلني يف اآليــة املباركة:و َقــدَّ ر فِيهــا َأ ْقو َاتــا ِف َأربعـ ِـة َأيــا ٍم ســواء لِلسـ ِ
ني ،قــال
ـائ ِل َ
ْ َ َ َّ َ َ ً َّ
َ َ َ َ َ
الزجــاج "إِنــا قــال َســوا ًء للسائلـــن ألَن ُك ًّ
وت و َي ْس َألـــه وقد جيــوز َأن يكون
ال يطلــب ال ُق َ
رض فقـــيل خـــلقت األَرض فـــي
للسائلـــن لـــمن َس َأل فـــي كم ُخــ ِـل َقت
ُ
السموات واألَ ُ
()10
َأربعــة َأيــام ســواء ال زيــادة وال نقصــان جوابـ ًا لـــمن َسـ َـأل".

السؤال يف االصطالح
ال خيتلــف الســؤال يف اســتخدامه االصطالحــي عــن معنــاه اللغــوي ،إذ يطلــق

الســؤال ويــراد منــه اصطالحـ ًا طلــب املــال أو طلــب املعرفــة بحســب احلــال والســياق،
وبحثنــا هنــا عــن املعنــى الثــاين للســؤال وهــو آليتــه يف طلــب املعرفــة ،ســنتناوله يف ضــوء

نصــوص هنــج البالغــة بــإذن اهلل وتوفيقــه.

السؤال يف نهج البالغة

ورد اســتعامل الســؤال يف هنــج البالغــة يف كال املعنيــن املتقد َمــن لغـ ًة واصطالحـ ًا،

ومهــا:

املعنــى األول :الســؤال بمعنــى طلــب املــال ،وقــد ورد هبــذا املعنــى يف النهــج يف غــر
ِ
ِ
ِ
ـاء َو ْج ِهـ َ
ـن
السـ َـؤ ُالَ ،فا ْن ُظـ ْـر عنْــدَ َمـ ْ
ـك َجامــدٌ ُي ْقطـ ُـر ُه ُّ
موض��ع ،فق��ال عليــه الســامَ :
«مـ ُ
ـال عليــه الســام« :الســخاء مــا َ ِ
ُت ْقطِـ ُـر ُهَ ،)11(».و َقـ َ
ـن َم ْســأ َل ٍة
ـداءَ ،ف ّأمــا مــا َ
كان َعـ ْ
َّ
كان ا ْبتـ ً
ُ
()12
ـم».
ـاء َوت ََذ ُّمـ ٌ
َف َحيـ ٌ
وهذا اللــون مــن الســؤال أي التك ّفــف ،وســؤال النــاس مذمــو ُم ،ينبغــي لإلنســان

جتنبــه ،نعــم هــذا ال يعنــي إهانــة الســائل أو عــدم اجابتــه ،ولــو صــدق الســائل هللــك
املســؤول ،قــال أمــر املؤمنــن عليــه الســام« :إِ َّن اللََّ سـ ْب َحا َن ُه َفــر َض ِف أمـ َـو ِ
ال ْال ْغن ِ َيــاء
ْ
َ
ُ
ِ
ِ ِ
ات ا ْل ُف َقــراءَ ،فــا جـ ِ
()13
ـيَ ،واللَُّ َت َعـ َ
ـن َذلِـ َ
ـك».
أ ْقـ َـو َ
ـال َســائ ُل ُه ْم َعـ ْ
َ َ َ
ـر إِال بِـ َـا َمتـ َـع بِــه َغنـ ُّ
َ
ـاع َفقـ ٌ

اجلزء األول :احملور العقدي والفقهي

89

أمــا الســؤال مــن اهلل تعــاىل فهــو الطلــب املمــدوحِ ،
«ل َّن ـ ُه َْ
يض ـ ُه
الـ َـوا ُد ا َّلـ ِـذى الَ َي ِغ ُ
ِ
ِ
ِِ
ُسـ ُ
ـن ،)14(».وهــو الذي ُيعطــي ُســئل أم مل ُيســأل:
ـاح ا ُْلل ِّحـ َ
الســائل َ
ني َوالَ ُي ْبخ ُلـ ُه إِ َْلـ ُ
ـؤال َّ
الــود إِ ْذ ك ُُّل مع ٍ
المــود والَ يك ِْد ِ
ِ
ِ
يــه ْ ِ
َْ
ــط
ُ ْ
ــاء َو ُْ ُ
ــر ُه ا َْلن ُ
ْــع َو ُْ ُ ُ َ ُ
«ال ْمــدُ لَِّ ا َّلــذي الَ َيف ُ
ال ْع َط ُ
ِ
ـص ِسـ َـوا ُه َوك ُُّل َمانِ ـ ٍع َم ْذ ُمــو ٌم مــا َخ ـ َ
ـان بِ َف َوائِـ ِـد النِّ َع ـ ِم َو َع َوائِـ ِـد ا َْل ِزيـ ِـد
ا ُه َو ُهـ َـو ا َْلنَّـ ُ
ُمنْتَقـ ٌ
اغبِــن إِ َلي ِ
يل الر ِ
ِ
َوا ْل ِق َســ ِم ِعيا ُلــ ُه َْ
ــه
الالَئِ ُ
ــم َو َنَ َ
ــق َضم َ
َ ْ
ــج َســبِ َ َّ
ات ْ
ــن ْأرزَا َق ُه ْ
ــم َو َقــدَّ َر أ ْق َو َ ُ
ِ
ِ
ِ
()15
أجـ َـو َد ِمنْ ـ ُه بِـ َـا َل ْ ُي ْسـ ْ
ـأل».
َوال َّطالبِـ َ
ـس بِـ َـا ُســئ َل بِ ْ
ـن َمــا َلدَ ْيــه َو َل ْيـ َ
ِ
ِِ
بــل ســؤال اهلل والطلــب منــه قــد ُأمــر بــه املؤمــن« :واع َلــم َّ ِ
ـن
أن ا َّلــذي بِ َيــده َخزَائـ ُ
َ ْ ْ
َ
ـك ِف الدُّ عـ ِ
ض َقــدْ ِ
الســاو ِ
ـك بِ ْ ِ
ات َو ْال ْر ِ
ـاء َو َت َك َّفـ َـل َلـ َ
أذ َن َلـ َ
أن ت َْســأ َل ُه
ال َجا َبـ ِـةَ ،و َأمـ َـر َك ْ
َ
َّ َ َ
�تر ِ ِ
()16
لِ ُي ْعطِ َي َ
ح َ
��ك»..
ح ُه ل َ ْي َ َ
��كَ ،وت َْس َ ْ َ
املعنــى الثــاين :وهــو الســؤال بمعنــى آليتــه يف طلــب املعرفــة ،وهــو مــورد بحثنــا،

ـري بطالــب العلــم االطــاع
وســنبني بــإذن اهلل تعــاىل مــا يرتبــط بــه مــن أمهيــة وآداب ،حـ ّ

عليهــا ووضعهــا موضــع االهتــام والتطبيــق.

أهمية السؤال ( طلب املعرفة)
الســؤال نافــذة هامــة مــن نوافــذ املعرفــة ،وكــم مــن املعلومــات وكــم مــن املعــارف

التــي حصلنــا عليهــا بطريقــة الســؤال؟

لــو تصورنــا والتفتنــا إىل هــذا الكــم املعــريف اهلائــل مــن املعلومــات واملعــارف

املختلفــة عنــد ذلــك نعــرف أمهيــة الســؤال..

الســؤال عمليــة تنقيــب عــن املعلومــة كــا ين ّقــب اإلنســان بحثـ ًا عــن املــاء أو النِّفــط

أو املعــادن الثمينــة ،وغالبـ ًا مــا يشــعر اإلنســان باالرتيــاح للجــواب املقنــع لــه ،كــا يفــرح

بالعثــور عــى ضالتــه املنشــودة..
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كــم تكشــفت لنــا ُأمــور ،وكــم أحطنــا علـ ًا بقضايــا بعــد ســؤالنا عنهــا!! وكــم بقــي
ـف ُأمــور ًا ألننــا مل نســأل عنهــا لســبب أو آلخــر.
اجلهـ ُـل يلـ ُّ
شفاء العمى طول السؤال ّ
وإنا

متا ُم العمى ُ
اجلهل
السكوت عن
طول
ِ
ِ

وقالوا :األجوبة أمهات الفوائد ،تلدها بتلقيح السؤال.
ـج البالغــة فنــرى الكثــر مــن اخلطــب أثارها السـ ُ
ـؤال
نلمــس ذلــك ونحــن نطالــع هنـ َ

فجرها سـ ٌ
ـؤال ســأله ســائل.
ـي عليــه الســام تنســاب لنــا بعــد أن ّ
ونــرى علــو َم عـ ٍّ

عــي (عليــه الســام) أن يصــل احلــال باألُمــة أن تــرك الســؤال عــا جتهلــه
يتــأمل ُ ٌّ
ِ
ِ ِ
ٍ
فيق��ولَ « :أيــا النَّــاس  -إِ َّنــا َقــدْ َأصبحنَــا ِف دهـ ٍـر عنُـ ٍ
ـود َوز ََمـ ٍ
ـن
ـن َكنُــودُ ،ي َعــدُّ فيــه ا ُْل ْحسـ ُ
َْ َ
ْ َ ْ
ُ
ُّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
م ِســيئاَ ،وي ـزْدا ُد ال ّظـ ِ
ـال ُ فيــه ُع ُتـ ّـوا ،الَ َننْتَفـ ُـع بِـ َـا َعل ْمنَــا َوال ن َْسـ ُ
ـأل َعـ ّـا َج ِه ْلنَــا»( ،)17وعــي
َ
ُ

عليــه الســام وهــو بــاب مدينــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يقــول إ ّنــه مل يكــن يتوانــى
عــن ســؤال رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه عــا يعـن لــه مــن أسـ ٍ
ـئلة واستفســارات وهــذا
ّ
ـاب رسـ ِ
ـول اللَِّ صـ ّـى اهللُ عليــه
«و َل ْيـ َ
األمــر كان يتفـ ّـرد بــه عــن الصحابــةَ :
ـس ك ُُّل َأ ْصحـ ِ َ ُ
كان يســأ ُله ويسـ َت ْف ِهمه ح َّتــى إِ ْن كا ُنــوا َلي ِ
ـون َأ ْن َيِـ َ َ
ـراب َأ َو ال َّطـ ِ
ـارئُ
ح ُّبـ َ
ُُ َ
وآلــه َمـ ْ
ُ
ـن َ َ ْ ُ َ َ ْ
ـيء ْال ْعـ ِ ُّ
ِ
ــن ذلِ َ
ش ٌء إِال َســأ ْل ُت ُه َعنْــ ُه
ــم ُعواَ ،و َ
كان ال َي ُم ُّــر ِب م ْ
َف َي ْســأ َل ُه عليــه الســام َحتَّــى َي ْس َ
ــك َ ْ
()18
َو َح ِف ْظ ُت ـ ُه»..
ـن مالِـ ٍ
ويف مس��ند أمحــد مــا يق��رب ويعضـ�د هذــا احلدي�ثـَ « :عـ ْن َأ َنـ ِ
ـك َقـ َ
ـال ُكنَّــا
ـس ْبـ ِ َ
ِ
َان ُي ْع ِج ُبنَــا َأ ْن َ ِ
َقــدْ ُ ِنينَــا َأ ْن ن َْسـ َـأ َل َر ُسـ َ
ش ٍء َف ـك َ
يــي َء
ـول اللَِّ َصـ َّـى اللَُّ َع َل ْيــه َو َس ـ َّل َم َع ـ ْن َ ْ
ِ
الرج ُ��ل ِم��ن َأه ِ ِ ِ
()19
��م ُع»..
ْ ْ
َّ ُ
��ل ا ْل َباد َي��ة ا ْل َعاق ُ��ل َف َي ْس َ��أ ُل ُه َون َْح�� ُن ن َْس َ

كان أمــر املؤمنــن عليــه الســام ّ
النــاس عــى الســؤال ويطلــب منهــم أن
حيــث
َ
ِ
ـي ،صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه ،وعيبـ ُة علمــه ،وقــد
يقصــدوه بأســئلتهم ،فهــو خزانــة علــم النبـ ِّ
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أن َت ْف ِقــدُ ِ
(سـ ُل ِ
ون) ،وقــد ورد يف هنــج البالغــة يف موضعــن:
ون َق ْبـ َـل ْ
اشـتُهر عنــه قولــهَ :
«أمــا َب ْعــدَ
األول :في اخلطبــة رقــم  ،189والتــي يتحــدّ ث فيهــا عــن اخلــوارجَّ :
ِ ِ
أحــدٌ َغـ ْ ِ
ـن لِ َي ْجـ َ ِ
ـاج
ـاسَ ،فأ َنــا َف َقـ ُ
ـري َب ْعــدَ ْ
ـأت َعـ ْ َ
ـن ا ْلف ْتنَــةَ ،و َل ْ َي ُكـ ْ
أن َمـ َ
ـرئَ َع َل ْي َهــا َ
أيــا النَّـ ُ
ُّ َ
َغ ْي َه ُب َهـ�اَ ،و ْاشـ�تَدَّ َك َل ُب َهـ�ا.

أن َت ْف ِقــدُ ِ
ـاس َسـ ُل ِ
ـم ِمنِّــي بِ ُطـ ُـر ِق ْال ْر ِ
ض
ون َق ْبـ َـل ْ
أيــا النَّـ ُ
السـ َـمأ أ ْع َلـ ُ
ون َف َل َنــا بِ ُطـ ُـر ِق َّ
ُّ َ
ِ ِ
ِ ِ
أحـ َ
ا ِم َق ْو ِم َهــا».
َق ْبـ َـل ْ
ـب بِ ْ
أن ت َْشـغ ََر بِ ِر ْجل َهــا ف ْتنَـ ٌة َت َطـ ُـأ ِف خ َطام َهــاَ ،وت َْذ َهـ ُ

ون َفوا َّلـ ِـذي َن ْفـ ِ
ون َقبـ َـل ْ ِ
ـي بِ َيـ ِـد ِه الَ
أن َت ْفقــدُ ِ َ
اســأ ُل ِ ْ
الثــاين :يف اخلطبــة رقــم َ « ،93ف ْ
ِ
ون عــن َ ٍ ِ
ت َْســأ ُل ِ
ـن فِ َئـ ٍـة َ ْتـ ِـدي ِما َئـ ًة َوت ُِضـ ُّـل ِما َئـ ًة إِال
ـم َو َبـ ْ َ
الســا َعةَ ،والَ َعـ ْ
ـن َّ
شء فيـ َـا َب ْينَ ُكـ ْ
َ ْ ْ
ـط ِرح َ ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ِ
أهلِ َهــا
َابــا َو َ َ
مـ ِّ َ
ـن ْ
ـن ُي ْق َتـ ُـل مـ ْ
الــا َو َمـ ْ
ـم بِنَاعق َهــا َو َقائد َهــا َو َســائق َها َو ُمنَــاخِ ِرك ِ َ
أ ْن َب ْأ ُت ُكـ ْ
ا ومــن يمـ ُ ِ
ـم َم ْوتــا».
ـوت من ُْهـ ْ
َق ْتـ ً َ َ ْ َ ُ
مل يكــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام يريــد التباهــي والتعــايل هبــذه الكلمــة ،وإنــا

هــي دعــوة لالغــراف مــن نمــر علمــه الــذي أخــذه عــن رســول اهلل ّ
صــى اهلل عليــه
وآلــه ،والســؤال كفيـ ٌـل بتعريــف النــاس بالكثــر مــن تلــك املعــارف والعلــوم ،ولــذا نجــد

يف هنــج البالغــة دقائــق املعــارف جــاءت عــى لســان أمــر املؤمنــن عليــه الســام بعــد
ِ
ـب اليــاين ســأل اإلمــام عليــه
أن ُســئل ،فنقــرأ مثــا عــن التوحيــد وصفــات اهلل أن ذعلـ ُ
الســام فقــال :هــل رأيــت ر َّبــك يــا أمــر املؤمنــن؟ ،فقــال عليــه الســام :أ َفأ ْع ُبــدُ َمــا الَ
ــاهدَ ِة ا ْل ِع َي ِ
َــرا ُه؟َ ،ق َ
َأرى؟ َف َق َ
ــالَ :و َك ْي َ
ــان
ــال عليــه الســام :الَ تُدْ ِركُــ ُه ا ْل ُع ُي ُ
ــون بِ ُم َش َ
ــف ت َ
ِ
اليــا ِنَ ،ق ِريـ ِ
ِ
ِ
البِـ ٍ
ـر ُم َ
ـسَ ،ب ِعيــدٌ ِمن َْهــا
ـب مـ َ
ٌ
ـن تُدْ ِر ُكـ ُه ا ْل ُق ُلـ ُ
َو َلكـ ْ
ـن ْال ْشـ َياء َغـ ْ َ
ـوب بِ َح َقائـ ِـق ْ ِ َ
ـم الَ بِ َر ِو َّيـ ٍـةَ ،م ِريــدٌ الَ ِبِ َّمـ ٍـةَ ،صانِـ ٌـع الَ بِ َج ِ
ـر ُم َبايِـ ٍ
وصـ ُ
ار َحـ ٍـةَ ،لطِيـ ٌ
ـف
ـف الَ ُي َ
ـنُ ،م َت َك ِّلـ ٌ
َغـ ْ َ
ال ِ ِ
ــف بِ َْ ِ ِ
بِ َْ ِ
وص ُ
وص ُ
وص ُ
ــف
يــم الَ ُي َ
ــر الَ ُي َ
ــر الَ ُي َ
اســةَ ،رح ٌ
ــف بِ َْ َّ
ال َفــاءَ ،بص ٌ
ال َفــاءَ ،كبِ ٌ
ِ
َ َ ِ ِ ()20
الر َّقـ ِـةَ ،ت ْعنُــو ا ْل ُو ُجــو ُه لِ َع َظ َمتِـ ِـه َو َ ِ
ـن َمافتــه".
ـوب مـ ْ
ـب ا ْل ُق ُلـ ُ
تـ ُ
بِ ِّ
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ِ
ـائل شــامي عــن القضــأ والقــدر فقــالِ َ :
وســأله سـ ٌ
ـرنا إِ َل ّ
ـن
الشــا ِم بِ َقضــأ مـ َ
ٌّ
أكان َمسـ ُ
اللَِّ َو َقــدَ ٍر؟ َب ْعــدَ كَال ٍم َط ِويـ ٍ
ـل َهــذا ُ ْ
ـار ُه:
متـ ُ

الزمــا و َقــدَ را ِ
ـك كَذلِـ َ
كان ذلِـ َ
ـك! َل َع َّلـ َ
يـ َ
ـك َل َب َطـ َـل
ـك َظنَنْـ َ
حاتــاَ ،لـ ْـو َ
ـاء ِ َ
َ
«و ْ َ
ـت َقضـ ً
ِ
ِ
ِ
ـم
ـابَ ،و َسـ َق َط ا ْل َو ْعــدُ َوا ْل َوعيــدُ  ،إِ َّن اللََّ ُسـ ْبحا َن ُه َأمـ َـر عبــا َد ُه َ ْتيِــراَ ،و َن ُ
ـواب َوا ْلعقـ ُ
ال َّثـ ُ
اهـ ْ
ــى ا ْل َقلِ ِ ِ
ــف َع ِســراَ ،وأ ْع َطــى َع َ
ــف َي ِســراَ ،و َل ْ ُي َك ِّل ْ
َ ْت ِذيــراَ ،و َك َّل َ
ــص
يــل كَثــراَ ،و َل ْ ُي ْع َ
ـل ْال ْنبِيــاء َل ِعبــا ،و َل ينْـ ِـز ِل ا ْل ُك ُتــب لِ ْل ِعبـ ِ
َم ْغ ُلوبــاَ ،و َل ْ ُي َطـ ْـع ُمك ِْرهــاَ ،و َل ْ ُي ْر ِسـ ِ
ـاد َع َبثــاَ ،وال
َ
َ ُْ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ا ذلِـ َ
ـاوات َو ْال ْر َض َو َمــا َب ْين َُهــا َباطِ ـ ً
ـن
السـ
ـن َك َفـ ُـرواَ ،ف َو ْيـ ٌـل ل َّلذيـ َ
ـن ا َّلذيـ َ
ـك َظـ ُّ
َخ َلـ َـق َّ
ِ
ِ ()21
ـن ال ّنــار».
َك َفـ ُـروا مـ َ
ِ
الصـ ْ ِ
ـالِ ْ :
ـن ْ ِ
َو ُســئِ َل عليــه الســام َعـ ِ
اليـ َـا ِن َف َقـ َ
ـر
ـمَ :عـ َـى َّ
«اليـ َـا ُن َعــى ْأر َب ـ ِع َدعائـ َ
ِ ()22
ــن َوا ْل َعــدْ ِل َو ِْ
َوا ْل َي ِق ِ
الهــاد».

مهــام
وخطبــة املتقــن الشــهرية إنــا جــاءت عــى أثــر ســؤال مــن رجــل عابــد اســمه ّ
ِ
ِِ
ِ
ـن ِصـ ْ
ـن َح َّتــى
ـف ِ َل ا ُْلتَّقـ َ
ـر ا ُْل ْؤمنـ َ
ّ
توجــه بــه ألمــر املؤمنــن عليــه الســام فقــال :يــا أمـ َ
ـال :يــا َهــام ا َّتـ ِـق اللََّ و ِ
ِ
ـم َقـ َ
ـن
أحسـ ْ
َ ْ
ـمَ ،ف َت َثا َقـ َـل عليــه الســام َعـ ْ
َّ ُ
ـن َج َوابِــهُ ،ثـ َّ
ك َِّأن أ ْن ُظـ ُـر إِ َل ْي ِهـ ْ
ِ
ِ
هــا ٌم بِ ِذلِـ َ
ـك ا ْل َقـ ْـو ِل َح َّتــى
ـم ُ ْ
م ِس ـن َ
ـن ا َّت َقـ ْـوا َوا َّلذيـ َ
( َف ـإِ َّن اللَّ َمـ َـع ا َّلذيـ َ
ـم َي ْقنَـ ْـع َ َّ
ُون)َ ،ف َلـ ْ
ـن ُهـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـم َقـ َ
ـال:
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــهُ ،ثـ َّ
َع ـ َز َم َع َل ْيــهَ ،ف َحمــدَ اللََّ َوأ ْثنَــىَ ،ع َل ْيــه َو َصـ َّـى َعـ َـى النَّبِـ ِّ
ِ
ال ْلـ َـق ِحــن َخ َل َقهـ ِ
ـال َخ َلـ َـق َْ
َأ َّمــا َب ْعــدُ َ ،فـإِ َّن اللََّ ُسـ ْبحا َن ُه َوتَعـ َ
ـمِ ،آمنــا
َ
ـم َغن ّيــا َعـ ْ
ـن طا َعت ِهـ ْ
ُ ْ
ِ
ِمــن مع ِصيتِ ِهـ ِ
ـم
ـن َعصــا ُهَ ،وال َتنْ َف ُعـ ُه طا َعـ ُة َمـ ْ
ـر ُه َم ْعص َيـ ُة َمـ ْ
ـن أطا َعـ ُهَ ،ف َق َسـ َ
ْ َ ْ َ ْ
ـم ،ل َّنـ ُه ال َتـ ُ ُّ
واضعهــمَ ،فا ُْل َّت ُقـ َ ِ
بينَهــم معايِ َشــهم ،وو َضعهــم ِمــن الدُّ نْيــا م ِ
أهـ ُـل ا ْل َفضائِـ ِ
ـل،
ـم ْ
ُ ْ َ َ َُ ْ َ
ـون فيهــا ُهـ ْ
َُ ْ
َ
َْ ُ ْ َ
منْطِ ُق ُهــم الصــواب ،وم ْلبسـ ُـهم ِ
اال ْقتِصــا ُدَ ،و َم ْش ـ ُي ُه ُم الت ُ
ـم َعـ َّـا
ُ َّ
صار ُهـ ْ
َّواضـ ُـعَ ،غ ُّضــوا أ ْب َ
ُ ََ َُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ـم ِف
ـمُ ،ن ِّز َلـ ْ
ـت أ ْن ُف ُسـ ُـه ْم من ُْهـ ْ
أســا َع ُه ْم َعـ َـى ا ْلع ْل ـ ِم النَّاف ـ ِع َُلـ ْ
ـمَ ،و َو َق ُفــوا ْ
َحـ َّـر َم اللَُّ َع َل ْي ِهـ ْ
ـت ِف الرخـ ِ
ا ْلبـ ِ
()23
ـاء».. ،
ـاء كَا َّلتِــي ُن ِّز َلـ ْ
َ
َّ

اجلزء األول :احملور العقدي والفقهي

93

غــر الســؤال ،فهــو الــذي
إذن هــذه العلــوم الغزيــرة واملعــارف الدقيقــة مل ُيثرهــا ُ

أثارهــا وأخرجهــا مــن مكنوهنــا.

ومــن ّ
أجــل خطــب اإلمــام عــي عليــه الســام عــن اهلل تعــاىل وصفاتــه اخلُطبــة
املعروفــة ُ
بخطبــة األشــباح ،وســميت بذلــك لذكــر األشــباح فيهــا أو ألهنــا مــن الطــول

مــا جيعــل هلــا ظ ـ ً
ا وشــبح ًا ،وهــذه اخلطبــة جــاءت عــى أثــر ســؤال ســأله رجـ ٌـل ،ولــذا
ـريض رمحــه اهلل تعــاىل عنهــا« :وه��ي ِمــن َجالئِ��ل ُخطب��ه عليــه الســام،
قــال الرشيــف الـ ّ
ـن الصـ ِ
ـاد ِق َج ْع َفـ ِـر ْبـ ِ
م َّمـ ٍـد عليــه الســام َأ َّنــه َقـ َ
ـب
ـن ُ َ
ـالَ :خ َطـ َ
ـن َصدَ َقـ َة َعـ ِ َّ
َر َوى َم ْسـ َعدَ ُة ْبـ ُ
ِِ
َِ
ِِ
ِ
ال ْط َب ِ��ة َع َ�لى ِم ْن َ ِ
�ين ِ َبذ ِــه ُْ
ا أتــا ُه َف َقـ َ
�بر ا ْلكُو َف ِ��ة و َذلِـ َ
أن َر ُجـ ً
ني
ـك َّ
ـر ا ُْل ْؤمن َ
ـر ا ُْل ْؤمن َ
أمي ُ
ـال يــا أمـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ـ َ
ِص ْ
ا َة
ـب َو َنــا َدى َّ
��ف َلنَ��ا َر َّبنَــا م ْث َ��ل َم��ا َنـ َ�را ُه ع َيان��اً لنَ ـزْدا َد َل ـ ُه ُح ّبــا َوبِــه َم ْع ِر َف ـ ًة َفغَضـ َ
ِ ِ
ـجدُ بِ ِ ِ
ِ
ـر
ـر َو ُهـ َـو ُمغ َْضـ ٌ
ـص ا َْل ْسـ ِ ْ
ـاس َح َّتــى َغـ َّ
اجت ََمـ َـع النَّـ ُ
َجام َع ـ ًة َف ْ
ـب ُم َت َغـ ِّ ُ
أهلــه َف َصعــدَ ا ْلنْـ َ َ
ِ
ِ
ـم َقـ َ
ـال:
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــهُ ،ثـ َّ
ال َّلـ ْـو ِن َف َحمــدَ اللََّ َوأ ْثنَــى َع َل ْيــه َو َصـ َّـى َعـ َـى النَّبِـ ِّ

الــود إِ ْذ ك ُُّل معـ ٍ
ال ُمــو ُد َوالَ ُيك ِْديـ ِـه ْ ِ
ال ْمــدُ لَِّ ا َّلـ ِـذي الَ َي ِفـ ُـر ُه ا َْلنْـ ُـع َو ُْ
َْ
ـط
ُ ْ
ـاء َو ُْ ُ
ال ْع َطـ ُ
ِ
ـص ِسـ َـوا ُه َوك ُُّل َمانِ ـ ٍع َم ْذ ُمــو ٌم مــا َخ ـ َ
ـان بِ َف َوائِـ ِـد النِّ َع ـ ِم َو َع َوائِـ ِـد ا َْل ِزيـ ِـد
ا ُه َو ُهـ َـو ا َْلنَّـ ُ
ُمنْتَقـ ٌ
اغبِــن إِ َلي ِ
يل الر ِ
ِ
َوا ْل ِق َســ ِم ِعيا ُلــ ُه َْ
ــه
الالَئِ ُ
ــم َو َنَ َ
ــق َضم َ
َ ْ
ــج َســبِ َ َّ
ات ْ
ــن ْأرزَا َق ُه ْ
ــم َو َقــدَّ َر أ ْق َو َ ُ
ِ
ِ
ِ
()24
أجـ َـو َد ِمنْ ـ ُه بِـ َـا َل ْ ُي ْسـ ْ
ـأل»..
َوال َّطالبِـ َ
ـس بِـ َـا ُســئ َل بِ ْ
ـن َمــا َلدَ ْيــه َو َل ْيـ َ
وع ّل��ق اب��ن أيب احلدي��د املعت�زـيل ع�لى هـ�ذه اخلطب��ة فقـ�ال« :هــذا موضــع املثــل إذا
ج��اء هنـرُ اهلل َب َطـ َـل هنــر َم ْع ِقــل( ،)25إذا جــاء هــذا الــكالم الربــاين واللفــظ القــديس بطلــت
فصاحــة العــرب وكانــت نســبة الفصيــح مــن كالمهــا إليــه نســبة الــراب إىل النضــار

اخلالــص ولــو فرضنــا أن العــرب تقــدر عــى األلفــاظ الفصيحــة املناســبة أو املقاربــة هلــذه

األلفــاظ مــن أيــن هلــم املــادة التــي عــرت هــذه األلفــاظ عنهــا ومــن أيــن تعــرف اجلاهليــة

بــل الصحابــة املعــارصون لرســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه هــذه املعــاين الغامضــة
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الســائية ليتهيــأ هلــا التعبــر عنهــا أمــا اجلاهليــة فإهنــم إنــا كانــت تظهــر فصاحتهــم يف
صفــة بعــر أو فــرس أو محــار وحــش أو ثــور فــاة أو صفــة جبــال أو فلــوات و نحــو
ذلــك وأمــا الصحابــة فاملذكــورون منهــم بفصاحــة إنــا كان منتهــى فصاحــة أحدهــم

كلــات ال تتجــاوز الســطرين أو الثالثــة أمــا يف موعظــة تتضمــن ذكــر املــوت أو ذم الدنيــا
أو يتعلقــ بح�رـب و قت��ال م�نـ ترغي�بـ أو ترهي��ب ..ث��م قــال :وأقســم أن هــذا الــكالم
إذا تأملــه اللبيــب اقشــعر جلــده ورجــف قلبــه واستشــعر عظمــة اهلل العظيــم يف روعــه
وخلــده وهــام نحــوه وغلــب الوجــد عليــه وكاد أن خيــرج مــن مســكه شــوقا وأن يفــارق

هيكلــه صبابــة ووجــدا».

()26

ـره ووق َعــه،
وه��کذا يتوضــح لنــا أن للســؤال آليتــه وحضـ َ
ـوره يف هنــج البالغــة وتأثـ َ

وكأن الســؤال يف هنــج البالغــة دلـ ٌـو يدلــو بــه السـ ُ
ّ
ـائل يف
يف تعزيــز الثقــة وحتصيــل املعرفــة
ـف مــاؤه وال ينضــب ،فيأتيــه مملــو ًء باملعــارف والعلــوم واجلواهــر والكنــوز..
بئـ ٍـر ال جيـ ُّ

ُ
هل ُي ُ
السؤال عليًا عليه السالم؟
زعج
قــد يتســأل البعــض فيقــول :هــل كان أمــر املؤمنــن عليــه الســام ينزعــج مــن بعض

األســئلة؟ فقــد يظهــر ذلــك مــن بعــض املواقــف ،كجوابــه املتقــدم للرجــل الشــامي الذي
الزم��ا و َق��دَ را ِ
��ك! َل َع َّل َ
ي َ
حات��ا ،أو
��ك َظنَنْ َ
��اء ِ َ
ســأله عــن القضــاء والقــدر فقــالَ :و ْ َ
��ت َقض ً

كجوابــه للرجــل الــذي ســأله ملــاذا مل يمــت هــو كــا مــات مهــام عنــد ســاعه للموعظــة
ِ
ـم قـ َ
ـالَ :هكــذا ت َْص َنـ ُـع
البليغــة فقــال عليــه الســام :أمــا َواللَِّ َل َقــدْ ُك ْنـ ُ
ـت أخا ُفهــا َع َل ْيــهُ ،ثـ َّ
ِِ
ِ
واعـ ُ ِ
ا َْل ِ
ـن؟ َفقـ َ
أهلِهــاَ ،فقـ َ
ـال َلـ ُه َقائِـ ٌـلَ :فــا با ُلـ َ
ـال عليه الســام:
ـر ا ُْل ْؤمنـ َ
ـظ ا ْلبال َغـ ُة بِ ْ
ـك يــا أمـ َ
ِ
أجـ ٍ
يـ َ
ـاو ُز ُهَ ،ف َم ْه ـ ً
ا ال َت ُعــدْ ل ِ ْثلِهــاَ ،فإِ َّنــا
ـل َو ْقتــا ال َي ْعــدُ و ُهَ ،و َس ـ َببا ال َيتَجـ َ
ـك! إِ َّن ل ـك ُِّل َ
َو ْ َ
()27
َن َفـ َ
طان َعـ َـى لِســانِ َ
ـث َّ
ك».
الشـ ْي ُ
أن َي ِصـ ْ
ـف اهلل َلـ ُه َحتــى كَا َّنــه َيــراه
كان ســائِل َســأ َل ُه ْ
أو كــا مـ ّـر يف خطبــة األشــباحَ « :و َ
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واجلــواب :يف كل احلــاالت حتــى التــي قــد يبــدو فيهــا انزعــاج مــن قبــل أمــر

املؤمنــن عليــه الســام مل نلحــظ أنــه تــرك الســؤال مــن دون أن جييــب عنــه ،بــل يف

الســؤال الــذي غضــب عنــد ســاعه ،وصعــد املنــر وهــو مغضــب كان اجلــواب مفصـ ً
ا

بخطبــة مــن أطــول خطــب النهــج ،ومــع ذلــك علينــا أن نلحــظ صيغــة الســؤال ،فصيغــة
الســؤال تكشــف عــن أن الســائل يظــن أن هلل صفــات كصفــات املخلوقــات ،ومــن
الســؤال نســتظهر أن هنــاك ميـ ً
ا ولــو كان خفيـ ًا إىل التجســيم « مثلــا نــراه عيانـ ًا» ،ومثــل

هــذا الفهــم الســاذج للركيــزة األوىل والرئيســة للديــن وهــي التوحيــد ،أو ملســألة مهمــة

كالقضــاء ،وممــن يعتــر الرعيــل األول لإلســام ال شــك أنــه أمـ ٌـر يدعــو للتأســف ،وأن
كــون املســلمني هبــذا الوعــي الســاذج ألُمورهــم العقائديــة مدعــاة للغضــب والتأســف
واحلــرة ،الغضــب والتأســف للحــال التــي وصــل إليهــا املســلمون ال مــن الســؤال

كســؤال وال مــن الســائل كســائل فــكأن غضبــه جــزء ال يتجــزء مــن اجلــواب عــن
الســؤال.

معامل السؤال يف نهج البالغة
مــن خــال مطالعــة نصــوص هنــج البالغــة تظهــر لنــا معــامل الســؤال ومالحمــه كــا

يعدهــا أمــر املؤمنــن عليــه الســام ،ونستشــفها مــن ثنايــا كالمــه املبــارك ،وأبــرز معــامل

الســؤال يف النهــج:

أوالً :الســؤال حاجــة نفســية رضوريــة عنــد اإلنســان ،إذ أن حــب االســتطالع

ُبعــدٌ نفســاين مهــم عنــد اإلنســانُ ،جبــل عليــه و ُفطــر ،وهــو املحــرك والدافــع يف احليــاة
اإلنســانية الكتســاب العلــم واملعرفــة ،والســؤال آليــة مهمــة لتلبيــة هــذه الرغبــة ،ولــذا
ِ
ان؛ َطالِـ ِ
ـان الَ َي ْشـ َب َع ِ
ومـ ِ
ـب ُد ْن َيــا ،)28(».ومــن هنــا
ـب ع ْلـ ٍم َو َطالـ ُ
ُ
«من ُْه َ
يقــول عليــه الســامَ :
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حيــرك يف النــاس هــذه الغريــزة والفطــرة اإلنســانية املتمثلــة بحــب
كان عليــه الســام ّ
االســتطالع ،فيقــول هلــم :ســلوين قبــل أن تفقــدوين ،وحيدثهــم عــن العلــوم التــي حيملهــا
ِ
ِِ
ِ
(و َ
ـت َل ـ ُه
أص ْبـ ُ
ـار بِ َيــده إِ َل َصــدْ ِره) َلـ ْـو َ
جــا َ
«هــا إِ َّن َه ُ
صــدره الرشيــفَ :
اهنَــا َلع ْلــا َ ّ
أشـ َ
ُ
ح َل ـ ًة!»
ََ

()29

ـون ِع ْل ـ ٍم َلــو بحـ ُ ِ
ـت َعـ َـى َم ْكنُـ ِ
وقــال عليــه الســامَ « :بـ ِ
ـم
مـ ُ
ـل ا ْندَ َ ْ
ْ ُ ْ
ـت بِــه الَ ْض َط َر ْب ُتـ ُ
ْ ِ
ِ ()30
اب ْال ْر ِشــ َي ِة ِف ال َّط ِ
ي ا ْل َب ِعيــدَ ة».
ــو ِّ
ــر َ
اضط َ
ثاني ًا:الســؤال قنــاة لنقــل األفــكار والعلــوم مــن جيــل إىل جيــل ،وهلــذا وصلتنــا

الكثــر مــن العلــوم واملعــارف عــى أكــف الســؤال ،ونقــرأ يف هنــج البالغــة أن النــاس
يســألون علي ـ ًا عليــه الســام عــن ُأمــور وهــو خيربهــم أنــه ســأل عنهــا رســول اهلل صـ ّـى
اهلل عليــه وآلــه ،فيجيبهــم بــا أجــاب بــه الرســول األكــرم صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه.

ِ
أهـ َـل
ـب بِــه ْ
يف كالمهــ علي��ه الس�لام يف هن��ج البالغ��ة واملر ّق��م بـ�ـ ،155 :وقــد خا َطـ َ
ص��اص ا ْل ِ
ا ْلب�صر ِة َع�لى جه ِ��ة ا ْقتِ
بنــا َعـ ِ
ِ
الحـ� ِمَ ..وقــا َم إ َليـ ِـه َر ُجـ ْـل َوقـ َ
ـالْ :
ـن ا ْل ِف ْتنَـ ِـة،
َ َ
أخ ِ ْ
َ َ
ِ
ـول اللِّ َصـ َّـى اللِّ ع َل ْيـ ِـه َوآلِـ ِـه؟ َفقـ َ
َو َهـ ْـل َســأ ْل َت َر ُسـ َ
الســا ُم« :إِ َّن ـ ُه ََّلــا أ ْن ـز ََل اللَُّ
ـال َع َل ْيــه َّ
سـبحا َنه َقو َلـه( :امل ِ
ـت
ـون) َعلِ ْمـ ُ
ـاس ْ
ـم ال ُي ْف َتنُـ َ
ت ُكــوا ْ
ـب النّـ ُ
أحسـ َ
َ
ُ ْ ُ ْ ُ
أن َي ُقو ُلــوا َآمنّــا َو ُهـ ْ
أن ُي ْ َ
ِ ِ
ـت يــا َر ُسـ َ
أن ا ْل ِف ْتنَ ـ َة ال َتنْـ ِـز ُل بِنــا َو َر ُسـ ُ
ـول
ـن أ ْظ ُه ِرنــاَ ،ف ُق ْلـ ُ
َّ
ـول اللَِّ َصـ ّـى اللُّ َع َليــه َوآلــه َبـ ْ َ
ـال« :يــا عـ ِـى إِ َّن أمتِــى سـي ْف َتن َ ِ
ـر َك اللَُّ ِبــا؟ َفقـ َ
ـن َب ْع ِدي»،
اللَِّ ،مــا َهـ ِـذ ِه ا ْل ِف ْتنَـ ُة ا َّلتِــى ْ
ُون مـ ْ
َ ُ
َّ
َ ُّ
أخـ َ َ
ِ
ـث ْاست ُْشـ ِـهدَ َمـ ِ
ـت :يــا َر ُسـ ُ
أحـ ٍـد َح ْيـ ُ
ـن
ـس َقــدْ ُق ْلـ َ
َف ُق ْلـ ُ
ـن ْاست ُْشـ ِـهدَ مـ َ
ـت ِل َيـ ْـو َم ُ
ـول اللََِّ ،أو َل ْيـ َ
ِ
ِِ
الشــها َدةَُ ،ف َشـ َّـق ذلِـ َ
ـر َف ـإِ َّن َّ
َت َعنِّــى َّ
الشــها َد َة
ـيَ ،ف ُق ْلـ َ
ني َو ِحي ـز ْ
ا ُْل ْســلم َ
ـت ِل« :أ ْبـ ْ
ـك َعـ َ َّ
ِ
ـت :يــا َر ُسـ َ
ـك»؟ َفقـ َ
ـك َلكَذلِـ َ
ـال ِل« :إِ َّن ذلِـ َ
ـن َورائِـ َ
ـك َف َك ْيـ َ
ـول
ـر َك إِذن» ؟ َف ُق ْلـ ُ
مـ ْ
ـف َصـ ْ ُ
ِ
ــر ،ولكِ ِ
ــن َمواطِ ِ
ــن َمواطِ ِ
الشــك ِْرَ ،و َ
ــن ا ْل ُب ْ
ــرى َو ُّ
قــال:
ــن َّ
ــس َهــذا م ْ
اللََِّ ،ل ْي َ
ــن م ْ
ْ
الص ْ ِ َ
والــم ،ويمنُّـ َ ِ ِ
ُون بعـ ِـدى بِأم ِ
ِ
ـمَ ،و َيت ََمنَّـ ْـو َن
ـى إِ َّن ا ْل َقـ ْـو َم َس ـ ُي ْف َتن َ َ ْ
ـم َعـ َـى َر ِّبِـ ْ
ـون بِدين ِهـ ْ
ْ ََُ
ْ
«يــا َعـ ُّ
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كاذبـ ِـة و ْالهــوأ السـ ِ
ِ
ِ
ُ�وـن س�� ْطو َته ،وفيسـت ِ
رامـ ُه بِ ُّ
ـاه َي ِة،
َح ُّل َ
الشـ ُبهات ا ْل َ َ ْ
َر ْ َ
ّ
ون َح َ
ح َت�� ُهَ ،و َي َأمن َ َ َ ُ َ َ ْ
ت بِ َْ ِ ِ
ِ
َفيس ـت ِ
ون َْ
ـت :يــا َر ُسـ َ
ـول اللَِّ،
الربــا بِا ْل َب ْي ـعُِ ،».ق ْلـ ُ
ـح َ
َح ُّل َ
السـ ْ
الد َّيــةَ ،و ِّ
ال ْمـ َـر بِالنَّبِيــذَ ،و ُّ
َْ
ـأى ا َْلنـ ِ ِ
ـك؟ أبِ َمن ِْز َلـ ِـة ِر َّد ٍة أ ْم بِ َمن ِْز َلـ ِـة فِ ْتنَـ ٍـة؟ َفقـ َ
ـم ِعنْــدَ َذلِـ َ
ـال «بِ َمن ِْز َلـ ِـة فِ ْتنَـ ٍـة».
َفبِـ ِّ
ـازل أن ِْز ُلـ ْ
ثالثاً:الســؤال أســلوب تربــوي ناجــح ،ألنــه يتواصــل مــع حاجــة وجدانيــة عنــد

اإلنســان ،لأن الســؤال يتحــدث عــن قضيــة هتــم املتلقــي وتضغــط عــى وجدانــه

وتفك�يره فيندف��ع يف االستفس��ار عنهـ�ا ،فينج��ذب إىل ه��ذا األســلوب انجذاب ـ ٌا وجداني ـ ٌا
بفك��ره وش��عوره ،ويبتع��د ع��ن ال�شرود الذهن��ي واالبتع��اد الروحيــ الذي قــد يعــاين
منــه وهــو يســتمع إىل املحــارضة والــدرس..

ول��هذا ُيع��دّ الس�ؤـال م�نـ االفتتاحي��ات املمي�زـة ال��تي يب��دأ هب��ا املتح��دث الســتدراج

اجلمه�وـر واس��تنهاض تفك�يره ،وحث��ه ع��لى االن��شداد إليه.

والســؤال االفتتاحــي هــو واحــد مــن أبســط وأضمــن الطــرق لکســب تفاعــل

املت ّلقــي.

يف حديث��ه عليــه الس�لام مـ�ع َب ْعـ ِ
أصحابــه لِــا ِعـ ْـز ِم َعـ َـى ا َْلســر إىل اخلَــوارجَ ،و َقــدْ
ـض ْ
قـ َ
ـال لــه :ياأمــر املؤمنــن إن َست ِف َهــذا ا ْل َوقــتَ ،خشــيت أن ال َت ْظفــر بِ ُمــرادكِ ،م ـ ْن
ِ ِ
طريــق ِعلــم النُجــوم فقــال عليــه الســام« :أ َت ْزعــم أ َّنـ َ ِ
ـار
الســا َعة ا َّلتــي َمـ ْ
ـن َسـ َ
ـك َ ْتــدي َإل َّ
ُ ُ
ف الســاع ِة ا َّلتِــي مــن ســار فِيهــا حـ َ ِ
فِيهــا ُ ِ
ـن
ص َ
ـر؟ َف َمـ ْ
َ ْ َ َ َ َ
ـوء؟ َو ُ َتـ ِّـو ُ َّ َ
ف َعنْ ـ ُه ُّ
السـ ُ
ـاق بِــه الـ ُّ ُّ
ـن ِ
ـل ا َْل ْح ُبـ ِ
آنَ ،و ْاسـ َت ْغنَى َعـ ِ
اال ْســتِ َعان َِة بِــاللَِّ ِف َن ْيـ ِ
َصدَّ َقـ َ
ـوب َو َد ْفـ ِع
ـك ِ َبـ َـذا َف َقــدْ َكـ َّـذ َب ا ْل ُقـ ْـر َ
ا َْل ْكــر ِ
ـك َْ
ـك لِ ْل َع ِامـ ِ
ـك بِ َز ْع ِمـ َ
ون َر ِّبـ ِـهِ ،ل َّنـ َ
أن ُيولِ َيـ َ
وهَ ،و َت ْبت َِغــي ِف َق ْولِـ َ
ـك
ال ْمــدَ ُد َ
ـل بِ ْأمـ ِـر َك ْ
ُ
ِ
ـت هدَ ي َتـه َإل الســاع ِة ا َّلتِــي نـ َ ِ
ـر!.
ـال ف َيهــا ال َّن ْفـ َـعَ ،وأمـ َ
َّ َ
أ ْنـ َ َ ْ ُ
ـن الـ ُّ َّ
ـم أ ْق َبـ َـل عليــه الســام َعـ َـى النَّـ ِ
ـاس َف َقـ َ
ـم الن ُُّجــو ِم ّإل
أيــا النَّـ ُ
ـم َو َت َع ُّلـ َ
ـاس إ َّيا ُكـ ْ
ُثـ َّ
ـالَ ُّ :
ِ
مــا ي َتــدَ ى بِـ ِـه ِف بــر أو بحـ ٍـرَ ،فإِنــا تَدْ عــو َإل ا ْلكَها َنـ ِـة ،وا ُْلنَجــم كَا ْلك ِ
َاهـ ِ
ـن
َ
ـنَ ،وا ْلكَاهـ ُ
ُ
َ ِّ ْ َ ْ
َ ِّ ُ
َّ َ
ُْ
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ِ ِ
ــاح ِر ،والس ِ
كَالس ِ
ِ ِ
ــاح ُر كَا ْلكَافِ ِ
ــروا َع َــى ْاســ ِم اللَِّ».
َ َّ
َّ
ــرَ ،وا ْلكَاف ُــر ف النَّــار ،س ُ

()31

ـلوب ناجــح يف تنبيــه الســامع ،فهــو يثــر اهتاممــه وحيــرك غريــزة
رابع ًا:الســؤال أسـ ٌ

حــب االســتطالع لديــه ،وقــد يثــر الســؤال مــن االهتــام وااللتفــاف عنــد الســامع مــا ال
يثــره نفــس الــكالم إذا جــاء بصياغـ ٍـة ُأخــرى.
فعندمــا يتحــدّ ث اإلمــام عليــه الســام عــن م َلـ ِ
ـك املــوت وتوفيــه األنفــس يصــوغ
َ
ٍ
بجملــة مــن االســتفهامات املؤثــرة التــي تأخــذ بمجامــع القلــوب وهتيمــن
الــكالم

عــى النفــوس وتشــدها شــدّ ًا إىل الــكالم ال يمكــن أن يكــون بطــرح الــكالم بصيغتــه

التقريري��ة ،وذل��ك يف الخطبــه رقــم  ،111حيــث قــال الرشيــف الــريض رمحــه اهلل تعــاىل:
ـك ا َْل ِ
ِ
ـس:
��وت َوت ََو ِّف َي ُ�ةـ الأن ُفـ َ
وم��ن خطب��ة ل��ه علي��ه الســام َذ َكـ َـر فيهـ�ا َم َلـ َ ْ
ـف ي َتــو َّف َْ ِ
ِ
ِ
ـن
النـ َ
أحــدا؟ َبـ ْـل َك ْيـ َ َ َ
ـس بِــه إِ َذا َد َخـ َـل َمنْـ ِـزالً أ ْم َهـ ْـل َتــرا ُه إذا َتـ َـو َّف َ
َ"هـ ْـل ُتـ ُّ
ــض ج ِ ِ
ِ ِ
ِف ب ْط ِ ِ ِ
وح أجا َبتْــ ُه بِــإ ْذ ِن َر ِّبــا؟ أ ْم
الــر ُ
ــن َب ْع ِ َ
ــج َع َل ْيــه م ْ
ــن ِّأمــه؟ أ َيل ُ
َ
وارحهــا؟ أ ْم ُّ
ِ
م ُلـ ٍ
ـن ِص َفـ ِـة َ ْ
ـف َي ِصـ ُ
أح َشــائِها َك ْيـ َ
ـوق ِم ْثلِـ ِـه؟!"
ـن َي ْع َج ـ ُز َعـ ْ
ـف إِ َل ـ ُه َمـ ْ
ُه َوســاك ٌن َم َع ـ ُه ِف ْ
خامســ ًا :الســؤال طريقــة ناجحــة يف رفــع الرتابــة وكــر الروتــن ،فعــن طريــق

الســؤال ُيســتج َلب التأثــر يف املتلقــي ،وترفــع الرتابــة التــي قــد تســتويل عــى الــكالم،
ويشــعر معهــا الســامع بامللــل وعــدم االنجــذاب للــكالم.

ومــع مجاليــة كالم أمــر املؤمنــن عليــه الســام ،وهــو أمــر الــكالم وســلطان البيــان،

يضمــن كالمــه بالســؤال ويصــوغ احلديــث بصيغــة
كان عليــه الســام حريصــ ًا أن ّ
االســتفهام ليحــرز شــدّ الســامع إليــه ،وبذلــك نتعلــم درسـ ًا أن الســؤال يف وســط الــكالم
يعمــل عــى ربــط املســتمع باملتكلــم وشــدّ ه إليــه ،ونقــرأ كمثــال عــى ذلــك حديـ َ
ـث أمــر

«أمــا َب ْعــدُ
املؤمنــن عليــه الســام عــن الدنيــا يف اخلطبــة رقــم  110مـ�ن خطـ�ب النهـ�جَّ :
الشــهو ِ
ِ
اج َل ِ
ــت بِا ْل َع ِ
ــة،
ــرةٌُ ،ح َّف ْ
اتَ ،و َ َت َّب َب ْ
ــت بِ َّ َ َ
ُــم الدُّ نْيــاَ ،فإِ َّنــا ُح ْل َ
َفــإِ ِّن َ
أح ِّذ ُرك ُ
ــو ٌة َخ َ
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ــت بِ ْالم ِ
َــت بِا ْلغ ُ ِ
ــت بِا ْل َقلِ ِ
ــن
َو َرا َق ْ
ــالَ ،و َت َز َّين ْ
يــلَ ،و َ َت َّل ْ
ب ُتــاَ ،وال ت ُْؤ َم ُ
َ
ُــرور ،ال تَــدُ و ُم َح ْ َ
ض َارةٌَ ،حائِ َلــ ٌة ،زَائِ َلــ ٌة ،نَافِــدَ ةٌَ ،بائِــدَ ةٌ ،أكَّا َلــ ٌةَ ،غ َّوا َلــ ٌة ،ال َت ْعــدُ و إِذا
َف ْج َعت َُهــاَ ،غ َّ
ــر َار ٌة َ َّ
ِ ِ
ِ ِ
أهـ ِ
ـون َكــا َقـ َ
ـال اللَُّ َت َعـ َ
ـالَ ( :كــم
َناهـ ْ
أن َت ُكـ َ
الر َضــأ ِ َبــا ْ
ـت إِىل ْأمن َّيــة ْ
ت َ
الر ْغ َبــة فيهــا؛ َو ِّ
ـل َّ
أأ ْن َز ْل��ن اه ِم��ن الس ِ
ِ
ـات ْال ْر ِ
اخ َت َلـ َ
كان
ـط بِـ ِـه نَبـ ُ
�ماء َف ْ
ـاحَ ،و َ
الريـ ُ
أص َبـ َ
ض َف ْ
ـح َهشــيام َتـ ْـذ ُرو ُه ِّ
ُ َ َّ
ـن امــرؤٌ ِمنْهــا ِف حـ ٍ
ِ
اللُّ عــى ك ُِّل َ ٍ
ـرةًَ ،و َل ْ َي ْلـ َـق
َ
شء ُم ْق َتــدراَ ).ل ْ َي ُكـ ِ ْ ُ
ْ
َ َْ
ـرة إال أ ْع َق َب ْتـ ُه َب ْعدَ هــا َعـ ْ َ
ِمــن سائِهــا ب ْطنــا إال منَح ْت ـه ِمــن َضائِهــا َظهــرا ،و َل َت ُط َّل ـه فِيهــا ِديم ـ ُة ر َخـ ٍ
ـت
ـاء إال َه َتنَـ ْ
َ َ ُ ْ َّ َ ْ
ُ
َ
َ َ
ْ َ َّ
َ ْ
ـي َل ـه م َتنَ ِّكــرةً ،و ْ ِ
ـر ًة ْ ِ
ِ
ٍ
ِ
ـب
أص َب َحـ ْ
إن َجانـ ٌ
َ َ
ي إذا ْ
َع َل ْيــه ُم ْز َن ـ ُة َبــاءَ ،و َحـ ِـر ُّ
أن ُتْـ َ ُ ُ
ـت َل ـ ُه ُمنْ َتـ َ
ِ
ِ
ِ
ـب َف ْأو َبــى.
اح َلـ ْـو َل َأمـ َّـر من َْهــا َجانـ ٌ
من َْهــا ا ْعـ َـذ ْو َذ َب َو ْ
ـال امــرؤٌ ِمــن َغضار ِتــا ر َغبــا إال أره َق ْت ـه ِمــن نَوائِبِهــا َتعبــا ،وال يمـ ِ
ـي ِمن َْهــا
ْ َ ُ ْ
ْ
َ َ ُْ
َ َ َ
ال َينـ ُ ْ ُ
ٍ
ِ
ور َمــا فِ َيهــاَ ،فانِ َي ـ ٌة فـ ٍ
ِف َجنــاحِ ْأمـ ٍ
ـن
ـان َمـ ْ
أص َبـ َ
ـن إال ْ
ـح َعـ َـى َقــواد ِم َخـ ْـوفَ ،غـ َّـر َارةٌُ ،غـ ُـر ٌ
ِ
ع َليهــا ،الَ َخــر ِف َ ٍ ِ
ــن أ َق َّ
ــل ِمن َْهــا ْاســ َت ْك َث َر ِمَّــا ُي ْؤ ِمنُــ ُه،
ــوىَ ،م ْ
ــن أز َْوادهــا إال ال َّت ْق َ
شء م ْ
َ ْ
ْ
َْ
َو َمـ ِ
زال َعـ َّـا َقلِيـ ٍ
ـن ْاس ـ َت ْك َث َر ِمن َْهــا ْاس ـ َت ْك َث َر ِمَّــا ُيوبِ ُق ـ ُهَ ،و َ
ـل َع ْن ـ ُه.

ِ
ِْ ٍ
ِ
ِ
َكـ ِ
أب ٍة َقــدْ َج َع َل ْت ُه
ـم مـ ْ
ص َع ْتـ ُهَ ،وذي َّ َ
ْ
ـن َواثـ ٍـق ِبــا َقــدْ َف َج َع ْتـ ُهَ ،وذي ُط َمأنينَــة إِ َل ْي َهــا َقــدْ َ َ
ِ
ح ِقــرا ،و ِذي َنخْ ٍ
ــاج،
طانا ُد َّو ٌلَ ،و َع ْي ُشــها َرنِ ٌ
أج ٌ
ــقَ ،و َع ْذ ُبــا َ
ــوة َقــدْ َر َّدتْــ ُه َذليــاًُ ،ســ ْل ُ
َ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ـبابا ِر َمــا ٌمَ ،ح ُّيهــا بِ َعـ َـر ِ
يحهــا
ض َمـ ْـوتَ ،و َصح ُ
أسـ ُ
ـرَ ،وغذاؤُ هــا ســا ٌمَ ،و ْ
َو ُح ْل ُوهــا َصـ ِ ٌ
بِ َع َــر ِ
ُــوبَ ،و َج ُارهــا
ورهــا َمنْك ٌ
وبَ ،و َع ِزيزُهــا َم ْغ ُل ٌ
ض ُســ ْقمٍُ ،م ْلكُهــا َم ْســ ُل ٌ
ــوبَ ،و َم ْو ُف ُ
وب.
َْ
مـ ُـر ٌ

ِ
ـم أ ْطـ َـو َل أ ْعــاراَ ،وأ ْب َقــى آ َثــاراَ ،وأ ْب َعــدَ آمــاالًَ ،وأ َعــدَّ
ـن َ
أ َل ْسـت ُْم ِف َمســاك ِن َمـ ْ
كان َق ْب َل ُكـ ْ
ٍ
ِ
أي إِ ْي َثـ ٍ
َع ِديــداَ ،وأ ْك َثـ َ
ـم َظ َعنُــوا َعنْهــا
أي َت َع ُّبــدَ ،وآ َث ُروهــا َّ
ـف ُجنُــوداَ ،ت َع َّبــدُ وا للدُّ نْيــا َّ
ـارُ ،ثـ َّ
ـر ٍ
بِ َغـ ْ ِ
زاد ُم َب ِّلـغٍَ ،وال َظ ْهـ ٍـر َقاطِـعٍ؟!
ٍ
ِ ٍ
َت
أح َسـن ْ
أن الدُّ نْيــا َســخَ ْ
ـم َّ
ـم بِ َم ُعو َنــةْ ،أو ْ
ـم َن ْفســا بِفدْ َيــةْ ،أو أعا َنت ُْهـ ْ
ت َُلـ ْ
َف َهـ ْـل َب َل َغ ُكـ ْ
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ـم ُص ْح َبـ ًة؟
َُلـ ْ

ِ
ـم بِالنَّوائِـ ِ
ـم
ـبَ ،و َع َّف َر ْ ُتـ ْ
ـم بِا ْل َقـ َـو ِارعَِ ،و َض ْع َض َعت ُْهـ ْ
ـم بِا ْل َفــوادحِ َ ،و ْأو َه َقت ُْهـ ْ
َبـ ْـل ْأر َه َقت ُْهـ ْ
ِ
ناخـ ِـر ،ووطِ َئتْهــم بِا َْل ِ
لِ ْلم ِ
ـب ا َْلنُـ ِ
ـن
ناس ـمَِ ،وأعا َنـ ْ
ـم َر ْيـ َ
ـم َتنَك َُّرهــا َلـ ْ
ـونَ ،ف َقــدْ َرأ ْي ُتـ ْ
ـت َع َل ْي ِهـ ْ
َ َ ُ ْ
َ
ــراق ْالب ِ
ِِ
ِ
ــدَ ،و َه ْ
ــم إِال
دان َلــاَ ،وآ َث َرهــا َو ْ
َ
أخ َلــدَ إِ َل ْيهــا ح َ
ــن َظ َعنُــوا َعنْهــا لف ِ َ
ــل ز ََّو َد ْ ُت ْ

الضنْـ َ
ـم إِال النَّدَ َام ـ َة؟
ـم إِال َّ
َبْ ،أو َ
الس ـغ َ
ـم إِال ال ُّظ ْل َم ـ َةْ ،أو أ ْع َق َبت ُْهـ ْ
ـكْ ،أو َنـ َّـو َر ْت َُلـ ْ
أح َّلت ُْهـ ْ
َّ
ون؟»
ون ،أ ْم إِ َل ْيها َت ْط َمئِن َ
أ َف َه ِذ ِه ت ُْؤثِ ُر َ
ُّون ،أ ْم َع َل ْيها َ ْت ِر ُص َ

سادساً:الســؤال أســلوب قــرآين حــاكاه االمــام عــي عليــه الســام ،فقــد جــاءت

كثــر مــن اآليــات املبــاركات حتمــل مضامينهــا بقوالــب ســؤال ،ملــا ألســلوب الســؤال
مــن مجــال وتأثــر وبصمــة ،ومــن هنــا نلحــظ تأثــر االســتفهام القــرآين يف هنــج البالغــة،

حيــث نلحــظ املقاربــة بــن أشــكال االســتفهام القــرآين وأشــكاله يف هنــج البالغــة ،فمــن
َ
األســاليب التــي اســتخدمها القـ ُ
ـرآن الكريــم يف االســتفهام فعـ ُـل الرؤيــة :قــال تعــاىل( :أ َل ْ
ـك بِ َأ ْص َحـ ِ
ـاب ا ْل ِفيـ ِ
ـف َف َعـ َـل َر ُّبـ َ
َتـ َـر َك ْيـ َ
ـل) (الفيــل ،)1:وهــذا األســلوب نجــده كثــر ًا يف
ِ
ـن
«أو َل ْ َتـ َـر ْوا َإل ا ْلاضـ َ
هنــج البالغــة ،فعــى ســبيل املثــال ال احلــر قــال عليــه الســامَ :
ِ
ِ
ِ
ـون
أهـ َـل الدُّ ْن َيــا ُي ْم ُسـ َ
ـم ال َي ْر ِج ُعـ َ
ـون؟ َو َإل ْا َخ َلــف ا ْل َباقـ َ
ـن ال َي ْب َقـ ْـو َن؟ َأو َل ْسـت ُْم َتـ َـر ْو َن ْ
منْ ُكـ ْ

أحـ َـو ٍ
آخـ ُـر ُي َع ـزَّىَ ،و َ ِ
صيـ ٌـع ُم ْب َتــىَ ،و َعائِــدٌ
ـت ُي ْبكــى َو َ
ال َش ـتَّى ؟ َف َم ِّيـ ٌ
َو ُي ْصبِ ُحـ َ
ـون َعــى ْ
ِ
آخــر بِنَ ْف ِسـ ِـه َيــود ،وطالِـ ِ
ـس بِم ْغ ُفـ ٍ
ـول
ٌ
ُ ُ َ
ـب للدُّ نْيــا َوا َْلـ ْـو ُت َي ْط ُل ُب ـ ُهَ ،وغافـ ٌـل َو َل ْيـ َ َ
َي ُعــو ُدَ ،و َ ُ
ـي ا ْلب ِ
ـاض مــا يمـ ِ
عنْ ـه ،وعــى أ َثـ ِـر ا ْلـ ِ
()32
اقــي».
َ
َ ُ َ َ
َ َْ
وحاكــى اإلمــام عليــه الســام ُاســلوب ًا آخــر مــن األســاليب االســتفهامية يف القــرآن
الكريــم وهــو االســتفهام بصيغــة ليــس املســبوقة هبمزة االســتفهام كقولــه تعــاىلَ :
أ َل ْي َس
ِ ِ
ـن( العنكبــوت ،)68:وقــال تعــاىلَ :
ـم َم ْثـ ًـوى
ـم َم ْثـ ًـوى ل ْلكَاف ِريـ َ
أ َل ْيـ َ
ِف َج َهنَّـ َ
ـس ِف َج َهنَّـ َ
ِ
ُــم ِف ِ
لِ ْل ُم َتك ِّ ِ
ــن
آثــار ْال َّول َ
َب َ
«أو َل ْي َ
يــن( الزمــر ،)60 :فقــال عليــه الســامَ :
ــس َلك ْ
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ِ
ِ
ِ
ــون؟!»( ،)33وقــال عليــه
ُــم َت ْع ِق ُل َ
ُــم ا ْلاض َ
ُم ْز َد َج ٌــر؟ َو ِف آ َبائك ُ
َــر إِ ْن ُكنْت ْ
ــن َت ْب َ
ــر ٌة َو ُم ْعت َ ٌ
ِ
ِ ()35( )34
ـن َهـ ِـذ ِه الدُّ ْن َيــا الدَّ نِ َّيـ ِـةَ ،وا ْل ِ
عاج َلـ ِـة ا ُْلنَغ َِّصــة؟ »
ـس َقــدْ َظ َعنُــوا َجيعــا َعـ ْ
الســام« :أ َل ْيـ َ

ُ
آداب السؤال

أدب وفــن ،ومــن ُيتقــن فــن الســؤال و ُأســلوبه ســيجني ثــار ذلــك نجاحـ ًا
للســؤال ٌ

ومعرفــة ،وال بــد لنــا ونحــن نبحــث يف الســؤال يف رحــاب هنــج البالغــة أن نتتبــع اآلداب

التــي ينبغــي أن تكتنــف الســؤال ،ومــن بعــد ذلــك نثرهــا يف ســلوكية الســؤال عندنــا،

فمــن ُيــرد أن يكــون ناجحــ ًا يف ســؤاله فعليــه
لكـ�ي يــأيت س��ؤالنا دقيقاـ ًـ أنيقــ ًا مثم��ر ًاَ ،

ـرح الســؤال ومتــى ،ليكــون بذلــك ملـ ّ ً
ـا بـــ «فــن الســؤال» ،ونحــن
أن يعــرف كيــف يطـ ُ
نلحـ ُ
ـظ أدب الســؤال وفنّــه يف جانبــي الســؤال ،ومهــا :الســائل واملجيــب ،وهلــذا ســنقف
عنــد كل واحـ ٍـد منهــا عــى حــدة.

أو ًال :آداب السائل
ُيمكننا إمجال آداب السائل يف هنج البالغة بام يأيت:

ـدف مــن ســؤال الســائل هــو معرفـ ُة احلقيقــة ،فالســؤال النموذجي
ـون اهلـ ُ
أوالً:أن يكـ َ

واملثــايل هــو الــذي ينطلــق مــن ســاحة الرغبــة يف العلــم والتطلــع للمعرفــة واالحاطــة

باحلقيقــة ،وهــذا هــو اهلــدف الســامي للســؤال ،وهكــذا جيــب أن يكــون ،لــذا وصــف

أمــر املؤمنــن عليــه الســام املؤمــن العــارف بــأن غاي َتــه املعرفــة وضال َتــه احلكمــةَ « :قــدْ
بــال ع َليهــا ،وا َْلع ِر َف ِ
ِ
ِ
حكْم ِ
ِ ِ
ال ْق ِ
ــن ْ ِ
ــة ِ َبــا،
ــة ُجنَّتَهــاَ ،و َ
َ ْ
أخ َذهــا بِ َجميــ ِع أ َد ِبــا ،م َ
َلبِ َ
َ ْ
ــس ل ْل َ
ِ
ِ ِ
وال َّت َفــر ِغ َلــاَ ،ف ِهـ ِ
()36
حاج ُت ـ ُه ا َّلتِــي َي ْسـ ُ
ـأل َعنْهــا».
ـي عنْــدَ َن ْفســه ضا َّل ُت ـ ُه ا َّلتــي َي ْط ُل ُبهــاَ ،و َ
َ
َ
ُّ
فهدفــه ومنشــوده احلكمــة ،وهــي مطلوبــه وضالتــه ،قــال عليــه الســامِْ :
«الك َْم ـ ُة
ِ
ـنَ ،فخُ ـ ِـذ ِْ
()37
ـل النِّفـ ِ
ضا َّل ـ ُة ا ُْل ْؤ ِمـ ِ
أهـ ِ
ـاق».
ـن ْ
الك َْم ـ َة َو َلـ ْـو مـ ْ
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َــتَ ،فــإِ َّن ِْ
ــذ ِْ
«خ ِ
ُــون ِف َصــدْ ِر
الك َْمــ َة أنّــى كان ْ
وقـ�ال عليـ�ه السـلامُ :
الك َْمــ َة َتك ُ
ــق َف َت َلج َلــج ِف صــدْ ِر ِه حتَّــى َ ْتــرج َفتَســكُن إِ َل ص ِ
ِ ُْ ِ ِ ()38
ا ُْلنافِ ِ
واحبِهــا ِف َصــدْ ر ال ْؤمــن».
َ
ُ َ ْ َ
َ
َ
ْ ُ
التعــرف
إذن فالســؤال ينبغــي أن ال يكــون مــن أجــل الســؤال ،بــل مــن أجــل
ّ

والتع ّلــم واالطــاع ،فــا يكــن الســؤال للتباهــي ،وال يكــن إلحــراج املســؤول ،وهــذا

مــن أهــم آداب الســائل وأدب الســؤال.

ٍ
عضلــة ( أي مســألة
عــي عليــه الســام لســائل ســأله عــن ُم
قــال أمــر املؤمنــن ٌّ

«سـ ْـل َت َف ُّقهــاَ ،والَ ت َْسـ ْ
ـأل َت َعنُّتــا ( ،أي ليكــن
شــديدة) والســائل ابــن الكــواء اخلارجــيَ :

ســؤالك للتفقــه والتعلــم وليــس لل َعنــت وهــو املشــقة تريــد أن تدخــل املشــقة عــى َمــن
ال ِ
ـالَِ ،وإِ َّن ا ْل َعـ ِ
اهـ َـل ا ُْل َت َع ِّلــم َش ـبِي ٌه بِا ْل َعـ ِ
تســأله وتوقعــه يف اخلطأ) َف ـإِ َّن َْ
ـال َ ا ُْل َت َع ِّسـ َ
ـف َش ـبِي ٌه
َ
ــل ا ُْل َتعن ِ
بِ َْ ِ
()39
ِّــت».
الاه ِ َ
يقـ�ول الشــيخ التستـري رمحـ�ه اهلل يف رشح��ه« :فــان اجلاهــل املتع ّلــم شــبيه بالعــامل»،

املتعســف» أي:
حيــث أن قصــده التف ّقــه فيتع ّلــم فيصــر عاملــا بــا تع ّلمــه «و ان العــامل
ّ
اآلخــذ عــى غــر الطريــق «شــبيه باجلاهــل» حيــث أن عملــه نــوع جهالــة.

إذن مــن أدب الســؤال أن يكــون لطلــب التعلــم واملعرفــة ال حلــب الظهــور وايقــاع

املقاب��ل يف املش��قة .ويف ( العقــد الفريــد) :كان ابــن ســرين إذا ســئل عــن مســألة فيهــا

أغلوطـ�ة ،قـ�ال للسـ�ائل :أمسـ�كها حتـ�ى تسـ�أل عنهـ�ا أخـ�اك إبليـ�س.

اس َ
الذك ِ
ــل ِّ
ــأ ُلوا َأ ْه َ
ُ
ُــم َل
ومــن مجيــل إشــارات
ْــر إِ ْن ُكنْت ْ
القــرآن الكريــم قولــهَ ( :ف ْ

ــون) (الأنبيــاء )7 :فحــدد الســؤال بعــدم العلــم.
َت ْع َل ُم َ

بــل هنــاك تفســر للرســوخ يف العلــم يف قولــه تعــاىل والراســخني يف العلــم بــأن

أن
ــم َّ
الرســوخ قــد حصــل بمعرفتهــم حــدود علمهــم ،فقــال عليــه الســامَ :
«وا ْع َل ْ
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ــن ا ْقتِحــا ِم الســدَ ِد ا َْل ْضوب ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ون ا ْل ُغ ُي ِ
ــوب
ــة ُد َ
الراســخ َ
ُ َ
ــم َع ِ َ
يــن َأ ْغن ُ
ــم ا َّلذ َ
ُّ
َاه ْ
ني ِف ا ْلع ْلــ ِم ُه ُ
َّ
ال ْقــرار بِجم َلـ ِـة مــا ج ِه ُلــوا َت ْف ِسـ ِ
ِ
ـب ا َْل ْح ُجـ ِ
ـن ا ْل َغ ْيـ ِ
ـم
ـر ُه مـ َ
َ
تا َف ُهـ ْ
ِْ َ ُ ُ ْ
َ
ـوب َف َمــدَ َح اللَُّ تَعــاىل ا ْع َ
ِ
ِ ِ
ِ
ـن َتنَـ ُ ِ
ـم ا ْل َب ْحـ َ
ـث
بِا ْل َع ْجـ ِـز َعـ ْ
ـم ال َّت َع ُّمـ َـق فيـ َـا َل ْ ُي َك ِّل ْف ُهـ ُ
ـاول َمــا َل ْ ُيي ُطــوا بِــه ع ْلــا َو َسـ َّـمى ت َْرك َُهـ ُ
ِ
ِ
ـك َوالَ ُت َقــدِّ ْر َع َظ َم ـ َة اللَِّ ُس ـ ْب َحا َن ُه َعـ َـى َقــدْ ِر َع ْقلِـ َ
ـر َعـ َـى َذلِـ َ
ـك
َعـ ْ
ـن ُكن ِْهــه ُر ُســوخا َفا ْق َتـ ْ
ِ ِ
َف َت ُكـ َ ِ
()40
ـن».
ـن َْالالكـ َ
ـون مـ َ
ثانيــ ًا :أن يكــون الســؤال للعلــم وللعمــل فيــا يقتــي العمــل بــه ،ومــا فائــدة أن

يســأل الســائل ويتع ّلــم وال يعمــل بــا علــم ،لننظــر إىل أمــر املؤمنــن عليــه الســام وهــو

ـأل رسـ َ
يسـ ُ
ـول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) فيتع ّلــم ويعمــل ويع ِّلــم ،ففــي عهــده ملالــك

األشــر (رضــوان اهلل عليــه) مــن ضمــن مــا أوصــاه أن يكــون وســطي ًا ومعتــدالً يف صــاة
ـن ُمنَ ِّفــرا َوالَ ُم َض ِّيعــاَ ،فـإِ َّن ِف النَّـ ِ
ـك لِلنَّـ ِ
ـت ِف َصالَتِـ َ
ـاس َفـ َ
ـاس
«وإِ َذا ُق ْمـ َ
ا َتكُو َنـ َّ
اجلامعــةَ :
ِ
ـن بِـ ِـه ا ْل ِع َّل ـ ُة َو َل ـ ُه َْ
ت َر ُسـ َ
ـن َو َّج َهنِــي
اج ـ ُةَ ،و َقــدْ َســأ ْل ُ
ـول اللَِّ صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه حـ َ
ال َ
َمـ ْ
ِِ
ــل ِبِــم كَصــا َِة ْ ِ
إِ َل ا ْل َي َم ِ
ــم؟ َف َق َ
(ص ِّ
أص ِّ
ــن َك ْي َ
ــن
ُــن بِا ُْل ْؤمن َ
ــمَ ،وك ْ
ْ َ
ــالَ :
ــف َ
أض َعف ِه ْ
ــي ِبِ ْ
()41
َر ِحيــا)».
ثالثــ ًا :أن يكــون الســؤال عــن األُمــور املهمــة ،والتــي هــي مــورد االبتــاء ،ال أن
يــرك السـ ُ
ـور الواجبــة ويســأل عــن مــا هــو أقــل مــن املســتحب ،فاألهــم ثــم
ـائل األُمـ َ

املهــم .فالســؤال املثمــر هــو الــذي يكــون عــن املهــم مــن األُمــور التــي نعيشــها وتؤ ّثــر يف
حياتنــا ،ويف هــذا قــال أمــر املؤمنــن عليــه الســام« :الَ ت َْسـ ْ
ـونَ ،ف ِفــي ا َّلـ ِـذي
ـأل َعـ َّـا الَ َي ُكـ ُ
()42
َان َلـ َ
ـك ُش ـغ ٌُل».
َقــدْ ك َ
فالســؤال فرصــة للتعلــم وينبغــي اســتثامرها يف أحســن مــا يكــون ،والســؤال عــن
ُام��ور ليس��ت م��ن صل��ب احلي��اة والواق��ع إضاع�� ٌة للفرصةــ ،وقــال عليــه الســام« :إِ َّن اللََّ
ـم ُحــدُ ودا َفـ َ
ـض َفـ َ
ـم َف َرائِـ َ
ـن
ـم َعـ ْ
ا َت ْعتَدُ َ
ا ت َُض ِّي ُع َ
وهــاَ ،و َنَا ُكـ ْ
وهــاَ ،و َحــدَّ َل ُكـ ْ
ـر َض َع َل ْي ُكـ ْ
ا ْفـ َ َ
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اء َو َل ْ َيدَ ْع َهــا نِ ْسـ َيانا َفـ َ
اء َفـ َ
وهــا».
ُوهــا َو َسـك َ
ا َت َت َك َّل ُف َ
ـم َعـ ْ
ا َتنْت َِهك َ
َت َل ُكـ ْ
ـن َأ ْشـ َي َ
َأ ْشـ َي َ

()43

ويف هنايــة خطبــة األشــباح التــي أجــاب فيهــا اإلمــام عليــه الســام عــن ذلك الســائل
الســائِ ُل َفـ َـا َد َّلـ َ
آن
ـك ا ْل ُقـ ْـر ُ
أيــا َّ
الــذي ســأله عــن صفــات اهلل قــال عليــه الســامَ « :فا ْن ُظـ ْـر ُّ َ
ِ
الشـي َط ُ ِ
ع َليـ ِـه ِمـ ِ ِ ِ
ـم بِـ ِـه َو ْاسـت َِض ْئ بِ ُنـ ِ
ـور ِهدَ ا َيتِـ ِـه َو َمــا َك َّل َفـ َ
ـس
ان ع ْل َمـ ُه مَّــا َل ْيـ َ
ْ
ـك َّ ْ
ـن ص َفتــه َفا ْئ َتـ َّ
َ ْ
ِ
ِف ا ْلكِ َتـ ِ
ـاب َع َل ْيـ َ
ـي َصـ ّـى اللُّ َع َليـ ِـه َوآلِــه َوأئِ َّمـ ِـة ُْالــدَ ى أ َثـ ُـر ُه َفــكِ ْل
ـك َف ْر ُضـ ُه َوالَ ِف ُسـنَّة النَّبِـ ِّ
()44
ـك ُمنْت ََهــى َحـ ِّـق اللَِّ َع َل ْيـ َ
ِع ْل َمـ ُه َإل اللَِّ ُسـ ْب َحا َن ُه َفـإِ َّن َذلِـ َ
ـك».
ُ
ــن الســؤال ،أي يعــرف فــ َّن الســؤال وأد َبــه ،ألن
رابعــ ٌا:أن يكــون
الســائل َح َس َ

َ
عــي عليــه الســامَ « :مــن
الســؤال نصــف اجلــواب كــا يقــال .ومــن أقــوال اإلمــام ّ
َ ِ
()45
ــم».
أحســ َن
الســؤال َعل َ

لنقــرأ ســؤاالً حســن ًا مجي ـ ً
ا يف النهــج ويف نفــس الوقــت هــو ســؤال دقيــق :ســأل
ــئل :أ ُّي�ما أفض ُ��ل الع��دل ِ
جلوــد؟ َف َقـ َ
أمـير املؤمن�ين عليـ�ه السـلام سا ٌ
ـال عليــه الســام:
أو ا ُ
َ
«ا ْلعــدْ ُل ي َضــع ْالمــور مو ِ
اض َع َهــاَ ،و ُْ
الــو ُد ُ ْ
ـن ِج َهتِ َهــاَ ،وا ْل َعــدْ ُل َســائِ ٌس َعــا ُّم،
ي ِر ُج َهــا َعـ ْ
َ ُ ُ َ ََ
َ
()46
الــو ُد َعـ ِ
َو ُْ
أش ُف ُهـ َـا َوأ ْف َض ُل ُهـ َـا».
ـار ٌض َخـ ُّ
ـاصَ ،فا ْل َعــدْ ُل ْ َ
العــدل خيتلــف عــن اجلــود ،فالعــدل يضــع األُمــور يف مواضعهــا ،أمــا اجلــود

فيخرجهــا مــن مواضعهــا إىل جهــة اخلــر واإلحســان ،فــإذا كان لــك حــق عــى شــخص

فــإن أخذتــه بإنصــاف فهــو عــدل ،وان عفــوت عنــه فهــو جــود ،هــذا أوال ،وثانيــا :العدل

ـائس عــام أي نظــام شــامل للحيــاة بينــا اجلــود عــارض خــاص ،أي له حــاالت خاص
سـ ٌ

يف مواقــع معينــة يف احليــاة.

وهبــذا يكــون الســؤال الواضــح املختــر الدقيــق يعـ ّـر عــن ف ـ ّن خــاص ينبغــي أن

يتحـ ّـى بــه الســائل.
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ـائل لطيفـ ًا يف ســؤاله ،فيطــرح ســؤاله بـ ٍ
خامسـ� ًا:أن يكــون السـ ُ
ـأدب ولطــف ويبتعــد

عــن اخلشــونة واجلفــوةّ ،
ألن الســائل بحاجــة إىل املجيــب فعليــه أن يتل ّطــف يف ســؤاله،
وه��ذا هوــ األدب الق��رآين ال��ذي نق��رؤه يف قصــة نبــي اهلل موســى عليــه الســام مــع
َ
الع��ال فلـ�قد كان موس��ى علي��ه السلـام يف غايــة التلطــف عنــد ســؤال اخلــر يف اتباعــه
ـك َعـ َـى َأ ْن ُت َع ِّل َمـ ِ
والتعلــم منــه ،قــال تعــاىلَ  :قـ َ
وســى َهـ ْـل َأ َّتبِ ُعـ َ
ـت
ـن ِمَّــا ُع ِّل ْمـ َ
ـال َل ـ ُه ُم َ

ُر ْشــد ًا .ول��ذا يق��ول ال��رازي اآلداب التــي اشــتملتها اآليــة« :اعلــم أن هــذه تــدل عــى
أن موســى عليــه الســام راعــى أنواعـ ًا كثــرة مــن األدب واللطــف عندمــا أراد أن يتعلــم
«هـ ْـل َأتَّبِ ُعـ َ
ـك» ،وثانيهــا أنــه
مــن اخلــر ،فأحدهــا أنــه جعــل نفســه تابع ـ ًا لــه ألنــه قــال َ
اســتأذن يف إثبــات هــذه التبعيــة ،فإنــه قــال هــل تــأذن يل أن أجعــل نفــي تبعـ ًا لــك وهــذا

مبالغــة عظيمــة يف التواضــع».

()47

وهذا مــا نلمســه يف هنــج البالغــة مــن استحســان للســؤال اللطيــف وذ ّم للســؤال

مهــام وكان رج ـ ً
ا عابــد ًا حيــث
اخلشــن ،ومثــال الســؤال اللطيــف كثــر ومنهــا ســؤال ّ
ِ
َأن أ ْن ُظـ ُـر
ـن ِصـ ْ
ـن َح َّتــى ك ِّ
ـف ِ َل ا ُْلت َِّقـ َ
ـر ا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
ق��ال ألمـير املؤمنـين علي��ه الســام :يــا أمـ َ
ِ
ـم َقـ َ
أح ِس ـ ْن ( َفــإِ َّن
هــا ُم ا َّتـ ِـق اللََّ َو ْ
ـال :يــا َ َّ
ـمَ ،ف َت َثا َقـ َـل عليــه الســام َع ـ ْن َج َوابِــهُ ،ثـ َّ
إِ َل ْي ِهـ ْ
ِ
اللَّ مـ ِ
ـم ُم ْ ِسـن َ
هــا ٌم بِ ِذلِـ َ
ـك ا ْل َقـ ْـو ِل َح َّتــى َعـ َـز َم
ـم َي ْقنَـ ْ
َ َ
ـع َ َّ
ُون)َ .ف َلـ ْ
ـع ا َّلذيـ َن ا َّت َقـ ْـوا َوا َّلذيـ َن ُهـ ْ
ِ
ِ
ِ
()48
ـم َقـ َ
ـال"..
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــهُ ،ثـ َّ
َع َل ْيــهَ ،ف َحمــدَ اللََّ َوأ ْثنَــى َع َل ْيــه َو َصـ َّـى َعـ َـى النَّبِـ ِّ
ومثــال الســؤال اخلشــن املتعنــت ســؤال ابــن الكــواء الــذي قــال فيــه أمــر املؤمنــن

عليــه الســام« :سـ ْـل تف ّقه ـ ًا وال تســل تعنت ـ ًا»

()49

ثانيًا :آداب اجمليب
كــا أن عــى الســائل أن ُييــط بــأدب الســؤال فعــى ا ُملجيــب أن يتحـ ّـى أيضـ ًا بــأدب

اجلــواب وفنّــه.

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني
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عنــد التأمــل يف نصــوص هنــج البالغــة يمكننــا أن نقــف عنــد ترصحيــات وإشــارات

آلداب املجيــب حتــدّ ث عنهــا ســيد الوصيــن أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليــه

الســام ،ومنهــا:

أوالً :احــرام الســائل واحــرام الســؤال ،وهــذا أدب مهــم جيب أن نُدركَه ونســتوعبه

إذ عــى املســؤول أن ُيبــدي احرتامــه للســؤال وللســائل وال يتســهز ُء بــه ألنــه اســتهزاء

ـزود مــن
بالعلــم واملعرفــة ،فالســائل ُيريــد أن يســر يف طريــق العلــم ويبتغــي التع ّلــم والتـ ّ
املعرفــة ،وعــى املجيــب إعانتــه عــى ذلــك ،بــل عليــه أن يعــرف أن هنــاك ح ّق ـ ًا للســائل

وجيــب عليــه أن يــؤدي هــذا احلـ ّـق بإجابتــه.

قــال أمــر املؤمنــن عليــه الســام لبعــض أصحابــه وقــد ســألهَ :ك ْي َ
ُــم
ــف َد َفعك ْ
هــذا ا َْلقــا ِم وأ ْنتُــم أح ُقبِ ِ
ــن َ
ــه؟
َ ْ َ
ُــم َع ْ
َق ْو ُمك ْ

ـال َع َليـ ِـه الســام« :يــا َ ِ
ـك َل َقلِـ ُـق ا ْل َو ِضـ ِ
ـن( ،)50ت ُْر ِسـ ُـل ِف َغـ ْ ِ
أسـ ٍـد ،إِ َّنـ َ
ـر
أخــا َبنــي َ
َفقـ َ ْ َّ ُ َ
ــق ا َْلســأ َل ِة ،و َق ِ
ِ
ِ ()52
َســدَ ٍد(َ )51و َل َ
ــمَّ ،أمــا
الص ْه
ــد ْاســ َت ْع َل ْم َ
َ
ــك َب ْعــدُ ذ َم َامــ ُة ِّ
ت َفا ْع َل ْ
ــر َو َح ُّ ْ
ِ
ون بِالرس ِ
اال ْســتِ ْبدَ ا ُد َع َل ْينَــا ِ َب َ
ــول َص ّ
ــى اللُّ
ــن ْال ْع َل ْ
ــذا ا َْل َقــا ِم َون َْح ُ
ــو َن ن ََســبا َو ْال َشــدُّ َ َّ ُ
ـوس
ـوس َقـ ْـومٍَ ،و َســخَ ْ
ـح ْ
َع َليـ ِـه َوآلِــه ن َْوطــا َفإِ َّنَــا كَا َنـ ْ
ت َعن َْهــا ُن ُفـ ُ
ت َع َل ْي َهــا ُن ُفـ ُ
ـت أ َثـ َـر ًة َشـ َّ
ــه ا ْل ِقيام ِ
الكَــم اللَُّ وا َْلعــود إِ َلي ِ
ــة.
َ
آخ ِر َ
َ َ
َ ْ َ ُ ْ
يــنَ ،و َْ ُ
ِ
َو َد ْع َعن َ
يح ِف َح َج َراتِ ِه
ْك َنْبا ص َ

يث الرو ِ
ِ
ِ
ِ
اح َل)
( َو َلك ْن َحديثا َما َحد ُ َّ َ

ـب ِف ا ْبـ ِ
ـم َْ
انَ ،ف َل َقــدْ ْ
أض َحكَنِــي الدَّ ْهـ ُـر َب ْعــدَ إِ ْبكَائِـ ِـه َوالَ َغـ ْـر َو
ـن ِأب ُس ـ ْف َي َ
ال ْطـ َ
َو َه ُلـ َّ
واللَِّ َفيــا َلــه َخ ْطبــا يســ َت ْف ِر ُغ ا ْلعجــب ويكْثِــر ْالود ،حــاو َل ا ْل َقــوم إِ ْط َفــاء ن ِ ِ
ــن
ُــور اللَِّ م ْ
َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ
َ ُ
َ
ُْ
َ ْ
َ
وعـ ِـه ،وجدَ حــوا بينِــي وبينَهـ ِ
احـ ِـه ،وســدَّ َفــو ِار ِه ِمــن ينْب ِ
ِمصب ِ
شبــا َوبِيئــاَ ،ف ـإِ ْن ت َْرت َِفـ ْـع
ْ َ ُ
َّ
ْ َ
َ َ ُ َْ ََْ ُ ْ
َ َ
ـم ْ
م ِض ِ
مــن ا ْلب ْلــوى أحِ ْله ِ
عنَّــا وعنْه ِ
ــهَ ،وإِ ْن َتك ِ
ــن َْ
ــق َع َ
ــرى ( َفــا
ــى َ ْ
ال ِّ
ــم م َ
ُــن ْالُ ْخ َ
ــم َ ُ َ َ ْ ُ ْ
َ َ َ ُ ْ
ِ
ٍ
()53
ــب َن ْف ُس َ
ــون)».
يــم بِــا َي ْصنَ ُع َ
ت َْذ َه ْ
ــر ات ،إِ َّن اللَّ َعل ٌ
ــم َح َ
ــك َع َل ْي ِه ْ
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وق��ال الراون��دي يف رشحــه« :ويقــال للرجــل غــر الثابــت القــدم يف االمــر هــو «

قلــق الوضــن » أي هــو مضطــرب شــاك فيــه»( ،)54وقول��ه عليــه الســام «ترسـ ُـل مــن

غــر ســدد» ،ق��ال التُّس�تري يف رشحهــ :واملــراد تتكلــم يف موضــع ال ينبغــي التكلــم فيــه

لعــدم قدرتــك عــى جــران مــا حيــدث منــه ألنــه عليــه الســام كان يف أصعــب موقــف
بصفـين.

()55

ِ
«و َلـ َ
الص ْهـ ِـر َو َحـ ُّـق ا َْل ْســأ َل ِة
ـك َب ْعــدُ ذ َم َام ـ ُة ِّ
واملهــم عندنــا اآلن قولــه عليــه الســامَ :

ـم ».فاإلمــام عليــه الســام يعــدُّ مــن حقــوق الســائل عــى املســؤول
َو َقـ ِـد ْاسـ َت ْع َل ْم َ
ت َفا ْع َلـ ْ
أن ُييبــه عــن مســألته إذا توفــرت رشوط اإلجابــة ،بــل الســؤال هنــا قــد جــاء يف غــر
حملــه ،ألن يف أصعــب موقــف مــن مواقــف حــرب صفــن ،وأنــه لــن يغــر شــيئ ًا بمعرفتــه

ولــن يســتدرك مــا فــات.

ـذر عــن اإلجابــة إذا كان جاه ـ ً
ا هبــا ،إذ ليــس مــن العيــب أن يقــول
ثاني ـ ًا :أن يعتـ َ

اإلنســان إذا ُســئل عــن يشء ال يعرفــه « ال أدري» ،ولكــن العيــب أنــه ال يدري ويســتحي

مــن قــول « ال أدري» ،أو يأنــف أن يقوهلــا!!

ـت َم َقاتِ ُل ـ ُه،)56(.
ـن َتـ َـر َك َقـ ْـو َل الَ َأ ْد ِري ُأ ِصي َبـ ْ
يقــول أمــر املؤمنــن عليــه الســامَ :مـ ْ
ـف ِ
العلــم.
ومقاتــل اإلنســان :املواضــع التــي إذا ُأصيبــت قتلتــه ،ولــذا قيــل :ال أعلــم نصـ ُ
ُصاب مقات ُل ُه؟
ملاذا التارك لقول «ال أدري» ت ُ

ألن الــذي ُيريــد أن جييــب عــن كل ســؤال ويظ ـ ّن أنــه يعــرف َّ
كل يش وال حاجــة

��ع لكسـ�ب علمـ ٍـ وال لتحصيــل معرفــة ،ومــن شــعر الغــرور
لقــول ال أدري فهــذا لــن يس َ
الرقــاع:
بالعل��م قوــل عَدي بــن ِّ

و َع ِلم ُت حتَّى ما ُأ ِ
سائل عامل ًا
ْ َ

ٍ
ِ
لكي َأ ْز َدا َدها
َع ْن ع ْلم واحدة ْ

()57
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و َمن ادعى االحاط َة بالعلوم واألشياء فهو جاهل.

عرفت شيئ ًا وغابت عنك أشيا ُء
قل للذي يدعي يف العلم معرف ًة
َ

وهلــذا قــال اهلل تعــاىل لنبيــه الكريــم ّ
صــى اهلل عليــه وآلــه( :وقــل ريب زدين علــ ًا)

( ،)58ومــن يظــن أنــه يعــرف ّ
كل يشء وبمقــدوره اإلجابــة عــن كل ســؤال فســيوقع نفســه

باملهالــك ففــي ( العقــد الفريــد) قــال مقاتــل وقــد دخلتــه أهبــة العلــم :ســلوين عـ ّـا حتــت
العــرش إىل أســفل مــن الثــرى ،فقــام إليــه رجــل وقــال :مــا نســألك عـ ّـا حتــت العــرش

وال أســفل مــن الثــرى ،ولكــن نســألك عـ ّـا كان يف األرض ،وذكــره اللّ يف كتابــه ،أخــرين

عـ�ن كلـ�ب أهـ�ل الكهـ�ف مـ�ا كان لونـ�ه ؟ فأفحمـ�ه.

وفيــه أيضــا قــال قتــادة :مــا ســمعت شــيئا قــط وال حفظــت شــيئا قــط فنســيته ،ثــم

قــال :يــا غــام هــات نعــي ،فقــال مهــا يف رجليــك!

()59

إذن عــى املــرء أال يســتحي وال يأنــف مــن قــول « ال أدري» جواب ـ ًا عــا ال يعلمــه،
وال ينبغــي لــه أن يتحــرج مــن ذلــك ،يقــول أمــر املؤمنــن عليــه الســامِ ُ :
ـم
«أوصي ُكـ ْ
ّ
ِ
ـاط َا ْ ِ
لبِـ ِ
بِخَ ْمـ ٍ
ـم إِالَّ
ـم إِ َل ْي َهــا آ َبـ َ
ـت لِ َذلِـ َ
ـك َأ ْه ـ ً
ـل َلكَا َنـ ْ
ا الَ َي ْر ُجـ َـو َّن َأ َحــدٌ منْ ُكـ ْ
ض ْب ُتـ ْ
ـس َلـ ْـو َ َ
ِ
ِ
ـم َأ ْن َي ُقـ َ
َر َّب ـ ُهَ ،والَ َ َ
ـم،
ـن إِالَّ َذ ْن َب ـ ُهَ ،والَ َي ْس ـتَح َ َّ
يا َفـ َّ
ـول الَ َأ ْع َلـ ُ
ي َأ َحــدٌ إِ َذا ُســئ َل َعـ َّـا الَ َي ْع َلـ ُ
والَ يســت ِ
ــر َفــإِ َّن َالص ِ
َح َ َّ َ
الص ْ ِ
ــن
ُــم بِ َّ
ــر م َ
لــي َء َأ ْن َي َت َع َّل َمــ ُهَ ،و َع َل ْيك ْ
َ َ ْ
ي أ َحــدٌ إِ َذا َل ْ َي ْع َلــ ِم َا َّ ْ
َّ ْ َ
ــد ،والَ َخــر ِف جس ٍ
ِ
ليــا ِن كَالــر ْأ ِ ِ
ــد الَ َر ْأ َس َم َعــ ُهَ ،والَ ِف إِ ٍ
ــر
ــن َا َْل َس َ
سم َ
َْ َ َ
َّ
َ
َا ْ ِ َ
يــان الَ َص ْ َ
()60
َم َع ـ ُه».
إذن عــى اإلنســان أال يســتحي مــن :قــول ال أعلــم إذا ُســئل عــا ال يعلمــه ،وأن

يتع ّلــم مــا مل يعلــم.

وهكــذا يرشــدنا أمــر املؤمنــن عليــه الســام إىل األدب الكبــر يف اإلجابــة ويف
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تواضــع اإلنســان للعلــم وإقــراره باجلهــل ،وهــو أدب غائــب عنــد الكثــر مــن النــاس
ـم َاللَُّ
ـون َمدْ ُخو ُلـ َ
وصـ َ
ـون إِالَّ َمـ ْ
ـاس َمنْ ُق ُ
«و َالنَّـ ُ
فلــذا يقــول اإلمــام عليــه الســامَ :
ـن َع َصـ َ
ـن َف ْضـ ِ
ـم ُم َت َك ِّلـ ٌ
ـل َر ْأيِـ ِـه َا ِّلر َضــا
َســائِ ُل ُه ْم ُم َت َعنِّـ ٌ
ـم َر ْأي ـ ًا َيـ ُـر ُّد ُه َعـ ْ
ـف َي ـكَا ُد َأ ْف َض ُل ُهـ ْ
ـت َو ُ ِمي ُب ُهـ ْ
َحي ُله َا ْلكَلِم�� ُة َا ْلو ِ
ِ
()61
اح��دَ ةُ».
��م ُع��ود ًا َتنْك ُ
َ
َ��ؤ ُه َال َّل ْح َظ�� ُة َوت َْس��ت ُ
َ
لس��خْ ُط َو َي��كَا ُد َأ ْص َل ُب ُه ْ
َو َا ُّ
ومدخولــون أي مصابــون بعقوهلــم ،قــد دخلــت فيهــا العيــوب ،كيــف ذلــك؟ قــال:
ـم ُم َت َك ِّلـ ٌ
ـف.
َســائِ ُل ُه ْم ُم َت َعنِّـ ٌ
ـت َو ُ ِمي ُب ُهـ ْ

وقــال عليــه الســام يف احلكمــة « :182الَ َخــر ِف َالصمـ ِ
ـت َعـ ِ
ـن َا ُْل ْكـ ِم َكـ َـا َأ َّنـ ُه الَ
َّ ْ
َْ
ال ْهـ ِ
ـر ِف َا ْل َقـ ْـو ِل بِ َْ
ـل».
َخـ ْ َ
ثالث�� ًا :أن يكــون اجلــواب مناســب ًا للســائل مالئــ ًا لــه ،وقــد ورد احلديــث عــن
النبــي ّ
نكلــم النــاس عــى قــدر
معــارش األنبيــاءُ ،أمرنــا أن
صــى اهلل عليــه وآلــه« :إنــا
َ
ّ
َ

عقوهلــم»( ،)62إذن عــى املجيــب أن جييــب الســائل عــى قــدر عقلــه وبجـ ٍ
ـواب مناســب
ومفه��وم وواض��ح ،ومثال��ه م��ن النهــج َقولــه عليــه الســام َو َقــدْ ُسـ ِـئ َل َع ـ ْن َم َســا َف ِة َمــا
ِ
ــر ِق َو َا َْل ْغ ِ
ــن َا َْل ْ ِ
ــر ِ
ــم ِ
بَ ،ف َق َ
ــو ٍم لِ َّ
س.
َب ْ َ
ــر ُة َي ْ
لش ْ
ــال عليــه الســامَ :مس َ
يعل�قـ اب�نـ أيب احلدي��د املعت��زيل ع�لى هذــا اجلوــاب فيقــول :وهــذا اجلــواب تســميه

احلكـماء جوابــا إقناعي��اً ألن الســائل أراد أن يذكــر لــه كميــة املســافة مفصلــة نحــو أن

يقــول بينهــا ألــف فرســخ أو أكثــر أو أقــل فعــدل عليــه الســام عــن ذلــك و أجابــه بغــره
و هــو جــواب صحيــح ال ريــب فيــه لكنــه غــر شــاف لغليــل الســائل وحتتــه غــرض

صحيــح وذلــك ألنــه ســأله بحضــور العامــة حتــت املنــر فلــو قــال لــه بينهــا ألــف فرســخ

مثــا لــكان للســائل أن يطالبــه بالداللــة عــى ذلــك والداللــة عــى ذلــك يشــق حصوهلــا

عــى البدهيــة ولــو حصلــت لشــق عليــه أن يوصلهــا إىل فهــم الســائل ،ولــو فهمها الســائل

ملــا فهمتهــا العامــة احلــارضون ولصــار فيهــا قــول وخــاف وكانــت تكــون فتنــة أو شــبيه ًا
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بالفتنــة ،فعــدل إىل جــواب صحيــح إمجــايل أســكت الســائل بــه وقنــع بــه الســامعون أيض ًا
واستحس��نوه ،وه��ذا م��ن نتائ��ج حكمت��ه علي��ه الس�لام».

()63

ـن للســائل ،وهــذا مــن آداب اإلجابــة عــن الســؤال،
رابع ًا:توضيــح اجلــواب مــا أمكـ َ

يوضــح اجلــواب مــا أمكــن للســائل ،وقــد حيتــاج املجيــب إىل
إذ ينبغــي للمجيــب أن ّ

ـي بــن
اســتخدام اإلشــارة وغريهــا يف توضيــح جوابــه ،وهــذا مــا نســتنتجه مــن فعــل عـ ِّ
يوضــح للســائل جوابــه عــن ســؤاله ،عندمــا قــالَ :
«أ ُّ َيــا
أيب طالــب عليــه الســام وهــو ّ
َالنَّــاس مــن عــر َ ِ
اويـ َـل َالر َجـ ِ
ا َي ْسـ َـم َع َّن فِيـ ِـه َأ َق ِ
ـن َأ ِخيـ ِـه َوثِي َقـ َة ِديـ ٍ
ـن َو َســدَ ا َد َط ِريـ ٍـق َفـ َ
ـال
ف مـ ْ
ِّ
ُ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ُم َو َباطِـ ُـل َذلِـ َ
لسـ َـها ُم َو ُيِيـ ُـل َا ْلـ َك َ
يع
ـور َو َاللَُّ َســم ٌ
ـك َي ُبـ ُ
ـئ َا ِّ
َأ َمــا إِ َّنـ ُه َقــدْ َي ْرمــي َا َّلرامــي َو ُ ْتطـ ُ
ـن َا َْلـ ِّـق َو َا ْل َباطِـ ِ
ـل إِالَّ َأ ْر َبـ ُـع َأ َصابِـ َـعَ ،ف ُسـ ِـئ َل عليــه الســام َع ـ ْن
ـس َبـ ْ َ
َو َشـ ِـهيدٌ َأ َمــا إِ َّن ـ ُه َل ْيـ َ
ِ ِ
معنَــى َقولِـ ِـه هـ َـذاَ ،فجمــع َأصابِعـه وو َضعهــا بـ َ ِ ِ
ـالَ :ا ْل َباطِـ ُـل َأ ْن َت ُق َ
ـم َقـ َ
ول
ْ َ
َْ
ـن ُأ ُذنــه َو َع ْينــهُ ،ثـ َّ
َ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ
سـ ِ
()64
ت َو َا َْلـ ُّـق َأ ْن َت ُقـ َ
ـت.
ـول َر َأ ْيـ ُ
ـم ْع ُ
َ
خامسـ ًا :أال يطــرح اجلــواب الصحيــح يف زمحــة األجوبــة العديــدة ،فيخفــى اجلــواب
ــم
عــي عليــه الســام« :إِ َذا ا ْز َد َح َ
الصائــب يف زمحــة األجوبــة الكثــرة ،يقــول اإلمــام ٌّ
ِ
()65
َْ
اب».
الصـ َـو ُ
ـي َّ
الـ َـو ُ
اب َخفـ َ
فــإذا ســئلت عــن ٍ
يشء وأعطيــت األجوبــة العديــدة سـتُعطي معهــا احلــر َة للســائل
ُ َ
ـواب خمتلـ ٍ
كل واحــد منهــم بجـ ٍ
بأهيــا يأخــذ ،وكذلــك إذا كثــر املجيبــون عــن الســؤالُّ ،
ـف
فيكــون اجلــواب كسـ ٍ
ـط ِ
ـفينة ك ُثــر َسـ َفنُها ،ولــذا قيــل :اللغـ ُ
ـب ال َغلــط.
يوجـ ُ
وهكذا نعرف أنه يف زمحة األجوبة وازدحامها خيفى الصواب.

وهبــذا نكــون قــد تعرفنــا عــى مــا يمتلكــه الســؤال مــن أمهيــة حتدونــا لاللتفــات

إليهــا بغيــة اســتثامر الســؤال كفرصــة ثمينــة للتعلــم والتــزود مــن املعرفــة ،وتعرفنــا عــى

معــامل الســؤال ومالحمــه يف هنــج البالغــة ،ومــاذا يمثــل الســؤال يف نظــر أمــر املؤمنــن
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عــي عليــه الســام ،ثــم توقفنــا عنــد أدب الســؤال وفنــه مــن خــال تتبــع نصــوص هنــج

البالغــة ،ومــا أكــدت عليــه مــن أدب وفــن يف طــريف الســؤال ومهــا الســائل واملجيــب.
نســأل اهلل تبــارك وتعــاىل أن جيعــل النفــع والفائــدة فيــا كتبتــه ،وأن يضيــف شــيئ ًا

ولــو يســر ًا إىل مكتبــة هنــج البالغــة الفاخــرة.

نتائج البحث

أوالً :السؤال حاجة نفسية رضورية عند اإلنسان.

ثاني ًا:السؤال قناة لنقل األفكار والعلوم من جيل إىل جيل.
ثالثاً:الس��ؤال أس�لـوب تربــوي ناج�حـ ،ألنــه يتواصــل مــع حاجــة وجدانيــة عنــد

اإلنســان.

ـلوب ناجــح يف تنبيــه الســامع ،فهــو يثــر اهتاممــه وحيــرك غريــزة
رابع ًا:الســؤال أسـ ٌ

حــب االســتطالع لديــه.

خامســ ًا :الســؤال طريقــة ناجحــة يف رفــع الرتابــة وكــر الروتــن ،فعــن طريــق

الســؤال ُيســتج َلب التأثــر يف املتلقــي.

سادساً:الســؤال أســلوب قــرآين حــاكاه االمــام عــي عليــه الســام ،فقــد جــاءت

كثــر مــن اآليــات املبــاركات حتمــل مضامينهــا بقوالــب ســؤال ،ملــا ألســلوب الســؤال
مــن مجــال وتأثــر عــى املتلقــي.

أدب وفــن ،ومــن ُيتقــن فــن الســؤال و ُأســلوبه ســيجني ثــار ذلــك
ـابع :للســؤال ٌ
سـ ً

نجاحـ ًا ومعرفــة

ثامن�� ًا :آداب الس�اـئلُ :يمكننــا إمجــال آداب الســائل يف هنــج البالغــة بــا يــأيت:-1:أن
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يكـ َ
ـدف مــن ســؤال الســائل هــو معرفـ ُة احلقيقــة ،فالســؤال النموذجــي واملثــايل هــو
ـون اهلـ ُ

الــذي ينطلــق مــن ســاحة الرغبــة يف العلــم والتطلــع للمعرفــة واالحاطــة باحلقيقــة-2.

أن يكــون الســؤال للعلــم وللعمــل فيــا يقتــي العمــل بــه -3.أن يكــون الســؤال عــن
األُمــور املهمــة ،والتــي هــي مــورد االبتــاء-4.أن يكــون السـ ُ
ـائل َح َس ـ َن الســؤال ،أي
ـؤال نصــف اجلــواب-5 .أن يكــون السـ ُ
يعــرف ف ـ َّن الســؤال وأد َبــه ،ألن السـ َ
ـائل لطيف ـ ًا
يف ســؤاله ،فيطــرح ســؤاله بـ ٍ
ـأدب ولطــف ويبتعــد عــن اخلشــونة واجلفــوةّ.
تاســع ًا :آداب املجيبــ :كــا أن عــى الســائل أن ُييــط بــأدب الســؤال فعــى ا ُملجيــب

ّ
يتحــى أيضــ ًا بــأدب اجلــواب وفنّه-1.احــرام الســائل واحــرام الســؤال ،وهــذا
أن
أدب مهــم جيــب أن نُدركَــه ونســتوعبه إذ عــى املســؤول أن ُيبــدي احرتامــه للســؤال
ـذر عــن اإلجابــة
وللســائل وال يتســهز ُء بــه ألنــه اســتهزاء بالعلــم واملعرفــة -2.أن يعتـ َ
إذا كان جاهـ ً
ا هبــا ،إذ ليــس مــن العيــب أن يقــول اإلنســان إذا ُســئل عــن يشء ال يعرفــه

« ال أدري» -3 .أن يكــون اجلــواب مناســب ًا للســائل مالئــ ًا لــه-4 .توضيــح اجلــواب
مــا أمكـ َن للســائل -5.أال يطــرح اجلــواب الصحيــح يف زمحــة األجوبــة العديــدة ،يقــول
ِ
اب».
الصـ َـو ُ
ـي َّ
الـ َـو ُ
اب َخفـ َ
ـم ْ َ
ع�لي علي��ه الس�لام« :إِ َذا ْاز َد َحـ َ
اإلم��ام ٌّ
هوامش البحث:

( )1شمس الدين ،حممد مهدي ،دراسات يف هنج البالغة ،ص .5
( )2الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني ،ج  7ص .301
( )3اجلوهري ،الصحاح يف اللغة ،ج  5ص .1723

( )4ومــن أمثلــة الســؤال االســتنكاري يف هنــج البالغــة قولــه عليــه الســام :و َقــدْ سـ ِ
ـم َع َر ُج ـ ً
ا َيـ ُـذ ُّم الدُّ ْن َيــا:
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ـر بِ ُغ ُر ِ
ـت ا ُْلت ََجـ ِّـر ُم َع َل ْي َهــا
ـم ت َُذ ُّم َهــا ،أ ْنـ َ
ـر بِالدُّ ْن َيــا ُثـ َّ
ور َهــا ا ُْلن َْخــد ُع بِأ َباطيل َهــا إ َت ْغـ َ ُّ
«أيــا الـ َّـذا ُّم للدُّ ْن َيــا ا ُْل ْغـ َ ُّ
ُّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك؟ أبِ َم َصـ ِ
ـار ِع آ َبائـ َ
ْك أ ْم َم َتــى َغ َّر ْتـ َ
اس ـت َْه َوت َ
ـي ا ُْلت ََج ِّر َم ـ ُة َع َل ْيـ َ
ـك م ـ َن ا ْلبِـ َـى ،أ ْم بِ َم َضاج ـ ِع
ـك؟ َم َتــى ْ
أ ْم هـ َ
ِ
ـت بِ َيدَ ْيـ َ
ـت بِ َك َّف ْيـ َ
أ َّم َهاتِـ َ
ـم ِّ
ـم
الش ـ َفأ َوت َْس ـت َْو ِص ُ
ـك؟ َو َم َّر ْضـ َ
ـم َع َّل ْلـ َ
ـك َ ْتـ َ
ـت ال َّثـ َـرى ؟ َكـ ْ
ـك؟ َت ْبغــي َلُـ ُ
ف َلُـ ُ
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ْالطِبــأ َغــدَ ا َة الَ ي ْغنِــي َعنْهــم دو ُاؤ َك والَ ُ ِ
ف
ـم إِ ْش ـ َفا ُق َك َو َل ْ ت ُْس ـ َع ْ
ـم ُب ـك ُ
ـع َ
َاؤ َكَ ،ل ْ َينْ َفـ ْ
ُ ْ ََ
ُ
َّ
َ ْ
أحدَ ُهـ ْ
يــدي َع َل ْي ِهـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك بِــه الدُّ ْن َيــا َن ْف َسـ َ
ـت َلـ َ
ـع َعنْ ـ ُه بِ ُق َّوتـ َ
فِيـ ِـه بِ َط ِل َبتـ َ
ص َع َك».اخلطبــة
ـك! َو َقــدْ َم َّث َلـ ْ
ـك َو َل ْ تَدْ َفـ ْ
صعــه َم ْ َ
ـك َوبِ َم ْ َ
رقــم131:

( )5ومــن أمثلــة الســؤال املتعــدي إىل مفعولــه بعــن يف هنــج البالغــة قولــه عليــه الســام لرشيــح القــايضَ « :يــا
ـك ِمنْهــا َشـ ِ
ـك َوالَ َي ْســأ ُل َك َعـ ْن َب ِّينَتِـ َ
يك َمـ ْن الَ َينْ ُظـ ُـر ِف ِكتَابِـ َ
ـح أ َمــا إِ َّنـ ُه َسـ َي ْأتِ َ
ـاخصا،
ش ْيـ ُ
ـك َح َّتــى ُي ِْر َجـ َ َ
َُ
ِ
َو ُي ْسـ ِـل َم َك إِ َل َقـ ْ ِ
ـر َك َخالصــا »..الكتــاب رقــم3 :
«وأمــا مــا ســأ ْل َت َعنْـ ُه ِمـ ْن ر ِأيــي ِف ا ْل ِق َتـ ِ
ـن َح َّتــى أ ْل َقــى اللََّ ،الَ
ـالَ ،فــإِ َّن َر ِأيــي ِق َتـ ُ
ـال ا ُْل ِح ِّلـ َ
َ
وقولــه ألخيــه عقيــلَ َ َّ َ :
ِ
َي ِزيــدُ ِن َك ْثـ َـر ُة النَّـ ِ
ـم َعنِّــي َو ْح َشـ ًة »..الكتــاب رقــم36:
ـاس َحـ ْـو ِل عـ َّـز ًة َوالَ َت َف ُّر ُق ُهـ ْ
( )6ومــن األمثلــة يف هنــج البالغــة للســؤال بقصــد احلصــول عــى املــال يف حــال تعديــه إىل املفعــول بنفســه
ـي َء َف ـ َ
ـت
ا ت ُْؤ َتــا ُهَ ،وأوتِيـ َ
قولــه عليــه الســام يف وصيتــه لولــده احلســن عليــه الســامَ :و ُر َّبـ َـا َســأ ْل َت الـ َّ ْ
ف َعنْـ َ ِ
ا ْأو ِ
َخــرا ِمنْـ ُه َع ِ
ـأل اللََّ َمنَـ ِ
آجـاًْ ،أو ُ ِ
ـك ،»..وقولــه عليــه الســام« :ن َْسـ ُ
ـر َلـ َ
اجـ ً
ـاز َل
ص َ
ْ
ـك َلــا ُه َو َخـ ْ ٌ
ُّ
الس ـ َعدَ أَ ،و ُم َرا َف َق ـ َة ْالنْبِ َيــاء» .اخلطبــة رقــم23 :
الشـ َـهدَ اءَ ،و ُم َعا َي َش ـ َة ُّ

( )7ومثــال الســؤال باســتدعأ املــال املتعــدي بـ"مــن" يف هنــج البالغــة قولــه عليــه الســام لولــده احلســن
ِ ِ ِ
ِ
ـن ر ْ َ ِ ِ
ِ
ِ
ـر ُهِ ،مـ ْن ِز َيــا َد ِة ْال ْعـ َـا ِرَ ،و ِص َّحـ ِـة
عليــه الســامَ :
«و َســأ ْل َت ُه مـ ْن َخ َزائـ ِ َ
حتــه َمــا الَ َي ْقــد ُر َعـ َـى إ ْع َطائــه َغـ ْ ُ
ْالبــدَ ِ
انَ ،و َســ َع ِة ْال ْر َز ِاق ».الكتــاب رقــم31:
ْ
ِ
ِ
ِ
ني،
( )8ومثــال هــذا كثــر يف النهــج ومنــه قولــه عليــه الســامَ :و ُب ْؤســا َل ـ ْن َخ ْص ُم ـ ُه عنْــدَ اللَِّ ا ْل ُف َقــرأ َوا َْلســاك ُ
والسـ ِ
ـونَ ،وا ْلغـ ِ
الســبِ ِ
ون َوا َْلدْ ُفو ُعـ َ
ـائ ُل َ
يل!» الكتــاب رقــم26:
ـار ُم َوا ْب ـ ُن َّ
َ ّ
( )9اإلصفهاين ،الراغب ،املفردات يف غريب القرآن ،ص .250
( )10ابن منظور ،لسان العرب ،ج  11ص .318
( )11احلكمة رقم346 :
( )12احلكمة رقم53:

( )13احلكمة رقم328 :
( )14اخلطبة رقم91:
( )15اخلطبة رقم91:

( )16الكتاب رقم31 :
( )17اخلطبة رقم 32

( )18الكالم رقم210 :
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( )19ابن حنبل ،أمحد ،مسند أمحد بن حنبل ،ج  3ص .143
( )20اخلطبة رقم189 :
( )21اخلطبة رقم78:
( )22اخلطبة رقم 31

( )23اخلطبة رقم 193

( )24اخلطبة رقم 91
ِ
( )25هــذا مــن األمثــال وهنــر اهلل أي البحــر واملــد والســيل فإنــه يعلــو كل األهنــار ،و َم ْعقــل هــو الصحــايب
ِ
فسـ ّـمي بنهــر َم ْع ِقــل
معقــل بــن يســار املــزين وكان زيــاد قــد حفــر النهــر وأحــر َم ْعقــل املــزين تــرك ًا بــه ُ
و ُتــرك زيــاد( .انظــر ربيــع األبــرار ونصــوص األخيــار للزخمــري ،ج  1ص )189

( )26املعتزيل ،ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج  6ص 425
( )27اخلطبة رقم 193

( )28احلكمة رقم457 :
( )29اخلطبة رقم147 :
( )30اخلطبة رقم5:

( )31اخلطبة رقم79:
( )32اخلطبة رقم99:

( )33اخلطبة رقم99 :

( )34اخلطبة رقم99 :

( )35انظــر كتــاب األثــر القــرآين يف هنــج البالغــة دراســة يف الشــكل واملضمــون ،د .عبــاس الفحــام ،ص
.134

( )36اخلطبة رقم 182
( )37احلكمة رقم 80

( )38احلكمة رقم79 :

( )39احلكمة رقم320 :
( )40اخلطبة رقم91 :

( )41الكتاب رقم53:

( )42احلكمة رقم346 :
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( )43احلكمة رقم105:
( )44اخلطبة رقم91:

( )45الواسطي ،عيون احلكم واملواعظ ،ص .424
( )46احلكمة رقم437 :

( )47الرازي ،فخر الدين ،تفسري الرازي ج  21ص .151
( )48اخلطبة رقم193 :

( )49احلكمة رقم320 :

( )50الوضنی :بطان القتب وحزام الرسج ،أي أنك مضطرب.
( )51أي أنه یتکلم فی غری قصد وصواب.

(ّ )52
ـي ( )كان متزوجـ ًا مــن زينــب بنــت جحــش وهــي أســدية وأمهــا أميمــة بنــت عبــد املطلــب
ألن النبـ َّ
ـي ص ،ور ّد ابــن أيب احلديــد عــى الراونــدي قولــه إن علي ـ ًا ع كان متزوج ـ ًا مــن بنــي
فهــي ابــن عمــة النبـ ّ

أســد( .رشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد )243 :9

( )53اخلطبة رقم162 :

( )54الراوندي ،قطب الدين ،منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ،ج  2ص .122
( )55التسرتي ،حممد تقي ،هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة ج  1ص.19
( )56احلكمة85:

( )57البغدادي ،خزانة األدب ج  11ص 183
( )58سورة طه114 :

( )59األندليس ،ابن عبد ربه ،العقد الفريد ج  1ص 160
( )60احلكمة82 :

( )61احلكمة رقم 344

( )62الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف ،ج  1ص 23

( )63املعتزيل ،ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج  ،19ص .200
( )64اخلطبة رقم.141 :

( )65احلكمة رقم.243:
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القرآن الكريم

املصادر واملراجع

 1ـ ابن حنبل ،أمحد ،مسند أمحد ،دار صادر ،لبنان ـ بريوت ،د ت ط.

 2ـ ابن منظور ،لسان العرب ،أدب احلوزة ،إيران ـ قم ،حمرم 1405ه.

 3ـ البغــدادي ،خزانــة األدب ،حتقيــق حممــد نبيــل طــريف ـ إميــل بديــع اليعقــوب ،دار
الكتــب العلميــة ،لبنــان ـ بــروت1998 ،م ،الطبعــة األُوىل.
.4اجلوهــري ،الصحــاح يف اللغــة ،حتقيــق :أمحــد عبــد الغفــور العطــار ،دار العلــم

للماليــن ،بــروت ،الطبعــة الرابعــة1407 ،هـــ ـ 1987م.
 5ـ الرازي ،فخر الدين ،تفسري الرازي ،الطبعة الثالثة.

6ـ الراغــب األصفهــاين ،احلســن بــن حممــد ،مفــردات غريــب القــرآن ،مكتــب نــر

الكتــاب ،إيــران ،الطبعــة الثانيــة1404 ،هـــ.

 .7الراونــدي ،قطــب الديــن ،منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة ،حتقيــق :عبــد

اللطيــف الكوهكمــري ،مكتبــة آيــة اهلل املرعــي النجفــي العامــة ،إيــران ـ قــم1406 ،ه.

 .8الزخمــري ،جــار اهلل ،ربيــع األبــرار ونصــوص األخيــار ،حتقيــق :عبــد األمــر
املهنــا ،مؤسســة األعلمــي ،لبنــان ـ بــروت ،الطبعــة األُوىل2012 ،م.
 9ـ شــمس الديــن ،حممــد مهــدي ،دراســات يف هنــج البالغــة ،دار الزهــراء ،بــروت،

1392هـــ ـ 1972م ،الطبعــة الثانيــة.

 10ـ عبــده ،حممــد ،رشح هنــج البالغــة ،دار الذخائــر ،إيــران ـ قــم1412 ،ه ـ

1370ش.

 11ـ الفراهيــدي ،اخلليــل بــن أمحــد ،العــن ،حتقيــق د .مهــدي املخزومــي و د .إبراهيم
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الســامرائي ،مؤسســة اهلجــرة ،إيــران 1410 ،هـ ،الطبعــة الثانية.

 .12الكلينــي ،حممــد بــن يعقــوب ،الــكايف ،حتقيــق :عــي أكــر الغفــاري ،دار الكتــب

اإلســامية ،إيــران ـ طهــران ،الطبعــة اخلامســة1363 ،ش.

 .13املعتــزيل ،ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل

إبراهيــم ،مؤسســة إســاعليان ،إيــران ـ قــم ،د ت.

 .14الواســطي ،عــي بــن حممــد ،عيــون احلكــم واملواعظ ،حتقيــق :حســن البريجندي،
دار احلديــث ،إيــران ـ قم ،الطبعــة األُوىل ،د ت.

دور الفرائض الشرعية
يف التكافل االجتماعي
عهد اإلمام علي أمنوذجا

د .خدجية حسن علي القصري

املقدمة
خلــق اهلل ســبحانه وتعــاىل اإلنســان وهــو مفطــور عــى حــب االجتــاع والعيــش

مــع بنــي جنســه وبــا انــه غــر منعــزل عــن أبنــاء جلدتــه فهــو عليــه حقــوق وواجبــات
مثلــا لــه احتياجــات ومطالــب ومــن بــن احلقــوق التــي تقــع عــى عاتقــه هــو املســاواة يف

جمتمعــه بــن أفــراد أمتــه وعــدم وجــود فــوارق حتــد وتصنــع احلواجــز فيــا بينهــم وهنــا

تــرز أمهيــة التكافــل االجتامعــي بوصفــة الوســيلة والغايــة التــي مــن خالهلــا تتحــق
املســاواة االجتامعيــة ويصبــو املجتمــع اىل الوحــدة واحلــد مــن الطبقيــة أو تقليلهــا.

أهداف البحث:
يتضمن البحث األهداف التالية:
 -1حتديــد مفهــوم التكافــل االجتامعــي مــن حيــث تعريفــه ونظــرة الفقهــاء والعلــاء

لــه وتركيــز الرســول األعظــم حممــد صــى اهلل عليــه والــه وســلم وأهــل بيتــه عليهــم
الســام عــى أمهيتــه يف املجتمــع

 -2إبــراز بعــض األمثلــة عــن التكافــل االجتامعــي يف عهــد اإلمــام عــي ابــن أيب

طالــب عليــه الســام.

 -3بيــان الروافــد املاليــة التــي اعتمــدت عليهــا الدولــة اإلســامية يف عهــد اخلليفــة

أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي ابــن أيب طالــب عليــه الســام لتطبيــق التكافــل االجتامعــي يف
املجتمــع.

وقــد اعتمــدت يف بحثــي هــذا عــى املنهــج التحليــي وذلــك بإيــراد بعــض األمثلــة

التــي تــدل عــى مبــدأ التكافــل االجتامعــي وتوضيــح مضامينهــا ،يتألــف بحثــي هــذا مــن
مقدمــة ومبحثــن وخامتــة تتلومهــا قائمــة بأهــم املصــادر واملراجــع املعتمــدة يف إعــداد
121
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هــذا البحــث ،يشــتمل املبحــث األول :مفهــوم التكافــل االجتامعــي عــى تعريــف

التكافــل االجتامعــي يف اللغــة واالصطــاح وبيــان مفهومــة يف االقــرآن الكريــم والســنة

النبويــة للرســول األعظــم حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم وأحاديــث اإلمــام عــي
عليــه الســام وأهــل البيــت صلــوات اهلل وســامه عليهــم أمجعــن ،أمــا املبحــث الثــاين:
دور الفرائــض الرشعيــة يف التكافــل االجتامعــي عهــد اإلمــام عــي عليــه الســام وقــد

وضحــت فيــه بعــض املــوارد املاليــة التــي اســتخدمت يف رفــد بيــت مــال املســلمني

لتحقيــق التكافــل االجتامعــي يف عهــد اإلمــام عــي عليــه الســام.

اعتمــدت يف إعــداد هــذا البحــث عــى جمموعــة مــن املصــادر يــأيت يف مقدمتهــا كتاب

هنــج البالغــة الــذي يضــم خطــب وأقــوال اإلمــام عــي ابــن أيب طالــب عليــه الســام
الصــدوق ،مــن ال حيــره الفقيــه ،فضــا
فضــا عــن كتــب أخــرى منهــا كتــاب الشــيخ ّ
عــن كتــاب االمــايل للشــيخ الطــويس ،وغريهــا مــن املصــادر األخــرى التــي ســوف يــأيت
ذكرهــا تباعــا يف قائمــة املصــادر واملراجــع يف هنايــة البحــث.

وقــد توصلــت يف بحثــي هــذا اىل جمموعة مــن النتائج ومنهــا :إن التكافــل االجتامعي

بمفهومــه العــام والشــامل يعنــي التــزام األفــراد فيــا بينهــم إلشــباع احلاجــات املاديــة
واملعنويــة لكافــة أفــراد املجتمــع الــذي ينتمــون لــه.

فضــا عــن تتعــدد وتتنــوع املــوارد املاليــة للتكافــل االجتامعــي يف الدولــة العربيــة

اإلســامية وبــا ان بحثنــا يتحــدث عــن التكافــل االجتامعــي يف عهــد أمــر املؤمنــن عــي

ابــن أيب طالــب عليــه الســام فــان مــوارد التكافــل االجتامعــي يف عهــده اعتمــدت عــى

صــور متعــددة تــأيت يف مقدمتهــا الــزكاة.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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املبحث األول
مفهوم التكافل االجتماعي
أوال :التكافل يف اللغة واالصطالح
التكافــل يف اللغــة مشــتق مــن الفعــل كفــل ومــادة كفــل يف اللغــة اشــتقاقات كثــرة

ومعــاين متعــددة منهــا-:

ِ
ـن
 الكفــل بمعنــى الضعــف والنصيــب واحلــظ ومنــه قولــه تعــاىلَ »:يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َـن ِمــن ر ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ـم كِ ْف َلـ ْ ِ
ـون بِـ ِـه
ـورا َت ْ ُشـ َ
َّ ْ َ
حتــه َو َ ْ
ـم ُنـ ً
ي َعــل َّل ُكـ ْ
َآمنُــوا ا َّت ُقــوا اللََّ َوآمنُــوا بِ َر ُســوله ُي ْؤت ُكـ ْ
ِ
ِ
ـم»( )1أي ضعفــن ونصيبــن مــن األجــر ،وقولــه تعــاىل»:
ـور َّرحيـ ٌ
ـم ۚ َواللَُّ َغ ُفـ ٌ
َو َيغْفـ ْـر َل ُكـ ْ
ِ
ـب ِّمن َْهــا ۖ َو َمــن َي ْش ـ َف ْع َش ـ َفا َع ًة َس ـ ِّي َئ ًة َي ُكــن َّل ـ ُه
َّمــن َي ْش ـ َف ْع َش ـ َفا َع ًة َح َس ـنَ ًة َي ُكــن َّل ـ ُه نَصيـ ٌ
ش ٍء ُّم ِقي ًتــا»( )2أي :حــظ ونصيــب(.)3
كِ ْفـ ٌـل ِّمن َْهــا ۗ َوك َ
ـى ك ُِّل َ ْ
َان اللَُّ َعـ َ ٰ
 الكافــل بمعنــى العائــل والضامــن ومنــه قولــه تعــاىلَ »:ف َت َق َّب َل َهــا ربــا بِ َق ُبـ ٍـول َح َسـ ٍ
ـن
َ ُّ َ
ِ
اب َو َجــدَ ِعنْدَ َهــا
َو َأ ْن َبت ََهــا َن َبا ًتــا َح َس ـنًا َو َك َّف َل َهــا َزك َِر َّيــا ۖ ُك َّلـ َـا َد َخـ َـل َع َل ْي َهــا َزك َِر َّيــا ا ْل ْحـ َـر َ
ـت هــو ِمـ ِ ِ
ِ
ِر ْز ًقــا ۖ َقـ َ
ـاء
ـن عنْــد اللَِّ ۖ إِ َّن اللََّ َيـ ْـرز ُُق َمـ ْ
ـى َلــك َٰهـ َـذا ۖ َقا َلـ ْ ُ َ ْ
ــم َأ َّنـ ٰ
ـال َيــا َم ْر َي ُ
ـن َي َشـ ُ
بِ َغـ ْ ِ
ـر ِح َسـ ٍ
ـاب»( )4أي :ضمــن القيــام بأمرهــا والكافــل الــذي كفــل إنســانا يعولــه وينفــق
عليــه( )5ويف احلديــث الرشيــف »:أنــا وكافــل اليتيــم يف اجلنــة هكــذا إذا اتقــى اهلل عــز
وجــل وأشــار بإصبعيــه ،يعنــي الســبابة والوســطى

()6

 الكفيــل بمعنــى الشــاهد والرقيــب ومنــه قولــه تعاىل»:و َأو ُفــوا بِعه ِــد اللَِّ إِ َذا
َْ
َ ْ
يدهــا و َقــدْ جع ْل ُتــم اللََّ ع َلي ُكـ ِ
ِ ِ
ـم
ـم َو َل َتنْ ُق ُضــوا ْالَ ْيـ َـا َن َب ْعــدَ ت َْوك َ َ
َع َ
ـم كَفيـ ًـا ۚ إِ َّن اللََّ َي ْع َلـ ُ
َ ْ ْ
َ َ ُ
اهدْ ُتـ ْ

ـون»( )7أي :شــاهدا ورقيبــا ويــأيت الكفيــل بمعنــى الضامــن(.)8
َمــا َت ْف َع ُلـ َ

 -والكفــل املكافــل أي املجــاور املحالــف واملعاقــد املعاهــد( )9وهنــاك مــن أورد أن
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الكافــل اســم فاعــل والعائــل الــذي جعــل عــى نفســه أن ال يتكلــم يف صيامــه(.)10
ختلــص الباحثــة ممــا ســبق أن لفــظ التكافــل ىف اللغــة والقــرآن الكريــم والســنة

النبويــة املطهــرة تتمثــل ىف كافــل وكفيــل ومكافــل.

أمــا يف االصطــاح فقــد وردت عــدة تعريفــات للتكافــل االجتامعــي فقــد عرفــه

البعــض عــى انــه :أن يتضامــن أبنــاء املجتمــع الواحــد ويتســاند فيــا بينهــم ســواء
أكانــوا أفــرادا أم مجاعــات حكامــا أم حمكومــن عــى اختــاذ مواقــف يدعــم هبــا بعضهــم

بعضــا كرعايــة األيتــام ونــر العلــم وصلــة الرحــم وســوى ذلــك مــن مظاهــر التكافــل
االجتامعــي املعروفــة( .)11ويعرفــه أبــو زهــرة بقولــه :يقصــد بالتكافــل االجتامعــي يف

معنــاه اللفظــي أن يكــون آحــاد الشــعب يف كفالــة مجاعتهــم ،وان يكــون كل قــادر أو ذوي

ســلطان كفيــا يف جمتمعــه يمــده باخلــر ،وان تكــون كل القــوى اإلنســانية يف املجتمــع
متالقيــة يف املحافظــة عــى مصالــح اآلحــاد ودفــع الــرر ثــم يف املحافظــة عــى دفــع
األرضار عــن البنــاء االجتامعــي وإقامتــه عــى أســس ســليمة( .)12ويعرفــه البعــض اآلخــر

عــى انــه :يعنــي التســاند والتضامــن واالجتــاع بمعنــى االلتقــاء ويقــوم بــن جمموعــة
مــن النــاس التــي تكــون جمتمعــا وهــي جــزء مــن أمــة وقــد يكــون عــى مســتوى األمــة

اإلســامية كلــه (.)13

وباالعتــاد عــى هــذه التعاريــف نجــد إن املفهــوم االصطالحــي يتألــف مــن كلمتــي

التكافــل االجتامعــي والــذي بــدوره يــدل عــى التضامــن واملســاندة بــن أبنــاء املجتمــع

الواحــد إلجيــاد املجتمــع األفضــل ودفــع الــرر عــن أفــراده وهــذا يتفــق مــع مــا يقــرره
النــص القــرآين الرصيــح بقولــه تعــاىل »:يــا َأيــا ا َّل ِذيــن آمنُــوا َل ُ ِ
ت ُّلــوا َشــ َعائِ َر اللَِّ َو َل
َ َ
َ ُّ َ
ِ
ِ
ـت َْ
الشـ ْـه َر َْ
َّ
ـم
ـن ا ْل َب ْيـ َ
الـ َـرا َم َي ْب َت ُغـ َ
ي َو َل ا ْل َق َلئــدَ َو َل ِّآمـ َ
ـون َف ْضـ ًـا مـ ْ
الـ َـرا َم َو َل َْالــدْ َ
ـن َر ِّبِـ ْ
ـن ا َْل ْسـ ِ
ـم َعـ ِ
ـج ِد
ـم َش ـن ُ
ـم َف ْ
اص َطــا ُدوا ۚ َو َل َ ْ
َآن َقـ ْـو ٍم َأ ْن َصدُّ و ُكـ ْ
ي ِر َمنَّ ُكـ ْ
َو ِر ْض َوا ًنــا ۚ َوإِ َذا َح َل ْل ُتـ ْ
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ال ْثــ ِم َوا ْل ُعــدْ َو ِ
ــى ْ ِ
َْ
ى ۖ َو َل َت َع َاونُــوا َع َ
ــرا ِم َأ ْن َت ْعتَــدُ وا ۘ َو َت َع َاونُــوا َع َ
ان ۚ
ــو ٰ
ــر َوال َّت ْق َ
ال َ
ــى ا ْل ِ ِّ
َوا َّت ُقــوا اللََّ ۖ إِ َّن اللََّ َشـ ِـديدُ ا ْل ِع َقـ ِ
ـاب»(.)14
ومــن هــذا نالحــظ إن التكافــل االجتامعــي هــو ليــس بالظاهــرة املســتحدثة يف

تارخينــا ويف جمتمعاتنــا وإنــا هــي ظاهــرة قديمــة جــدا قــدم وجــود اإلنســانية نفســها
والديــن اإلســامي احلنيــف يعــده ركيــزة أساســية يف املجتمــع البــري فهنــاك العديــد

مــن األدلــة القرآنيــة التــي تــدل عــى أمهيــة وجــوده يف املجتمــع ومنهــا مــا ورد يف قولــه
ِ
ـم ِق َبـ َـل ا َْلـ ْ ِ
ـر ِق َوا َْل ْغـ ِـر ِ
ـن بِــاللَِّ
ـن َآمـ َ
ـر َمـ ْ
ب َو َٰلكـ َّ
ـر َأن ت َُو ُّلــوا ُو ُج َ
تعاىلَّ »:ل ْيـ َ
وه ُكـ ْ
ـن ا ْلـ ِ َّ
ـس ا ْلـ ِ َّ
ِ
َوا ْل َيـ ْـو ِم ْال ِخـ ِـر َوا َْل َلئِ َكـ ِـة َوا ْلكِ َتـ ِ
ـن َوآ َتــى ا َْلـ َ
ـى
ـاب َوال َّنبِ ِّيـ َ
ـى َوا ْل َيت ََامـ ٰ
ـى ُح ِّبــه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبـ ٰ
ـال َعـ َ ٰ
ِِ
ِ
الر َقـ ِ
السـبِ ِ
ـون
الصـ َـا َة َوآ َتــى الـ َّزكَا َة َوا ُْلو ُفـ َ
الســائل َ
َوا َْل َســاك َ
ـاب َو َأ َقــا َم َّ
ني َوا ْبـ َ
ني َو ِف ِّ
يل َو َّ
ـن َّ
س ۗ ُأو َٰلئِـ َ ِ
ـاء والـ َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـن ا ْل َبـ ْـأ ِ
ـن
ـراء َوحـ َ
ـك ا َّلذيـ َ
ـن ِف ا ْل َب ْأ َسـ َ
الصابِ ِريـ َ
اهــدُ وا ۖ َو َّ
ـم إِ َذا َع َ
بِ َع ْهدهـ ْ
َّ
ِِ ِ
ـن َأ ْهـ ِ
َصدَ ُقــوا ۖ َو ُأو َٰلئِـ َ
ـل
ـون»( )15ويف قولــه
ـم ا ُْل َّت ُقـ َ
ـى َر ُســوله مـ ْ
َ
ـك ُهـ ُ
تعاىل»:مــا َأ َفـ َ
ـاء اللَُّ َعـ َ ٰ
ِ ِ ِ
ا ْل ُقــر ِ ِ ِ
ـى َوا َْل َســاكِ ِ
ني َوا ْبـ ِ
السـبِ ِ
ـون
ـي َل َي ُكـ َ
َ ٰ
يل َكـ ْ
ـن َّ
ـى َوا ْل َيت ََامـ ٰ
ى َفل َّلــه َول َّلر ُســول َولــذي ا ْل ُق ْر َبـ ٰ
ِ ِ ِ
الر ُسـ ُ
ـم َعنْـ ُه َفا ْنت َُهــوا ۚ َوا َّت ُقــوا
ُدو َلـ ًة َبـ ْ َ
ـول َفخُ ـ ُـذو ُه َو َمــا َنَا ُكـ ْ
ـم َّ
ـم ۚ َو َمــا آتَا ُكـ ُ
ـن ْالَ ْغن َيــاء منْ ُكـ ْ
اللََّ ۖ إِ َّن اللََّ َشـ ِـديدُ ا ْل ِع َقـ ِ
ـاب»(.)16
أمــا عــن األدلــة الرشعيــة عــى أحقيــة نظــام التكافــل االجتامعــي ومرشوعيــة وجودة

فهــي مأخــوذة مــن القــرآن الكريم كتــاب اهلل املنــزل والذي قال عنــه ســبحانه وتعاىل« :ال
يأتيــه الباطــل» ،فضــا عــن الســنة النبويــة املطهــرة واملتمثلــة بأحاديــث الرســول األعظــم

حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ،إضافــة اىل أحاديــث أهــل البيــت عليهــم الســام

يف أمهيــة التكافــل االجتامعــي ورضورة وجــودة يف أي جمتمــع مــن املجتمعــات ،وعــى
الرغــم مــن ان اإلنســان مل جيــد لفــظ التكافــل بمعنــاه الرصيــح يف اآليــات الكريمــة ،أو
يف أحاديــث النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم والعــرة الطاهــرة عليهــم الســام ،وإنــا
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ورد مــا يــؤدي معنــاه ،فهنــاك العديــد مــن اآليــات والروايــات التــي تتحــدث عــن البــذل
واإلنفــاق يف ســبيل اهلل وحتــث عــى إعانــة املحتاجــن والفقــراء وقضــاء حوائــج املؤمنــن

بــل كل إنســان .ففــي القــرآن الكريــم وردت العديــد مــن اآليــات القرآنيــة التــي تــدل
ِ
ـن َت َبـ َّـو ُءوا الــدَّ َار
وا َّلذيـ َ
عــى أمهيــة التكافــل االجتامعــي منهــا مــاورد يف قولــه تعــاىلَ :
ون ِف صدُ ِ ِ
اليــا َن ِمـ ِ
اجـ ًة ِمَّــا ُأو ُتــوا
ـم ُيِ ُّبـ َ
ـم َح َ
ـم َو َل َيِــدُ َ ُ
ـن َه َ
ـون َمـ ْ
ْ
ورهـ ْ
اجـ َـر إِ َل ْي ِهـ ْ
ـن َق ْبل ِهـ ْ
َو ْ ِ َ
ـن ُيـ َ
ـح َن ْف ِسـ ِـه َف ُأو َٰلئِـ َ
ـم
ـى َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم َو َلـ ْـو ك َ
َو ُي ْؤثِـ ُـر َ
ـوق ُشـ َّ
اص ـ ٌة ۚ َو َمـ ْ
ـم َخ َص َ
ـك ُهـ ُ
َان ِبِـ ْ
ون َعـ َ ٰ
ـون ،)17(وقــد أورد الطباطبائــي( )18يف تفســره هلــذه اآليــة مــا نصــه :إن األنصــار
ا ُْل ْفلِ ُحـ َ

بعــد ان هاجــر اليهــم املهاجــرون مــن مكــة يف عهــد الرســول حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم فهــم قــد قدمــوا املهاجريــن عــى أنفســهم يف الفــيء وغــره ففــي قولــه تعــاىل »:و
يؤثــرون عــى أنفســهم و لــو كان هبــم خصاصــة» إيثــار الــيء اختيــاره و تقديمــه عــى

غــره ،و اخلصاصــة الفقــر و احلاجــة ،قــال الراغــب :خصــاص البيــت فرجــه و عــر عــن
الفقــر الــذي مل يســد باخلصاصــة كــا عــر عنــه باخللــة و املعنــى :و يقدمــون املهاجريــن

عــى أنفســهم و لــو كان هبــم فقــر و حاجــة ،وهــذه اخلصيصــة أغــزر و أبلــغ يف مدحهــم
مــن اخلصيصــة الســابقة فالــكالم يف معنــى اإلرضاب كأنــه قيــل :إهنــم ال يطمحــون

النظــر فيــا بأيــدي املهاجريــن بــل يقدموهنــم عــى أنفســهم فيــا بأيدهيــم أنفســهم يف عــن
الفقــر و احلاجــة .وهــذا إن دل عــى يشء فإنــا يــدل عــى التكافــل االجتامعــي فيــا بينهــم

وا ْع ُبــدُ و ْا اللََّ
ورضورة إعطــاء الغنــي الفقــر مــن مــا حيتاجــه .وكذلــك يف قولــه تعــاىلَ :
ـن إِ ْح َســانًا َوبِـ ِـذي ا ْل ُق ْر َبــى َوا ْل َيت ََامــى َوا َْل َســاكِ ِ
الـ ِ
َوالَ ت ْ ِ
ُش ُكــو ْا بِـ ِـه َش ـ ْيئًا َوبِا ْل َوالِدَ ْيـ ِ
ني َو َْ
ـار
ـب والص ِ
الـ ِ
اجلنـ ِ
احـ ِ
ـب َوا ْبـ ِ
الس ـبِ ِ
ـب بِ َ
ـار ُْ
ِذي ا ْل ُق ْر َبــى َو َْ
ـم إِ َّن
يل َو َمــا َم َل َكـ ْ
النُـ ِ َ َّ
ـت َأ ْي َم ُن ُكـ ْ
ـن َّ
ِ
ِ
ـاس بِا ْل ُبخْ ـ ِ
َان ُ ْ
ـون
ـل َو َي ْكت ُُمـ َ
ـون َو َي ْأ ُمـ ُـر َ
ـن َي ْبخَ ُلـ َ
ـب َمــن ك َ
ون النَّـ َ
ـورا ا َّلذيـ َ
اللََّ الَ ُيـ ُّ
م َتــاالً َفخُ ـ ً
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ــم
يــن ُي ِنف ُق َ
يــن َع َذا ًبــا ُّم ِهينًــا َوا َّلذ َ
ــم اللَُّ مــن َف ْضلــه َو َأ ْعتَدْ نَــا ل ْلكَاف ِر َ
َمــا آت ُ
ــون َأ ْم َو َُال ْ
َاه ُ
ـون بِــاللَِّ والَ بِا ْليــو ِم ِ
اآلخـ ِـر َو َمــن َي ُكـ ِ
ِر َئــاء النَّـ ِ
ـن َّ
ان َل ـ ُه َق ِرينًــا َف َســاء
الش ـ ْي َط ُ
ـاس َوالَ ُي ْؤ ِمنُـ َ
َ ْ
َ
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ِ
ِ
َان اللَُّ ِبِــم
ـم اللَُّ َوك َ
ـم َلـ ْـو َآمنُــو ْا بِــاللَِّ َوا ْل َيـ ْـو ِم اآلخـ ِـر َو َأن َف ُقــو ْا مَّــا َر َز َق ُهـ ُ
َق ِرينًــا َو َمــا َذا َع َل ْي ِهـ ْ
ِ
ـم ِق َبـ َـل ا َْلـ ْ ِ
ـر ِق َوا َْل ْغـ ِـر ِ
ب
ـر َأن ت َُو ُّلــوا ُو ُج َ
َعليـ ًـا ،)19(ويف قولــه تعــاىلَّ  :ل ْيـ َ
وه ُكـ ْ
ـس ا ْلـ ِ َّ
ِ
ـن بِــاللَِّ َوا ْل َيـ ْـو ِم ْال ِخـ ِـر َوا َْل َلئِ َكـ ِـة َوا ْلكِ َتـ ِ
ـن َوآ َتــى ا َْلـ َ
ـى
ـاب َوالنَّبِ ِّيـ َ
ـن َآمـ َ
ـر َمـ ْ
َو َٰلكـ َّ
ـال َعـ َ ٰ
ـن ا ْلـ ِ َّ
ِِ
ِ
ِ
الر َق ِ
الســبِ ِ
ــاب َو َأ َقــا َم
الســائل َ
ــى َوا َْل َســاك َ
ني َوا ْب َ
ني َو ِف ِّ
يل َو َّ
ــن َّ
ــى َوا ْل َيت ََام ٰ
ُح ِّبــه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َب ٰ
ـر ِ
ـون بِعه ِد ِهــم إِ َذا عاهــدُ وا ۖ والصابِ ِريـ ِ ْ ِ
اء
الصـ َـا َة َوآ َتــى ال ـ َّزكَا َة َوا ُْلو ُفـ َ َ ْ
َ
َ َّ
َ َ
َّ
ْ
ـن ف ا ْل َبأ َســاء َوالـ َّ َّ
س ۗ ُأو َٰلئِ َ ِ
ِ
ــن ا ْل َب ْ
ــأ ِ
يــن َصدَ ُقــوا ۖ َو ُأو َٰلئِ َ
ــون ،)20(وجــاء يف ســورة
ــم ا ُْل َّت ُق َ
َوح َ
ــك ا َّلذ َ
ــك ُه ُ

ِ
يل اللَِّ ك ََم َثـ ِ
ـم ِف َسـبِ ِ
ـت َسـ ْب َع
ـل َح َّبـ ٍـة َأن َب َتـ ْ
ـن ُي ِنف ُقـ َ
م َثـ ُـل ا َّلذيـ َ
ـون َأ ْم َو َُالـ ْ
البقــرة قولــه تعــاىلَّ :
اعـ ُ ِ
سـنَابِ َل ِف ك ُِّل ســنب َل ٍة ما َئـ ُة حبـ ٍـة واللَُّ ي َض ِ
اســع علِيـ ِ
ِ
ـون
ـن ُي ِنف ُقـ َ
ـم ا َّلذيـ َ
َ َّ َ ُ
ُ ُ ِّ
َ
ـف َلــن َي َشــاء َواللَُّ َو ٌ َ ٌ
ــون مــا َأن َف ُقــو ُا منًّــا والَ َأ ًذى َُّلــم َأجره ِ
ــم ِف َســبِ ِ
ــم
َ َ
ــم عنــدَ َر ِّبِ ْ
ْ ُْ ُ ْ
ــم الَ ُي ْتبِ ُع َ َ
يل اللَِّ ُث َّ
َأ ْم َو َُال ْ

ـون ،)21(وغريهــا مــن اآليــات القرآنيــة التــي تــدل عــى
َوالَ َخـ ْـو ٌ
ي َز ُنـ َ
ـم َ ْ
ـم َوالَ ُهـ ْ
ف َع َل ْي ِهـ ْ

أمهيــة ومرشوعيــة التكافــل االجتامعــي.

أمــا يف الســنة النبويــة املطهــرة فقــد وردت الكثــر مــن األحاديــث عن الرســول حممد

صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم حتــث عــى التكافــل االجتامعــي وأمهيتــه يف تدعيــم األلفــة

والتعــاون بــن أبنــاء املجتمــع الواحــد فقــد كان لســنة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم األثــر البالــغ يف تدعيــم وترســيخ مبــدأ التكافــل مــن خــال تأكيدهــا عــى مبــدأ
األخــوة ومــا يســتلزمه مــن التزامــات اجتامعيــة كقضــاء حوائــج اإلخــوان وإعانتهــم،

قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــة وآلــه وســلم« :مــن ســعى يف حاجــة أخيــه املؤمــن فكأ ّنــا

عبــد اهلل تســعة آالف ســنة ،صائ ـ ًا هنــاره ،قائ ـ ًا ليلــة»( ،)22وقــال صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم« :مــن قــى ألخيــه املؤمــن حاج ـ ًة ،كان كمــن عبــد اهلل دهــره»( .)23وقــال صــى
اهلل عليــه وآلــه« :أكرمــوا ضعفاءكــم فإنــا ترزقــون وتنــرون بضعفائكــم»(.)24

ويف أقــوال العــرة الطاهــرة عليهــم الســام فقــد أورد عــن أمــر املؤمنــن عليــه
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الســام أنــه قــال« :إن اهلل ســبحانه فــرض يف أمــوال األغنيــاء أقــوات الفقــراء ،فــا جــاع
فقــر إال بــا منــع غنــي واهلل تعــاىل ســائلهم عــن ذلــك»(.)25

وأورد عــن معــى بــن خنيــس عــن اإلمــام أيب عبــد اهلل الصــادق عليــه الســام قــال:

قلــت لــه مــا حــق املســلم عــى املســلم؟ قــال عليــه الســام« :لــه ســبع حقــوق وواجبــات

مــا منهــن حــق إال وهــو عليــه واجــب ،إن ضيــع منهــا شــيئ ًا خــرج مــن واليــة اهلل
وطاعتــه ،ومل يكــن هلل فيــه مــن نصيــب ،مــن حــق املؤمــن عــى أخيــه املؤمــن :أن يشــبع
جوعتــه ،ويــواري عورتــه ،ويفــرج عنــه كربتــه ،ويقــي دينــه ،فــإذا مــات خلفــه يف أهلــه

وولــده »...فهنــا قــد ورد معنــى التكافــل بمعنــى إعطــاء احلــق والوفــاء بــه(.)26

وقــال أبــو عبــد اهلل احلســن عليــه الســام« :إذا أراد أحدكــم أن ال يســأل ربــه شــيئ ًا

إال أعطــاه فلييــأس مــن النــاس كلهــم وال يكــون لــه رجــاء إال عنــد اهلل ،فــإذا علــم اهلل عــز

وجــل ذلــك مــن قلبــه مل يســأل اهلل شــيئ ًا إال أعطــاه»( .)27وعــن أيب جعفــر عليــه الســام

قــال« :مــن طلــب الــرزق يف الدنيــا اســتعفاف ًا عــن النــاس وتوســيع ًا عــى أهلــه وتعطف ـ ًا
عــى جــاره لقــي اهلل عــز وجــل يــوم القيامــة ووجهــه مثــل القمــر ليلــة البــدر»(.)28
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املبحث الثاني
الفرائض الشرعية ودورها يف التكافل االجتماعي
يف عهد اإلمام علي عليه السالم

كــا هــو معــروف للجميــع وبالشــكل الــذي ال خيتلــف عليــه اثنــن إن أمــر املؤمنــن

اإلمــام عــي ابــن أيب طالــب عليــه الســام كان يعالــج مشــاكل األمــة وقضايــا الدولــة
بموقــف علمــي ونظــري يف آن واحــد ونجــد هــذا األمــر راســخا يف هنــج البالغــة والــذي
يشــتمل عــى اخلطــب والرســائل والكلــات القصــار التــي قاهلــا أمــر املؤمنــن عليــه

الســام يف مناســبات خمتلفــة وأوقــات متباينــة وكان اهلــدف منهــا هــو تغيــر أوضــاع
األمــة اإلســامية وحتقيــق الســعادة املنشــودة هلــا ،واملتمعــن النظــر يف كتــاب هنــج البالغــة
جيــد العديــد مــن خطــب اإلمــام عــي عليــه الســام والرســائل التــي حيــث فيهــا عليــه

الســام عــى التكافــل االجتامعــي وإرســاء مبادئــه وعمليــا فقــد بــارش عليــه الســام

بنفســه هــذه املهمــة حتــى اســتطاع الســيطرة عــى ظاهــرة الفقــر التــي نجمــت عــن ســوء
التطبيــق يف عهــد عثــان بــن عفــان ففــي كلمتــه الرائعــة التــي تعتــر آيــة مــن آيــات اجلــال
األديب واحلكمــي قولــه عليــه الســام الــذي أصبــح مثــا يــرب يف كل مــكان« :إن اهلل

ســبحانه فــرض يف أمــوال األغنيــاء أقــوات الفقــراء ،فــا جــاع فقــر إال بــا متــع بــه غنــي،

واهلل تعــاىل ســائلهم عــن ذلــك»( .)29وهنــا يعتــر اإلمــام عــي عليــه الســام مبــدأ التكافــل
االجتامعــي امــرأ واجبــا ال جمــال للتملــص منــه ويف هنــج البالغــة إشــارات عديــدة هلــذا

األمــر منهــا مــا وجهــه اإلمــام عــي عليــه الســام اىل عثــان بــن حنيــف األنصــاري عاملــه
عــى البــرة عندمــا بلــغ اإلمــام انــه قــد دعــي اىل وليمــه مــن أهلهــاَ « :أ َّمــا َب ْعــدُ َيــا ا ْب ـ َن
ـر ِة َد َعـ َ ِ
ا ِم ـ ْن فِ ْت َيـ ِـة َأ ْهـ ِ
ُحنَ ْيــف َف َقــدْ َب َل َغنِــي َّ
أن َر ُج ـ ً
ـت إ َل ْي َهــا
س ْعـ َ
ـاك إ َل َم ْأ َد َبــة َف َأ ْ َ
ـل ا ْل َبـ ْ َ
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ـك ُ ِ
ـك ِْ
ال َفـ ُ
ـك االَ ْلـ َـو ُ
ـت َأ َّنـ َ
ان َو ُتنْ َقـ ُـل إ َل ْيـ َ
اب َلـ َ
ـب َإل َط َعــا ِم َقـ ْـوم
ـانَ ،و َمــا َظنَنْـ ُ
تيـ ُ
ت ُْس ـ َت َط ُ
ِ
ِ
ــر َإل مــا َت ْق َض ُمــ ُه ِمــ ْن َ
هــذا ا ُْل ْق َضــ ِمَ ،ف َــا ْاشــ َت َب َه
ــم َمدْ ُع ٌّ
ــم َم ْ ُف ٌّ
ــوَ .فا ْن ُظ ْ
ــوَ .و َغن ُّي ُه ْ
َعائ ُل ُه ْ
ـك ِع ْلم ـه َفا ْل ِف ْظ ـه ،ومــا َأي َقنْـ َ ِ
ـب وج ِ
َع َل ْيـ َ
وهـ ِـه َفنَـ ْـل ِمنْ ـ ُه»( ،)30وأيضــا يف كالم قالــه
ـت بِطيـ ِ ُ ُ
ُ َ َ ْ
ُ ُ
عليــه الســام لكميــل بــن زيــاد النخعي»:يــا كميــل ،مــر أهلــك أن يروحــوا يف كســب
املــكارم ،و يدجلــوا يف حاجــة مــن هــو نائــم .فــو ا ّلــذي وســع ســمعه األصــوات ،مــا مــن
أحــد أودع قلبــا رسورا إالّ و خلــق اللّ لــه مــن ذلــك الـ ّـرور لطفــا .فــإذا نزلــت بــه نائبــة

جــرى إليهــا كاملــاء يف انحــداره ح ّتــى يطردهــا عنــه كــا تطــرد غريبــة اإلبــل(.)31

أمــا فيــا يتعلــق باملــوارد الرضوريــة لتنفيــذ حــق التكافــل االجتامعــي فهــي وكــا

حيددهــا اإلمــام عــي عليــه الســام تعتمــد عــى مســألة مهمــة أال وهــي إيصــال الفقــر
اىل حــد االكتفــاء أي إن التكافــل االجتامعــي حيــدث عندمــا تــؤدي الفرائــض الرشعيــة

الكفايــة للفقــر ومــن املحتمــل أن تعجــز بعــض جوانــب هــذه الفرائــض عــن القيــام

بذلــك األمــر فقــد تعجــز أمــوال الــزكاة عــن البلــوغ اىل هــذا املســتوى مــن احلالــة
االقتصاديــة للفقــراء فهنــا البــد مــن وجــود أمــوال غــر الــزكاة واخلمــس هــي املعــول

عليهــا لســد الثغــرات االقتصاديــة يف املجتمــع وقــد تكــون أمــوال الــزكاة واخلمــس جــزء

منهــا( .)32أمــا يف كيفيــة توزيــع أمــوال الــزكاة يف عهــد اخلليفــة أمــر املؤمنــن عــي ابــن أيب

طالــب عليــه الســام فكانــت تــوزع حســب مــا جــاء يف القــران الكريــم عــى جمموعــة
ني وا ْلع ِاملِــن ع َليهــا وا ُْل َؤ َّل َف ِ
ِ
ــات لِ ْل ُف َق ِ
ــة
الصدَ َق ُ
َ َ َْ َ
ــراء َوا َْل َســاك ِ َ َ
َّــا َّ
َ
مــن الفئــات هــي :إِن َ
ِ
يل َف ِر َ ِ
ـاب وا ْلغ ِ ِ
يل اللَِّ َواِ ْبـ ِ
السـبِ ِ
ـن َو ِف َسـبِ ِ
ـم
َارمـ َ
يضـ ًة مـ َ
الر َقـ ِ َ
ـن اللَِّ َواللَُّ َعليـ ٌ
ـن َّ
ـم َو ِف ِّ
وبـ ْ
ُق ُل ُ ُ
ِ
ـم ،)33(أي إن مــال الــزكاة ال يشــمل املقاتلــن أو غريهــم ،بــل يشــمل الذيــن جــاء
َحكيـ ٌ
ذكرهــم يف القــرآن الكريــم فقــط .وثبــت عــن اإلمــام أمــر املؤمنــن عليــه الســام مــن
انــه وضــع الــزكاة عــى أمــوال غــر األمــوال التــي وضعــت عليهــا الــزكاة يف الصيغــة
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الترشيعيــة الثابتــة فكــا هــو معــروف إن الصيغــة الترشيعيــة الثابتــة وضعــت الــزكاة عــى

تســعة أقســام مــن األمــوال غــر انــه ثبــت عــن اإلمــام عــي عليــه الســام انــه وضــع
الــزكاة يف عهــده عــى أمــوال أخــرى أيضــا كاخليــل مثــا وهــذا عنــر متحــرك يكشــف

عــن إن الــزكاة كنظــرة إســامية الختتــص بــال دون مــال وان مــن حــق ويل األمــر أن
يطبــق هــذه النظريــة يف أي جمــال يــراه رضوريــا(.)34

أمــا الرافــد الثــاين الــذي دعــا اإلمــام اىل تطبيقــه وتفعيلــه تأكيــد ًا للضــان االجتامعــي

فهــو االعتــاد عــى (مخــس املكاســب) والــذي يتضمــن اســتنادا اىل أدلــة رشعيــة مــن
القــران الســيام قولــه تعــاىل واع َلمــوا َأ َّنــا َغنِم ُتـ ِ
ـن َش ٍء َفـ َـأ َّن لَِّ ُخُس ـ ُه َولِلرسـ ِ
ـول
َّ ُ
َ
َ ْ ْ
َ ْ ُ
ـم مـ ْ ْ
َولِـ ِـذي ا ْل ُق ْر َبــى َوا ْل َيت ََامــى َوا َْل َســاكِ ِ
ني َوا ْبـ ِ
الس ـبِ ِ
ـم بِــاهلل )35(ومــا ورد
ـم َآ َمنْ ُتـ ْ
يل إِ ْن ُكنْ ُتـ ْ
ـن َّ
يف الســنة النبويــة مــن إن مخــس أربــاح التجــارات والصناعــات واالجــارات والعمــل
والوظائــف واهلديــة والوصيــة وأربــاح مالــك املنجــم واملدخــرات مــن الكســب احلــرام
إذا اختلــط باحلــال ومل يتميــز ،فــان متيــز اخــرج كلــه واللؤلــؤ املســتخرج واملواريــث

التــي مل يــؤد عنهــا اخلمــس ،وذلــك بعــد أن يســتنزل املكلــف مؤنــة احلفــظ ومؤنــة

الذيــن يعوهلــم ومركبــه ومســكنه ونفقــات إضافيــة ملــدة ســنة كاملــة ومــا زاد عــن ذلــك

ففيــه اخلمــس( ،)36ويمكــن القــول أن مبــدأ مخــس املكاســب يمكــن أن يكــون إحــدى

الوســائل املجديــة لتحقيــق الضــان االجتامعــي يف جمتمعاتنــا املعــارصة .والرافــد الثالــث

هــو إشــاعة فلســفة البــذل والســخاء مــن األغنيــاء إزاء الفقــراء إذ يقــول اإلمــام عــي ابــن

أيب طالــب عليــه الســام« :داووا الفقــر بالصدقــة والبــذل»(.)37

أمــا الرافــد الرابــع يف تغطيــة نفقــات حــق الضــان االجتامعــي فنجــده يف قولــه

عليــه الســام ألحــد والته»:اجعــل هلــم قســا مــن بيــت مالــك ،وقســا مــن غــات

صــوايف اإلســام يف كل بلــد» ناهيــك عــن إلقــاء اإلمــام عليــه الســام ملســؤولية الضــان
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االجتامعــي عــى عاتــق املجتمــع وبجميــع أفــراده ومؤسســاته ،مــع تأكيــده عليــه الســام

عــى احلفــاظ عــى هــذا األمــوال ،إذ يقــول عليــه الســام »:كــن سمحــ ًا والتكــن مبــذرا،

وكــن مقــدرا وال تكــن مقــرا» وختصيصــه للفئــات واحلــاالت املشــمولة بحــق الضــان
حيــث يقــول عليــه الســام »:إن إعطــاءك املــال يف غــر وجهــه تبذيــر وإرساف» (.)38

ممــا تقــدم نالحــظ ان للتكافــل االجتامعــي جانبــان جانــب مــادي وجانــب معنــوي،

أمــا األول :فيتمثــل عــى نحــو املســاعدات املاديــة النقديــة والعينيــة التــي تقســم وتــوزع

عــى األفــراد مــن الفئــات الفقــرة واملعــوزة ،يف حــن إن اجلانــب الثــاين :يتمثــل فيــا
يؤسســه هــذا النهــج مــن تواصــل وتراحــم وتآخــي وتعــاون اجتامعــي ونفــي فيــا

بــن األغنيــاء امليســورين مــن جهــة وبــن الفقــراء واملعوزيــن مــن جهــة أخــرى فالغنــي
يعطــف عــى الفقــر والقــادر يســاعد العاجــز واملريــض ويســاعد الــكل واملقعــد وهكــذا

متــت آليــات التكافــل وآثــاره لتعــم مجيــع أفــراد املجتمــع ورشائحــه.
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اخلامتة

تستنتج الباحثة من هذا البحث ماييل:

 -1إن التكافــل االجتامعــي بمفهومــه العــام والشــامل يعنــي التــزام األفــراد فيــا

بينهــم إلشــباع احلاجــات املاديــة واملعنويــة لكافــة أفــراد املجتمــع الــذي ينتمــون لــه.

 -2تتعــدد وتتنــوع املــوارد املاليــة للتكافــل االجتامعــي يف الدولــة العربيــة اإلســامية

وبــا إن بحثنــا يتحــدث عــن التكافــل االجتامعــي يف عهــد أمــر املؤمنــن عــي ابــن أيب طالب
عليــه الســام فــان مــوارد التكافــل االجتامعــي يف عهــده اعتمــدت عــى الصــور التاليــة
وســوف أورد البعــض منهــا» الــزكاة  -مخــس املكاســب -إشــاعة فلســفة البــذل والســخاء

مــن األغنيــاء إزاء الفقــراء -فضــا عــن انــه عليــه الســام حــث والتــه عــى تغطيــة نفقــات

الضــان االجتامعــي مــن خــال قولــه عليــه الســام لــه أن خيصــص قســا مــن بيــت مالــك،
وقســا مــن غــات صــوايف اإلســام يف كل بلــد» ناهيــك عــن إلقــاء اإلمــام عليــه الســام
ملســؤولية الضــان االجتامعــي عــى عاتــق املجتمــع وبجميــع أفــراده ومؤسســاته ،مــع
تأكيــده عليــه الســام عــى احلفــاظ عــى هــذه األمــوال مــن التبذيــر واإلرساف.

 -3التكافــل االجتامعــي لــه جانبــان جانــب مــادي وجانــب معنــوي ،أمــا األول:

فيتمثــل عــى نحــو املســاعدات املاديــة النقديــة والعينيــة التــي تقســم وتــوزع عــى األفــراد

مــن الفئــات الفقــرة واملعــوزة ،يف حــن إن اجلانــب الثــاين :يتمثــل فيــا يؤسســه هــذا
النهــج مــن تواصــل وتراحــم وتآخــي وتعــاون اجتامعــي ونفــي فيــا بــن األغنيــاء
امليســورين مــن جهــة وبــن الفقــراء واملعوزيــن مــن جهــة أخــرى فالغنــي يعطــف عــى

الفقــر والقــادر يســاعد العاجــز واملريــض ويســاعد الــكل واملقعــد وهكــذا متــت آليــات
التكافــل وآثــاره لتعــم مجيــع أفــراد املجتمــع ورشائحــه.
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هوامش البحث:

( )1سورة احلديد ،اآلية.28 :
( )2سورة النساء ،اآلية.85:

( )3ابــن منظــور ،حممــد لــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املرصي(ت711:هـــ) ،لســان العــرب ،النــارش :دار
صــادر ،بــروت -لبنــان ،ج ،11ص .589

( )4سورة آل عمران ،اآلية.37 :

( )5ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،11ص.589

( )6الكلينــي ،ثقــة اإلســام أيب جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق رمحــه اهلل (ت 328:أو 329هـــ)،
الــكايف ،ط ،5ﺤﺗﻘﻴﻖ وﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ :ﻋﻲﻠ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭﻱ1363 ،هـــ ،مطبعــة حيــدري ،النــارش :دار
الكتــب اإلســامية ،طهــران -ايــران ،ج ،1ص.406

( )7سورة النحل ،اآلية.91 :

()8ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،11ص.590

( )9الفــروز أبــادي ،جمــد الديــن (ت817 :هـــ  1414م) ،القامــوس املحيــط ،مطبعــة الســعادة ،مــر ،د.ت،
ج ،4ص .45

( )10البستاين ،عبد اهلل ،معجم البستان ،املطبعة األمريكانية ،بريوت ،1967 ،ج ،2ص .2100

( )11حممد ،عبد الرزاق هويب ،الترشيعات يف إدارة الوقف ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،1989 ،ص.61
( )12حممد ،التكافل االجتامعي يف اإلسالم ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،1991 ،ص.7

( )13اخليــاط ،د .عبــد العزيــز ،املجتمــع املتكافــل يف اإلســام ،ط ،1مؤسســة الرســالة ،مكتبــة األقــى،
عــان ،1981 ،ص.74

( )14سورة املائدة ،اآلية.2 :

( )15سورة البقرة ،اآلية.177:
( )16سورة احلرش ،اآلية.7 :
( )17سورة احلرش ،اآلية.9 :

()18العالمــة الســيد حممــد حســن ،امليــزان يف تفســر القــرآن الكريــم ،صححــه وارشف عــى طباعتــه :الشــيخ

حســن االعلمــي ،النــارش :منشــورات مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات ،1997 ،ج ،19ص-213

.214

( )19سورة النساء ،اآلية.39-36 :
( )20سورة البقرة ،اآلية.177 :
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( )21سورة البقرة ،اآلية.262-261 :

الصــدوق ،ايب جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن بابويــه القمــي(ت381:ه) ،مــن ال حيــره
()22الشــيخ ّ
الفقيــه ،ارشف عــى تصحيحــه والتعليــق عليــه :العالمــة الشــيخ حســن االعلمــي ،النــارش :منشــورات

مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات ،1986 ،ج ،2ص.190

()23الشــيخ الطــويس ،شــيخ الطائفــة ايب جعفــر حممــد بــن احلســن بــن عيل(ت460:هـــ) ،األمــايل ،حتقيــق
وتصحيــح :هبــراد اجلعفــري  -االســتاذ عــي اكــر الغفــاري ،النــارش :دار الكتــب اإلســامية ،املجلــس

الســابع عــر ،ص.٤٨١

()24املالكــي االشــري ،أيب احلســن ورام بــن ايب فــراس بــن محــدان (ت605 :هـــ) ،تنبيــه اخلواطــر ونزهــة
النواظــر ،حتقيــق وتعليــق :باســم حممــد مــال اهلل االســدي ،اصــدار قســم الشــؤون الفكريــة – العتبــة
احلســينية املقدســة ،ج ،2ص.221

( )25العامــي ،املحــدث الشــيخ حممــد بــن احلســن (ت1104:هـــ) ،وســائل الشــيعة ،حتقيق:مؤسســة آل
البيت(عليهــم الســام)الحياء الــراث ،طبــع ونــر :مؤسســة آل البيــت الحيــاء الــراث ،قــم -ايــران،

بــا.ت ،ج ،9ص.29

( )26الكليني ،الكايف :ج ،2ص ،169ح.2

( )27العاميل ،وسائل الشيعة ،ج 7ص ،142ح.8953
( )28الكليني ،الكايف :ج ،5ص ،78ح.5

( )29هنج البالغة  -باب املختار من حكم أمري املؤمنني  -رقم.328 :
( )30هنج البالغة ،خطب اإلمام عيل عليه السالم ،ج ،4ص.553
( )31هنج البالغة ،خطب اإلمام عيل عليه السالم،
( )32ص.166

()33سورة التوبة ،اآلية.60 :

( )34الصــدر ،الشــهيد حممــد باقــر ،اإلســام يقــود احليــاة ،ط ،2إصــدار وزارة اإلرشــاد اإلســامي ،طهــران،
1403هـ ،ص.50

( )35سورة األنفال ،جزء من اآلية41:

( )36الســعد ،غســان ،حقــوق اإلنســان عنــد اإلمــام عــي ابــن أيب طالــب عليــه الســام رؤيــة علميــة ،ط،2
بغــداد ،2008 ،ص .360

( )37السعد ،حقوق اإلنسان عند اإلمام عيل ابن أيب طالب عليه السالم رؤية علمية ،ص .361
( )38السعد ،حقوق اإلنسان عند اإلمام عيل ابن أيب طالب عليه السالم رؤية علمية ،ص .361
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املصادر واملراجع

خري مانبتدئ به الكالم القرآن الكريم

1 .1أحاديــث الرســول حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم وأحاديــث أهــل البيــت
عليهــم الســام

2 .2ابــن منظــور ،حممــد لــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املرصي(ت711:هـــ) ،لســان
العــرب ،النــارش :دار صــادر ،بــروت -لبنــان.

3 .3االمام عيل ابن ايب طالب عليه السالم ،هنج البالغة
4 .4البستاين ،عبد اهلل ،معجم البستان ،املطبعة األمريكانية ،بريوت.1967 ،
5 .5اخليــاط ،د .عبــد العزيــز ،املجتمــع املتكافــل يف اإلســام ،ط ،1مؤسســة الرســالة،
مكتبــة األقــى ،عــان.1981 ،

6 .6الســعد ،غســان ،حقــوق اإلنســان عنــد اإلمــام عــي ابــن أيب طالــب عليــه الســام
رؤيــة علميــة ،ط ،2بغــداد.2008 ،

الصــدوق ،ايب جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن بابويــه
7 .7الشــيخ ّ
القمــي(ت381:ه) ،مــن ال حيــره الفقيــه ،ارشف عــى تصحيحــه والتعليــق
عليــه :العالمــة الشــيخ حســن االعلمــي ،النــارش :منشــورات مؤسســة االعلمــي

للمطبوعــات.1986 ،

8 .8الشــيخ الطــويس ،شــيخ الطائفــة ايب جعفــر حممــد بن احلســن بــن عيل(ت460:هـ)،
األمــايل ،حتقيــق وتصحيــح :هبــراد اجلعفــري  -االســتاذ عــي اكــر الغفــاري،

النــارش :دار الكتــب اإلســامية.
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9 .9الصــدر ،الشــهيد حممــد باقــر ،اإلســام يقــود احليــاة ،ط ،2إصــدار وزارة اإلرشــاد
اإلســامي ،طهــران1403 ،هـ.

1010العامــي ،املحــدث الشــيخ حممــد بــن احلســن (ت1104:هـــ) ،وســائل الشــيعة،
حتقيق:مؤسســة آل البيت(عليهــم الســام)الحياء الــراث ،طبــع ونــر :مؤسســة
آل البيــت الحيــاء الــراث ،قــم -ايــران ،بــا.ت.

1111العالمــة الســيد حممــد حســن ،امليــزان يف تفســر القــرآن الكريــم ،صححــه
وارشف عــى طباعتــه :الشــيخ حســن االعلمــي ،النــارش :منشــورات مؤسســة
االعلمــي للمطبوعــات.1997 ،

1212الفــروز أبــادي ،جمــد الديــن (ت817 :هـــ  1414م) ،القامــوس املحيــط،
مطبعــة الســعادة ،مــر ،د.ت.

1313الكلينــي ،ثقــة اإلســام أيب جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق رمحــه اهلل
(ت 328:أو 329هـ) ،الكايف ،ط ،5ﺤﺗﻘﻴﻖ وﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ :ﻋﻲﻠ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭﻱ،
1363هـــ ،مطبعــة حيــدري ،النــارش :دار الكتــب اإلســامية ،طهــران -ايــران.

1414املالكــي االشــري ،أيب احلســن ورام بــن ايب فــراس بــن محــدان (ت605 :هـــ)،
تنبيــه اخلواطــر ونزهــة النواظــر ،حتقيــق وتعليــق :باســم حممــد مــال اهلل االســدي،
اصــدار قســم الشــؤون الفكريــة – العتبــة احلســينية املقدســة.

1515حممــد ،عبــد الــرزاق هــويب ،الترشيعــات يف إدارة الوقــف ،مطبعــة اإلرشــاد،
بغــداد.1989 ،

عقيدة التوحيد
يف شرح نهج البالغة
للسيد هادي كمال الدين احللي (ت1406هـ)

م .د كريم محزة محيدي جاسم
كلية اإلمام الكاظم عليه السالم /أقسام بابل

بسم هللا الرحمن الرحيم

املُ ِّ
قدمة

ِ
الرســول
رب العاملــن ،والصــا ُة والســا ُم عــى
احلمــدُ هللِ ِّ
حبيــب إلــه العاملــنَّ ،

األكــرمُ ،م َ َّمــد صــى اهلل عليــه وآلــه ،وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن .وبعــدُ .

ـإن مباحـ َ
فـ َّ
ـث التوحيــد تُعــدُّ مــن أهــم موضوعــات العقائــد التــي تصــدرت املفاهيــم
والتعاليــم الســاوية عــى اإلطــاق؛ َلِــا فيهــا مــن بحـ ٍ
ـث عميـ ٍـق ،ودالئــل متعــددة ،فضـ ًـا
عــن خطورهتــا؛ إذ قــد ينزلــق اإلنســان فيهــا عــن جــادة التنزيــه ،كــا انحرفــت فــرق

كثــرةَّ .
اخلــوض يف مباحــث التوحيــد ليــس وليــد اليــوم ،وإنَّــا كان مــا َّد ًة دســمة
وإن
َ
ألربــاب الفــرق واملذاهــب.

وبعــد أن وفقنــي اهلل يف حتقيــق رشح هنــج البالغــة ،للســيد هــادي كــال الديــن
احلــي؛ إذ وقفــت عندهــا عــى ٍ
آراء عقائديـ ٍـة كثـ ٍ
ـت عــى مجــع
ـرة للســيد املرحــوم عزمـ ُ
ُ
َّ
ّ
ُ
البحــث عــى
مــا تع َّلــق منهــا يف مباحــث التوحيــد ،ودرســتها دراســة حتليل َّيــة ،فجــاء
متهيـ ٍـد ،وأربعــة حمــاورَ ،و َسـ ْـم ُت التمهيــد بعنــوان( :الســيد هــادي كــال الديــن ورشحــه
ـت يف حمــاور البحــث مــا يــأيت :معرفــة اهلل وتوحيــده،
عــى هنــج البالغــة) ،يف حــن تناولـ ُ
ـت البحــث ُ
بخالصـ ٍـة
والصفــات اإلهليــة ،وإبطــال رؤيــة اهلل ،ونفــي التجســيم .وقــد ختمـ ُ
ـرت قائم ـ ًة بمصــادر البحــث ومراجعــه.
ـت فيهــا أهــم مــا جــاء يف البحــث ،ثــم ذكـ ُ
ب َّينـ ُ

ُ
رجــوت فيــه رضــا
أســأل اهلل تعــاىل أن يوفقنــي يف عمــي هــذا ،الــذي
وأخــرا
ُ
ً

صاحــب النهــج ،وإمــام املوحديــن ،أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام).
وأســأله الرمحــة والغفــران لشــارح النهــج الســيد هــادي كــال الديــن.
141
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التمهيد :السيد هادي كمال الدين وشرحه على نهج البالغة
احلـ ِّـي .ولــد يف ِ
الســيد هــادي بــن فاضــل بــن محــد كــال الديــن احلســيني ِ
احل َّلــة

ســنة (1326هـــ) مجــع بــن العلــوم الدينيــة واللغويــة والشــعر واألدب والسياســة وتــويف
ســنة (1406هـ) (.)1

ر يف
فقيهــا ،ممَّــا كان لــه
كان والــد املرحــوم الســيد محــد عا ًملــا ً
األثــر األكــ ُ
ُ

توجهــات املرحــوم الســيد هــادي العلم َّيــة واألدب َّيــة والسياس ـ َّية؛ إذ شــارك والــده
يف بدايــة حياتــه يف ثــورة العرشيــن بقصائــده احلامســية ،وكذلــك االشــراك الفعــي

ضــد االحتــال اإلنكليــزي ،وهزموهــم يف معركــة ( َب َّتــة) الشــهرية( .)2وقــد كتب له
والــده كتــاب (حمجــة االعتقــاد يف الوصيــة لثمــر املهجــة والفــؤاد)( .)3قــال الطهراين

عــن هــذا الكتــاب« :للســيد محــد بــن الســيد فاضــل بــن الســيد محــد آل كــال الديــن
احلــي املعــارص ،كتبــه لولــده الســيد عبــد اهلــادي الشــهري بالســيد هــادي كــال
الديــن مؤلــف « فقهــاء الفيحــاء» و»جريــدة التوحيــد» الصــادرة مــن احللــة وهــو

يف الــرد عــى الطبيعيــن وطبعــه .)4(« 1351

نــال الســيد هــادي ثقــة املراجــع ،وأصبــح وكيلهــم يف احل َّلــة ،فقــد اجتــه إىل الدراســة

احلوزو َّيــة يف النجــف األرشف يف مدرســة (الرشبيــاين) ،وعــى يــد أســاتذهتا ،ومنهــم

ّ
العلمــة املرحــوم حممــد طــه نجــف ،وغــره مــن علــاء ذلــك الوقــت ،فــدرس احلاشــية،

والشمســية ،واملعــامل ،واللمعــة .ثــم اجتــه إىل خدمــة أهــايل احل َّلــة ،فقــام بتأســيس مدرســة
العلــوم الدينيــة ،وهــي جمــازة مــن وزارة املعــارف ،وهــي املدرســة الدين َّيــة الوحيــدة

املجــازة رســم ًّيا( .)5وأصــدر جريــدة (التوحيــد) يف مدينــة احللــة ،مطبعــة القضــاء 1378

1958 /م ،وهــي جريــدة أســبوعية ،وبعــد صــدور أعــداد منهــا انتقــل هبــا إىل بغــداد
واحتجبــت( .)6يقــول نجلــه الســيد عــي يف مدونتــهَّ :
إن اجلريــدة ُأغلقــت؛ الختالفــه مــع
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الدكتــور عبــد احلميــد شــاش رئيــس صحــة بابــل؛ كونــه يتالعــب باألدويــة ،وحيــرم
موضحــا فيــه
الفقــراء منهــا ،ممَّــا اضطــره إىل إصــدار عــدد خــاص يف جريــدة التوحيــد،
ً
فســاد رئيــس الصحــة ،وقــد ُأغلقــت بســبب جهــود عــم رئيــس الصحــة ،وهــو وزيــر

املاليــة حمســن شــاش(.)7

وكراســا منهــا( :حتفــة
للمرتجــم أكثــر مــن ( )53مؤلفــا طبــع منهــا ( )36كتابــا
ً
احلــر واألَعــراب يف علــم النحــو واإلعــراب) و(مقتبســات مــن أرجــوزة الريــاض
املشمســة يف علــم اهلندســة) وهــو مطبــوع ،يف  102صفحــة ،مطبعــة النعــان النجــف،

ســنة ،1974 ،وجنــاح النجــاح أرجــوزة يف توضيــح غريــب اللغــة ،وغــر ذلــك(.)8

أ َّمــا كتابــه رشح هنــج البالغــة ،فهــو واحــدٌ مــن مؤلفاتــه املخطوطــة التــي تعرضــت

إىل الفقــدان ،أو ربــا عــدم اإلكــال؛ إذ تبقــى منــه جملــدان فقــط ،مكتوبــة بخــط املؤلــف،

األول منهــا ،وهــو قيــد الطبــع ،وبانتظــار حتقيــق اجلــزء الثــاين إن
قمنــا بتحقيــق اجلــزء َّ
شــاء اهلل.

ً
أول :معرفة اهلل وتوحيده
َّ
إن معرفــة اهلل تعــاىل واجبــة عــى كل مكلــف ،بدليــل أنــه منعــم ،لــذا جيــب شــكره،

فتجــب معرفتــه( .)9وحتــدث العلــاء يف هــذه اجلزئيــة عــن مصطلــح واجــب الوجــود يف
«أن يعــرف ّ
جــواب مــن ســأل عــن معرفــة اهلل ،قــال الشــهيد الثــاينْ :
أن اهلل تعــاىل موجــود
أن العـ َ
واجــب الوجــود .والدليــل عــى ذلــك ّ
ـال وهــو مــا ســوى اهلل تعــاىل حــادث ممكــن،

ـب الوجــود موجــود ًا مل يكــن للعـ َ
ـال وجــود؛ ّ
ألن وجــود املمكــن مــن
فلــو مل يكــن واجـ ُ

غــره ،وال خــارج عنــه مــن املوجــودات غــر الواجــب تعــاىل .وإذا ثبــت كونــه موجــود ًا
ـب الوجــود لــزم كونــه قدي ـ ًا أزل ّي ـ ًا باقي ـ ًا أبد ّيــا؛ أل ّنــه لــو جــاز عليــه العــدم لــكان
واجـ َ

ممكنـ ًا .وكو ُنــه واحــد ًا ليــس بجســم ،وال عــرض ،وال يف مــكان ،وال َم ْرئــي ،وال مركَّب،
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ـره حـ ّ
وال حـ ّ
ـال فيــه؛ الســتلزام ذلــك ك َّلــه كونــه ممكنـ ًا حادثـ ًا ،وقــد
ـال يف غــره ،وال غـ ُ
واجــب الوجــود»( .)10فنفــي اجلســم واملــكان والعــرض واملــكان والرؤيــة
ثبــت أنّــه
ُ
ـب الوجــود.
والرتكيــب عــن الــذات اإلهل َّيــة يؤ ِّكــد أ َّنــه واجـ ُ

وقــد حتــدَّ ث الســيد هــادي كــال الديــن (رمحــه اهلل) عــن معرفــة اهلل عنــد رشحه
قــول أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) (( َأ َّو ُل َالدِّ يـ ِ
ـن َم ْع ِر َف ُت ـ ُه)) ،قائـ ًـا« :عــدم قبــول

الديــن مــن اإلنســان بــدون معرفتــه بــاهلل تعــاىل وذلــك ال إشـ َ
ـكال فيــه ،فإنــه إذا مل
يعــرف اهلل ،فكيــف يعبــد مــا ال يعــرف؟ وعبــاد ُة مثــل هــذا باطلـ ٌة؛ ولذلــك كانــت
معرفتــه تعــاىل أول الديــن ،فوجــب النظـ ُـر يف طريــق معرفتــه ســبحانه؛ إذ ال خيلــو
جـ َّـل شــأنه مــن أن يكــون معلوم ـ ًا بالبداهــة ،أو حتتــاج معرفتــه للدليــل ،واألول
باطـ ٌـل ّ
وإل لتســاوى أهــل النظــر يف معرفتــه كــا تســاوى بـ َّ
ـأن الشــمس أضــو ُء مــن
ُ
النجــومَّ ،
فاســتدالل
أقطــع مــن العصــا .والثــاين مــا اخرتنــاه»(.)11
الســيف
وإن
َ
ُ

ـان مــا ال يعرف؟ فهــو َّ -
الســيد هــادي كان عقل ًّيــا منطق ًّيــا؛ إذ كيــف يعبدُ اإلنسـ ُ
جل
ـروف بالبداهــة ،ومل يكتـ ِ
ـف الســيد هبــذا الدليــل ،فقــد اسـ َّ
ـتدل بالســاع
جاللــه  -معـ ٌ
اختِـ َـا ِ
املتمثــل بقولــه تعــاىل﴿ :إِ َّن ِف َخ ْلـ ِـق الســاو ِ
ـل َوالن ََّهـ ِ
ف ال َّل ْيـ ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ـار
ض َو ْ
َّ َ َ
ِ
َلَيـ ٍ
ون اللََّ ِق َي ًامــا َو ُق ُعــو ًدا َو َعـ َـى ُجن ِ
ول ْالَ ْل َبـ ِ
ـات ِلُ ِ
ـم
ـن َي ْذ ُكـ ُـر َ
ـاب ( )190ا َّلذيـ َ
ُوبِـ ْ
َ
ون ِف َخ ْلـ ِـق الســاو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ـت َهـ َـذا َباطِـ ًـا ُسـ ْب َحان َ
َك َف ِقنَا
ض َر َّب َنــا َمــا َخ َل ْقـ َ
َو َي َت َف َّكـ ُـر َ
َّ َ َ
اب النَّـ ِ
ـار﴾ [ســورة آل عمــران /اآليتــان ]191 – 190 :قائـ ًـا« :ووج ـ ُه الداللــة يف هــذه
َعـ َـذ َ
ـب الليــل والنهــار دليـ ُـل حدوثهــا ،واحلـ ُ
اآليــة عــى توحيــد اهلل تعــاىل َّ
ـادث
أن تعاقـ َ
ِ
املحــدث ِ
املوجــد ،وهــو اهلل ســبحانه كــا أن انتظارمهــا َّ
دل عــى علمــه
حمتــاج إىل
ٌ
وقدرتــه ،وحدوثهــا َّ
دل عــى قدمــه؛ إذ لــو كان مثلهــا حادثـ ًا؛ الفتقــر كــا افتقــرا إىل
ُمـ ِـدث .فأ َّمــا أن يــدور أو يتسلســل ،وكالمهــا ظاهــر البطــان ،فتعــن كــون الصانــع
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قديـ ًـا»( .)12ويســتمر الســيد هــادي كــال الديــن يف دائــرة االســتدالل القــرآين ملعرفــة
ون ِف َخ ْلـ ِـق الســاو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ض﴾
﴿و َي َت َف َّكـ ُـر َ
َّ َ َ
اهلل وتوحيــده ،مســتدلًّ بقولــه تعــاىلَ :
املذكــور آن ًفــا ،قائـ ًـا« :حصـ ُ
ـول معرفتــه أوالً وبالــذات؛ إذ َمــن يتفكــر فيهــا يعلــم
بالبداهــة أن هلــا صانعـ ًا قــادر ًا»(.)13
وقــد عـ َّـزز الســيد هــادي اســتدالله القــرآين بقولــن أحدمهــا للرســول األكــرم (صىل

اهلل عليــه وآلــه) ،واآلخــر لإلمــام عــي (عليــه الســام) ،ومهــا قــول النبــي (( :أ ْع َر َفكُم
ِ ِ
ِ ()14
ف َن ْف َس ـ ُه
ـن َعـ َـر َ
((مـ ْ
بِنَ ْفســه أ ْع َر َف ُكــم بِ َر ِّبــه))  .وقــول أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
ف ربــه))( )15وقولــه(( :بِصنــ ِع اهللِ يســتَدَ ُّل ع َل ِ
يــه ،وبِال ُع ِ
ــت َم ِ
عر َفتُــ ُه،
قــول ُت ْث َب ُ
َف َقــدْ َع َــر َ َ َّ ُ
َ
ُ
ُ
الالت م ْشــهور بالبيانـ ِ
ِ
وبِ ِ
ـات .)16())...فمــن يرتبــط
وف بالــدَّ
ـت ُح َّج ُت ـ ُهَ ،م ْعـ ُـر ٌ
الفكـ ِـر تَث ُبـ ُ
َ ُ ٌ
بــاهلل عـ َّـز وجــل صاحــب النعــم والكــاالت ويعر ُفـ ُه ويتقـ َّـر ُب إليــه ،فإ َّنــه سيســتغني عــن

ِّ
كل يشء آخــر.

ومــن اســتدالله عــى معرفــة اهلل تعــاىل رشحــه قــول أمــر املؤمنــن (عليــه
أن التصديـ َـق بــه وجـ ُه ٍ
((و َكــا ُل م ْع ِر َفتِـ ِـه َالت َّْص ِديـ ُـق بِـ ِـه))؛ قائـ ًـا« :أي َّ
كامل
الســام)َ « :
َ

َ

ملعرفتــه ،فـ َّ
ـكأن معرف ـ َة اهلل وحدهــا ال تــأيت عــى الوجــه األكمــل بــدون التصديــق
بــه ســبحانه؛ إذ جيــوز أن تعرفــه وال تصــدق بــه ،فهــذه املعرف ـ ُة ناقص ـ ٌة»( .)17فعــى
حلــدَ يف توحيــده ،فليــس بالــرورة أن يكــون قــد
هــذا مــن ا َّدعــى معرفتــه تعــاىل وأ َ
عــرف اهلل ،فاملــراد مــن معرفــة التوحيــد معرفتــه تعــاىل متوحــدً ا باأللوهيــة .وهكــذا

الــكالم يف مجيــع نعوتــه تعــاىل(.)18

وختــم كالمــه – رمحــه اهلل  -يف ربــط التوحيــد بالتصديــق بــه تعــاىل عنــد رشحــه
يــق بِ ِ
َــا ُل َالت َّْص ِد ِ
ــه ت َْو ِحيــدُ ُه)) ً
قائــا:
قــول أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
((وك َ

ـص متامــه التوحيــد ،فبانتفــاء التوحيد
«فالتصديـ ُـق بــاهلل بــدون توحيــده تصديـ ٌـق ناقـ ٌ

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

146

تقتــي الرشكــة فإمــا حيصــل فـ ٌ
ـرق ومايــز أوالً والثــاين تبــن عــدم الرشكــة وكونــه
واحــدً ا ،وعــى األول يلــزم الرتكيــب الشــتامل الــركاء عــى مــا بــه االفــراق ومــا

بــه االشــراك ،وهــذا يســتلزم احلــدوث؛ الحتياجــه إىل املركِّـــب (بكــر الــكاف)،
فمــن عــرف اهلل بكونــه واحــد ًا كانــت معرفتــه أكمــل ممــن عرفــه بــدون توحيــده

أســاس اإليــان بــه تعــاىل ،فبــه يــأيت
كمعرفــة النصــارى»( .)19فالتوحيــدُ هــو
ُ
التصديــق بــه ،وكذلــك اإلخــاص لــه جـ َّـل جاللــه ،كــا قــال (عليــه الســام):
((و َكـ َـا ُل ت َْو ِحيـ ِـد ِه َا ْ ِ
الرك ـ ُن األســاس يف أصــول الديــن،
ل ْخ ـا ُ
َ
َص َل ـ ُه)) ،لــذا هــو ُّ
ومــن أجلــه نزلــت الترشيعــات الســاو َّية.

ثان ًيا :الصفات اإلهليَّة

مــن يتتبــع آيــات القــرآن الكريــم جيــد الكثــر منهــا يشــر إىل األد َّلــة عــى وجــوده

تعــاىل ،ويف الوقــت نفســه ال جيــد آيـ ًة واحــد ًة تشــر إىل حتديــد ذاتــه القدســية وبيــان كنهها
وحقيقتهــا .فــاهلل ســبحانه وتعــاىل يوصــف بــكل مــا وصــف بــه نفســه يف كتابــه العزيــز،

قــال الشــيخ الطــويس« :وإذا ثبــت بذلــك كونــه قــادرا عاملــا بنفســه لوجــب أن يكــون

قــادرا عــى مجيــع األجنــاس ومــن كل جنــس عــى مــا ال يتناهــى؛ أل َّنــه ال خمصــص لــه

بقــدر دون قــدر .وجيــب مثــل ذلــك يف كونــه عاملــا أن يكــون عاملــا بجميــع املعلومــات؛
إذ ال خمصــص لــه ببعضهــا دون بعــض ،فيجــب مــن ذلــك كونــه عاملــا قــادرا عــى مــا ال
يتناهــى .وإذا ثبــت كونــه قــادرا عاملــا يف األزل وجــب كونــه حيــا موجــودا يف األزل ،إذ

القــادر العــامل ال بــد أن يكــون حيــا موجــودا»(.)20

إذن صفاتــه رضبــان :صفــات ذات ،وصفــات فعــل ،فصفــات ذاتــه ،مثــل قولــه:

«وعظمــة اهلل ،وجــال اهلل ،وقــدرة اهلل ،وعلــم اهلل ،وكربيــاء اهلل ،وعــزة اهلل» ،فإنــه إن

قصــد بــه املعنــى الــذي يكــون بــه عاملــا ،وقــادرا عــى مــا يذهــب إليــه األشــعري ،مل يكــن
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يمينــا بــاهلل ،وإن قصــد بــه كونــه عامــا وقــادرا .كان يمينــا ،فــإن ذلــك قــد يعــر بــه عــن

كونــه عاملــا وقــادرا(َّ .)21
وإن صفــات األفعــال أبعــد يف االنعقــاد مــن صفــات الــذات؛
َّ
ألن صفــات األفعــال مشــركة بينــه وبــن خلقــه ،فإنــه يقــال :خالــق اخللــق لــه تعــاىل،
وخالــق االفــك لغــره تعــاىل ،ويقــال :رازق اخللــق لــه تعــاىل ،ورازق اجلنــد لغــره تعــاىل،

ورب العاملــن لــه تعــاىل ورب البيــت لغــره ،وصفــات الــذات خمتصــة بــه تعــاىل(.)22
ّ

وذهــب بعضهــم إىل َّ
ـب مثــل هــذا
أن صفاتــه تعــاىل غــر ذاتــه وزائــدة عليهــا .ونُسـ َ

القــول إىل األشــاعرة ،وقــد ر َّد عليهــم ّ
ـي بعــد أن ذكــر معتقدهــم ،قائـ ًـا:
العلمــة احلـ ّ

«وقالــت األشــاعرة :إنــه تعــاىل يســتحقها ،ملعــان قديــم قائــم بذاتــه ،فلزمهــم املحــال مــن
وجــوه:

أ  -يلــزم افتقــار اهلل تعــاىل إىل غــره ،يف كونــه :قــادرا ،عاملــا حيــا ،وغــر ذلــك مــن

الصفــات؛ ألن املعــاين أمــور مغايــرة لذاتــه ،وكل مفتقــر ممكــن ،واهلل تعــاىل ليــس بممكن
فــا يكــون مفتقــرا ،وال تكــون صفاتــه تعــاىل معللــة بغــره.

ب  -يلــزم أن يكــون مــع اهلل تعــاىل يف األزل قدمــاء كثــرة ،بقــدر صفاتــه ،وهــو

حمــال الختصاصــه ســبحانه وتعــاىل بالقــدم»( .)23لــذا ينبغــي نفــي الصفــات عنــه تعــاىل؛
أل َّنــه ال صفــات لــذات اهلل تزيــد عــى ذاتــه ،بــل هــي نفــس الــذات القدســية التــي تقــدر

عــى كل يشء وتعلــم كل يشء.

وحتــدث الســيد هــادي كــال الديــن عــن نفــي الصفــات عنــد رشحــه لقــول

َص َلــه َن ْفــي َالص َف ِ
َــا ُل َا ْ ِ
ــات َعنْــ ُه))
ل ْخــا ِ ُ ُ ِّ
أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
((و ك َ

ـر
قائـ ًـا« :فاملــراد بنفــي الصفــات العرضيــة أي :التــي فرسهــا بقولــه  :إهنــا غـ ُ
ألن صفاتــه ســبحانه عــن ذاتــهّ ،
املوصــوف؛ َّ
وإل لتعــددت القدمــاء ،وذلــك كنفــي
اجلســمية والعرضيــة ولوازمهــا عنــه تعــاىل»(.)24

148

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

ثــم اســتعرض أد َّلــة أمــر املؤمنــن عليــه الســام يف نفــي الصفات مــع تعليقه
ـف َاللََّ ُسـ ْب َحا َن ُه َف َقــدْ َق َر َنـ ُه))...
عــى كل عبــارة ،قائـ ًـا« :وقولـــــه َ (( :ف َمـ ْن َو َصـ َ
((و َمـ ْن َق َر َن ُه َف َقــدْ َثنَّــا ُه ))...أراد بالتثنية هو
أي :مجعــه إىل تلــك الصفــات .وقولــــه َ :
((و َمـ ْن َثنَّــا ُه َف َقــدْ َجـ َّـز َأ ُه ))...فقصــد عليــه الســام أنــه لــو كان
وصفتــه .وقولــه َ :

اهلل غــر صفتــه لــكان ممكنــا؛ الفتقــاده إليهــا ،واالفتقــار مــن خــواص املمكــنُّ ،
وكل
ممكـ ٍ
ـن متح ِّيــز ،وكل متح ِّيــز متجـ ِّـزئ ،وهــذا جهـ ٌـل يف معرفــة اخلالــق؛ القتضائــه

ـب حـ ٌ
ـاج
ـادث ،وهــو حيتـ ُ
وجــود املر ِّكــب ،وهــو املــراد بقولــه :فقــد جــزأه ،واملر َّكـ ُ
إىل ا ُملح ِ
حتتــاج إىل الكاتــب ،فــإن كان حمدثــه قديــ ًا فهــو اهللّ ،
وإل
ــدث كالكتابــة
ُ
ْ
لزمــه التسلســل إىل مــا ال هنايــة لــه ،وذلــك باطـ ٌـل بالــرورة ،أو يــدور وهــو مثلــه
يف البطــان»( .)25فمدرســة أهــل البيــت عليهــم الســام تذهــب إىل َّ
أن صفاتــه عــن

ذاتــه ،أي إهنــا تُثبــت الصفــات ،ولكــن مــن دون تشــبيه وتنزهيــه تعــاىل عــن صفــات
أيضــا.
املخلوقــن ،وهــذا هــو الــرأي التنزهيــي الــذي اســتند إليــه الســيد هــادي ً

ومــن اســتدالله عــى قــدرة اهلل مــن دون االعتــاد عــى التوصيفــات املاد َّيــة

ــر َعم ٍ
ــد
مــا ذكــره يف رشحــه قــول اإلمــام عــي عليــه الســام« :وقولــه (( :بِ َغ ْ ِ َ

َيدْ َع ُم َهــا)) أي بغــر عمــد يســندها فيمنعهــا مــن الســقوط تب ّينهــا للنــاس عــى قدرتــه
ـر عمـ ٍ
ـد ت ََر ْو َنَــا﴾ [ســورة الرعــد /مــن اآليــة:
تعــاىل ،وهــذا نحــو قولــه تعــاىل ﴿ :بِ َغـ ْ ِ َ َ
 ،]2ثــم نفــى (عليــه الســام) رفــع الســاء بدسـ ٍ
ـار( )26ينظمهــا وهــو احلبــل ،فتكــون
معلقــة يف الفضــاء النتظامهــا بدســار ونحــوه ،بــل جعــل الســبب الوحيــد تعلــق

قــدرة اهلل يف رفعهــا ،وهــو األبلــغ يف وصــف قدرتــه تعــاىل ،ومــن هنــا ننفــي كــون
األرض عــى قــرن ثــور ،والثــور عــى ســمكة ،والســمكة يف بحــر؛ ألن هــذه خرافــة

ال أصــل هلــا يف الكتــب الصحيحــة()27؛ إذ وجــود األرض بــدون الثــور الــذي
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حيملهــا أعظــم دليــل عــى قــدرة اهلل تعــاىل»( .)28فالســيد هــادي – رمحــه اهلل – نفــى
بشــكل قاطــع االســتناد إىل خرافــة تناوهلــا بعــض املفرسيــن يف االســتدالل عــى رفع

ـرا إىل قــدرة اهلل تعــاىل يف رفــع الســاء مــن دون
الســاء بوســاطة يشء مــادي ،مشـ ً
عمــد.

ً
ثالثا :إبطال رؤية اهلل
ذهــب معظــم علــاء الســلفية إىل إمــكان رؤيــة اهلل تعــاىل ،وقــد قســموا رؤيــة اهلل

ســبحانه وتعــاىل إىل أقســام ،منهــا رؤيتــه يف اآلخــرة ،أو يف الدنيــا ،أو يف املنــام ،نقــل
ِ ِ
«اجتمعــت ْالَ ِئ َّمــة مــن َأ ْص َحابنَــا عــى َأن
عضــد الديــن
اإلجيــي عــن ْالمــد ّي قولــهْ :
ّ
ـال ِف الدُّ ْن َيــا َو ْال ِخـ َـرة َج ِائـ َـزة عقــاَ .و ْ
ُر ْؤ َيتــه َت َعـ َ
ازهــا ســم ًعا ِف الدُّ ْن َيــا
اختل ُفــوا ِف َج َو َ
آخـ ُـر َ
فأثبتــه َبعضهــم ونفــاه َ
ونَ .وهــل جيــوز َأن يــرى ِف ا َْلنَــام َفقيــل َلَ ،وقيــل نعــم»(.)29
أ َّمــا مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســام ،فقــد ذهبــت إىل تنزيــه اهلل تعــاىل مــن هــذه
الفريــة؛ إذ َّ
إن اهلل تعــاىل ال تُدركــه األبصــار ،وال تقــع عليــه الرؤيــة بالعــن البــارصة ال
يف الدنيــا وال يف اآلخــرة .قــال ّ
ـي« :إن أهــل الســنة واجلامعــة التزمــوا برؤيــة
العلمــة احلـ ّ ّ

اهلل تعــاىل ،وهــذا اعتقــاد خمالــف ملــا قضــت بــه بدهيــة العقــل ،فــإن الــرورة قاضيــة بــأن
الرؤيــة إنــا تكــون للمقابــل أو يف حكمــه ،وهــو خمصــوص بــذوات األوضــاع ،فــا ال

وضــع لــه ال يمكــن رؤيتــه بــرورة العقــل ،وكيــف حيكــم عاقــل بأنــا تــرى مــا ليــس

()30
ـي عــى
يف جهــة وال يشــار إليــه إشــارة حســية إنــه هنــا أو هنــاك»  .فهــذا دليـ ٌـل عقـ ٌّ

عــدم رؤيــة اهلل ،وهنــاك أد َّلــة قرآنيــة متعــددة ســنكتفي بــا ســيذكره الســيد هــادي كــال
الديــن – رمحــه اهلل – منهــا.

أ َّمــا موقــف الســيد هــادي كــال الديــن مــن رؤيــة اهلل ،فقــد اسـ َّ
ـتدل بأد َّلــة كثــرة،

منهــا(:)31
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 ذهبــت أهـ ُـل السـ ِـنة إىل إمـ ِ
ـكان رؤيتــه جزمـ ًا يف اآلخــرة والدنيــا ّإل َّأهنــم خصصوا

رؤيتــه يف الدنيــا للنبــي  فقــط .وأ َّمــا يف األحــام ،فقــد أكثــروا مــن دعــوى رؤيتــه،

وإذا امتنعــت رشائـ ُ
ـط الرؤيــة يف الدنيــا عليــه تعــاىل كان ذلــك حاصـ ً
ا أيضـ ًا يف اآلخــرة؛
كل متغـ ٍ
ـر؛ إذ ُّ
َّ
ـر حــادث حمتــاج إىل َم ـ ْن ُي ِد ُثــه ،ولوجــوب حصــول مــا
ألن اهللَ ال يتغـ ُ
يميــز ذاتــه عــن غريهــا عنــد رؤيتــه ،واملميــز هــذا زائــدٌ عــن الـ ِ
ـذات ،ف َلـ ِـز َم بالقــول بــه
وكل مر َّكـ ٍ
القــول بالرتكيــب ممَّــا بــه االشــراك ،وممَّــا بــه االمتيــازُّ ،
ـب حـ ٌ
ـادث؛ الحتياجــه
للمر ِّكــب كــا مــر ،وهــو حمـ ٌ
ـال عليــه.

ـتدل عــى عــدم الرؤيــة بقولــه تعــاىلَ :
 اسـ َّـار
ـار َو ُهـ َـو ُيــدْ ِر ُك ْالَ ْب َصـ َ
﴿ل تُدْ ِر ُكـ ُه ْالَ ْب َصـ ُ
ـف َْ
َو ُهـ َـو ال َّلطِيـ ُ
ـر﴾( ،)32فأخرجــه خمــرج التمــدح ،وهــذا يفيــدُ عمــوم الســلب من ًعــا ملن
البِـ ُ
يقـ ُ
ـولَّ :
عضــدُ ُه قو ُلــه تعــاىل ملوســى
ـلب العمــوم ال عمــوم الســلب ،و ُي ِّ
ـلب سـ ُ
السـ َ
إن هــذا َّ
ـن َتـ َـر ِان﴾( ،)33ويمنــع جتويزهــا وقــوع العــذاب عــى بنــي إرسائيــل عنــد
كليــم اهللَ ﴿ :لـ ْ
ســؤاهلم الرؤيــة ،ولــو كانــت أمــر ًا ممكنــا يف ذاتــه ،ملــا اســتحقوا العــذاب عــى أمـ ٍـر جائــز.

ـم َكـ َـا َتـ َـر ْو َن ا ْل َق َمــر َل
 أ َّمــا مــا يروونــه عــن النبــي  أنــه قــالَ :ـر ْو َن َر َّب ُكـ ْ
((سـ َ َ

ـون))( .)34فــأوالً نناقشــهم بصحــة الروايــة ،وعــى فــرض صحتهــا فمعنــى الرؤيــة
ت َُض ُامـ َ
املشــاهدة ســواء كانــت املشــاهدة بالبــر ،كقولــك :رأيــت زيــدً ا ،أو بالبصــرة وهــي

العلــم ،كقــول الشــاعر(:)35

ش ٍء
َرأ ْي ُ
ْــر ك ُِّل َ ْ
ــت اهللَ أك َ َ

م َاو َلــ ًة
َُ

ــم
َوأ ْك َث َر ُه ْ

ُــو َدا
ُجن ْ

ـاعر مل يـ َـر اهللَ ببــره مــع قرينــة نصــب املفعولــن؛ َّ
ومــن البدهيــي َّ
ألن
أن الشـ َ
ٍ
ٍ
ملفعــول
(رأى) البرصيــة تتعــدى
واحــد(.)36
 -يعضــد هــذا قــول أمــر املؤمنــن  يف هــذه اخلطبــة البليغــة عنــد صفــة
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ون َع َليـ ِـه ِص َفـ ِ
هـ َ
ـن
ـات َا َْل ْخ ُلوقـ َ
يـ ُـر َ ْ
املالئكــةَّ :
ـم بِالت َّْص ِويـ ِـر َ والَ ُ ْ
ـون َر َّ ُبـ ْ
إنــم ((الَ َيت ََو َّ ُ
كاجلســمية والعرضيــة  والَ َيدُّ ونَــه بِ ْالَم ِ
اك ِ
منــزه عــن
غــر جســ ٍم َّ
ُ
َ ُ
َ
ــن)) ؛ ألنَّــه ُ

احلــركات والســكونُّ ،
فــكل مــا جــازت عليــه احلركــة والســكون كان حاد ًثــا؛

ألنــا حادثــان ،ومــا ال ينفـ ُّ
ـت يف هــذا املعنــى
ـك عنهــا مثلهــا يف احلــدوث ،وقلـ ُ
َّ

مــن الرجــز:

رب الــورى
لقــد رآك العقــل يــا َّ
إن قلت جســم كل جســم حادث
أقــر عاجــز ًا
َّأمــا الصــواب أن َّ
وقلت من بحر الكامل:

لكنَّــا عــن بــري احتجبتــا
أو جوهــر أو عــرض باينتــا
مل يــدر كيــف أنــت ّإل أنتــا

بــك يــا إهلــي َّ
ظــل عقــي حائــر ًا

دومــ ًا وأنَّــك حــر ُة األلبــاب

فســألته عــن كنــه ذاتــك مــذ أتــى
ٍ
قبــة
ذهبــت وجدتــه يف
ملــا
ُ

فأجابنــي يف هلجــة املرتــاب

فبعثــت عقــي نحــو كنهــك مــرة

ويل من جمزوء الكامل:

هيهــات

فوقفــت أنظــره وراء البــاب

النظــر

إذ قــد علــوت عــى الفكــر

فالعقــل غــاب لكشــف كنهــــــ

ــــك مــا أتــى حتــى عثــر

ِ
َّ
ــمس
كالش

يــدركك

فأتــى وقــد القــاه ألــف حجــاب

يزهــو

نورهــا

مل يلــق كنهــك مــذ مــى

واليــوم

يعجزهــا

النظــر

لكنَّــه

وجــد

األثــر

فهــذه األد َّلــة ك ُّلهــا تؤ ِّكــد صحــة رأي مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســام ،والتي
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اســتعرض الســيد هــادي كــال الديــن – رمحــه اهلل – اجلــزء الكبــر منهــا ،فمنهــا مــا
اعتمــد فيــه عــى العقــل مــن قبيــل قولــه َّ
إن اســتحالة رؤيتــه تعــاىل يف الدنيــا تؤ ِّكــد

أيضــا؛ َّ
ـر .وكــذا اســتدالله بالقــرآن
عــدم حصــول ذلــك يف اآلخــرة ً
ألن اهللَ ال يتغـ ُ
ـأول بعــض اآليــات القرآنيــةُّ ،
كل ذلــك يؤ ِّكــد الثقافــة الدينيــة
الكريــم ،ور ّد مــن تـ َّ
العقائديــة التــي يملكهــا الســيد هــادي – رمحــه اهلل .-

راب ًعا :نفي التجسيم

ال شــك يف َّ
أن مــن اعتقــد بتجســيم الــذات اإلهليــة ،فإ َّنــه – قط ًعــا  -ســيبتعدُ عــن

ــم الترشيــك كــا ســيتبني
فالتجســيم
عقيــدة التوحيــد،
ُ
يرتتــب عليــه التعــدد ،ومــن َث َّ
ُ

الح ًقــا .فعلــاء الســلفية يعتقــدون َّ
جســم طولــه ســتون ذرا ًعــا( ،)37ولــه
أن اهللَ تعــاىل
ٌ

ـزل َّ
حقـ ٌـو( ،)38ينـ ُ
كل ليلــة مجعــة إىل ســاء الدنيــا نــزوالً يليــق بــه( ،)39ويــأيت يــوم القيامــة

بغــر صورتــه ،فينكــره أهــل املحــر( ،)40وأنــه يضحــك( ،)41وأنــه حيمــل األرض عــى
أصبــع ،وغــر ذلــك ممَّــا اعتقــدوا بــه .و ُيمكننــا أن نثبــت مــا ذهــب إليه علــاء الســلفية من

ـب
«و َم ْذ َهـ ُ
قــول أيب العــون حممــد بــن أمحــد بــن ســامل الســفاريني احلنبــي (ت1188هـــ)َ :
ِ
ِ
الر ِعيـ ِ
ـل ا َّلـ ِـذي َع َل ْيـ ِـه ا ُْل َعـ َّـو ُل َأ َّن ا ْل َو ْج ـ َه ِص َف ـ ٌة َثابِ َت ـ ٌة لَِّ َت َعـ َ
ـالَ ،و َر َد ِ َبــا
الس ـ َلف ْالُ َولَ ،و َّ
َّ
ِ
الســم ُع َف ُت َت َل َّقــى بِا ْل َق ُبـ ِ
ـل َمــا َقا َلـ ُه ْ ِ
ـل الت َّْأ ِويـ ِ
ـب َأ ْهـ ِ
الافِـ ُ
ـظ ا ْل َب ْي َه ِق ُّي،
ـولَ .و ُي ْبطـ ُـل َم ْذ َهـ َ
ال َمــا ُم ْ َ
َّ ْ
ِ
ِ
َو ْ
و َي ْب َقــى َو ْجـ ُه َر ِّبـ َ
ـاب ِف َق ْولــه َت َعـ َ
ـاف ا ْل َو ْجـ َه
ـك[ ســورة الرمحــنَ ]27 :ف َأ َضـ َ
الَ َطـ ِ ُّ
ـال َ
إِ َل الـ َّـذ ِ
ـت إِ َل ا ْل َو ْجـ ِـهَ ،ف َقـ َ
الـ َـا ِل) َو َلـ ْـو ك َ
اتَ ،و َأ َضـ َ
ـاف النَّ ْعـ َ
ـال ( ُذو ْ َ
َان َذ َكـ َـر ا ْل َو ْج ـ َه َو َل ْ
ي ُك ـن ِص َف ـ ًة لِلـ َّـذ ِ
الَـ َـا ِلَ ،ف َلـ َّـا َقـ َ
ات َل َقـ َ
ـال ُذو ْ
ـال ِذي ْ
ـت لِ ْل َو ْجـ ِـه
الَـ َـا ِل َع ِل ْمنَــا َأ َّن ـ ُه َن ْعـ ٌ
َ ْ
ِص َف ـ ٌة لِلـ َّـذ ِ
ات»( .)42وهــذا القــول هــو امتــدا ٌد لروايــات وأقــوال ألئمــة الســلف مــن أيب
هريــرة وأمحــد بــن حنبــل وغريمهــا إىل علامئهــم املتأخريــن.

رأي مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســام ،فيتمثــل بقــول اإلمــام الرضــا عليــه
أ َّمــا ُ
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ـن إِ ْسـ َـا ِع َيل َعـ ِ
«م َ َّمــدُ ْبـ ُن َأ ِب َع ْبـ ِـد اللَّ َعـ ْن ُم َ َّمـ ِـد ْبـ ِ
ـن
الســام الــذي نقلــه الكلينــي عــن ُ
ـن بـ ِ ِ ٍ
ِ
الُ َسـ ْ ِ
ـم ْبـ ِ
ـح َعـ ِ
ـن َعـ ْن َب ْكـ ِـر ْبـ ِ
الَ َسـ ِ
ـن ْبـ ِ
ـن ْ
ـن ْ
ْ
ـن َصالِـ ٍ
ـن ُم َ َّمـ ٍـد
الَ َسـ ِ ْ
ـن َســعيد َعـ ْن إِ ْب َراهيـ َ
الُ َسـ ْ ِ
الَ َسـ ِ
وم َ َّمـ ِـد ْبـ ِ
ـن َقــاال َد َخ ْلنَــا َعـ َـى َأ ِب ْ
ـن ْ
ْ
الر َضــا [عليــه الســام] َف َح َك ْينَــا
الَـ َّـز ِاز ُ
ـن ِّ
ِ
ـور ِة َّ
ـن َس ـنَ ًة و ُق ْلنَــا
ـاب ا ُْلوفِـ ِـق ِف ِس ـ ِّن َأ ْبنَــاء َث َلثِـ َ
الشـ ِّ
َلــه َأ َّن ُم َ َّمــد ًا ص َر َأى َر َّبــه ِف ُصـ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـون إِ َّنــه َأ ْجـ َـو ُ ِ
ـي َي ُقو ُلـ َ
ـر ِة وا ْل َب ِق َّي ـ ُة
وصاحـ َ
إِ َّن ه َشــا َم ْب ـ َن َســالٍ َ
ـب ال َّطــاق وا ْلي َثمـ َّ
ف إ َل الـ ُّ َّ
ِ
وكَ ،ف ِمـ ْن َأ ْجـ ِ
ول َو َّحــدُ َ
ـالُ :سـ ْب َحان ََك َمــا َع َر ُفـ َ
ـوك َ
ـم َقـ َ
ـل َذلِـ َ
ـك
َص َمــدٌ َف َخـ َّـر َســاجد ًا لَِّ ُثـ َّ
ـوك َل َو َص ُفـ َ
ـوكُ ،س ـ ْب َحان ََك َلـ ْـو َع َر ُفـ َ
َو َص ُفـ َ
ـت بِــه َن ْف َسـ َ
ـف
ـك ُس ـ ْب َحان ََك َك ْيـ َ
ـوك بِـ َـا َو َص ْفـ َ
وك بِ َغـ ْ ِ
ـم َأ ْن ُف ُسـ ُـه ْم َأ ْن ُي َش ـ ِّب ُه َ
ـت بِــه َن ْف َسـ َ
ـم َل َأ ِص ُفـ َ
ـك
ـك إِ َّل بِـ َـا َو َص ْفـ َ
َط َ
ـر َك؟ ال َّل ُهـ َّ
او َعت ُْهـ ْ
ـت َأ ْهـ ٌـل لِـك ُِّل َخـ ْ ٍ
َ
ول ُأ َشـ ِّب ُه َك بِ َخ ْل ِقـ َ
ـت
ـم ا ْل َت َفـ َ
ـك َأ ْنـ َ
ـرَ ،فـ َـا َ ْت َع ْلنِــي ِمـ َن ا ْل َقـ ْـو ِم ال َّظالِـ َ
ـن ُثـ َّ
ـال :مــا تَو َّه ُتــم ِمـن َ ٍ
ِ
ـره»( .)43وقــول اإلمــام املعصــوم عليــه
شء َفت ََو َّ ُ
هــوا اللَّ َغـ ْ َ
إ َل ْينَــاَ ،ف َقـ َ َ َ ْ ْ ْ ْ
ـر دليـ ٍ
ـل عــى تنزيــه الــذات اإلهليــة عــن اجلســم واجلســانية ،وأنــه ليــس لــه
الســام خـ ُ
مثــل وال نظــر ،وال نــد وال كفــو.

وقــد عالــج الســيد هــادي كــال الديــن موضــوع التجســيم والروايــات املأثــورة
ٍ
ـم عــن ثقافتــه بفكــر أهــل البيــت عليهــم الســام ،ومــن
عــن ذلــك بإيــان كبــر ينـ ُّ
ـار إِ َل ْيـ ِـه ))...قائـ ًـاَّ :
«إن
ذلــك قولــه عنــد رشحــه قولــه َ :
((و َمـ ْن َج ِه َلـ ُه َف َقــدْ َأ َشـ َ
يشــر إىل معــدو ٍم يف
املــادي الــذي ينكــر وجــوده املقــدس ال يشــر إليــه ،وكيــف
ُ
نظــره القــارص ،ولكــن مــن يشــر إليــه يقــول بوجــوده ّإل أ َّنــه مل يعــرف اهلل تعــاىل

كــا ينبغــي أن يعرفــه ،فيزعمــه جس ـ ًا يــروح وجيــيء ،ووجهــه كالقمــر ليــس دونــه
ســحاب ،ومــن كان كذلــك تصــح اإلشــارة إليــه ،ومــن ُيشــار إليــه ال خيلو مــن اجلهة
واحل ّيــز ،وقــد أفســدنا ذلــك باقتضائــه االفتقــار والرتكيــب ،وهــذا معنــى قولــه :

ِ
((و َمـ ْن َحــدَّ ُه َف َقــدْ َعــدَّ ُه)) أي :مــن جعلــه
ـار إِ َل ْيــه َف َقــدْ َحــدَّ ُه)) ،وقولــه َ :
َ
((و َمـ ْن َأ َشـ َ
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حمــدود ًا جعلــه جس ـ ًا مركب ـ ًا حمتاج ـ ًا إىل املر ِّكــب فتعــدد الواجــب»( .)44فــر َّد الســيد
هــادي االعتقــاد بالتجســيم باقتضائــه االفتقــار والرتكيــب ،فاالفتقــار مــن خــواص
املمكــن ،والرتكيــب مــن صفــات ا ُملحــدث املجــزء.

وقــال يف موضـ ٍع آخــر يف رشح قــول اإلمــام (( :ومـن َقـ َ ِ
ـم َف َقــدْ َض َّمنَـ ُه)):
َ َ ْ
ـال فيـ َ

«أي مــن تصــور أنــه كائــن يف يشء فقــد جعلــه يف ضمــن ذلــك الــيء ،فــا خيلــو مــن أن
يكــون إ َّمــا عرضــا فيحتــاج إىل مــا يعــرض عليــه ،أو جسـ ًا فيحتــاج إىل حم ِّلــه ،واملحتــاج

((و َم ـ ْن َقـ َ
ـال َع ـ َ
ا َم َف َقــدْ
إىل حم ِّلــه باطــل ،وقــد أســلفنا القــول فيــه .وأ ّمــا قولـــــــه َ :
َأ ْخـ َـى ِمنْ ـ ُه)) أي :إن مــن تصــوره عــى يشء فقــد أخــى منــه غــره ،وحــره يف جهــة،
واجلهــة مــن خصائــص األجســام ،واهللُ منـ َّـز ٌه عــن اجلســمية»(.)45

وقــد أشــار الســيد هــادي كــال الديــن إىل موضــوع التجســيم عنــد حديثــه عــن
ٍ
ُّ
واحــدة مــن هــذه اآليــات
«فــكل
اآليــات املتشــاهبة ،فبعــد أن ذكــر عــد ًدا منهــا قــال:
ٍ
ٍ
ونظــر إلخراجهــا عــن مفاهيمهــا اللغويــة؛ القتضائهــا
حتقيــق
حتتــاج إىل
الرشيفــة
ُ

التجســيم املحــال الــذي يمنعــه العقــل الصحيــح؛ ولقولــه تعــاىلَ ﴿ :ليــس ك َِم ْثلِ ِ
ــه
ْ َ
ش ٌء﴾( ،)46فــإن فرضنــاه جسـ ًا كان مثلــه يشء ،وهــو ينــايف مــا وصــف بــه نفســه بعــدم
َ ْ
َّ
وألن اجلســم الزمــه وجهــة واحــدة ،واهلل يقــولَ ﴿ :ف َأ ْينَـ َـا ت َُو ُّلــوا
وجــود يشء مثلــه تعــاىل؛
ـم َو ْجـ ُه اللَِّ﴾( ،)47فهــو ليــس بجهــة ،وإذا صــح هــذا فهــو ليس بجســم ،فصحــة الالزم
َف َثـ َّ

تقتــي صحــة امللــزوم والعكــس بالعكــس ،وقــد نــص تعــاىل عــى وجــود املتشــاهبات
واملحكــات يف قرآنــه املجيــد»( .)48فاآليــات املتشــاهبة حتمـ ُـل الكثــر مــن املفاهيــم املبهمــة

التــي ال يعلــم تأويلهــا ّإل اهلل والراســخون يف العلــم .ومـ ْن يأخــذ بظاهــر هــذه النصوص

املقدســة ،فســوف يقــع بالتجســيم الــذي أنكــره اهلل تعــاىل يف آياتــه املحكمــة ،وزاد الســيد

هــادي باســتدالالت عقليــة منطقيــة.
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خالصة البحث
َ 1 .1خ ُلص البحث إىل عدد من النتائج التي ُيمك ُن إمجاهلا عىل النحو اآليت:

2 .2حفــل رشح هنــج البالغــة للســيد هــادي كــال الديــن ِّ
احلــي بعــدد كبــر مــن
املباحــث العقائد َّيــة التــي وقــف عندهــا يف رشحــه للخطــب األوىل مــن النهــج

ـي (عليــه الســام) ،الــذي
التــي تضمنــت األســس العقائديــة لفكــر اإلمــام عـ ّ
ُيعــدُّ بحــق إمــام املوحديــن.

3 .3مصطلــح واجــب الوجــود مــن أد َّلــة العلــاء يف معرفــة اهلل وتوحيــده ،فنفــي
اجلســم واملــكان والعــرض واملــكان والرؤيــة والرتكيــب عــن الــذات اإلهل َّيــة

واجــب الوجــود.
يؤكِّــد أنَّــه
ُ

4 .4اسـ َّ
ـتدل الســيد هــادي كــال الديــن – رمحــه اهلل – بأد َّلــة عقليــة منطقيــة يف معرفــة
اإلنســان مــا ال يعــرف؟ فهــو َّ -
ُ
معــروف
جــل جاللــه -
ٌ
اهلل؛ إذ كيــف يعبــدُ
بالبداهــة ،ومل يكتـ ِ
ـف الســيد هبــذا الدليــل ،فقــد اسـ َّ
أيضــا.
ـتدل بالســاع ً

5 .5انطلــق الســيد هــادي يف رشح كالم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــن مبــدأ
َّ
أســاس اإليــان بــه تعــاىل ،فبــه يــأيت التصديــق بــه ،وكذلــك
أن التوحيــدَ هــو
ُ
الركـ ُن األســاس يف أصــول الديــن ،ومــن
اإلخــاص لــه جـ َّـل جاللــه ،لــذا هــو ُّ
أجلــه نزلــت الترشيعــات الســاو َّية.

6 .6اهلل ســبحانه وتعــاىل يوصــف بــكل مــا وصــف بــه نفســه يف كتابــه العزيــز ،لــذا
ينبغــي نفــي الصفــات عنــه تعــاىل؛ أل َّنــه ال صفــات لــذات اهلل تزيــد عــى ذاتــه،

بــل هــي نفــس الــذات القدســية التــي تقــدر عــى كل يشء وتعلــم كل يشء.

7 .7اســتعرض الســيد هــادي أد َّلــة أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف نفــي الصفــات
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مــع تعليقــه عــى كل عبــارة ،فمدرســة أهــل البيــت (عليهــم الســام) تذهــب إىل

َّ
أن صفاتــه عــن ذاتــه ،أي إهنــا تُثبــت الصفــات ،ولكــن مــن دون تشــبيه ،وتنزهيــه
تعــاىل عــن صفــات املخلوقــن ،وهــذا هــو الــرأي التنزهيــي الــذي اســتند إليــه.

8 .8نفــى الســيد هــادي – رمحــه اهلل – بشــكل قاطــع االســتناد إىل خرافــة تناوهلــا
ـرا
بعــض املفرسيــن يف االســتدالل عــى رفــع الســاء بوســاطة يشء مــادي ،مشـ ً
إىل قــدرة اهلل تعــاىل يف رفــع الســاء مــن دون عمــد.

9 .9ذهــب معظــم علــاء الســلفية إىل إمــكان رؤيــة اهلل تعــاىل ،وقــد قســموا رؤيــة اهلل
ســبحانه وتعــاىل إىل أقســام ،منهــا رؤيتــه يف اآلخــرة ،أو يف الدنيــا ،أو يف املنــام.

أ َّمــا مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســام ،فقــد ذهبــت إىل تنزيــه اهلل تعــاىل مــن
هــذه الفريــة؛ إذ َّ
إن اهلل تعــاىل ال تُدركــه األبصــار ،وال تقــع عليــه الرؤيــة بالعــن

البــارصة ال يف الدنيــا وال يف اآلخــرة .أ َّمــا موقــف الســيد هــادي كــال الديــن مــن
رؤيــة اهلل ،فقــد اسـ َّ
ـتدل بأد َّلــة كثــرة ك ّلهــا تؤ ِّكــد صحــة رأي مدرســة أهــل البيــت

عليهــم الســام ،وقــد اعتمــد فيهــا عــى العقــل من قبيــل قولــه َّ
إن اســتحالة رؤيته

أيضــا؛ َّ
ـر.
تعــاىل يف الدنيــا تؤ ِّكــد عــدم حصــول ذلــك يف اآلخــرة ً
ألن اهللَ ال يتغـ ُ

ـأول بعــض اآليــات القرآنيــة ،وذكر
وكــذا اســتدالله بالقــرآن الكريــم ،ور ّد مــن تـ َّ
ضمنهــا عــدد مــن األد َّلــةُّ ،
كل ذلــك يؤكِّد
مجلـ ًة مــن األشــعار التــي نظمهــا ،وقــد َّ

الثقافــة الدينيــة العقائديــة التــي يملكهــا الســيد هــادي – رمحــه اهلل .-

	 10.مــن يعتقــد بتجســيم الــذات اإلهليــة ،فإنَّــه – قط ًعــا  -ســيبتعدُ عــن عقيــدة
ــم الترشيــك.
فالتجســيم
التوحيــد،
ُ
يرتتــب عليــه التعــدد ،ومــن َث َّ
ُ

ـر دليـ ٍ
َّ 1111
ـل عــى تنزيــه الــذات اإلهليــة
إن قــول اإلمــام املعصــوم عليــه الســام خـ ُ
عــن اجلســم واجلســانية ،وأنــه ليــس لــه مثــل وال نظــر ،وال نــد وال كفــو .وقــد
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عالــج الســيد هــادي كــال الديــن موضــوع التجســيم والروايــات املأثــورة عــن
ٍ
ينــم عــن ثقافتــه بفكــر أهــل البيــت عليهــم الســام .فــر َّد
ذلــك بإيــان كبــر ُّ
االعتقــاد بالتجســيم باقتضائــه االفتقــار والرتكيــب ،فاالفتقــار مــن خــواص
املمكــن ،والرتكيــب مــن صفــات ا ُملحــدث املجــزء.

1212أشــار الســيد هــادي كــال الديــن إىل موضــوع التجســيم عنــد حديثــه عــن
اآليــات املتشــاهبة .فاآليــات املتشــاهبة حتمـ ُـل الكثــر مــن املفاهيــم املبهمــة التــي ال

يعلــم تأويلهــا ّإل اهلل والراســخون يف العلــم .ومـ ْن يأخــذ بظاهــر هــذه النصوص
املقدســة ،فســوف يقــع بالتجســيم الــذي أنكــره اهلل تعــاىل يف آياتــه املحكمــة ،وقد

زاد الســيد هــادي عــى تفســر هــذه اآليــات اســتدالالت عقليــة منطقيــة.

هوامش البحث:

( )1ينظــر موســوعة أعــام احللــة منــذ تأســيس احللــة حتــى هنايــة 2000م (1101م 2000 -م495/هـــ -
1421هـــ) ،ســعد احلــداد ،مكتــب الغســق للطباعــة ،احللــة 2001م.216 :

( )2ينظر مدونة السيد عيل اهلادي نجل السيد هادي كامل الدين.

( )3ينظــر الذريعــة ،آقــا بــزرگ الطهــراين ت1389ه ،دار األضــواء  -بــروت – لبنــان ،الطبعــة الثانيــة/20 :
.144

( )4املصدر نفسه والصفحة نفسها.
( )5ينظر مدونة السيد عيل اهلادي.

( )6ينظــر معجــم املطبوعــات النجفيــة ،حممــد هــادي األمينــي ،مطبعــة النعــان  -النجــف األرشف ،مطبعــة
اآلداب  -النجــف األرشف ،ط1385 /1ه 1966 -م.131 :

( )7ينظر مدونة السيد عيل اهلادي.

( )8ينظــر مقدمــة كتــاب فقهــاء الفيحــاء وتطــور احلركــة الفكريــة يف احللــة ،للســيد هــادي محــد كــال الديــن،
تقديــم نجلــه الســيد عــي هــادي ،مطبعــة الزيــن2008 /م.8 – 1 :

( )9ينظــر الرســائل العــر ،الشــيخ الطــويس ،مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم
املرشفــة.93 :

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

158

( )10رســائل الشــهيد الثــاين ،الشــهيد الثــاين ت965ه ،حتقيــق :رضــا املختــاري ،مطبعــة مكتــب اإلعــام

اإلســامي ،مركــز النــر التابــع ملكتــب اإلعــام اإلســامي  -قــم – ايــران ،ط1422 /1ه 1380 -
ش.727 /2 :

( )11رشح هنج البالغة ،للسيد هادي كامل الدين احليل ،بتحقيق الباحث (قيد الطبع).27 :
( )12املصدر نفسه.28 – 27 :
( )13املصدر نفسه.28 :

( )14ينظــر روضــة الواعظــن ،الفتــال النيســابوري ،تقديــم :الســيد حممــد مهــدي الســيد حســن اخلرســان،
منشــورات الرشيــف الــريض – قــم ،20 :واجلواهــر الســنية ،احلــر العامــي ،مطبعــة النعــان  -النجــف
األرشف ،طبــع عــى نفقــة املكتبــة العلميــة لصاحبهــا حممــد جــواد الكتبــي الكاظمــي  -بغــداد 1384 /ه

 1964 -م.116 :

( )15رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة -

عيســى البــايب احللبــي ورشكاه ،مؤسســة مطبوعــايت إســاعيليان ،ط1378 /1هـــ 1959 -م.292 /20 :

( )16ينظــر التوحيــد ،الشــيخ الصــدوق ،تصحيــح وتعليــق :الســيد هاشــم احلســيني الطهــراين ،مؤسســة
النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة ،35 :وروضــة الواعظــن.20 :

( )17رشح هنج البالغة.28 :

( )18ينظــر توحيــد اإلماميــة ،الشــيخ حممــد باقــر امللكــي ،تنظيــم :حممــد البيابــاين االســكوئي ،اهتــام :عــي امللكي
امليانجــي ،وزارة الثقافــة واإلرشــاد اإلســامي  -مؤسســة الطباعة والنــر ،ط.87 - 86 :1415 /1

( )19رشح هنج البالغة.28 :

( )20االقتصــاد ،الشــيخ الطــويس (ت460ه) ،مطبعــة اخليــام – قــم ،منشــورات مكتبــة جامــع چهلســتون –
طهــران1400 /ه.34 :

( )21ينظــر الرسائــر ،ابــن إدريــس احلــي (ت598ه) ،حتقيــق :جلنــة التحقيــق ،مطبعــة مؤسســة النــر
اإلســامى التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة ،ط1410 /2ه.37 /3 :

( )22ينظــر غايــة املــرام يف رشح رشائــع اإلســام ،الشــيخ املفلــح الصمــري البحــراين (ت900ه) ،حتقيــق:
الشــيخ جعفــر الكوثــراين العامــي ،دار اهلــادي للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت ،ط1420 /1ه -
1999م.462 /3 :

( )23الرســالة الســعدية ،العالمــة احلــي (ت726ه) ،إرشاف :الســيد حممــود املرعــي ،إخــراج وتعليــق
وحتقيــق :عبــد احلســن حممــد عــي بقــال ،املطبعــة :هبمــن – قــم ،ط1410 /1ه.51 :
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( )24رشح هنج البالغة.30 :

( )25املصدر نفسه.31 – 30 :
ـار :واحــد الــدُ ُ ِ
س ،وهــي خيـ ٌ
ـامري .ينظــر الصحــاح،
ـوط ت َُشــدُّ هبــا َأ ْلـ ُ
( )26الدِّ سـ ُ
ـواح الســفينة ،ويقــال هــي ا َملسـ ُ
(درس).657 /2 :

( )27وردت مثــل هــذه الروايــة  -بطــرق ضعيفــة  -عــن ابــن عبــاس يف تفســر قولــه تعــاىلَ ﴿ :لــ ُه مــا ِف
ِ
ــاوات َومــا ِف ْالَ ْر ِ
ــت ال َّثــرى﴾ [ســورة طــه /اآليــة ،]6 :ومضموهنــا:
الس
ض َومــا َب ْين َُهــا َومــا َ ْت َ
َّ
ـون ر ْأس ـه و َذ َنب ـه ي ْلت َِقيـ ِ
ِ
«الَر ُض َعـ َـى ُنـ ٍ
ـت ا ْل َعـ ْـر ِ
ـون َوالنُّـ ُ
ش َوا ْل َب ْحـ ُـر
ـان َ ْتـ َ
ـون َعـ َـى ا ْل َب ْحـ ِـر َو َأ َّن َطـ َـر َ ِف النُّـ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ
ْ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــي ا َّلتــي َق َ
ــال اللَُّ َت َع َ
َع َ
ــرة َأ ْو
ــال ف َيهــاَ « :ف َتكُــ ْن ِف َص ْخ َ
الس َــا ُء من َْهــا َوه َ
ــى صخــرة خــراء خــرة َّ
ِ
ِ
الســاوات َأ ْو ِف ْالَ ْر ِ
الص ْخ َــر ُة َع َ
ــو ٍر والثــور عــى
ــى َق ْــرن َث ْ
ض» [ســورة لقــان /مــن اآليــةَ ،]6 :و َّ
ِف َّ
ـت ال َّثـ َـرى إِ َّل اللَُّ َت َعـ َ
ـال» .ينظــر الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن (تفســر
ـم َمــا َ ْتـ َ
الثــرى وال َي ْع َلـ ُ
الثعلبــي) ،حتقيــق :اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــور ،مراجعــة وتدقيــق :األســتاذ نظــر الســاعدي ،دار إحيــاء

الــراث العــريب ،بــروت – لبنــان ،ط1422 /1هـــ 2002 -م ،238 /6 :واهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة،
مكــي بــن أيب طالــب القيــي ،جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي -
جامعــة الشــارقة ،بــإرشاف أ.د :الشــاهد البوشــيخي ،جمموعــة بحــوث الكتــاب والســنة  -كليــة الرشيعــة

والدراســات اإلســامية  -جامعــة الشــارقة ،ط1429 /1هـــ 2008 -م ،4612 /7 :واجلامــع ألحــكام

القــرآن (تفســر القرطبــي) ،حتقيــق :أمحــد الــردوين وإبراهيــم أطفيــش ،دار الكتــب املرصيــة – القاهــرة،

ط1384 /2هـــ 1964 -م.169 /11 :

( )28رشح هنج البالغة.41 :
( )29املواقف.172 /3 :

( )30تذكــرة الفقهــاء ،العالمــة احلــي ،منشــورات املكتبــة املرتضويــة إلحيــاء اآلثــار اجلعفريــة ،طبعــة حجريــة:
.470 /2

( )31ينظر رشح هنج البالغة.47 - 44 :
( )32سورة األنعام /اآلية.103 :

( )33سورة األعراف /من اآلية.142 :

( )34ورد هــذا احلديــث بروايــات خمتلفــة يف صحيــح البخــاري ،املحقــق :حممــد زهــر بــن نــارص النــارص ،دار
طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم حممــد فــؤاد عبــد الباقــي) ،ط1422 /1هـــ:
 ،127 /9 ،139 /6 ،119 ،115 /1وصحيــح مســلم ،ملســلم بــن احلجــاج النيســابوري ،املحقــق:
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حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت ،439 /1 :وســنن الرتمــذي ،ملحمــد بــن
عيســى الرتمــذي ،حتقيــق وتعليــق :أمحــد حممــد شــاكر وآخــرون ،رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب

احللبــي – مــر ،ط1395 /2هـــ 1975 -م.688 /4 :
ِ
ـوري ،مطبوعــات جممــع
ـري ،ينظــر شــعره ،صنعــة الدكتــور حييــى اجلبـ ّ
( )35البيــت خلــداش بــن زهــر العامـ ّ
كل ٍ
يشء بـ ً
اللغــة العربيــة بدمشــق ،دمشــق1986 /م .41 :والرواي ـ ُة فيــه( :أكثـ َـر) ِّ
ـدل مــن (أكــر).
رد ،املحقــق :حممــد عبــد اخلالــق عظيمــة ،عــامل الكتــب – .بــروت،277 /3 :
( )36ينظــر املقتضــب ،للم ـ ِّ
ورشح املفصــل ،البــن يعيــش ،قــدم لــه :الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت –

لبنــان ،ط1422 /1هـــ 2001 -م ،324 /4 :ورشح الترصيــح ،خلالــد األزهــري ،دار الكتــب العلميــة

بريوت-لبنــان ،ط1421 /1هـــ 2000 -م.364 /1 :(َ )37ع ـ ْن َأ ِب ُه َر ْيـ َـرةََ ،عـ ِ
ـي َصـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َو َس ـ َّل َم َقـ َ
ـالَ :
ورتِـ ِـهُ ،طو ُل ـ ُه
«خ َلـ َـق اللَُّ آ َد َم َعـ َـى ُص َ
ـن النَّبِـ ِّ
ِســت َ
ُّون ِذ َرا ًعــا» .ينظــر صحيــح البخــاري .50 /8 :رقــم (.)6227
«خ َلـ َـق اللَُّ اخل ْلـ َـقَ ،ف َلــا َفــر َغ ِمنْـه َقامـ ِ
(َ )38عـ ْن َأ ِب ُه َر ْيـ َـر َة َعـ ِ
ـي َصـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َو َسـ َّل َم َقـ َ
ـالَ :
ـت
َ
ُ َ
َّ َ
ـن النَّبِـ ِّ
ِ
حـ ِ
ـن» .ينظــر صحيــح البخــاري .134 /6 :رقــم (.)4830
الر ْ َ
ـمَ ،ف َأ َخـ َـذ ْت بِ َح ْقـ ِـو َّ
الرحـ ُ
َّ
ـص روايــة احلديــثَ « :ينْـ ِـز ُل َر ُّبنَــا
( )39ينظــر صحيــح البخــاري ،)7494( .143 /9 ،)1145( .53 /2 :ونـ ُّ
ِ
ـث ال َّليـ ِ ِ
ٍ
ـونَ ،ف َأسـت ِ
ـول :مـ ْن َيدْ ُعـ ِ
ـار َك َو َت َعـ َ
يب
السـ َـاء الدُّ ْن َيــا ِحـ َ
َج َ
ـن َي ْب َقــى ُث ُلـ ُ ْ
ْ
ـل اآلخـ ُـر َي ُقـ ُ َ
ـال ك َُّل َل ْي َلــة إِ َل َّ
َت َبـ َ
َلـ ُه َمـ ْن َي ْسـ َـأ ُلنِي َف ُأ ْعطِ َيـ ُهَ ،مـ ْن َي ْسـ َت ْغ ِف ُر ِن َف َأ ْغ ِفـ َـر َلـ ُه».
( )40ينظر صحيح البخاري .160 /1 :رقم ( .117 /8 ،)806رقم (.)6573
( )41ينظر صحيح البخاري .160 /1 :رقم ( .24 /4 ،)806رقم (.)2826

( )42لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األرسار األثريــة لــرح الــدرة املضيــة يف عقــد الفرقــة املرضيــة ،مؤسســة
اخلافقــن ومكتبتهــا – دمشــق ،ط 1402 /2هـ 1982 -م.226 /1 :

( )43الــكايف ،الشــيخ الكلينــي ،تصحيــح وتعليــق :عــي أكــر الغفــاري ،املطبعــة احليدريــة ،دار الكتــب
اإلســامية – طهــران ،ط 1363 /5ش.101 – 100 / 1 :

( )44رشح هنج البالغة.31 :
( )45املصدر نفسه.31 :

( )46سورة الشورى /من اآلية.11 :
( )47سورة البقرة /من اآلية.115 :
( )48رشح هنج البالغة.105 :

اجلزء األول :احملور العقدي والفقهي

القرآن الكريم

161

املصادر واملراجع

1 .1االقتصــاد ،الشــيخ الطــويس (ت460ه) ،مطبعــة اخليــام – قــم ،منشــورات مكتبــة
جامــع چهلســتون – طهــران1400 /ه.

2 .2تذكــرة الفقهــاء (ط.ق) ،العالمــة احلــي (ت726ه) ،منشــورات املكتبــة املرتضوية
إلحيــاء اآلثــار اجلعفريــة ،طبعــة حجرية.

3 .3التوحيــد ،الشــيخ الصــدوق (ت381ه) ،تصحيــح وتعليــق :الســيد هاشــم
احلســيني الطهــراين ،مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم

املرشفــة.

4 .4اجلامــع ألحــكام القــرآن (تفســر القرطبــي) ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن
أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي (ت671هـــ)،
حتقيــق :أمحــد الــردوين وإبراهيــم أطفيــش ،دار الكتــب املرصيــة – القاهــرة ،ط/2

1384هـــ 1964 -م.

5 .5اجلواهــر الســنية ،احلــر العامــي (ت1104ه) ،مطبعــة النعــان  -النجف األرشف،
طبــع عــى نفقــة املكتبــة العلميــة لصاحبهــا حممــد جــواد الكتبــي الكاظمــي  -بغداد

1384 /ه  1964 -م.

6 .6الذريعــة ،آقــا بــزرگ الطهــراين (ت1389ه) ،دار األضــواء  -بــروت – لبنــان،
الطبعــة الثانيــة.

7 .7الرســائل العــر ،الشــيخ الطــويس (ت460ه) ،مؤسســة النــر اإلســامي التابعة
جلامعــة املدرســن بقــم املرشفة.
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8 .8رســائل الشــهيد الثــاين ،الشــهيد الثــاين (ت965ه) ،حتقيــق :رضــا املختــاري،
مطبعــة مكتــب اإلعــام اإلســامي ،مركــز النــر التابــع ملكتــب اإلعــام

اإلســامي  -قــم – ايــران ،ط1422 /1هـــ  1380 -ش.

9 .9الرســالة الســعدية ،العالمــة احلــي (ت726ه) ،إرشاف :الســيد حممــود املرعــي،
إخــراج وتعليــق وحتقيــق :عبــد احلســن حممــد عــي بقــال ،املطبعــة :هبمــن – قــم،

ط1410 /1ه.

 1010روضــة الواعظــن ،الفتــال النيســابوري ت 508هـــ ،تقديــم :الســيد حممــد مهدي
الســيد حســن اخلرســان ،منشــورات الرشيــف الــريض – قــم.

 1111الرسائــر ،ابــن إدريــس احلــي (ت598هـــ) ،حتقيــق :جلنــة التحقيــق ،مطبعــة

مؤسســةالنــراإلســامىالتابعــةجلامعــةاملدرســنبقــماملرشفــة،ط1410/2ه.

1212رشح الترصيــح عــى التوضيــح أو الترصيــح بمضمــون التوضيــح يف النحــو،
اجلرجــاوي األزهــري ،زيــن الديــن
خالــد بــن عبــد اهلل بــن أيب بكــر بــن حممــد
ّ

املــري ،وكان يعــرف بالوقــاد (ت905هـــ) ،دار الكتــب العلميــة -بــروت-
لبنــان ،ط1421 /1هـــ 2000 -م.

1313رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ت656هـــ ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة  -عيســى البــايب احللبــي ورشكاه ،مؤسســة

مطبوعــايت إســاعيليان ،ط1378 /1هـــ 1959 -م.

1414رشح املفصــل للزخمــري ،يعيــش بــن عــي بــن يعيــش ابــن أيب الرسايــا حممــد
بــن عــي ،أبــو البقــاء ،موفــق الديــن األســدي املوصــي ،املعــروف بابــن يعيــش

وبابــن الصانــع (ت643هـــ) ،قــدم لــه :الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت – لبنــان ،ط1422 /1هـــ 2001 -م.
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ِ
ـوري ،مطبوعــات
ـري ،صنعــة الدكتــور حييــى اجلبـ ّ
 1515شــعر خــداش بــن زهــر العامـ ّ
جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق ،دمشــق1986 /م.

1616صحيــح البخــاري اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل
صــى اهلل عليــه وســلم وســننه وأيامــه ،حممــد بــن إســاعيل أبــو عبــداهلل البخــاري
اجلعفــي ،املحقــق :حممــد زهــر بــن نــارص النــارص ،دار طــوق النجــاة (مصــورة

عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم حممــد فــؤاد عبــد الباقــي) ،ط1422 /1هـــ.

 1717صحيــح مســلم املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري

(ت261هـــ) ،املحقــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب –
بــروت.

 1818غايــة املــرام يف رشح رشائــع اإلســام ،الشــيخ املفلــح الصمــري البحــراين
(ت900هـــ) ،حتقيــق :الشــيخ جعفــر الكوثــراين العامــي ،دار اهلــادي للطباعــة
والنــر والتوزيــع ،بــروت ،ط1420 /1هـــ 1999 -م.

 1919فقهــاء الفيحــاء وتطــور احلركــة الفكريــة يف احللــة ،الســيد هــادي محــد كــال
الديــن ،مطبعــة الزيــن2008 /م.

 2020الــكايف ،الشــيخ الكلينــي ت329هـــ ،تصحيــح وتعليــق :عــي أكــر الغفــاري،
املطبعــة احليدريــة ،دار الكتــب اإلســامية – طهــران ،ط 1363 /5ش.

2121الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن ،أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم الثعلبــي ،أبــو
إســحاق (ت427هـــ) ،حتقيــق :اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــور ،مراجعــة وتدقيــق:
األســتاذ نظــر الســاعدي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت – لبنــان ،ط/1

1422هـــ 2002 -م.
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 2222لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األرسار األثريــة لــرح الــدرة املضيــة يف عقــد
الفرقــة املرضيــة ،مؤسســة اخلافقــن ومكتبتهــا – دمشــق ،ط 1402 /2هـــ -
1982م.

 2323معجــم املطبوعــات النجفيــة ،حممــد هــادي األمينــي ،مطبعــة :النعــان  -النجــف
األرشف ،مطبعــة اآلداب  -النجــف األرشف ،ط1385 /1هـــ 1966 -م.

 2424املقتضــب ،حممــد بــن يزيــد بــن عبــد األكــر الثــاىل األزدي ،أبــو العبــاس،
املعــروف باملــرد (ت285هـــ) ،املحقــق :حممــد عبــد اخلالــق عظيمة ،عــامل الكتب.

– بــروت.

2525املواقــف ،عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار ،أبــو الفضــل ،عضــد الديــن

اإلجيــي (ت756هـــ) ،املحقــق :عبــد الرمحــن عمــرة ،دار اجليــل  -لبنــان –
بــروت ،ط1417 /1هـــ 1997 -م.

 2626موســوعة أعــام احللــة منــذ تأســيس احللــة حتــى هنايــة 2000م (1101م -
2000م495/هـــ 1421 -هـــ) ،ســعد احلــداد ،مكتــب الغســق للطباعــة ،احللــة
2001م

 2727اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســره ،وأحكامــه ،ومجــل مــن
حــوش بــن حممــد بــن خمتــار القيــي
فنــون علومــه ،أبــو حممــد مكــي بــن أيب طالــب َ ّ
القــرواين ثــم األندلــي القرطبي املالكــي (ت437هـــ) ،املحقق :جمموعة رســائل
جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي  -جامعــة الشــارقة ،بــإرشاف

أ.د الشــاهد البوشــيخي ،جمموعــة بحــوث الكتــاب والســنة  -كليــة الرشيعــة
والدراســات اإلســامية  -جامعــة الشــارقة ،ط1429 /1هـــ 2008 -م.

احملور
القانوني والسياسي

إصالح النظم اإلسالمية
يف فكر اإلمام علي (عليه السالم)

الدكتور :حممد خضري عباس
كلية الشيخ الطوسي اجلامعة-النجف األشرف

املقدمة:
رب العاملني وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله الطيبني وصحبه املنتجبني.
احلمد هلل ِّ

وبعــدَّ :
إن الــكالم عــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) ليــس باألمــر الســهل عــى

االطــاق؛ ألننــا لســنا أمــام شــخصية تارخييــة احتلــت مكانــة مرموقــة يف املجتمــع
اإلســامي فحســب ،حتــى نقــدم ضبطـ ًا ملفردات هــذه الشــخصية وحركتهــا اإلصالحية

عــن طريــق الــراث التارخيــي املكتــوب ،كــا نتعاطــى مــع أي مصلــح وإمــام يف العــامل؛

ْ
بــل نحــن أمــام شــخصية قدمهــا اللَّ تعــاىل كإنســان كامــل .ولــذا حينــا نكتــب عــن
اإلمــام (عليــه الســام) فنحــن نقــدم اإلســام بأهبــى صــورة وأدق تطبيــق ،فعلينــا ْ
أن ال

ننظــر لإلمــام (عليــه الســام) كشــخص عــاش يف التاريــخ؛ بـ ْـل اإلمــام (عليــه الســام)

جتــاوز زمانــه ومكانــه ليكــون املحــور الــذي يصــاغ عــى أساســه احلضــارة اإلســامية
بــكل جوانبهــا .نحــن بحاجــة لكــي نقــرأ تاريــخ اإلســام ،وتاريــخ أئمتــه ،قــراءة جديــدة
تســاعدنا عــى معاجلــة قضايانــا ،وترفــع مــن مســتوى أوضاعنــا املرتد َّيــة ،ولســنا بحاجــة
إىل قــراءة ترفــع مــن وتــرة البغــض والكراهيــة بيننــا ،لذلــك نبســط احلديــث عــن ســرة
اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف هــذا البحــث حــول إصالحاتــه يف النظــم اإلســامية.

واقتضــت الدراســة تقســيم البحــث عــى ســتة مباحــث ،وســبق هــذه املباحــث متهيد
كل مــن( :اإلصــاح ،النُظــمِ ،
بينــت فيــه التعريــف بمفــردات البحــث وهــي ّ
الفكــر)،
ملشــاركتها يف إعطــاء صــورة واضحــة عــن عنــوان موضــوع البحــث.

أمــا املبحــث األول :فكتبــت فيــه عــن فلســفة وعوامــل اإلصــاح ونبــذة تارخييــة

عــن اإلصــاح.

واملبحــث الثــاين :تكلمــت فيــه عــن اإلصالحــات اإلداريــة للنظــم اإلســامية يف
169
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خاصيــة النظــم اإلداريــة ،وال ســيام
فكــر اإلمــام .فــكان (عليــه الســام) م ّيــاالً بحــزم إىل ّ
األُمــور ذات الصلــة باحلُكــم.
واملبحــث الثالــث :تطرقــت فيــه إىل اإلصــاح االجتامعــي؛ إ ْذ كانــت أول مســألة

قــام هبــا (عليــه الســام) يف برناجمــه اإلصالحــي ،رضب النظــام الطبقــي الــذي خلفتــه
السياســات التــي كانــت قبلــه.

واملبحــث الرابــع :حتدثــت فيــه عــن اإلصــاح االقتصــادي؛ إ ْذ جعــل اإلمــام (عليــه

الســام) اإلصــاح االقتصــادي أساسـ ًا لإلصــاح االجتامعــي.

واملبحــث اخلامــس :تنــاول اإلصــاح القضائــي ،وقــد تضمــن إصالحاتــه (عليــه

الســام) يف القضــاء ونظــام احلُســبة والنظــر يف املظــامل.

وتضمــن املبحــث الســادس :اإلصــاح الثقــايف والدينــي يف فكــر اإلمــام (عليــه

الســام) فقــد كان (عليــه الســام) املؤســس األعــى للعلــوم واملعــارف يف دنيــا اإلســام.

وكان يشــغل أكثــر أوقاتــه بالدعــوة إىل اهلل تعــاىل ،وإظهار فلســفة التوحيــد ،و َب ّث اآلداب
واألخــاق اإلســامية.

هذا وختمت البحث بخامتة أوجزت فيها إىل أهم ما توصلت فيها من نتائج.
ومتنوعــة،
وكانــت قائمــة املصــادر التــي هنــل منهــا البحــث حاضنــة ملظــان كثــرة
ّ

منهــا :املعجــات اللغو ّيــة ،وكتــب التاريــخ والســر ،وكتــب احلديــث وهــي التــي تط ّلبهــا

موضــوع البحــث.
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التمهيد :التعريف مبفردات البحث

البــدّ مــن تعريــف مصطلحــات عنــوان البحــث ،وهــي ّ
كل مــن( :اإلصــاح،
النُظــمِ ،
الفكــر) ،ملشــاركتها يف إعطــاء صــورة واضحــة عــن موضــوع البحــث.

 -1اإلصالح ً
لغة:
وص ُلوح ًا.
الصالح :ضدّ الفساد؛ َص َلح َي ْص َل ُح و َي ْص ُلح َصالح ًا ُ
صلحَّ :

ِ
وأصلــح الدّ ا ّبــة :أحســن إليهــا فصلحــت.
فســاده :أقامــه.
الــيء بعــد
وأصلــح َّ
َ

الســلم(.)1
والصلــح :تصالــح القــو ُم بينهــمُّ .
ُّ
والصلــحِّ :

وقــال الراغــب األصفهــاين (ت 502هـــ) :الصلــح خيتــص بإزالــة النفار بــن الناس،

وإصــاح اهلل تعــاىل اإلنســان يكــون تــارة بخلقــه إيــاه صاحلـ ًا ،وتــارة بإزالــة مــا فيــه مــن

حلكــم لــه بالصــاح(.)2
فســاد بعــد وجــوده ،وتــارة يكــون با ُ

واإلصــاح :التغــر إىل اســتقامة احلــال عــى مــا تدعــو إليــه ِ
احلكمــة .وال خيــرج

اســتعامل الفقهــاء عــن هــذا املعنــى ،ومــن هــذا التعريــف يتبــن َّ
أن كلمــة ( إصــاح)

تطلــق عــى مــا هــو مــادي أو عــى مــا هــو معنــوي ،فيقــال :أصلحــت العاممــة وأصلحــت

بــن املتخاصمــن(.)3

ويتبــن أيضـ ًا َّ
أن اإلصــاح مــن الناحيــة اللغويــة ،االنتقــال أو التغــر مــن حــال إىل

حــال أحســن ،أو التحــول عــن يشء واالنــراف عنــه اىل ســواه.
اإلصالح اصطالحًا:

عرفــه اإلمــام الغــزايل (ت 505هـــ) بعدمــا وضــح واجــب املســلم جتــاه نفســه

باإلصــاح فقــال :فحــق عــى كل مســلم ْ
ثــم ُيعلــم ذلــك
أن يبــدأ بنفســه فيصلحهــاَّ ،
ـم إىل أهــل
ـم إىل أهــل حملتــه ،ثـ َّ
ـم يتعــدى بعــد الفــراغ منهــم إىل جريانــه ،ثـ َّ
أهــل بيتــه ،ثـ َّ
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ـم إىل أهــل البــوادي مــن األكــراد والعــرب
ـم إىل أهــل الســواد املكتنــف ببلــده ،ثـ َّ
بلــده ،ثـ َّ

وغريهــم وهكــذا إىل أقــى العــامل(.)4

وقــال اآللــويس (ت1270هـــ) :الصــاح عبــارة عــن االتيــان بــا ينبغــي واالحــراز

عــا ال ينبغــي(.)5

ُعرف اإلصالح اصطالح ًا بعدة تعريفات ،ويأيت غالب ًا باملعنيني التاليني:
 - 1التوفيق بني املتخالفني واملتنازعني ،وهو أكثر تداوالً.
 - 2إزالــة الفســاد وإقامــة الــيء ،ومنــه إصــاح العمــل ،وإصــاح املــال،

وإصــاح املعيشــة ،وإصــاح الظاهــر ،وإصــاح الباطــن ،ونحــو ذلــك .لكــن املســتفاد

إن اإلصــاح ربــا يكــون دفعـ ًا للفســاد وال يلــزم ْ
مــن املــوارد الســابقةَّ :
أن يكــون إزالــة

لــه بعــد وجــوده دائ ـ ًا(.)6

َّ
إن كلمــة اإلصــاح ليســت جديــدة عــى الفكــر اإلســامي ،فقــد ورد ذكرهــا

يف القــرآن الكريــم وعــى مســتوى جــذر كلمــة اإلصــاح (صلــح) يف أكثــر مــن (مئــة

()7
ثــم َّ
فــان مفهــوم اإلصــاح ليــس جديــد ًا يف العقــل
وســبعني موضعــ ًا)  .ومــن َّ

اإلســامي؛ بـ ْـل هــو مفهــوم قديــم مل يبــدأ بظهــور األفــكار والتيــارات اإلصالحيــة يف
القــرون املاضيــة أو املبــادرات اإلصالحيــة يف الوقــت الراهــن ،فالدعــوة إىل اإلصــاح

بــدأت قديــ ًا يف الدولــة اإلســامية منــذ عهــد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه).

 -2النظم ً
لغة:
الس ْلك(.)8
النظم :هي من َن َظ َم أي أ ّل َ
ف ،ومنها َن َظ ْم ُت ْ
اللؤ َلؤ أي مجعته يف ِّ

ـت فيــه الــيء مــن خيــط وغــره( .)9ونِظــا ُم كل َأمــرِ :مال ُكــه،
والنِّظــا ُم :مــا َن َظ ْمـ َ
ِ
ـم .ويقــال ليــس ألمــره نظــام ،أي ال تســتقيم طريقتــه(.)10
ـم و ُن ُظـ ٌ
واجلمــع َأنْظمــة و َأناظيـ ُ
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حلكــم واإلدارة ومــا يرتبــط هبا مــن ترشيعات،
والنظــم :هــي اخلطــط ،وتعنــي نظــام ا ُ

وأحكام مما حيقق لإلنسان األمن والعدالة واحلُكم الصالح.
النظم اصطالحًا:

جمموعــة مــن الترشيعــات ،والقوانــن ،واألحــكام ،والتنظيــات التــي رشعهــا اهلل

تعــاىل لعبــاده عــى لســان رســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) لبنــي البــر ليســتقيم هبــا
أمــر النــاس يف معاشــهم ومعادهــم يف كل مفاصــل احليــاة .والنظــم ليســت جمــرد عقائــد
دينيــة فقــط؛ بـ ْـل هــي تقــوم بعمليــة التنســيق بــن الــروح واملــادة والعقيــدة والترشيــع،
وبــن العبــادات واملعامــات.

ونظــم أي دولــة تتكــون مــن جمموعــة مــن القوانــن واملبــادئ والتقاليــد التــي

تقــوم عليهــا احليــاة يف هــذه الدولــة ومــن هــذه النظــم :النظــام الســيايس ،واإلداري،
واالجتامعــي ،واملــايل والقضائــي ،وهنــاك نظــم أخــرى كالعبــادات العمليــة مــن صــاة

وصــوم وحــج وزكاة(.)11

نشأة النظم اإلسالمية:
مل ْ تنشــأ النظــم اإلســامية عنــد ظهــور اإلســام ،ومل ْ تنضــج يف وقــت قصــر؛ بـ ْـل

ترجــع أصوهلــا إىل األنظمــة العربيــة قبــل اإلســام ،وحــن جــاء الرســول (صــى اهلل عليه
وآلــه وســلم) أوجــد مبــادئ أنظمــة جديــدة وتعــرض لبعــض تلــك األنظمــة التــي تعــود
إىل مــا قبــل اإلســام بالتعديــل أو التبديــل ،يف حــن تــرك القســم اآلخــر عــى حالــه.

وعندمــا افتتــح العــرب بــاد ًا جديــدة أفــادوا ممــا كان فيهــا مــن األنظمــة وال ســيام

تلــك التــي وجدوهــا يف العــراق ،وبــاد الشــام ،ومــر ،فتظافــرت املبــادئ اإلســامية،
وبعــض التقاليــد العربيــة واملحليــة عــى تكويــن نــواة األنظمــة اإلســامية.
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وبمــرور الزمــن ،وبتأثــر احلاجــة والتجــارب والتطــور خــال القــرون الثالثــة

األوىل نمــت تلــك النــواة وتوســعت وتشــعبت وتكونــت منهــا أنظمــة اختــذت أشــكاالً

معينــة نطلــق عليهــا اســم :األنظمــة اإلســامية(.)12

 - 3الفكر ً
لغة:

قــال ابــن فــارس (ت 395هـــ) :ف َكـ َـر؛ الفــاء والــكاف والــراء :تــر ّدد القلــب يف
ِ
ِّــر :كثــر الفكــر(.)13
الــيء ،يقــال :تفكَّــر ،إذا َر َّد َد قلبــه .معتــر ًا ،ورجــل فك ٌ
ـيء واجلمــع فِ َكـ ٌـر
وقــال ابــن ســيده (ت 458هـــ) الفكــرة :إعــال اخلاطــر يف الـ ّ
وهــو الفكــر( .)14ويقــول صاحــب لســان العــرب :ال َفكْــر ِ
والفكْــر :إعــال اخلاطــر يف
الــيء(.)15

الفكر اصطالحًا:
معنــى الفكــر :التحقيــق والبحــث يف موضــوع مــن املوضوعــات للحصــول عــى

نتيجــة معينــة .فكــا َّ
أن املــراد مــن الفكــر الريــايض مثــاً ،هــو الفكــر الــذي يعطــي
النتيجــة لنظريــة رياضيــة معينــة ،أو حيــل مســألة رياضيــة .فكذلــك الفكــر يف مثــل هــذه
املوضوعــات للوصــول إىل توضيــح نتيجــة معينــة.

والفكــر هــو الوســيلة التــي يســتخدمها اإلنســان يف املجــاالت العلم ّيــة واألدب ّيــة

والتطــور والتنميــة ،ولــوال الفكــر
املختلفــة ،وعــن طريــق الفكــر يتح ّقــق اإلبــداع
ّ
اإلنســاين ومــا نتــج عنــه مــن احلصيلــة املعرفيــة املرتاكمــة عــر القــرون الطويلــة املاضيــة،

ملــا وصلــت البرش ّيــة إىل مــا وصلــت إليــه اآلن يف زماننــا مــن تقــدّ م وتطـ ّـور ،ففــي زماننــا

قــد تنامــى الفكــر وثــارت املعرفــة بشــكل كبــر.

حلكم عىل الواقع من وجهة نظر اإلسالم.
والفكر اإلسالمي يعني :ا ُ
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ِ
قــوة مطرقــة للعلــم إىل
ْــرةُّ :
وورد الفكــر عنــد الراغــب األصفهــاين فقــال :ا ْلفك َ

القــوة بحســب نظــر العقــل ،وذلــك لإلنســان دون
ُّــر :جــوالن تلــك ّ
املعلــوم ،وال َّت َفك ُ
احليــوان ،وال يقــال إال فيــا يمكــن ْ
أن حيصــل لــه صــورة يف القلــب( .)16وقيــل الفكــر:

ترتيــب أمــور للتوصــل إىل جمهــول(.)17

وقد وردت مادة (فكر) يف القرآن الكريم يف ِ
عشين موضع ًا (.)18
نحو ْ
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املبحث األول
فلسفة وعوامل اإلصالح
فلسفة اإلصالح:
تفحــص مســتمر لواقعهــا
حتتــاج املجتمعــات البرشيــة إىل مراجعــة دائمــة ،وإىل ُّ

وأوضاعهــا ،مــن أجــل معاجلــة نقــاط اخللــل والنقــص؛ َّ
ألن كل جمتمــع بــري ال خيلــو
مــن نقــاط ضعــف حتتــاج إىل تقويــة ،أو ثغــرات حتتــاج إىل ســدٍّ  ،لكــي يصــل ذلــك
املتحــرة.
مصــاف املجتمعــات
املجتمــع إىل
ِّ
ِّ

َّ
أي جمتمــع بــري ،لــه أســباب عــدَّ ة ،نــرد منهــا
إن اخللــل الــذي ال يســلم منــه ُّ

ثالثــة أســباب:

 -1وجــود اخلطــأ :فــا أحــد يســتطيع ادعــاء العصمــة والكــال إال املعصومــون

الذيــن عصمهــم اهلل تعــاىل ،أمــا املجتمعــات ،والقيــادات ،والفئــات ،فــوارد ْ
أن تقــع يف

اخلطــأ ،فــــ (( :كل ابــن آدم خ َّطــاء ،وخــر اخل ّطائــن التوابــون))(.)19

وقــد تتخــذ أمــة مــن األمــم مســار ًا خطـ ًـأ ،وقــد تســلك قيــادة مــن القيــادات هنج ـ ًا

غــر صحيــح ،وقــد يبــدي عــامل مــن العلــاء أو جمموعــة مــن العلــاء آراء وأفــكار ًا بعيــدة
عــن الصــواب.

 -2وجــود االنحــراف :ال خيتلــف اثنــان عــى َّ
أن النــاس يف املجتمعــات البرشيــة

ليســوا مالئكــة ،وليســوا أطهــار ًا ال حيصــل منهــم االنحــراف ،فقــد حيصــل االنحــراف
مــن املواقــع املتقدمــة يف األمــة ،أو لــدى عامــة النــاس ،أو مــن اجلهــات الوســيطة بــن

قيــادات األمــة ومجهورهــا.
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هــذا االنحــراف ،ســواء كان مقصــود ًا أم غــر مقصــود ،فهــو قــد حيصــل يف طــرح

اآلراء ،ويف تطبيــق الربامــج واخلطــط ،فعــى املجتمــع ْ
أن يتأكــد مــن صحــة مســرته

وعــدم تعرضهــا لالنحــراف.

 -3طبيعــة الصــرورة والتطــور :قــد يكــون الــرأي صوابــ ًا ،واالجتــاه صحيحــ ًا،

ضمــن زمــن معـ َّـن ،وواقــع معـ َّـن ،وحينــا تتغــر األوضــاع ،وتتطــور احليــاة ،فـ َّ
ـإن ذلــك
القــرار قــد حيتــاج إىل تغيــر وتطويــر ،فــإذا مل حتصــل متابعــة يف التغيــر والتطويــر حيــدث
هنــاك خلــل ،وهــذا اخللــل ليــس ناجت ـ ًا مــن الــرأي ذاتــه ،وليــس مــن وجــود انحــراف،

وإنــا هــو ناتــج مــن عــدم املواكبــة للتطــورات .وهلــذا َّ
املتحــرة
فــإن املجتمعــات
ِّ
واملتقدِّ مــة تــدرك احلاجــة إىل املراجعــة الدائمــة والتغيــر واإلصــاح(.)20

عوامل اإلصالح والتغيري

مــن أجــل ْ
أن حتصــل هنضــة اإلصــاح والتغــر يف أي جمــال مــن جمــاالت حيــاة

األمــة ،ال بــد مــن توافــر ثالثــة عوامــل:

األول :مبــادرة القيــادات :القيــادات الدينيــة والسياســية يف األمــة جيــب ْ
أن تبــادر،

ْ
وأن تتصــدى لإلصــاح والتغيــر ،وإالَّ فالوضــع ينــذر بخطــر كبــر.

أي قيــادة تريــد اإلصــاح ينبغــي ْ
أن تفكــر يف إنتــاج الثقافــة
الثــاين :ثقافــة اإلصــاحّ :

الداعمــة لتوجهــات اإلصــاح؛ ألنــه ال يمكن ْ
أن حيصــل اإلصالح يف بيئة ثقافيــة متخلفة.
ال بــد مــن تشــجيع ثقافــة االنفتــاح ،والوعــي بمتطلبــات الزمــن ،وإتاحــة الفرصــة حلريــة

الــرأي والتعبــر عــن الــرأي ،عــى املســتوى الســيايس والدينــي واالجتامعــي.

الثالــث :تفاعــل اجلمهــور :وعــي مجهــور األمــة ،واســتجابتهم لربامــج اإلصــاح

والتغيــر ،هــو الــذي يــؤذن بانطالق هنضــة اإلصالح ،أمــا االكتفــاء باجرتار الشــعارات،
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ومتنيــات التغيــر ،مــن دون رفــع مســتوى الفاعليــة واإلنتــاج ،وااللتفاف حــول القيادات
املخلصــة ،والربامــج الصاحلــة ،فإنــه لــن يغـ ّـر مــن واقــع األمــة شــيئ ًا ( .)21ولكــي تشــق

برامــج اإلصــاح طريقهــا يف ســاحة األمــة ،ال ُبــدَّ مــن ثقافــة داعمــة ،تشــجع النــاس عــى

وحتصنهــم مــن تأثــرات
جتــاوز مــا ألفــوه مــن عــادات ســيئة ،وأفــكار غــر صحيحــة،
ّ
مراكــز القــوى املضــادة لعمليــة اإلصــاح ،وختلــق بيئــة مناســبة للتغيــر.

توجــه إليــه أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) يف مســرة
وهــذا مــا َّ

ُحكمــه؛ إ ْذ أردف قراراتــه اإلصالحيــة هبجــوم ثقــايف ،إلحيــاء قيــم العــدل والصــاح يف
نفــوس النــاس ،وملواجهــة تيــارات الفســاد واالنحــراف .فهــو يقــوم بمهمتيــه كخليفــة

حاكــم وكإمــام مرشــد يف الوقــت نفســه .لذلــك كان الــراث الفكــري واملعــريف لإلمــام

عــي (عليــه الســام) متميــز ًا يف الكــم والكيــف عــن بقيــة اخللفــاء؛ إذ نقلــت عنــه املصادر
عــدد ًا كبــر ًا مــن اخلطــب التــي ألقاهــا عــى مجاهــر النــاس ،والرســائل التــي وجههــا إىل

والتــه وموظفيــه ،والوصايــا التــي خاطــب هبــا أصحابــه ومــن حولــه.

نبذة تارخيية عن اإلصالح
إن التاريــخ حيدثنــا بـ َّ
َّ
ـأن اإلصــاح ظهــر مــع ظهور أوىل حــاالت الفســاد يف األرض،

عندمــا قتــل قابيــل أخــاه هابيــل ،وحريتــه يف أمــر أخيــه املقتــول الــذي حيمــل جثتــه؛ إ ْذ

رب العــزة ســبحانه وتعــاىل  -يف درس إصالحــي للبرشيــة  -غرابـ ًا ملــواراة ســوءة
أرســل َّ
غــراب آخــر ميــت ،لكــي يتعلــم منــه ابــن آدم كيــف يــواري ســوءة أخيــه  -تعفــن جثتــه
وفســادها  -وعندمــا ســأل قابيــل نفســه الســؤال املحــر عــن عجــزه عــن مــواراة ســوءة

أخيــه ،بــرزت إىل حيــز املعرفــة اإلنســانية ظاهــرة (اإلصــاح) كمعاكــس للفعــل الفاســد

الــذي أتــت بــه يــد ابــن آدم هــذا .كــا جــاءت بــه اآليــات البينــات مــن ســورة املائــدة،

(اآليــة ثالثــون واآليــة احــدى وثالثــون).
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ا عــى مــا تقــدم حيدثنــا التاريــخ أيضــ ًاَّ ،
فضــ ً
أن الســاالت الســومرية يف أرض

العــراق عرفــت شــكل اإلصــاح؛ إ ْذ عثــر املنقبــون يف آثــار مملكــة أشــنونة عــى رقــم
طينيــة مل يتــم التعــرف عــى مرشعهــا وفيهــا كثــر مــن نواحــي اإلصــاح ،كتحديد أســعار

املــواد ،وحتديــد أســعار العبيــد ،فض ـ ً
ا عــن قوانــن عــدة تنظــم احليــاة االجتامعيــة.

بعــد ذلــك ومــع تطــور شــكل الدولــة ومعرفــة القوانــن يذكــر لنــا التاريــخ بـ َّ
ـأن أهــم

إصالحــي عرفــه عنــد فجــره هــو العراقــي ســادس ملــوك ســالة بابــل األوىل (محــو ـ
رايب) الــذي ســن قانون ـ ًا موحــد ًا للبــاد يف مســلته الشــهرية مضمن ـ ًا إيــاه العديــد مــن

املناحــي اإلصالحيــة كمعاجلــة االهتــام بالباطــل وشــهادة الــزور ،وتغيــر القــايض ُحكمه

بعــد إصــداره ،ومــواد خاصــة باألمــوال والرسقــات ،فض ـ ً
ا عــن األحــوال الشــخصية

وتوجيــه املجتمــع ضــد الفســاد االجتامعــي(.)22

وبانتقالــة مــن حضــارة وادي الرافديــن إىل اإلغريــق يظهــر لدينــا أهنــم عرفــوا

ظاهــرة اإلصــاح أيضــ ًا عــى صعيــد ممارســتهم السياســية فهــذا (ســولون)( )23ويف
نطــاق اإلصــاح نــراه قــد صــاغ مبــدأ يدعــى (حــق اجلامعــة) فيــه َّ
أن أي مجاعــة هلــا عبــادة
مشــركة  -أي مبــدأ مــا  -هلــا ْ
أن تضــع لنفســها قوانــن تعــرف دولتــه بصالحيتهــا

ورشعيتهــا .فكانــت هــذه اجلامعــات وطبقــ ًا للمبــدأ واحلــق املذكــور هــي النــواة ملــا

يعــرف اليــوم باألحــزاب ،النقابــات ،واجلمعيــات(.)24

جديــر بالذكــر َّ
أن بــروز األديــان إشــارة إىل ظهــور اإلصــاح يف األرض بعــد

فســادها ،هلــذا نلحــظ َّ
أن ســيدنا موســى (عليــه الســام) مــا جــاء إال ليصلــح فرعــون
ِ
ين َط َغـ ْـوا ِف ا ْلبِـ َـا ِد َف َأ ْك َثـ ُـروا فِ َيها ا ْل َف َســا َد.)25(
الــذي ادعــى األلوهيــة لقولــه تعــاىل :ا َّلذ َ
وعــى الســبيل نفســها جــاءت رســالة ســيدنا عيســى (عليــه الســام) لقولــه تعــاىل:
ِ
َ ل َقــدْ َك َفــر ا َّل ِذيــن َقا ُلــوا إِ َّن اللََّ هــو ا َْل ِســيح ابــن مريــم و َقـ َ ِ
سائِيـ َـل
ـال ا َْلسـ ُ
ُ ْ ُ ََْ َ َ
ُ َ
َ
َ
ـيح َيــا َبنــي إِ ْ َ
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ـن ُيـ ْ ِ
ـر ْك بِــاللَِّ َف َقــدْ َحـ َّـر َم اللَُّ َع َل ْيـ ِـه َْ
ال َّن ـ َة .)26(نــرى مــن
ـم إِ َّن ـ ُه َمـ ْ
ا ْع ُبــدُ وا اللََّ َر ِّب َو َر َّب ُكـ ْ
اآليــة دعــوة ســيدنا املســيح (عليــه الســام) اإلصالحيــة لبنــي إرسائيــل إىل عبــادة رهبــم
ا عــى ذلــك َّ
والســر يف جــادة الصــواب .فض ـ ً
أن املســيحية كانــت حتــذر وحتــث عــى
أن (الكتــاب املقــدس) حيدثنــا مــا نصــه( :ال يقــدر أحــد ْ
اإلصــاح هلــذا نــرى َّ
أن خيــدم

أن يبغــض أحدمهــا وحيــب اآلخــر ،وإمــا ْ
ســيدين؛ ألنــه إمــا ْ
أن يتبــع أحدمهــا وينبــذ
اآلخــر ،فأنتــم ال تقــدرون ْ
أن ختدمــوا اهلل واملــال)

(.)27

أمــا الرســالة املحمديــة املطهــرة فقــد جعلــت اإلصــاح مبــد ًأ رئيس ـ ًا مــن مبادئهــا

شــأهنا شـ ْ
ـأن ســائر األديــان الســاوية التــي ســبقتها يف تقويــم الســلوك اإلنســاين ونــر
عقيــدة الطاعــة هلل تعــاىل وحــده ال رشيــك لــه ،ونبــذ كل شــكل مــن أشــكال الفســاد يف

األرض وجعــل العمــل الصالــح منهاجـ ًا للحيــاة .هلــذا نلحظــه يف النــص القــرآين الــوارد
و َل ُت ْف ِســدُ وا ِف ْالَ ْر ِ
ض َب ْعــدَ إِ ْص َل ِح َهــا َوا ْد ُعــو ُه
يف ســورة األعــراف لقولــه تعــاىلَ :
ِ ِ
َخو ًفــا و َطمعــا إِ َّن رح ـ َة اللَِّ َق ِريـ ِ
ني.)28(
ـن ا ُْل ْحســن َ
ـب مـ َ
ٌ
ْ َ َ ً
َ َْ
ِ
((إن ا ُْل ْق ِســطِ ِ
ـن ُنـ ٍ
ـور
وعــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــالَّ :
َ
ني عنْــدَ اللَِّ َعـ َـى َمنَابِـ َـر مـ ْ
ِ
ِ ِ
ـن الرحـ ِ ِ
عـ ِ
ـون ِف ُحك ِْم ِهـ ْـم َو َأ ْهلِ ِيهـ ْـم َو َما ُو ُّلــوا))(.)29
ـن َي ْع ِد ُلـ َ
ـن َوك ْل َتــا َيدَ ْيــه َيمـ ٌ
ـن .ا َّلذيـ َ
َ ْ
ـن َيمـ ِ َّ ْ َ
حلكــم يف مجيــع مناحيــه
الــذي يستشــف مــن احلديــث احلــث عــى رضورة صــاح ا ُ

والقســط يف ذلــك .وجديــر بالذكــر َّ
أن بعــض النظــم السياســية اليــوم تلــزم أعضــاء

احلكومــة والنــواب فيهــا بتقديــم كشــف تفصيــي عــن ممتلكاهتــم قبــل تــويل املنصــب

وبعــد تركهــم لــه وهــو أمــر تناولــه وعاجلــه األثــر اإلســامي منــذ الصــدر األول

إلصــاح حــال العامــل  -املوظــف املســؤول عــن إدارة منطقــة مــا  -حلديــث رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــال(( :مــن اســتعملناه عــى عمــل فرزقنــاه رزقـ ًا فــا أخــذ
أن للعامــل ْ
بعــد ذلــك فهــو غلــول)) ( .)30وهــذا يعنــي َّ
أن يأخــذ مــا حتــت يــده مســكن ًا
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الئقـ ًا بــه ،وزوجــة مــا يلزمهــا إذا شــاء فـ ْ
ـإن زاد فهــو (غــال) أي خائــن ،وهــذا إذا مل جيعــل

لــه مــاالً معين ـ ًا ،وإال فــا جيــوز لــه أخــذ يشء ســواه ألنــه أجــره وقــد ريض بــه(.)31

إصالح النظم اإلسالمية يف فكر اإلمام علي (عليه السالم)
احلديــث عــن اإلصــاح يف منهــج أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) فيــه

مضامــن واســعة جــد ًا .ولكــن ســوف نختــر عــى قســم مــن هــذه اإلصالحــات ويف
خمتلــف اجلوانــب.

يف وقــت مبكــر مــن تاريــخ األمــة اإلســامية ،تبنَّــى اإلمــام (عليــه الســام) هنج ـ ًا

إصالحيـ ًا جريئـ ًا .فقــد وصــل إىل اخلالفــة بمبايعــة شــعبية مجاهرييــة ،ختتلــف عــن طريقــة

مبايعــة اخللفــاء الســابقني .وذلــك َّ
أن مجاهــر األمــة ازدمحــت عليــه وطلبــت منــه تــويل
اخلالفــة كــا قــال فيــا روي عنــهَ ( :فــا راعنِــي إال والنَّــاس َكعــر ِ
ـون
ف َّ
الض ُب ـ ِع إِ َ َّل َينْ َثا ُلـ َ
َ َ َ
ُ ُ ْ
ِ
ِ
عـ َ ِ
ال َس ـن ِ
ـن ك ُِّل َجانِـ ٍ
ـئ َْ
َان ُ
ـاي)(.)32
وشـ َّـق ع ْط َفـ َ
ـي مـ ْ
ـب َح َّتــى َل َقــدْ ُوطـ َ
َ َّ
وامتنــع اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــن قبــول البيعــة أيامــ ًا كــا تشــر بعــض

مصــادر التاريــخّ ،إل أنــه اســتجاب إنقــاذ ًا للموقــف ،وحتمــ ً
ا للمســؤولية ،وصــارح

اجلمهــور منــذ البــدء بأنــه ســيعتمد سياســة اإلصــاح والتغيــر ،وفــق مــا يــراه مــن حتقيــق

لقيــم اإلســام ومبــادئ تعاليمــه.

وجــاء يف تاريــخ األمــم وامللــوك للطــري (ت 310هـــ) « :عــن أيب بشــر العابــدي

قــال :كنــت باملدينــة حــن قتــل عثــان ،واجتمــع املهاجــرون واألنصــار ،فيهــم طلحــة

والزبــر ،فأتــوا عليــ ًا ،فقالــوا :يــا أبــا حســن ه ّلــم نبايعــك ،فقــال :ال حاجــة يل يف
أمركــم ،أنــا معكــم ،فمــن اخرتتــم فقــد رضيــت بــه فاختــاروا ،فقالــوا :واهلل مــا نختــار

غــرك .قــال فاختلفــوا إليــه بعــد مــا قتــل عثــان مــرار ًا»(.)33
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وذكــر الطــري أكثــر مــن روايــة تؤكــد هــذا املضمــونَّ ،
وأن اإلمــام (عليــه الســام)

كان يذكــر هلــم أنــه ْ
إن تــوىل اخلالفــة ،فســيطبق منهجــه يف اإلصــاح ،كقولــه( :وا ْع َل ُمــوا
ـم)(.)34
ـم َركِ ْبـ ُ
ـم َمــا َأ ْع َلـ ُ
ـت بِ ُكـ ْ
َأ ِّن إِ ْن َأ َج ْب ُت ُكـ ْ
ومــن املعــروف تارخييـ ًا أنــه يف عهــد اخلليفــة عثــان بــن عفــان ،حصلــت أوضــاع مل

يكــن أكثــر الصحابــة حيبذوهنــا ويرضــون عنهــا ،وكانــت مجاهــر األمــة منزعجــة منهــا؛

َّ
ألن بطانــة قــد التفــت حــول اخلليفــة مــن أقربائــه ،الذيــن كانــوا حمــل ثقتــه ،وهــؤالء

أســاؤوا اســتغالل ثقــة اخلليفــة هبــم .فأصبــح هنــاك تالعــب بالثــروات مــن هــذه البطانة،
ممــا س ـ َّبب حالــة مــن الغضــب يف أوســاط مجاهــر مــن األمــة ،انتهــى باهلجــوم عــى دار
اخلليفــة وقتلــه بصــورة بشــعة ،ممــا كـ َّـرس حالــة العنــف الســيايس يف تاريــخ األمــة.

للحكــم ،فطــرح
جــاء بعــد ذلــك أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ُ

أن اإلمــام (عليــه الســام) ُعــرض عليــه ْ
هنجــه اإلصالحــي ،وال ننســى َّ
أن يصبــح هــو
اخلليفــة بعــد مقتــل اخلليفــة عمــر ،ولكــن بــرط تصــادر فيــه حريتــه يف اإلصــاح

والتغيــر ،حتــت عنــوان( :االلتــزام بســرة الشــيخني) ،فرفــض اإلمــام اخلالفــة هبــذا
الــرط ،و َقبِلهــا عثــان(.)35

بدء برنامج اإلصالح
اســتلم اإلمــام عــي (عليــه الســام) اخلالفــة بعــد مقتــل عثــان بســبعة أيــام ،وذلــك

يف اخلامــس والعرشيــن مــن ذي احلجــة عــام مخســة وثالثــن هجريــة ،فوجــد األوضــاع

مرت ّديــة بشــكل عــام ،وعــى أثــر ذلــك وضــع خ ّطــة إصالحيــة شــاملة ،ر ّكــز فيهــا عــى
حلكــم ،والعدالــة واحلريــة.
وحــدة املســلمني ،وشــؤون اإلدارة ،واالقتصــاد ،وا ُ
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املبحث الثاني
االصالح اإلداري

خاصيــة النظــام واالنضباط يف الشــؤون
كان اإلمــام (عليــه الســام) م ّيــاالً بحــزم إىل ّ

الفرد ّية

حلكــم؛ ففــي فلســفة اإلمــام
واالجتامع ّيــة واإلداريــة ،ال ســيام األُمــور ذات الصلــة با ُ
(عليــه الســام) كانــت واحــدة مــن ِح َكــم القــرآن الكريــم إجيــاد النَّظــم يف املجتمــع؛ إ ْذ

ِ
ـث عـ ِ ِ
(أ َل إِ َّن فِيــه ِع ْلــم مــا يـ ْـأ ِتِ َْ ،
يقــول يف وصفــهَ :
ـم
والديـ َ َ
ـم و َن ْظـ َ
ـن ا َْلــاض ،و َد َو َاء َدائ ُكـ ْ
َ َ َ
ـم)(.)36
َمــا َب ْينَ ُكـ ْ
ـث العاملــن معــه عــى الــدوام َّ
فــكان اإلمــام (عليــه الســام) حيـ ّ
أن ال يغفلــوا عــن

وأن يبذلــوا جهدهــم إلنجــاز ّ
خاصيــة االنضبــاط اإلداري يف ممارســة العمــلْ ،
كل واجب
ّ

يف وقتــه املحــدّ د.

وقــد بلــغ مــن اهتــام اإلمــام (عليــه الســام) وفائــق عنايتــه بالنظــم ،أنــه راح يــويص

بذلــك أوالده حتــى وهــو عــى فــراش الشــهادة(.)37

ويركــز اإلمــام (عليــه الســام) عــى ّ
أن مــن لــوازم احلــؤول دون الفســاد اإلداري،

ْ
أن يتم ّتــع العاملــون يف النطــاق احلكومــي والوظائــف العامــة بحــدٍّ كاف مــن احلقــوق
املال ّيــة تؤمــن هلــم احليــاة الكريمــة ،لكــي تتوافــر األرض ّيــة املناســبة إلصــاح هــؤالء،
ـم تنتفــي يف حياهتــم دوافــع ّ
االتــاه صــوب الفســاد
وال يطمعــوا باملــال العــا ّم ،ومــن َثـ ّ

واخليانــة ،ومــن خــرج عــن الطريــق الصحيــح مــن العاملــن فيجــب عزلــه وحماســبته.
ـي (عليــه الســام) مــن بداية ُحكمــه لتنفيــذ برامج اإلصــاح ،فعزل
فبــادر اإلمــام عـ ّ

الــوالة غــر الصاحلــن للواليــة ،الذيــن أخــذوا مواقعهــم ضمــن معادلــة املحســوبيات،
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واســتأثروا باالمتيــازات وثــروات األم ،واســرد أمــوال بيــت املــال مــن أيــدي احلائزيــن

عليهــا بطــرق غــر مرشوعــة ،ومل يقبــل التغــايض يف ذلــك؛ بـ ْـل أجــاب املعرتضــن بقولــه:
(واللَِّ َلــو وجدْ ُتـه َقــدْ ُتـزُوج بِـ ِـه النِّســاء ،وملِـ َ ِ
ـاء َل َر َد ْد ُتـ ُهَ ،فـإِ َّن ِف ا ْل َعــدْ ِل َسـ َع ًة،
ِّ َ
ْ َ َ ُ
َ
ـك بِــه َ
َ ُ ُ
اإلمـ ُ
ـاق َع َل ْيـ ِـه ا ْل َعــدْ ُل َف َْ
ـن َضـ َ
الـ ْـو ُر َع َل ْيـ ِـه َأ ْض َيـ ُـق)(.)38
ومـ ْ
َ
ووضــع (عليــه الســام) الرقابــة عــى الــوالة والعــال ،واســتخدم احلــزم مــع أي

انحــراف أو خمالفــة مــن أحــد منهــم .ومل يســتعمل (عليــه الســام) مــن الــوالة أحــد ًا

ُمابــاة ،وإنــا اســتعمل خيــار املســلمني عــى أســس موضوعيــة ال تعتمــد عــى احلســابات
الشــخصية والفئويــة ،أمثــال :مالــك األشــر ،وحممــد بــن أيب بكــر ،وســهل بــن حنيــف،

وعبــد اهلل بــن عبــاس ،ونظرائهــم مــن الذيــن توا ّفــرت فيهــم اخلــرة التامــة يف شــؤون
حلكــم واإلدارة.
ا ُ

فأرســل عثــان بــن حنيــف بــدالً عــن عبــد اللَّ بــن عامر(ابــن خالــة عثــان) إىل

البــرة.

وعامرة بن شهاب بدالً عن أيب موسى األشعري إىل الكوفة.
وعبد اللَّ بن عباس بدالً عن يعىل بن منبه إىل اليمن.
وقيس بن سعد بدالً عن عبد اللَّ بن سعد إىل مرص.
وسهل بن حنيف بدالً عن معاوية بن أيب سفيان (ابن عم عثامن) إىل الشام.
ويقــول املؤرخــون :إنــه أشــار إليــه مجاعــة مــن املخلصــن بإبقــاء معاويــة يف منصبــه

ـم يعزلــه فأبــى اإلمــام (عليــه الســام) ،وأعلــن َّ
أن
ريثــا تســتقر األوضــاع السياســية ثـ َّ

ذلــك مــن املداهنــة يف دينــه ،وهــو ممــا ال ُيقـ ّـره ضمــره احلــي ،الــذي ال يســلك أي طريــق
يبعــده عــن احلــق ولــو أبقــاه ســاعة لــكان ذلــك تزكيــة لــه ،وإقــرارا بعدالتــه ،وصالحيتــه
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للحكــم(.)39
ُ
حلكــم
وقــد ّ
مهمــة عــرض فيهــا لشــؤون ا ُ
زود (عليــه الســام) عاملــه برســائل ّ
وسياســة الدولــة ،وكذلــك حــدّ د مــن صالحياهتــم ومســؤولياهتم.
وكان مــن أروع تلــك الوثائــق السياســية عهــده (عليــه الســام) ملالــك األشــر ،فقــد

حفــل بترشيــع ضخــم إلصــاح احليــاة السياســية ،واإلداريــة ،واالقتصاديــة ،والقضائيــة
والعســكرية ،وهــو أرقــى وثيقــة سياســية هتــدف إىل ارتقــاء املجتمــع وحتقيــق مصاحلــه.

وقــد ألــزم اإلمــام (عليــه الســام) ُع ّملــه َو ُوالتــه بتطبيــق املســاواة بــن النــاس عــى

اختــاف قوم ّياهتــم وأدياهنــم .وقــال (عليــه الســام) يف حــق الــوالة وحقــوق الرعيــة
عــى الــوالة( :حـ ُّـق ا ْلــو ِال عـ َـى ِ ِ
يض ـ ٌة َف َر َض َهــا اللَّ
الر ِع َّيـ ِـة َعـ َـى ا ْلـ َـو ِالَ ،ف ِر َ
الرع َّيــة َ
َ َ
َ
وحـ ُّـق َّ
َّ
سـبحانَه لِـك ٍُّل عـ َـى ك ٍُّلَ ،فجع َلهــا نِ َظامـ ًا ألُ ْل َفتِ ِهـ ِ ِ ِ ِ
الر ِع َّيـ ُة
ـمَ ،ف َل ْي َسـ ْ
َ َ َ
ـت ت َْص ُلـ ُ
َ
ُ ْ َ
ـح َّ
ـم وعـ ّز ًا لدين ِهـ ْ
ْ
ول تَص ُلــح ا ْلــو َل ُة إِ َّل بِاســتِ َقام ِة ِ ِ
ِ
الر ِع َّيـ ُة إِ َل ا ْلـ َـو ِال
إِ َّل بِ َصـ َـاحِ ا ْلـ ُـو َلةُ ُ ْ َ ،
الرع َّيــةَ ،فـإِ َذا َأ َّد ْت َّ
ْ َ َّ
ِ
َح َّقــهَ ،
ـج الدِّ يـ ِ
وأ َّدى ا ْلـ َـو ِال إِ َل ْي َهــا َح َّق َهــاَ ،ع ـ َّز َْ
ـت
ـن ،وا ْعتَدَ َلـ ْ
ـم و َق َامـ ْ
ـت َمنَاهـ ُ
الـ ُّـق َب ْين َُهـ ْ
ِ
م َعـ ِ
ـح بِ َذلِـ َ
ـان)(.)40
ـك الز ََّمـ ُ
ـال ُ ا ْل َعــدْ ِل َ
الس ـن َُنَ ،ف َص َلـ َ
َ
وجـ َـر ْت َعـ َـى َأ ْذ َل َلــا ُّ
(واخ ِفـ ْ ِ ِ ِ
َاحـ َ
ـك
ويقــول (عليــه الســام) يف بعــض رســائله إىل عاملــهْ :
ـض ل َّلرع َّيــة َجن َ
ـكِ َ ،
ـم ِف ال َّل ْح َظـ ِـة وال َّن ْظـ َـر ِة وا ِ
ِ
وا ْب ُسـ ْ
ـم َجانِ َبـ َ
ـم َو ْج َهـ َ
ـار ِة
ـك،
وألـ ْ
إل َشـ َ
وآس َب ْين َُهـ ْ
ـن َُلـ ْ
ـط َُلـ ْ
الضع َفـ ِ
والت ِ
ـكَ ،
ـن َعدْ لِـ َ
َّح َّيـ ِـةَ ،ح َّتــى َل َي ْط َمـ َـع ا ْل ُع َظـ َـا ُء ِف َح ْي ِفـ َ
ـك) (.)41
ـاء مـ ْ
ول َي ْيـ َـأ َس ُّ َ ُ
يــويص اإلمــام (عليــه الســام) عاملــه يف معاملتــه مــع الرعايــا املطيعــن بمراعــاة

أربعــة أمــور:

 -1التواضــع هلــم وخفــض اجلنــاح جتاههــم حلفــظ حرمتهــم وعــدم إظهــار الكربياء

يف وجوههــم كــا أمــر اللَّ نب ّيــه (صـ َّـى اللَّ عليــه وآلــه وســلم) يف الســلوك مــع املؤمنــن
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ـض جنَاحـ َ ِ ِ ِ
فقــال تعــاىل :و ْ ِ
ـن.)42(
ـك ل ْل ُم ْؤمنـ َ
اخفـ ْ َ َ
َ

 -2لقائهــم بالبــر والبشاشــة والفــرح للداللــة عــى مو ّدهتــم ولتحكيــم الرابطــة

األخويــة معهــم.

 -3االســتيناس هبــم والتلطــف معهــم ليطمئنــوا برمحــة احلكومــة وخيلصــوا هلــا

ايامهنــم هبــا.

 -4املواســاة بينهــم ورفــع التبعيــض فينســلكون يف نظــم األخـ ّـوة االســامية كــاالً،

وال يطمــع العظــاء وأربــاب الثــروة والنفــوذ يف ســوء اإلفــادة مــن احلاكــم يف الظلــم عــى

الضعفــاء ،وال ييئــس الضعفــاء مــن عــدل احلاكــم والشــكاية عــن الظــامل(.)43

وعملــه ،ويرســل العيــون لتحــري
وكان (عليــه الســام) يتف ّقــد شــؤون والتــه ّ

أعامهلــم ،فـ ْ
ـإن رأى منهــم خيانــة أو تقصــر ًا يف واجبــات أحــد منهــم عزلــه ،وأنــزل بــه

أقــى العقوبــات(.)44

وقــد حتـ ّـرى (عليــه الســام) كل بــادرة تصــدر مــن والتــه ،وقــد بلغــه َّ
أن عاملــه عــى

البــرة قــد دعــي إىل وليمــة قــوم مــن أهلهــا ،فكتــب إليــه يلومــه عــى ذلــك .وقــد جــاء
(أمــا بعــدُ  :يــا ابــن حنَيـ ٍ
ـفَ ،ف َقــدْ َب َلغَنِــي َأ َّن
يف رســالته (عليــه الســام) لســهل بــن حنيــفْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ :
ِ
ْ ٍ َ
ـن فِ ْت َيـ ِـة َأ ْهـ ِ
ـر ِةَ ،د َعـ َ
اب َلـ َ
ان
س ْعـ َ
ـك األَ ْلـ َـو ُ
ـت إِ َل ْي َهــا ،ت ُْسـ َت َط ُ
َر ُجـ ًـا مـ ْ
ـاك إِ َل َمأ ُد َبــة َفأ ْ َ
ـل ا ْل َبـ ْ َ
ِ
ِ
ـك ُ ِ
ـك ِْ
ـت َأ َّنـ َ
و ُتنْ َقـ ُـل إِ َل ْيـ َ
ـم
ومــا َظنَنْـ ُ
ـم َ ْ
ال َفـ ُ
تيـ ُ
ـانَ ،
م ُفـ ٌّـو و َغن ُّي ُهـ ْ
ـب إِ َل َط َعــا ِم َقـ ْـومٍَ ،عائ ُل ُهـ ْ
ِ
ـن َهـ َـذا ا َْل ْق َضـمِ) (.)45
َمدْ ُعـ ٌّـوَ ،فا ْن ُظـ ْـر إِ َل َمــا َت ْق َض ُمــه مـ ْ

ومــن كتــاب لــه (عليــه الســام) إىل املنــذر بــن اجلــارود العبــدي ،وخــان يف بعــض
ْــت َأن َ
يــك َغ َّــر ِن ِمن َ
مــا واله مــن أعاملــهَ ( :ا َّمــا َب ْعــدُ َ :فــإِ َّن َص َــا َح َأبِ َ
ــع
ْــك ،و َظ َنن ُ
َّــك َت َّتبِ ُ
ك سـبِي َلهَ ،فـإِ َذا َأ ْنـ َ ِ
اك ان ِْق َيــاد ًاَ ،
ـك َل َتــدَ ُع َ ِلـ َـو َ
ـي إِ َ َّل َعنْـ َ
ول ُت ْب ِقــي
ـت فيـ َـا ُر ِّقـ َ
َهدْ َيــه ،وت َْسـ ُل ُ َ
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َك بِ َقطِيع ِ
َص ُ ِ
ــك ،وت ِ
اب ِ
ــر ِ
ــر ُد ْن َي َ
ــة ِدين ِ َ
ــرت َ
آخ َرتِ َ
ِل ِخ َرتِ َ
ــك،
َ
ــاك بِخَ َ
ــك َعتَــاد ًاَ ،ت ْع ُم ُ
ــل َعش َ
ـك ِ
ِ
ـر ِمنْـ َ
وش ْسـ ُـع َن ْعلِـ َ
ـك َح ّق ـ ًاَ ،ل َمـ ُـل َأ ْهلِـ َ
َان َمــا َب َلغَنِــي َعنْـ َ
َان
ـن ك َ
ـن ك َ
ومـ ْ
و َلئـ ْ
ـكَ ،
ـك َخـ ْ ٌ
َ
َ َ
َ
ـس بِ َأ ْهـ ٍ َ
بِ ِص َفتِـ َ
ـر َك ِف
ـك َف َل ْيـ َ
ـل أ ْن ُي َســدَّ بِــه َث ْغـ ٌـر ،أ ْو ُينْ َفـ َـذ بِــه أ ْمـ ٌـر أ ْو ُي ْعـ َـى َلــه َقــدْ ٌر ،أ ْو ُيـ ْ َ
ِ
ٍ
ٍ
ـك كِ َتـ ِ
ـن َي ِصـ ُـل إِ َل ْيـ َ
ـاب)(.)46
ـن َعـ َـى ِج َبا َيــةَ ،ف َأ ْقبِـ ْـل إِ َ َّل حـ َ
َأ َما َنــة َأ ْو ُي ْؤ َمـ َ
ومــدار الفصــل (عليــه الســام) عــى توبيخــه للمنــذر بســبب خيانتــه .فذكــر ســبب

غــروره وهــو قياســه يف الصــاح عــن أبيــه اجلــارود العبــدي يف أ ّنــه يتبــع مــا كان عليــه
مــن اهلــدى(.)47

ويــرى اإلمــام (عليــه الســام) َّ
أن اإلمارة وســيلة من وســائل اإلصــاح االجتامعي،

وال جيــوز ْ
للمتحرجــن يف دينهــم ،والذيــن ال خيضعــون للرغبــات واألهواء،
أن متنــح إال
ّ

أن تُسـ ّ
ـتغل لتحقيــق مــا ينفــع النــاس ،فــا جيــوز ْ
وجيــب ْ
أن متنــح ُمابــاة .يقــول (عليــه
الســام) يف رســالته لقاضيــه رفاعــة بــن شــدّ اد( :اعلــم يــا رفاعــة ّ
أن هــذه اإلمــارة أمانــة؛

فمــن جعلهــا خيان ـ ًة فعليــه لعنــة اهلل إىل يــوم القيامــة ،ومــن اســتعمل خائن ـ ًا فـ ّ
حممــد ًا
ـإن ّ
بــريء منــه يف الدنيــا واآلخــرة) (.)48

ويف رؤيــة اإلمــام (عليــه الســام) ينبغــي انتخــاب العاملــن يف النظــام اإلســامي

عــى أســاس اجلــدارة ال عــى أســاس املحســوب ّية واملنســوب ّية .ويف هــذا الســياق ينبغــي ْ
أن

تُراعــى يف عمل ّيــة االختيــار مــا حيظــى بــه هــؤالء مــن تأهيــل أخالقــي ،وأصالــة أرسيــة،

وختصــص .وال جيــوز للمــدراء يف النظــام اإلســامي ْ
أن
ومــا يتح ّلــون بــه مــن كفــاءة
ّ
حيــق
يوزعــوا املناصــب عــى أســاس الصــات األرسيــة والعالقــات السياســ ّية .وال ّ
ّ
أن يــي أمــور النــاس املحــروم مــن األصالــة األرسيــة ،وال ْ
ْ
أن تنــاط املســؤول ّية بســ ّيئ

األخــاق ،أو ْ
والتخصــص ويفتقــد
أن ُيعهــد بشــؤون املجتمــع ملــن يفتقــر إىل الكفــاءة
ّ
للحيو ّيــة الالزمــة(.)49
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وكان (عليــه الســام) إذا شــعر مــن أحــد َّ
أن لــه ميــ ً
ا أو هــوى يف اإلمــارة فــا

يرشــحه هلــا؛ ألنــه يتخــذ احلُكــم وســيلة لتحقيــق مآربــه وأطامعــه .وملــا أعلــن طلحــة

لحــة يف الواليــة امتنــع (عليــه الســام) عــن إجابتهــا(.)50
والزبــر عــن رغبتهــا ا ُمل ّ

ويعــد اإلمــام (عليــه الســام) أول مــن اوجــد نظــام التفتيــش .فقــد كان يكتــب إىل
والتــه( :وإِ َّن َأع َظــم ِْ
ال َيا َنـ ِـة ِخ َيا َنـ ُة األُ َّمـ ِـة) (.)51
ْ َ
ّ
والتدخل
التجســس
وهنــى اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بشــدّ ة عــن ممارســة
ّ

باألُمور

الشــخص ّية للمجتمــع يف أثنــاء عهــده الســيايس ،بيــدَ أ ّنــه مــع ذلــك كان يــرى مــن

الــروري فــرض رقابــة عــى العاملــن يف النظــام اإلســامي ،وممارســة ذلــك عــر
جهــاز رقــايب خــاص ،وعــن طريــق مو ّظفــن رس ّيــن (عيــون) ،لئ ـ ّ
ا يتوانــى هــؤالء يف
أداء وظائفهــم ،أو يتعــدّ وا عــى حقــوق النــاس باال ّتــكاء عــى مــا لدهيــم مــن ســلطة.

َّ
إن عهــود اإلمــام (عليــه الســام) واللوائــح التــي أصدرهــا هبــذا الشــأن ،ومــا

بعــث بــه مــن رســائل للــوالة املتخ ّلفــن مثــل األشــعث بــن قيــس ،وزيــاد بــن أبيــه،
وقدامــة بــن عجــان ،ومصقلــة بــن هبــرة ،واملنــذر بــن اجلــارود ،ك ّلهــا حتكــي تأســيس

بمهمــة مراقبــة العاملــن معــه
اإلمــام (عليــه الســام) جلهــاز رقــايب مقتــدر كان ينهــض
ّ

يف عهــده الســيايس.

اخلــاص يف حكومــة
الرس ّيــون والعاملــون يف جهــاز الرقابــة
ّ
وقــد بلــغ املخــرون ّ

حتولــت تقاريرهــم ومــا ُيدلــون
اإلمــام (عليــه الســام) ،حــدّ ًا مــن العدالــة والوثاقــة؛ إ ْذ ّ

بــه مــن معلومــات إىل قاعــدة تســتند إليهــا سياســة التحفيــز اإلداري للعاملــن؛ إ ْذ ُيشــجع

املحســنون ،و ُيعــزل اخلونــة والفاســدون بعــد إثبــات جرمهــم مبــارشة ،وينــزل هبــم مــن
العقوبــة مــا يكــون عــرة لآلخريــنِ ،
وعظــة ملــن اتّعــظ(.)52
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ورشع النظــام العلــوي مبــدأ منــع أخــذ العاملــن يف الدولــة اهلدايــا مــن النــاس،
َّ

فضــ ً
ا عــى حرمــة تعاطــي الرشــوة ،إمعانــ ًا يف القضــاء عــى الفســاد اإلداري .فيعــدّ

(عليــه الســام) مــن (أخــذ هديــة كان غلــوالًْ ،
وإن أخــذ رشــوة فهــو مــرك)(.)53

املبحث الثالث
اإلصالح االجتماعي

كانــت أول مســألة قــام هبــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف برناجمــه اإلصالحــي

ويف اليــوم الثــاين مــن بيعتــه ،رضب النظــام الطبقــي الــذي خلفتــه السياســات اخلاطئــة

قبلــه وذلــك عــن طريــق املســاواة بــن النــاس يف العطــاء ،بعدمــا عانــى النــاس مــن

عمــق الطبقيــة ،وراكــم الثــروات عنــد طبقــة ،وزاد الفقــر عنــد باقــي
التمييــز بينهــم ،ممــا َّ

وأرص عــى هنــج العــدل
الطبقــات .وقــد واجهتــه ضغــوط كبــرة ،لكنــه ثبــت أمامهــا،
ّ
ِ
واملســاواة ،صارخ ـ ًا يف وجــوه املعرتضــنَ :
ـر بِ َْ
ـن
(أت َْأ ُمـ ُـر ِّ
يمـ ْ
ون َأ ْن َأ ْط ُلـ َ
الـ ْـو ِر ف َ
ـب النَّـ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َان
ُو ِّليـ ُ
السـ َـا ِء ن َْج ـ ًاَ ،لـ ْـو ك َ
ـم ِف َّ
ومــا َأ َّم ن َْجـ ٌ
ـور بِــه َمــا َسـ َـم َر َســم ٌري َ
ـت َع َل ْيــه؟ واللَِّ ال َأ ُطـ ُ
ـال َمـ ُ
ـف وإِ َّنـ َـا ا َْلـ ُ
ا َْلـ ُ
ـم َف َك ْيـ َ
ـال اهلل)( .)54وقــال (عليــه الســام)( :وأيــا
ـال ِل َل َسـ َّـو ْي ُ
ت َب ْين َُهـ ْ
رجــل اســتجاب هلل وللرســول ،فصــدق ملتنــا ،ودخــل يف ديننــا ،واســتقبل قبلتنــا ،فقــد
اســتوجب حقــوق االســام وحــدوده ،فأنتــم عبــاد اهلل ،واملــال مــال اهلل ،يقســم بينكــم

بالســوية ،ال فضــل فيــه ألحــد عــى أحــد) (.)55

وأول يشء كرهــه بعــض النــاس مــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) بعــد خالفتــه

تقســيمه العطــاء بالســوية ،فقــد قــال ســهل بــن حنيــف :يــا أمــر املؤمنــن ! هــذا غالمــي

باألمــس ،وقــد أعتقتــه اليــوم ! فقــال (عليــه الســام)( :نعطيــه كــا نعطيــك)!! وأمــر
اإلمــام (عليــه الســام) ْ
ـم مــن
ـم يثنــون باألنصــار ،ثـ َّ
أن يبــدأوا يف العطــاء باملهاجريــن ،ثـ َّ
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حــر مــن النــاس كلهــم ،األمحــر واألســود « .وختلــف عــن هــذه القســمة يومئــذ طلحــة

والزبــر وعبــد اهلل بــن عمــر وســعيد بــن العــاص ومــروان بــن احلكــم ورجــال مــن

قريــش» ( ،)56ومــن هنــا بــدأت التفرقــة ،ونشــب اخلــاف ،وتولــدت الفتنــة.

وقــد أدت التغيــرات االجتامعيــة التــي أوجدهتــا حكومــة االمــام (عليــه الســام)

إىل زيــادة األزمــات النفســية يف نفــوس القرشــيني وغريهــم مــن احلاقديــن عــى
اإلصــاح االجتامعــي ،فأيقنــوا َّ
أن حكومــة اإلمــام (عليــه الســام) ســتدمر مصاحلهــم

االقتصاديــة وغريهــا ،فهبــوا متضامنــن إىل اعــان املعارضــة ،ومــن املؤســف  -حقـ ًا -

َّ
أن تضــم املعارضــة بعــض أعــام الصحابــة كطلحــة والزبــر ... ،ومــن املؤكــد أنــه مل

تكــن للمعارضــن أيــة أهــداف اجتامعيــة أو اصالحيــة ،وإنــا دفعتهــم األنانيــة واألطــاع
حســب الترصحيــات التــي أدلــوا هبــا يف كثــر مــن املناســبات ،وقــد كان يف طليعــة القــوى
املتآمــرة عــى اإلمــام (عليــه الســام) احلــزب األمــوي فقــد ســخر مجيــع أرصدتــه املاليــة

التــي حصــل عليهــا أيــام خالفــة عثــان ،فجعلهــا حتــت تــرف املعارضــن فاشــروا مجيع
أدوات احلــرب ووهبــوا كثــر ًا مــن األمــوال للمرتزقــة وقــد اندلعــت بذلــك نــار احلــرب

التــي أســاها بعــض املؤرخــن بحــرب اجلمــل ،وقــد أرسع اإلمــام (عليــه الســام) إليهــا
فأمخــد نارهــا ،وقــى عــى معاملهــا ،إال إهنــا أســفرت عــن أفــدح اخلســائر التــي منــي هبــا
املســلمون ،فقــد فتحــت بــاب احلــرب بــن املســلمني ،ومهــدت الطريــق إىل معاويــة ْ
أن

يعلــن متــرده عــى اإلمــام (عليــه الســام) ،ويناجــزه أعنــف احلــروب ،وأشــدها رضاوة،
وأخــذت األحــداث اجلســام يتصــل بعضهــا ببعــض ،ويتفــرغ بعضهــا عــى بعــض حتــى

انتهــت بمقتــل اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)(.)57

َّ
إن اإلصــاح االجتامعــي ال يتــم مــن وجهــه النظــر اإلســامية الســليمة ،إال عــن

طريــق إصــاح الفــرد نفســه ،ولــن يصلــح حــال اجلامعــة إال بصــاح حــال الفــرد.
والعدالــة االجتامعيــة واإلصــاح االجتامعــي املحــور األكثــر بــروز ًا يف منهــج احلُكــم
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العلــوي ،وقــد بلــغ مــن اقــران اســم اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بالعدالــة
ـي عنوانـ ًا للعدالــة ،وعنــوان العدالــة باعثـ ًا
وامتزاجــه هبــا ،قــدر ًا بحيــث صــار اســم «عـ ّ

ـي»(.)58
لإلحيــاء باســم عـ ّ

املبحث الرابع
اإلصالح االقتصادي

جعــل اإلمــام (عليــه الســام) اإلصــاح االقتصادي أساسـ ًا لإلصــاح االجتامعي.

وقــد كان مــن الطبيعــي جــد ًا  -حتــى عنــد املفكريــن واملصلحــن  -يف عــر اإلمــام

أن يوجــد أنــاس جائعــون فقــراءْ ،
(عليــه الســام) وقبلــه ْ
وأن يوجــد أغنيــاء حيــارون

كيــف ينفقــون أمواهلــم ،فلــم يكــن الفقــر بذاتــه والغنــى بذاتــه مشــكلة اجتامعيــة تطلــب
ح ـاً؛ ألهنــا يف نظرهــم أمــر طبيعــي ال حميــد عنــه .إنــا املشــكلة هــي :كيــف الســبيل إىل
اســكات الفقــراء ومحايــة األغنيــاء؟ فــكان االمــام (عليــه الســام) بعــد النبــي األعظــم

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) هــو أول مــن كشــف َّ
أن الفقــر والغنــى مشــكلة اجتامعيــة
خطــرة ،ونظــر إليهــا عــى أســاس أفاعيلهــا االجتامعيــة(.)59

فالعــال ومــن ال يســتطيعون عمــ ً
ا هــذه الطبقــة ،طبقــة الفقــراء تتألــف ممــن ال

يســتطيعون عمـاً ،لعاهــة فيهــم ال يقــدرون معهــا عــى العمــل ،أو ال يســتطيعونه لكــر

الســن وضعــف البنيــة ،أو ال يســتطيعونه لصغــر الســن كاأليتــام الذيــن ال كافــل هلــم،

يمدهــم بالكفايــة ،وال ييــر هلــم مســتوى
أو يســتطيعون ويعملــون ،ولكــن عملهــم ال ُ

الئق ـ ًا مــن العيــش.

هــذه الطبقــة تتألــف مــن هــذه الطوائــف ،وإذا مل تــاق عنايــة مــن املجتمــع ينحــرف

قوهيــا إىل طريــق اجلريمــة ،ويمــوت ضعيفهــا جوعـ ًا ،وهــي يف احلالــن ســبة وخطــر عــى
املجتمع.

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

192

اذن فــا بــد مــن تدبــر يدفــع البــؤس عــن أفرادهــا ،وحيــول قوهيــم إىل خليــة إنســانية

عاملــة وينهــض هبــم إىل مســتوى احليــاة احلــرة الكريمــة.

وقــد ســن اإلمــام (عليــه الســام) قانون ـ ًا تعامــل بــه هــذه الطبقــة طبق ـ ًا إىل أحــكام

االســام.

ويف كالم اإلمــام (عليــه الســام) عــن هــذه الطبقــة نــرى ترشيع ـ ًا عاملي ـ ًا ناضج ـ ًا

إىل أبعــد احلــدود ،ومســتوعب ًا متــام االســتيعاب ،وهــو عــى نضجــه الكامــل واســتيعابه
التــام ،ســابق للترشيعــات العامليــة احلديثــة بأكثــر مــن ألــف ومائتــي عــام.

ففــي النصــف الثــاين مــن القــرن الثامــن عــر ظهــرت طالئــع الثــورة الصناعيــة

يف انكلــرا ،وهــي أول بلــد أوريب شــهد االنقــاب الصناعــي احلديــث .وقــد متــت
للثــورة الصناعيــة عنارصهــا املكونــة حــن اخــرع البخــار كقــوة حمركــة ،وعمــم يف
صناعــة املحــركات .واســتتبع ذلــك اتســاع نطــاق الصناعــة وتركزهــا يف املــدن ،وحينئــذ
حدثــت اهلجــرة مــن الريــف إىل املدينــة ،فقــد بــاع الفالحــون أرضهــم مــن كبــار املــاك،

وانتقلــوا إىل املصانــع اجلديــدة كعــال ،وعنــد ذلــك ظهــرت طبقــة العــال إىل الوجــود

عــى نحــو فعــال ،وانتقلــت مراكــز الكثافــة يف املجتمــع مــن الفالحــن إليهــا .ومــن هــذا
احلــن بــدأت هــذه الطبقــة تستشــعر الظلــم أفــدح وأقســى مــا يكــون ،فلــم يكــن ملطامــع

أصحــاب املصانــع حــد وال غايــة ،وكان العامــل يعمــل أكثــر ســاعات هنــاره بأجــر
زهيــد ،فــإذا مــا اســتغنى عنــه صاحــب العمــل ،أو حلــت بــه آفــة ،أو اعــراه وهــن ،أو
بلــغ ســن ًا ال يقــوى فيهــا عــى العمــل ،طــرد مــن عملــه.

كأن هــذا الوضــع الشــائن سيســتمر إىل األبــد .وبــدا َّ
وبــدا َّ
كأن الكيــان االقتصــادي

القائــم عــى هــذا االســتغالل ســيبقى منيعـ ًا .وبــدا َّ
كأن واقــع العــال التعــس أمــر ال مفــر

منــه .ولكـ َّن شــيئ ًا مــن هــذا مل يســتمر ،فقــد نبهــت هــذه املظــامل الوعــي العــايل ،ودفعتهــم
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إىل حتســن مســتواهم االقتصــادي عــن طريــق الــراع .وقــد عملــوا كثــر ًا ،وقــد أخفقوا

كثــر ًا ،ولكنهــم وفقــوا أخــر ًا إىل ختفيــض ســاعات العمــل ورفــع األجــور ،والتعويــض

عنــد الــرف مــن العمــل ،والضــان االجتامعــي بإعانــة ماليــة تدفــع للعامــل املتعطــل
مــن صنــدوق الدولــة.

وإذا رجعنــا إىل عهــد اإلمــام (عليــه الســام) لنقــارن بينــه وبــن مــا حصــل مــن

النتائــج هــذه ؟ فــاذا نجــد ؟ نلحــظ:

أوالًَّ :
أن الترشيعــات الكافلــة للطبقــة العاملــة ومطلــق مــن ال يســتطيع العمــل

للمــرض أو لكــر الســن أو لصغــره  -هــذه الترشيعــات صــدرت مــن فــوق  -مــن طبقــة

احلاكمــن ،ومغــزى ْ
أن تكــون الترشيعــات احلاميــة لطبقــة العــال قــد صــدرت مــن فــوق
مــن دون ْ
أن حيــدث مــن هــذه الطبقــة حتســس يلجــئ إىل هــذا ،كبــر القيمــة ،فهــو يــدل

عــى َّ
أن اإلمام(عليــه الســام) كان يفكــر يف هــذه الطبقــة ويعمــل خلريهــا.

وثانيـ ًاَّ :
أن مــا تدفعــه الدولــة إىل هــؤالء ليــس احســان ًا منهــا إليهــم ،وإنــا هــو حــق

هلــم عليهــا ،جيــب ْ
أن تؤديــه.

ومغــزى هــذه امللحوظــة عظيــم ،فعندمــا يأخــذ املعــوز مــا يأخــذه عــى أنه (إحســان)

يشــعر بالدونيــة ،أمــا حــن يأخــذه عــى أنــه (حــق) فإنــه يشــعر بــيء مــن هــذا.

وثالث ـ ًاَّ :
أن الترشيــع الــذي ســنه اإلســام وذكــره اإلمــام (عليــه الســام) يشــمل

كل حالــة عجــز ،فمــن ال يســتطيعون عمـ ً
ا ملــرض أو هــرم أو صغــر ســن ،أو يعملــون

ولكــن أجرهــم ال يكفيهــم هــؤالء مجيعـ ًا تكفلهــم الدولــة ،وتعــد نفســها مســؤولة عنهم.
أن عــى احلاكــم ْ
وعهــد اإلمــام (عليــه الســام) رصيــح يف َّ
أن ينشــئ هلــذه الطبقــة
ـك ثِ َق َتـ َ ِ
ـل َْ
ـن َأ ْهـ ِ
دائــرة خاصــة ترعــى شــؤوهنا ،فهــو يقــولَ ( :ف َفـ ِّـر ْغ ألُو َلئِـ َ
ال ْش ـ َي ِة
ـك مـ ْ
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ــع إِ َل ْي َ
والت ََّو ُ
ــم)(.)60
اضــعَِ ،ف ْل َ ْي َف ْ
ور ُه ْ
ــك ُأ ُم َ

إذن ،فعــى الرغــم مــن ســبق عهــد اإلمــام (عليــه الســام) عــى الترشيعــات العامليــة

احلديثــة بأكثــر مــن ألــف ومائتــي عــام نلحــظ أنــه أوعــى حلاجــات هــذه الطبقــة وأرعــى

لشــؤوهنا ،وأشــمل لطوائفهــا مــن هــذه الترشيعــات.

نعــم متتــاز هــذه الترشيعــات بأهنــا أكثــر تفصيـ ً
ا مــن عهــد اإلمــام (عليــه الســام)،

وبأهنــا تشــتمل عــى ملحوظــات مل تــرد يف هــذا العهــد ،ولكــن ذلــك ال يكســبها ميــزة

حقيقيــة ،فالعــرة بــروح الترشيــع وبشــموله ،وال شــك ،بعدمــا عرفــت ،يف َّ
أن عهــد
ِ
ِ
ـن
السـ ْف َل مـ َ
ـم اللَّ اللَّ ِف ال َّط َب َقــة ُّ
اإلمــام (عليــه الســام) أشــمل .قــال (عليــه الســام)ُ ( :ثـ َّ
ا َّل ِذيــن َل ِحي َل ـ َة َُلـ ِ
ني وا ُْل ْحت ِ
ـن ا َْل َســاكِ ِ
ـن َ
وأ ْهـ ِ
ـل ا ْل ُب ْؤ َســى والز َّْمنَــىَ ،ف ـإِ َّن ِف َهـ ِـذه
َاجـ َ
ـم ،مـ َ
َ
ْ
ـظ لَِّ مــا اس ـتَح َف َظ َ ِ
ال َّطب َقـ ِـة َقانِع ـ ًا ومعـ َـر ًا ،واح َفـ ِ
ـن َح ِّقــه فِ ِ
ـم ِق ْس ـ ًا
َ
ـمْ ،
ك مـ ْ
َ ْ ْ
ْ
واج َعـ ْـل َُلـ ْ
يهـ ْ
ُ ْ ّ
ِ
وقس ـ ًا ِمــن َغـ َّـا ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
إل ْسـ َـا ِم ِف ك ُِّل َب َلـ ٍـدَ ،ف ـإِ َّن لِ َ
ت َصـ َـو ِاف ا ِ
ـم
ْ
مـ ْ
أل ْقـ َ
ـى من ُْهـ ْ
ـن َب ْيــت َمالــكْ ،
ِ
ِ
ِ ِ َ
يت َح َّقــه.)61( )...
ـر ِع َ
م ْثـ َـل ا َّلــذي لأل ْد َنــى ،وك ٌُّل َقــد ْاسـ ُ ْ

ِ
ِ
ِ
ـم ،و َلكِنِّــي َل
ـم َأ َو َد ُكـ ْ
ـم و ُيقيـ ُ
ولطاملــا كـ ّـرر (عليــه الســام)( :وإِ ِّن َل َعــال ٌ بِـ َـا ُي ْصل ُح ُكـ ْ
ـاد َن ْفـ ِ
َأرى إِص َلح ُكــم بِإِ ْفسـ ِ
ـي) (.)62
ْ َ ْ َ
َ
ُيشــر اإلمــام (عليــه الســام) يف هــذا الــكالم إىل تلــك السياســات والوســائل

الفاعلــة عــى صعيــد فــرض احلُكــم التســ ّلطي عــى املجتمــع ،بيــد أنّــه ال يســتطيع ْ
أن
ألنــا تنتهــي إىل ثمــن باهــض هــو فســاد الســيايس نفســه ! أجــل ،إنّــه
يلجــأ إليهــا؛ ّ

اإلصــاح الــذي يكــون ثمنــه فســاد املصلــح ! وهــذا الــكالم ألمــر املؤمنــن (عليــه

ـم فـ ّ
الســام) يعلــن ّ
ـإن
أن حركــة اإلصــاح قــد تنتهــي أحيانـ ًا إىل فســاد املصلــح .ومــن َثـ ّ
ُأصــول املنهــج الســيايس العلــوي ال تســمح حلُكــم اإلمــام (عليــه الســام) ْ
أن يلجــأ إىل

ممارســة ذلــك النمــط مــن اإلصالحــات القائــم عــى مرتكــزات غــر مرشوعــة ،مثــل
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اإلصــاح االقتصــادي الــذي يكــون ثمنــه التضحيــة بالعدالــة االجتامع ّيــة ،ممّــا هــو ســائد

يف العــامل املعــارص.

ّ
إن اإلمــام عل ّيـ ًا (عليــه الســام) يعــرف ج ّيــد ًا كيــف خيــدع املعارضني األقويــاء ذوي

النفــوذ الســيايس اهلائــل ،و ُيغرهيــم بـ ّ
ـم
ـأن مصاحلهــم ســوف تتأ ّمــن يف إطــار ُحكمــه ،ثـ ّ
يعمــد إىل اســتئصاهلم والقضــاء عليهــم تدرجي ّيـ ًا ،كــا يعــرف أيضـ ًا كيــف خيــدع الشــعب،
و ُيغريــه ّ
بــأن حقوقــه الواقع ّيــة ســوف تتأ ّمــن ،وأنّــه ســوف حيــرم القيــم اإلســام ّية،

عــى حــن ينهــج يف العمــل ســبي ً
لريســخ بذلــك قواعــد ُحكمــه وحيافــظ عــى
ال آخــرّ ،
اســتقراره .ولــو َّ
ـي بــن
ـي (عليــه الســام) عندئــذ ،هــو عـ َّ
أن ذلــك قــد حصــل ،ملــا كان عـ ُّ

أيب طالــب؛ بـ ْـل لــكان رجــل سياســة حمــرف مثلــه كمثــل بق ّيــة السياسـ ّيني املحرتفــن يف
التاريــخ ،لــه ُأســوة هبــم وهــم يتّخــذون السياســة أداة لفــرض الســلطة عــى النــاس ،ال
ْ
أن تكــون وســيلة إلقامــة احلـ ّـق وتأمــن حقــوق املجتمــع .فلــم يكــن حلركــة اإلصــاح
ـم مل يكــن بمقدورهــا
حلكــم النبــوي ،ومــن َثـ ّ
العلــوي مــن هــدف ســوى إحيــاء منهــج ا ُ
أن تتحـ ّـرك عــى ُأســس غــر مبدئ ّيــة ،مناهضــة للقيــم والديــن ّ
ْ
وكل مــا هــو غــر إنســاين.
مــن هــذا املنطلــق راحــت هــذه احلركــة اإلصالح ّيــة تواجــه ذات العقبــات

واملشــكالت التــي اصطــدم هبــا احلُكــم النبــوي .لكــن اإلمــام (عليــه الســام) اســتطاع

عــن طريــق حتملــه كا ّفــة املشــكالتْ ،
أن ُيعيــد يف التاريــخ اإلســامي  -وملـ ّـرة أخــرى -
حلكــم النبــويْ ،
وأن ُيع ّلــم اآلخريــن ممّــن يــأيت يف املســتقبل منهــج
املعــامل ّ
الوضــاءة ملنهــج ا ُ

حكومــة القلــوب(.)63
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املبحث اخلامس
اإلصالح القضائي

أوىل اإلســام القضــاء أمهيــة كــرى ،فعــدّ ه مــن أرفــع املناصــب وأســاها ،وهــو مــن

«الوظائــف الداخلــة حتــت اخلالفــة؛ ألنــه منصــب الفصــل بــن النــاس يف اخلصومــات
حسـ ًا للتداعــي وقطعــا للتنــازع»(.)64

ويعــد القضــاء شــجرة الرئاســة العا ّمــة للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
وخلفائــه ،وهــو املــراد مــن اخلليفــة يف قولــه تعــاىلَ  :يــا َد ُاوو ُد إِ َّنــا َج َع ْلنَـ َ
ـاك َخلِي َف ـ ًة ِف
ــك َعــن َســبِ ِ
َّــاس بِ َْ
ــن الن ِ
ْالَ ْر ِ
ــوى َف ُي ِض َّل َ
يل اهلل.)65(
ال ِّ
احكُــم َب ْ َ
ــق َو َل َت َّتبِــ ِع َْال َ
ض َف ْ
حســاس ومها ّمــه حيويــة ودقيقــة لتع ّلقهــا بحقــوق النــاس
فالقضــاء ،منصــب ّ

ا عــى حقــوق البــاري عـ َّـز وجـ َّـل ،وحســبه درجــة ْ
وحرياهتــم ،فضـ ً
أن يكــون بــادئ ذي
ّ

بــدء مــن حقــوق الرســول الكريــم (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)؛ إ ْذ أ ّنــه ّأول قــاض يف
توســم فيهــم الكفــاءة يف مركــز
ـم أنــاط أمــر القضــاء لبعــض أصحابــه ممّــن ّ
اإلســام ،ثـ ّ
واليتــه وغريهــا مــن األمصــار.

وســلك هنجــه املقــدّ س مــن بعــده اإلمــام عــي (عليــه الســام) .فــكان قــد قــى بــن

النــاس يف خصوماهتــم عــى عهــد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ويف عهــود مــن

ـول اخلالفــة مــن بعــده .وحســبه منزلــة ْ
تـ ّ
أن وصفــه نبــي األ ّمــة (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) بأ ّنــهَ :
ـي)(.)66
(أ ْق َضا ُكـ ْ
ـم َعـ َ َّ
وعندمــا آلــت اخلالفــة إليــه (عليــه الســام) ،واختــذ مــن الكوفــة مركــز خالفتــه،

اشــرط عــى قاضيــه رشيــحبــن احلــارث فيهــا ْ
أن ال ينفــذ القضــاء يف مــا خيــص احلــدود
ــح َقــدْ
ش ْي ُ
وبق ّيــة حقــوق اهلل تعــاىل حتّــى يعرضــه عليــه ،ولقــد قــال لــه يومــ ًاَ ( :يــا ُ َ
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َج َل ْس َ
ــت َ ْ
ٍّ ْ
ْ ُ
ٌّ ْ َ ُّ
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ـي (عليــه الســام)( :أ ّنــه كان يفعــل ذلــك  -أي القضــاء – يف
وروي عــن اإلمــام عـ ّ

مســجد الكوفــة ،ولــه بــه د ّكــة معروفــة بد ّكــة القضــاء)(.)68

وعــى الرغــم مــن اختفــاء كثــر مــن آثــار اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف هــذا

اجلانــب ،بفعــل الظــروف املعروفــة التــي أعقبــت استشــهاده ،إالّ ّ
أن مــا بقــي منهــا فيــه

مــا يكفــي للوقــوف عــى خصوصيتــه الفـ ّـذة يف فقــه القضــاء وفنّــه .فقــد أظفرتنــا أقوالــه

اخلاصــة بمفــردات احليــاة اليوميــة
الرشيفــة وســوابقه الفريــدة يف جزئيــات املســائل،
ّ

لإلنســان ،بكنــوز نفيــد منهــا يف معرفــة مــا ينبغــي ْ
أن يكــون عليــه القــايض مــن ضوابــط

ومواصفات ،سواء يف شخصه أم يف سريته داخل جملس القضاء أو خارجه.

ويتبــن مبلــغ اهتــام اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) بالقضاء عنــد توليته
مالـ�ك االش�تر قض��اء مـصر ،وق��د ج��اء يف الكت��اب مــن مواعــظ ِ
وحكـ�م ،فقاــل (عليــه

ـك ِمَّــن الَ ت ِ
ِ
(اخـ َ ِ
ـن النَّـ ِ
ـاس َأ ْف َضـ َـل َر ِع َّيتِـ َ
َضيـ ُـق
ـر ل ْل ُح ْك ـ ِم َبـ ْ َ
ـك ِف َن ْفسـ َ ْ
الســام) ملالــكْ ْ :
الصــوم ،والَ ي َتــادى ِف ال َّز َّلـ ِـة ،والَ َيــر ِمــن ا ْل َفـ ِ
ِ
ِ
ـيء إِ َل َْ
الـ ِّـق
ْ َ ُ َ
َ َ َ
ـور ،والَ ُتْح ُكـ ُه ُْ ُ ُ
بِــه ْاألُ ُمـ ُ
ون َأ ْق َصــا ُه؛ َ
إِذا َع َر َف ـ ُة ،الَ ُتـ ْ ِ
ـم
ـر ُ
ف َن ْف ُس ـ ُه َعـ َـى َط َمــع والَ َي ْكت َِفــي بِ َأ ْد َنــى َف ْهــم ُد َ
وأ ْو َق َف ُهـ ْ
الشــبه ِ
اجع ِ
ال َجــجِ َ ،
َ
ــم بِ ُْ
ــة َْ
ــم َع َ
ــى
ات َ
ِف ُّ ُ َ
َبمــ ًا بِ ُم َر ِ َ
وأ َق َّل ُه ْ
وآخ َذ ُه ْ
ب ُه ْ
ــم ت َ ُّ
ال ْصــمِ ،وأ ْص َ َ
ِ
ِ ُ ِ َ
ـم ِعنْــدَ ات ََّضــاحِ ُْ
ـن الَ َي ْز َد ِهيـ ِـه إِ ْطـ َـر ٌاء ،والَ َي ْسـت َِمي ُل ُه
ال ْكـمِ؛ مَّـ ْ
ص َم ُهـ ْ
َتك َُّشــف ْاأل ُمــور ،وأ َ َ
ِ ِ
ِ
إِ ْغــراء ،أولئِـ َ ِ
ـح َلــه ِف ا ْل َبـ ْـذ ِل َمــا ُي ِزيـ ُـل ِع َّل َتــه،
اهــدَ َق َضائــه ،وا ْف َسـ ْ
ـم َأكْثـ ْـر َت َع ُ
ـك َقليـ ٌـلُ ،ثـ َّ
َ ٌ
ـك مــا َل ي ْطمــع فِيــه َغـ ِ
ِ
ـاسِ ِ َ ،
ِ
اج ُتــه إِ َل النَّـ ِ
ـن
ـره مـ ْ
َ َ ُ
وأ ْعطــه مـ َ
وتَقـ ُّـل َم َعــه َح َ
ـن ا َْلن ِْز َلــة َلدَ ْيـ َ َ
ُْ
ـك ،لِي ْأمــن بِ َذلِـ َ ِ
َخ ِ
ـال الر َجـ ِ
ـال َلــه ِعنْــدَ َكَ ،فا ْن ُظـ ْـر ِف َذلِـ َ
ـك َن َظــر ًا َبلِيغ ـ ًا) (.)69
اصتـ َ َ َ َ
َّ
ـك ا ْغت َيـ َ ِّ
َّ
إن مــا فعلــه اإلمــام (عليــه الســام) هــو فصــل اجلهــاز القضائــي عــن الســلطة

وتأمــن احلصانــة الكاملــة للقــايض؛ إ ْذ ال يتأثــر بحكمــه القضائــي أي جهــة أخــرى
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وهــذا بالــرورة يعطــي للقانــون صفــة النزاهــة واملوضوعيــة يف األحــكام الصــادرة

مــن ذلــك اجلهــاز ويؤمــن للمجتمــع احلقــوق املدنيــة الكاملــة وكانــت الســلطات
الثــاث الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة موحــدة غــر منفصلــة يف زمــن اإلمــام عــي

(عليــه الســام) فــإذا بــه خيطــو خطــوة مبدئيــة إىل فصــل الســلطة القضائيــة عــن الســلطة
التنفيذيــة كــي يكســب القضــاة حصانــة ويؤمنهــم مــن عقــاب الســلطة .وهــذا مــا نــراه يف
الوثيقــة املبعوثــة ملالــك االشــر بقولــه (عليــه الســام)( :واعطــه  -القــايض  -مــن املنزلــة

لديــك مــا ال يطمــع فيــه غــره مــن حاجتــك ليأمــن بذلــك اغتيــال الرجــال لــه عنــدك
وانظــر يف ذلــك نظــر ًا بليغــ ًا) .وهبــذا يكــون اإلمــام (عليــه الســام) أحــد املؤسســن

للدولــة املدنيــة احلديثــة التــي تكــون فيهــا احلريــات مكفولــة مــع محايــة القانــون.

وقالــواَّ :
إن (جــون لــوك)( )70قــد قســم الســلطة إىل ترشيعيــة حتفــظ مصالــح املجتمع

ـم جــاء مــن بعــده (مونتســكيو)
بوضــع القوانــن ،وســلطة لتنفيــذ هــذه القوانــن ،ثـ َّ

()71

فــزاد عليهــا ســلطة ثالثــة ،وهــي الســلطة القضائيــة ،وطالــب بفصلهــا عــن الســلطتني

ضامن ـ ًا للحريــة ،فارتبــط مبــدأ فصــل الســلطات الثــاث باســم (مونتســكيو) ،وأصبــح

(جــون لــوك) يف خــر كان(.)72

ومل يقصــد (مونتســكيو) الفصــل التــام بــن الســلطات وإنــا الفصــل املــرن بمعنى ْ
أن

يكــون هنــاك تــوازن وتعــاون بــن الســلطات الثــاث يف حتقيــق الصــاح العــام ،وبذلــك
دعــا إىل َّ
أن القانــون هــو الوحيــد القــادر عــى محايــة األفــراد مــن الســلطة التــي متثــل
اجلهــاز الترشيعــي والتنفيــذي ومحايــة مــن األفــراد أنفســهم .وبذلــك يكــون املؤســس
األول لدولــة القانــون هــو اإلمــام عــي (عليــه الســام) وهــو مــا نــراه مــن ســيادة املســاواة

والعــدل يف دولتــه التــي مل يشــهد التاريــخ مثلهــا فقــد ســبق إنســان العصــور احلديثــة(.)73
وبلــغ مــدى اهتــام اإلمــام (عليــه الســام) بالقضــاء عــن طريــق توصياتــه للقضــاة
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فقــد اوىص بـــ :التحكيــم االختيــاري ،وإحيــاء روح الصلــح بــن اخلصمــن كأصــل مــن

أصــول القضــاء ،فكــان يدعـ�و (عليــه الســام) اخلصــوم قبــل املحاكمــة إىل الصلــح كــا

كان يفعــل رسوــل اهلل (ص�لى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم) يف القض��اء .وأم��ر (علي��ه الس�لام)
بســهولة القضــاء ورسعــة تنفيــذه ،وخلــوه مــن التعقيــدات املوجبــة لفــوات الوقــت،

وتضـرر أصح��اب الدع�وـى .وأعطـ�ى (عليــه الســام) احلــق للدفــاع والتوكيــل عــن

املته��م .وكان (عليــه الســام) يــرى هتذيــب وإصــاح املجــرم ال حتقــره وال تعذيبــه(.)74

آداب القضاء يف فكر اإلمام علي (عليه السالم):
ذكر الفقهاء يف كتبهم عندما تطرقوا إىل القضاء وآدابه ،مسائل عدة منها:

ـم َو ِ
ـن
اس َبـ ْ َ
 – 1املواســاة بــن اخلصــوم :قــال (عليــه الســام) لرشيــح القــايضُ ( :ثـ َّ
ـك َ
ـك ِف َح ْي ِفـ َ
ـع َق ِري ُبـ َ
وم ْ ِل ِسـ َ
ـك و َمنْطِ ِقـ َ
ني بِ َو ْج ِهـ َ
ول َي ْيـ َـأ َس
ـك َ
ا ُْل ْسـ ِـل ِم َ
ـك َح َّتــى َل َي ْط َمـ َ
َعــدُ ُّو َك ِم ـ ْن عَدْ لِـ َ
ـك)(.)75
حممــد بــن أيب بكــر حــن قلــده مــر .قــال:
ويف كتــاب لــه (عليــه الســام) إىل ّ
ــك َ ِ
ِ
ــك ،وا ْب ُس ْ
ــم َو ْج َه َ
ــم َجانِ َب َ
َاح َ
اخ ِف ْ
ــم ِف
ــك
( َف ْ
وأل ْ
ــم َجن َ
وآس َب ْين َُه ْ
ــط َُل ْ
ــن َُل ْ
ــض َُل ْ
الضع َف ِ
ــة والنَّ ْظ ِ
ال َّلح َظ ِ
ول َي ْي َ
ــمَ ،
ــع ا ْل ُع َظ َــا ُء ِف َح ْي ِف َ
ــن
ــاء م ْ
ــرةَ ،حتَّــى َل َي ْط َم َ
ْ
ــك َُل ْ
َ
ــأ َس ُّ َ ُ
َعدْ لِ َ
ــم)(.)76
ــك َع َل ْي ِه ْ
ـن اب ُتـ ِـي بِا ْل َق َضـ ِ
ـار ِة ِ
ـم ِف ا ِ
ـاء َف ْل ُيـ َـو ِ
وف
إل َشـ َ
اس َب ْين َُهـ ْ
وعنــه (عليــه الســام) قــالَ :
(مـ ِ ْ َ
ــر ِ
النَّ َظ ِ
وف ا َْل ْجلِ ِ
ــس)(.)77
وعنــه (عليــه الســام) قــال( :ينبغــي للحاكــم ْ
أن يــدَ َع التل ّفــت إىل خصــم دون

خصــمْ ،
وأن يقســم النظــر فيــا بينهــا بالعــدل ،وال يــدَ ُع خصــ ًا ُيظهــر بغيــ ًا عــى
صاحبــه(.)78
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أن ال يعلــو كالمــه كالم اخلصــم .قــال (عليــه الســام) أليب األســود الــدؤيل ملــا
ْ -2

ســأله عــن علــة عزلــه مــن القضــاء وهــو مل خيــن ومل جيــن( :إين رأيــت كالمــك يعلــو كالم

خصمك) (.)79

أن ال يتضجــر يف جملــس القضــاء .قــال (عليــه الســام) لرشيــح( :إيــاك
ْ -3

والتضجــر والتــأذي يف جملــس القضــاء ،الــذي أوجــب اهلل فيــه األجــر ،وحيســن فيــه

الذخــر ملــن قــى باحلــق)(.)80

أن يضيفهــا مع ـ ًا ،أو يدعهــا
أن ال يضيــف أحــد اخلصمــن دون صاحبــه ،إمــا ْ
ْ -4

معـ ًا.

روي َّ
أن رجــا نــزل عنــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،فــأدىل بخصومــة ،فقــال لــه

(عليــه الســام)( :ألــك خصــم) ،قــال :نعــم ،قــال (عليــه الســام)( :حتــول عنــا ،فــأين
ســمعت رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يقــول :ال تضيفــوا أحــد اخلصمــن ،إال ومعــه

خصمــه)(.)81

أن ال يســار أحــد ًا يف جملــس القضــاء .قــال (عليــه الســام) لرشيــحَ :
ـار
ْ -5
(ل ت َُسـ َّ
ملِ ِسـ َ
ـك)(.)82
َأ َحــد ًا ِف َ ْ
 - 6التأمــل والــروي قبــل ُ
احلكــم .قــال (عليــه الســام) لرشيــح( :لســانك عبــدك

مــا مل تتكلــم ،فــإذا تكلمــت فأنــت عبــده ،فانظــر مــا تقــي؟ وفيــم تقــي؟ وكيــف

تقــي؟)(.)83

أن ال يقــي القــايض وهــو غضبــان أو نعســان .قــال (عليــه الســام) لرفاعــة
ْ -7
بــن شــداد( :ال تقـ ِ
ـم َفـ َـا
ـض وأنــت غضبــان وال مــن النــوم ســكران)(( .)84إِ ْن َغ ِض ْبـ َ
ـت َف ُقـ ْ
ِ
ـان)(.)85
ـن َف َأ ْنـ َ
ـت َغ ْض َبـ ُ
َت ْقضـ َ َّ
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أن ال يقــي القــايض وهــو جوعــان أو عطشــان .قــال (عليــه الســام) لرشيــح:
ْ -8
ِ
ملِـ ِ
َ
ـم)(.)86
(ول َت ْق ُعــدَ َّن ِف َ ْ
ـس ا ْل َق َضــاء َح َّتــى َت ْط َعـ َ
أن ال يقــي قبــل ســاع كالم أحــد اخلصمــن .قــال (عليــه الســام)( :بعثنــي
ْ -9

رســول اهلل إىل اليمــن قاضي ـ ًا ،فقلــت :يــا رســول اهلل! ترســلني وأنــا حديــث الســن وال

علــم يل بالقضــاء؟) ،فقــال (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)َّ :
(إن اهلل ســيهدي قلبــك،
ويثبــت لســانك ،فــإذا جلــس بــن يديــك اخلصــان فــا تقضــن حتــى تســمع مــن اآلخــر

كــا ســمعت مــن األول ،فإنــه أحــرى ْ
أن يتبــن لــك القضــاء))( .)87قــال (عليه الســام):
(فــا زلــت قاضي ـ ًا أو مــا شــككت يف قضــاء بعــد)(.)88

أن يكــون مــكان القضــاء يف املســجد .قــال (عليــه الســام) ّملــا بلغــه ّ
أن
 -10جيــب ْ

رشحي ـ ًا يقــي يف بيتــه( :يــا رشيــح ،اجلــس يف املســجد؛ فإ ّنــه أعــدل بــن النــاس ،وإ ّنــه
أن جيلــس يف بيتــه)(.)89
ـن بالقــايض ْ
وهـ ٌ

هبــا.

 -11عــى القــايض الصــر وعــدم امللــل وهنــاك أمــور أخــرى عــى القــايض االلتــزام

ِ
ـم عــون
قــال (عليــه الســام) مــن كتابــه إىل ِرفاعــة ّملــا اســتقضاه عــى األهــواز( :ن ْعـ َ
الديـ ِ
ا لــكان رج ـ ً
ر رج ـ ً
فإنــا مــن
ا صاحل ـ ًا .وإ ّيــاك واملالل ـ َة؛ ّ
ر ،لــو كان الص ـ ُ
ـن الص ـ ُ
الســخف والنذالــة ،ال ُتـ ِ
ـر جملســك مــن ال يشــبهك ،وختـ ّـر لــوردك ،اقـ ِ
ـض بالظاهــر،
ِ
ِ
ـب وأرى ،ليــس يف الديــن إشــكال ،ال
وفـ ّـوض إىل العــال الباطــن ،دع عنــك :أ ُظـ ُّن وأحسـ ُ
ِ
رشه .ال جتادل
متــار ســفيه ًا وال فقيهـ ًا ،أ ّمــا الفقيــه فيحرمــك خــره ،وأ ّما الســفيه فيحزنــك ّ
أهــل الكتــاب إال با ّلتــي هــي أحســن بالكتــاب والسـنّة .ال تعـ ِّـود نفســك الضحــك؛ فإ ّنــه
يذهــب بالبهــاء ،وجيـ ّـر ُئ اخلصــوم عــى االعتــداء ،إ ّيــاك وقبـ َ
ـول التحــف مــن اخلصــوم.
وحــاذر الدُّ ْخ َلــة .مــن ائتمــن امــرأ ًة محقــاء ،ومــن شــاورها فقبــل منهــا نــدم ،احــذر مــن
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ِ
ِ
ـور النَـ ِّـران عــن صاحبهــا ،ال تَن ُبـ ِـز
ـئ َب ُحـ َ
فإنــا تقصــف مــن َد َّمعهــا ،وتطفـ ُ
دمعــة املؤمــن؛ ّ
اخلصــو َم ،وال تنهــر الســائل ،وال ُتالــس يف جملــس القضــاء غــر فقيــه)(.)90
ُ

إصالحاته (عليه السالم) يف نظام ُ
احلسبة
احلســبة :مــن الناحيــة الفقهيــة األمــر املعــروف إذا اظهــر تركــه ،والنهــي عــن املنكــر
إذا اظهــر فعلــه ،لقولــه تعــاىل :و ْل َتك ِ
ال ْ ِ
ــون إِ َل َْ
ون
ــر َ
ُــم ُأ َّمــ ٌة َيدْ ُع َ
ْ
َ
ــر َو َي ْأ ُم ُ
ُــن منْك ْ
ِ
ــن ا ُْلنْك ِ
َــر.)91(
ــو َن َع ْ
بِا َْل ْع ُــروف َو َين َْه ْ
ــر
وجــاء عــن اإلمــام الباقــر (عليــه الســام) يف حديــث طويــل قولــه( :إِ َّن األَ ْم َ
ِ
ومنْهــاج الص َلحـ ِ
ِ ِ
ِ
ـي َعـ ِ
ـن ا ُْلنْ َكـ ِـر َس ـبِ ُ
يم ـ ٌة ِ َبــا
ـاء َف ِر َ
يل األَ ْنبِ َيــاء َ ُ ُّ َ
يض ـ ٌة َعظ َ
بِا َْل ْعـ ُـروف والن َّْهـ َ
ِ
اهــب َ ِ
ِ
ـب و ُتــر ُّد ا َْل َظـ ِ
ـال ُ و ُت ْع َمـ ُـر األَ ْر ُض و ُي ْنت ََصـ ُ
ُت َقــا ُم ا ْل َف َرائِـ ُ
ـف
ـن ا َْل َذ ُ
ـض وت َْأ َمـ ُ
وتـ ُّـل ا َْلكَاسـ ُ َ
ِ
ِ
ِ
يم األَ ْمـ ُـر) (.)92
مـ َ
ـن األَ ْعــدَ اء و َي ْس ـتَق ُ
واحلســبة كوظيفــة القــايض ،اســتحدثت لتطبيــق أســس العدالــة يف املجتمــع

ولتنفيــذ مبــدأ (األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر) .مــن هنــا كانــت وظيفــة احلُســبة
ذات ســلطة قضائيــة ،تتوســط بــن القضــاء واملظــامل .ومــع َّ
أن (األمــر باملعــروف والنهــي

عــن املنكــر) كقاعــدة اجتامعيــة تدخــل يف جمــال األخــاق والترشيــع ،ال يمكــن حتديــد
اطارهــا بشــكل دقيــقَّ ،
حلســبة ،كوظيفــة إداريــة ،اختصــت بشــكل أســاس يف
فــإن ا ُ
تنظيــم أحــوال الســوق ومعامالتــه( .)93وكان القضــاء ُ
واحلســبة يســندان بعــض األحيــان
إىل رجــل واحــد مــع مــا بــن العملــن مــن التبايــن فعمــل القــايض مبنــي عــى التحقيــق

واألنــاة يف احلكــم .أمــا عمــل املحتســب فمبنــي عــى الشــدة والرسعــة يف الفصــل(.)94
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واجبات ُ
املتسب:
مــن األمــور التــي ينظر فيها املحتســب :أنــه حيــول دون مضايقة النــاس يف الطرقات،

ويمنــع احلاملــن وأهــل الســفن مــن املبالغــة يف احلمــل أو شــحن الســفن ،وحيكــم هبــدم
املبــاين املتداعيــة للســقوط حتــى ال تقــع عــى املــارة ،ويمنــع معلمــي الكتاتيــب من رضب

الصبيــان ،وحيكــم يف الدعــاوى املتعلقــة بالغــش والتدليــس ،وحيمــل املامطلــن عــى أداء

مــا عليهــم مــن الديــون ،مراقبــة املكاييــل واملوازيــن وحيــول دون ارتفــاع مبــاين أهــل
الذمــة عــى مبــاين املســلمني.

ومــن هــذا يظهــر بـ َّ
ـأن هــذه الوظيفــة جتمــع بــن صالحيــات القــايض والرشطــة؛ بـ ْـل

وحتــى تفتيشــية تربويــة تعليميــة (.)95
نشأة ُ
احلسبة:

تــرد بعــض اإلشــارات التارخييــة إىل َّ
أن احلســبة نشــأت منــذ عهــد الرســول (صــى

اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،فقــد مارســها بنفســه ،والســيام يف مراقبــة الطعــام ،فيعــد رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أول حمتســب يف اإلســام.

خــرج (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) إىل البقيــع ،فــرأى طعامــ ًا يبــاع يف غرائــر،

ـن َغ َّشــنا
((مـ ْ
فأدخــل يــده ،فأخــرج شــيئ ًا كرهــه ،فقــال (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)َ :
فليــس ِمنَّــا))(.)96
وكان اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف خالفتــه يتجــول يوميـ ًا يف األســواق ،ويرشــد

النــاس للتمســك بــاآلداب اإلســامية ،وحيــذر مــن الغــش فيأمــر باملعــروف وينهــى عــن
املنكــر ،ويــارس ذلــك كل يــوم ،فــكان يقــف يف الســوق ويقــول( :يــا معــر التجــار
إياكــم واليمــن الفاجــرة فإهنــا تنفــق الســلعة ،ومتحــق الربكــة) (.)97
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وعــن أيب جعفــر الصــادق (عليــه الســام) قــال( :كان عــي عليــه الســام كل بكــرة

يطــوف يف أســواق الكوفــة ســوق ًا ســوق ًا ومعــه الــدرة عــى عاتقــه وكان هلــا طرفــان،

وكانــت تســمى :الســبيتة( ،)98فيقــف عــى ســوق ســوق فينــادي :يــا معــر التجــار قدموا

االســتخارة وتربكــوا بالســهولة ،واقرتبــوا مــن املبتاعــن ،وتزينــوا باحللــم ،وتناهــوا ،عــن
الكــذب واليمــن وجتافــوا عــن الظلــم ،وأنصفــوا املظلومــن ،وال تقربــوا الربــا ،وأوفــوا

الكيــل وامليــزان ،وال تبخســوا النــاس أشــياءهم) (.)99

مـ ّـر اإلمــام (عليــه الســام) بالســوق جمتــاز ًا بأصحــاب ا ّلتمــر ،فقــال( :يــا أصحــاب

مــر جمتــاز ًا ومعــه املســلمون حتــى أتــى
ثــم ّ
التمــر اطعمــوا املســاكني فريبــو كســبكمَّ ،
ٍ
ـم أتــى دار فــرات وهــو ســوق
الســمك ،فقــال :ال يبــاع يف ســوقنا طــاف ،ثـ َّ
أصحــاب ّ
الكرابيــس ،فقــال :يــا شــيخ ،أحســن بيعــي يف قميــص بثالثــة دراهــم ،فلـ ّـا عرفــه مل يشــر

ـم أتــى آخــر فلـ ّـا عرفــه مل يشــر منــه شــيئ ًا ،فأتــى غالمـ ًا حدثـ ًا فاشــرى منــه
منــه شــيئ ًا ،ثـ ّ

قميص ـ ًا بثالثــة دراهــم ولبســه)(.)100

در ٌة يــرب هبــا مــن وجــد مــن
وكان (عليــه الســام) يمــي يف األســواق وبيــده ّ

مط ّفــف أو غـ ّ
ـاش يف جتــارة املســلمني ،قــال األصبــغ بــن غيــاث( :قلــت لــه يوم ـ ًا :أنــا
أكفيــك هــذا يــا أمــر املؤمنــن ،واجلــس يف بيتــك ،قــال :مــا نصحتنــي يــا أصبــغ ،وكان

يركــب بغلــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ّ
الشــهباء ويطــوف يف األســواق

القصابــن ال تعجلــوا األنفس
ســوق ًا ســوق ًا فأتــى يومـ ًا طــاق ال ّلحامــن ،فقــال :يــا معــر ّ
قبــل ْ
ـم أتــى إىل التّامريــن فقــال :أظهــروا مــن
أن تزهــق ،وإ ّياكــم والنّفــخ يف ال ّلحــم ،ثـ ّ

الس ّــاكني ،فقــال :ال تبيعــوا إالّ ط ّيبــا
ّ
ثــم أتــى ّ
ردي بيعكــم مــا تظهــرون مــن ج ّيــدهّ .
ـم أتــى الكناســة ،وفيهــا مــن أنــواع التّجــارة مــن ّ
نخــاس وقـ ّـاط
وإ ّياكــم ومــا طفــا ،ثـ ّ

وبائــع إبــل وصــريف ،وبـ ّـزاز ،وخ ّيــاط ،فنــادى بأعــى صــوت :يــا معــر التّجــارّ ،
إن
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بالصدقــة ،وك ّفــوا عــن احللــف ،فـ ّ
ـإن
أســواقكم هــذه حترضهــا اإليــان فشــوبوا إيامنكــم ّ

اهلل تبــارك وتعــاىل ال يقــدس مــن حلــف باســمه كاذب ـ ًا)(.)101

ويف بــاب تأديــب الصبيــان عــن اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) قــالّ :
(إن أمــر

ليخــر بينهــم،
املؤمنــن (عليــه الســام) ألقــى صبيــان الكتّــاب ألواحهــم بــن يديــه
ّ

فقــال :أمــا ّإنــا حكومــة ! واجلــور فيهــا كاجلــور يف احلُكــم ،أبلغــوا مع ّلمكــم ْ
إن رضبكــم
ـص منــه)(.)102
فــوق ثــاث رضبــات يف األدب اقتـ ّ

َّ
إن الــرب باملقــدار املذكــور يف األخبــار جائــز وليــس بحــرام وال يوجــب ديــة وال

قصاص ـ ًا ،وأ ّمــا الزائــد عليــه فهــو حــرام يوجــب الديــة عــى األب واجلــدّ والقصــاص

عــى املع َّلــم كــا يشــر إليــه احلديــث(.)103

وأمــر أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مالــك ًا األشــر بمنــع التجــار مــن االحتــكار

ومعاقبــة مــن يفعــل ذلــك بعــد هنيــه .فقــال (عليــه الســام)( :فامنــع مــن االحتــكار ،فـ َّ
ـإن

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم منــع منــه .وليكــن البيــع بيع ـ ًا ســمح ًا بموازيــن
عــدل ،وأســعار ال جتحــف بالفريقــن مــن البائــع واملبتــاع ،فمــن قــارف حكــره بعــد
هنيــك إيــاه فنــكل بــه ،وعاقبــه مــن غــر إرساف) (.)104

وعــن أيب عبــد اللّ الصــادق (عليــه الســام) قــالِ َّ ( :
ـن عليــه الســام
ـر ا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
ِإن َأمـ َ
ِ ِ
َر َأى َق ّ ِ
ض َبــه بِالــدِّ َّر ِة و َطـ َـر َده) (.)105
اص ـ ًا ف ا َْل ْســجد َف َ َ
الظاهــر َّ
يقــص قصصــ ًا هلو ّيــ ًة تشــغل النــاس عــن
القــاص مــن
أن املقصــود مــن
ّ
ّ
عبــادة اهلل تعــاىل ،وهــو املشــار إليــه يف قولــه تعــاىلِ :
ــن َي ْش َ ِ
ــن الن ِ
ــو
َّــاس َم ْ
وم َ
َ
ــري َْل َ
ال ِد ِ
َْ
يــث.)106( 
وعــن خمتــار التــار -كان مــن أهــل البــرة  ،-قــال :كنــت أبيــت يف مســجد الكوفــة
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وأنــزل الرحبــة وآكل اخلبــز مــن الب ّقــال ،فخرجــت ذات يــوم فــإذا رجــل يصـ ّـوت يب:

ـي بــن
(ارفــع إزارك فإ ّنــه أنقــى لثوبــك وأتقــى لر ّبــك) ،فقلــت :مــن هــذا ؟ فقيــل :عـ ّ
متوجــه إىل ســوق اإلبــل ،فلـ ّـا أتاهــا
أيب طالــب (عليــه الســام) ،فخرجــت أتبعــه وهــو
ّ
فإنــا تنفــق الســلعة ومتحــق
وقــف ،قــال( :يــا معــر التجــار إ ّياكــم واليمــن الفاجــرة ّ

ـم مــى ح ّتــى أتــى إىل التامريــن ،فــإذا جاريــة تبكــي عــى متّــار ،فقــال( :مــا
الربكــة) ،ثـ ّ
لــك ؟) قالــتّ :إن َأ َمــة أرســلني أهــي أبتــاع هلــم بدرهــم متــر ًا ،فلـ ّـا أتيتهــم بــه مل يرضــوه،
فرددتــه فأبــى ْ
أن يقبلــه ،فقــال( :يــا هــذا خــذ منهــا التمــر ور ّد عليهــا درمههــا) ،فأبــى،
ـي بــن أيب طالــب ،فقبــل التمــر ور ّد الدرهــم عــى اجلاريــة ،وقــال:
فقيــل للتــار :هــذا عـ ّ

مــا عرفتــك يــا أمــر املؤمنــن فاغفــر يل ،فقــال (عليــه الســام)( :يــا معــر التجــار اتّقــوا
اهلل وأحســنوا مبايعتكــم يغفــر اهلل لنــا ولكــم.

ـم مــى وأقبلــت الســاء باملطــر ،فدنــا إىل حانــوت فاســتأذن صاحبــه فلــم يــأذن
ثـ ّ

ـم قــال:
ـدرة ،ثـ ّ
لــه صاحــب احلانــوت ودفعــه ،فقــال( :يــا قنــر أخرجــه إ ّيل) فعــاه بالـ ّ

(مــا رضبتــك لدفعــك إ ّيــاي ولكنّــي رضبتــك لئـ ّ
ا تدفــع مســل ًام ضعيفـ ًا فتكــر بعــض
أعضائــه فيلزمــك)(.)107

إصالحاته (عليه السالم) يف النظر يف املظامل
ناظــر املظــامل :ينظــر يف كل ُحكــم يعجــز عنــه القــايض ،فينظــر فيــه مــن هــو أقــوى

منــه يــد ًا .كظلــم األمــراء والعــال فهــذا ممــا نصــب لــه اخللفــاء أنفســهم للنظــر فيــه(.)108
وديــوان املظــامل :عبــارة عــن هيئــة قضائيــة عاليــة يــرف عليهــا شــخص يدعــى:

(قــايض املظــامل) ،أو (صاحــب املظــامل) وهــو أعــى مرتبــة مــن القــايضَّ ،
وأن صالحياتــه
أوســع ،ويمك ـ ْن إمجــال مهامــه بــا يــأيت:

 -1النظــر يف الشــكاوى التــي يرفعهــا أفــراد الرعيــة ضــد الــوالة ،واحلُــكام ،وكُتــاب
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الدواويــن ،وجبــاة الرضائــب ،وإنــزال العقوبــات بمــن تثبــت إدانتــه.
 -2تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة؛ َّ
ألن وايل املظامل أقوى نفوذ ًا وسلطة منهم.
 -3النظر يف تظلم اجلند والسيام املرتزقة منهم إذا نقصت أرزاقهم ،أو تأخر دفعها.
 -4مراعــاة إقامــة الشــعائر والعبــادات كاجلمــع ،واألعيــاد ،واحلــج ،واجلهــاد

وغريهــا ،وقــد أصبحــت بعــض هــذه الصالحيــات يف مــا بعــد مــن مهــام ا ُملحتســب.
حلســبة يف املصالــح العا ّمــة ،كاملجاهــرة
 -5النظــر فيــا عجــز عنــه الناظــرون مــن ا ُ

حــق مل
بمنكــر ضعــف عــن دفعــه والتعــدّ ي يف طريــق عجــز عــن منعــه والتح ّيــف يف ّ

يقــدر عــى ر ّده(.)109

وكانــت حمكمــة املظــامل تنعقــد برئاســة اخلليفــة ،أو الــوايل ،أو مــن ينــوب عنــه ،ومل ْ
تكـ ْن هنــاك مبــاين خاصــة باملحاكــم ،وإنــا كانــت تنعقــد املحكمــة باملســجد ،فــكان النــاس
يدخلــون عليهــم مبــارشة يف اليــوم املخصــص (اجلمعــة أو الســبت) لعــرض ظالماهتــم.

وتعــرض ظالمــات النــاس يف رقــاع (عرائــض) ،ينظــم ترتيبهــا موظــف خــاص،

ويعرضهــا عــى اخلليفــة ليتدارســها مــع جمموعــة مــن الفقهــاء ،والعلــاء ،والقضــاة
املحيطــن بمجلســه ،فــإذا اســتقر رأيــه فيهــا أصــدر حكمــه مثبتــ ًا إيــاه يف العريضــة

نفســها ،ومــا عــى اجلهــة املســؤولة أيــ ًا كانــت ،إال تنفيــذ ُحكــم اخلليفــة فــور ًا.

ومــن هنــا نــرى ســلطة ناظــر املظــامل ونفــوذه يفوقــان بكثــر مــا حيظــى بــه القــايض

املقيــد يف إجــراءات وأصــول النظــر يف الدعــاوى ،حتــى َّ
أن املاوردي (ت 450هـــ) يعدد

لنــا عــر صفــات لناظــر املظــامل يفــوق فيهــا بســلطته ســلطة القضــاة(.)110
أول من نظر يف املظامل يف اإلسالم:

أول مــن نظــر يف املظــامل يف اإلســام رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف
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العــوام ورجــل مــن األنصــار ،فحــره بنفســه
الــرب الــذي تنــازع بــه الزبــر بــن
ّ
ـم ْالَن َْصـ ِ
ي)).
((اسـ ِـق َأ ْنـ َ
ـار ُّ
ـر ُثـ َّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فقــال للزبــرْ :
ـت َيــا ُز َبـ ْ ُ
عمتــك يــا رســول اللّ .فغضــب مــن قولــه (صــى اهلل عليــه
فقــال األنصــاري :إِ ّنــه البــن ّ
ِ ِ
ِ
ـاء َإل ا ْل َك ْع َبـ ْ ِ
ـن)) .وإِ ّنــا
ـر َأ ْجـ ِـره َعـ َـى َب ْطنــه َح َّتــى َي ْب ُلــغَ ا َْلـ ُ
وآلــه وســلم) وقــالَ (( :يــا ُز َبـ ْ ُ
قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)(( :أجــره عــى بطنــه أدب ـ ًا لــه جلرأتــه عليــه))(.)111
وظهــرت وظيفــة املظــامل يف عهــد اخللفــاء الراشــدين ،وكان اإلمــام عــي (عليــه

الســام) أول مــن نظــر يف املظــامل وذلــك لــريس العــدل ،ويــرد مظــامل النــاس(.)112

عملــه جتــد
وإِذا تت ّبعــت كلــات أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف خطبــه ويف كتبــه إِىل ّ
عنايتــه واهتاممــه كثــر ًا إِىل ر ّد املظــامل وإحقــاق احلقــوق مــن الــوايل نفســه؛ إ ْذ إِ ّنــه بقدرتــه

وقوتــه يكــون أقــدر عــى ذلــك مــن ّ
كل أحــد.
ّ

وكان ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بيــت ســاه( :بيــت القصــص) ،يلقــى النــاس

فيــه رقاعهــم(.)113

ـأول مـ ّـرة
ـي (عليــه الســام) هــذه البــادرة ،فـ ّ
ومل يعــرف اإلســام قبــل اإلمــام عـ ّ

يف التاريــخ اإلســامي بــادر اإلمــام (عليــه الســام) يف أثنــاء تو ّليــه الســلطة ،إىل تأســيس

(بيــت القصــص) لكــي يكــون موضع ـ ًا ملعاجلــة مشــكالت النــاس وتظ ّلامهتــم؛ فمــن ال
يســتطيع مــن أبنــاء الشــعب ْ
أن يوصــل مشــكلته شــفوي ًا أو ال يرغــب أن ُيعـ ِّـر عنهــا هبــذه

الصيغــة ،بمقــدوره ْ
قصتــه ،ويوصــل قض ّيتــه عــن هــذا الطريــق(.)114
أن يكتــب ّ

وكان (عليــه الســام) يــرف بنفســه عــى (بيــت القصــص) وال يــدع أحــد ًا يصــل

إليــه في ّطلــع عــى الرقــاع ،ويبعــث خلــف املظلــوم ويأخــذ بح ّقــه مــن الظــامل.

ومــن مجلــة الكتــب التــي أرســلها إىل عاملــه حيثهــم فيهــا عــى النظــر يف املظــامل ،قــال
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(عليــه الســام) يف كتابــه ملالــك االشــر( :واجعــل لــذوي احلاجــات منــك قس ـ ًا تفـ ّـرغ
هلــم فيــه شــخصك وجتلــس هلــم جملــس عا ّمـ ًا ،فتتواضــع فيــه للّ الــذي خلقــك ،وتقعــد
عنهــم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك ورشطــك ح ّتــى يك ّلمــك متك ّلمهم غــر متتعتع،
ـإن ســمعت رســول اللّ يقــول يف غــر موطــن :لــن تقــدّ س أ ّمــة ال يؤخــذ للضعيــف
فـ ّ

فيهــا ح ّقــه مــن القــوي غــر متتعتــع)(.)115

الســام) مــن ترشيــع النّظــام العــام وتقريــر القوانني لتشــكيالت
بعــد مــا فــرغ (عليــه ّ

توجــه إىل بيــان مــا يرتبــط بالــوايل نفســه وب ّينــه يف
الدّ ولــة وتنظيــم أمــر طبقــات اال ّمــةّ ،

شــعب ثــاث:

األوىل :مــا يلــزم عــى الــوايل بــا يتعلــق بعمــوم مــن يرجــع إليــه يف حاجــة ويشــكو

ووصــاه بـ ْ
ـأن يعــن وقتـ ًا مــن أوقاتــه إلجابــة املراجعــن إليــه ورشط عليه:
إليــه يف مظلمــة ّ
ْ -1
أن جيلــس هلــم يف مــكان بــا مانــع يصلــون إليــه ويــأذن للعمــوم مــن ذوى

احلاجــات يف بالدخــول عليــه.

ْ -2
أن يتل ّقاهم بتواضع وحسن خلق مستبرش ًا برجوعهم إليه يف حوائجهم.
ْ -3
والشطــة ا َّلذيــن
وينحــى احلــرس ّ
أن يمنــع جنــده وأعوانــه مــن التعـ ّـرض هلــم ّ

يرعــب النّــاس منهــم عــن هــذه اجللســة ليقــدر ذوو احلاجــة مــن بيــان مقاصدهــم ورشح
مآرهبــم ومظاملهــم بــا رعــب وخــوف وحــر يف الــكالم.

الســوقة والبدو ّيــن خشــونة آداهبــم وكالمهــم العــاري عــن ّ
ْ -4
كل
أن
يتحمــل مــن ّ
ّ

مالحة وأدب.

ْ -5
أن ال يض ّيــق عليهــم يف جملســه وال يفــرض عليهــم آدابـ ًا يصعــب مراعاهتــا وال

والرياســة.
يلقاهــم بالكــر وأ ّهبــة الواليــة ّ
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 - 6أنــه ْ
إن كان حاجاهتــم معقولــة ومســتجابة فأعطاهــم مــا طلبــوا مل يقــرن عطــاءه

باملـ ّن واألذى واخلشــونة والتأ ّمــر ح ّتــى يكــون هنيئـ ًاْ ،
وإن مل يقــدر عــى إجابــة مــا طلبــوا

ير ّدهــم ر ّد ًا رفيقـ ًا مجيـ ً
ا ويعتــذر عنهــم يف عــدم إمــكان إجابــة طلبتهــم.

وعملــه املخصوصــن بــه مــن الك ّتــاب
الثانيــة :مــا يلــزم عليــه فيــا بينــه وبــن أعوانــه ّ

واخلدمــة كــا يــأيت:

عمله وكتّابه يف ّ
حل ما عجزوا عنه من املشاكالت املهمة.
 - 1جييب ّ

 - 2يتـ َّ
ـول بنفســه اصــدار احلوائــج ا َّلتــي عرضــت عــى أعوانــه ويصعــب عليهــم

التديــد يف تطبيــق القوانــن أو اخلــوف ممّــا يرت ّتــب عــى
انفاذهــا ملــا يعــرض عليهــم مــن ّ
انفاذهــا مــن نــواح ش ـتّى.

 - 3أن ال ّ
يتأخــر أي عمــل عــن يومــه املقـ ّـرر ويتســامح يف إمضــاء األمــور يف أوقاهتــا

املقر رة.
ّ

فوصــاه بـ َّ
ـأن الواليــة بــا فيهــا مــن املشــاغل
الثالثــة :مــا يلــزم عليــه فيــا بينــه وبــن اهلل ّ

والتوجــه إىل اللَّ
واملشــاكالت ال حتــول بينــه وبــن ر ّبــه وأداء مــا جيــب عليــه مــن العبــادة
ّ

تعاىل (.)116

ووقــع يف كالم اإلمــام عــي (عليــه الســام) اهتــام كبــر يف رفــع املظــامل الــواردة

مــن جانــب الــوايل وغــره؛ إ ْذ للحاكــم أذنــاب وأتبــاع يــرون ســلطانه ســلطان ًا هلــم،
وأن عــى النــاس ْ
أن يصــدروا األوامــرَّ ،
ـأن هلــم ْ
فيشــمخون ويتغطرســون زاعمــن بـ َّ
أن

تســمع وتطيــع.

وإذا كان احلاكــم شــخصية ضعيفــة تغلبــوا عــى أمــره ،واختــذوا مــال اللَّ دوالً،

ــم
وعبــاده خــوالً ،والصاحلــن حربــ ًا ،والفاســقني حزبــ ًا ،فقــال (عليــه الســام)ُ ( :ث َّ
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وق َّل ـ ُة إِنْصــاف ِف معام َلــة َف ِ
يهــم اســتِ ْئ َثار ،و َت َطــاو ٌلِ ،
ِ
ِ
ـم
ْ
َ
ُ
إِ َّن ل ْلـ َـو ِال َخ َّ
احسـ ْ
ُ َ َ
ٌ
اص ـ ًة وبِ َطا َن ـ ًة ف ِ ُ ْ
ال والَ ُت ْقطِعــن ألحــد ِمــن ح ِ
ـك ْاألَ ْحـ َـو ِ
ـك بِ َق ْطـ ِع َأ ْسـ َب ِ
وح َّامتِـ َ
اشـ َيتِ َ
اب تِ ْلـ َ
َمــا َّد َة ُأولئِـ َ
ـك
ك َ
ْ َ
َ َّ َ
ـر بِمــن يلِيهــا ِمــن النَّـ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـن ِمنْـ َ
شب ْأو َع َمــل
َ
َقطي َعـ ًة الَ َي ْط َم َعـ َّ
ـك ِف ا ْعت َقــاد ُع ْقــدَ ة َتـ ُ ُّ َ ْ َ َ
ـاس ف ْ
ِ
ـك و َع ْي ُب ـ ُه َع َل ْيـ َ
ـم ُدو َنـ َ
ـون َم ْهنَـ ُـأ ذلِـ َ
ـك ِف
ـم َف َي ُكـ َ
ي ِم ُلـ َ
ـرك َ ْ
ـك َُلـ ْ
ـون َم ُؤو َن َت ـ ُه َعــى َغ ْ ِيهـ ْ
ُم ْشـ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ـن ا ْل َق ِريـ ِ
واآلخـ َـر ِةَ .و َأ ْلـ ِـز ِم َْ
ـن ِف ذلِـ َ
ـك َصابِــر ًا
الدُّ نْيــا
ـب وا ْل َبعيــد ،و ُكـ ْ
ـن َل ِز َم ـ ُه مـ َ
الـ َّـق َمـ ْ
واقع ـ ًا ذلِـ َ ِ
مت َِســب ًاِ ،
ـك َح ْيـ ُ
اصتِـ َ
ـن َق َرا َبتِـ َ
ـث َو َقـ َـع) (.)117
ـك َ
ُْ
وخ َّ
ـك مـ ْ
والزعــاء العدالــة هــو يف
والســاطني ّ
مــن أصعــب نواحــي العدالــة للــوالة واحل ـكَّام ّ

بالرع ّية
مــا يتعلــق باألوليــاء ،واألح ّبــاء واألقربــاء واألرحــام مــن حيــث منعهــم عــن الظلــم ّ

ـي (صـ َّـى اللَّ عليــه
ـم النبـ ّ
تقرهبــم باحلاكــم ومــن بيــده األمــر والنّهــى ،وقــد اهتـ ّ
اعتــاد ًا عــى ّ
الصدقــات عــى ذوي قربــاه لئـ َّـا يشــركوا مــع النّــاس يف
وآلــه وســلم) يف ذلــك فحـ ّـرم ّ
بيــت املــال فيأخــذون أكثــر مــن ح ّقهــم ،ومنــع بنــي عبــد امل َّطلــب مــن تصــدّ ي العمــل يف

ـي (صـ َّـى اللَّ عليــه وآلــه).
مجــع ّ
الصدقــات لئـ َّـا خيتلســوا منهــا شــيئ ًا بتز َّلفهــم إىل النبـ ّ

الســام) مــا حلــق مــن األرضار باإلســام مــن اســتئثار
وقــد عــرف اإلمــام (عليــه ّ

خاصــة الــوايل وبطانتــه ّ
وأن فيهــم تطــاوالً وق َّلــة انصــاف ،فأمــر الــوايل بقطــع مــا ّدة
ّ

الفســاد وهنــاه مؤ َّكــد ًا أقطــاع األرايض حلاشــيته وقرابتــه ،زاد عليــه ْ
أن ال يسـ َّلطه عــى مــا
بالرع ّيــة بواســطة عقــد إجــارة أو تق ّبــل زراعــة األرايض ونحومهــا لئـ َّـا يظلمهم يف
يمـ ّ
ـس ّ

وحيملهــم مئونــة النتفاعــه عنهــم بــا عــوض وأشــار إىل ّ
أن ذلــك صعبـ ًا فأمــره
الـ ّـرب ّ

بالصــر وانتظــار العاقبــة املحمــودة إلجــراء هــذه العدالــة الشــاقة عليــه.

الرع ّيــة عــى الــوايل يف أمــور يروهنــا ظلـ ًا
ـم ّ
الســام) إىل أ ّنــه قــد ينقــم ّ
توجــه (عليــه ّ
ثـ ّ

عليهــم فيتّهمونــه باملظــامل واجلــور فيتن ّفــر عنــه قلوهبــم ويف َّكــرون يف اخلــاص منــه ،ور ّبــا

كان ذلــك مــن جهلهــم باحلقيقــة ،فــا بــدّ للــوايل مــن التــاس معهــم وكشــف احلقيقــة
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هلــم وإقناعهــم وتنبيههــم عــى جهلهــم وحـ ّـل العقــدة ا َّلتــي متكَّنــت يف قلوهبــم(.)118

عملــه حــن اختطــف بعــض
وقــال (عليــه الســام) يف ضمــن كتــاب كتبــه إِىل بعــض ّ
(أ َّمــا َب ْعــدُ َ :فــإِ ِّن ُكن ُ َ
مــا كان يف يــده مــن أمــوال املســلمنيَ :
ش ْكت َ
ُــك ِف َأ َمانَتِــي،
ْــت أ ْ َ
ـك ِف َن ْفـ ِ
ـيُ ،ل ِ َو َاسـ ِ
ـك ِش ـ َع ِ
اري وبِ َطانَتِــيَ ،
ـن ِف َأ ْهـ ِـي َر ُجـ ٌـل َأ ْو َثـ َـق ِم ْنـ َ
وج َع ْل ُتـ َ
ـات
ول ْ َي ُكـ ْ
َ
ِ
وأد ِ
ـان َعـ َـى ا ْبـ ِ
ـن َع ِّمـ َ
ـب ،وا ْل َعــدُ َّو
اء األَ َما َنـ ِـة إِ َ َّلَ ،ف َلـ َّـا َر َأ ْيـ َ
ـت الز ََّمـ َ
ـك َقــدْ كَلـ َ
ومـ َـواز ََر ِت َ َ
ُ
َقــدْ َحـ ِـر َب َ
ـت ِل ْبـ ِ
وأ َما َنـ َة النَّـ ِ
ـت َ
ـن
وشـغ ََر ْتَ ،ق َل ْبـ َ
وهـ ِـذ ِه األُ َّمـ َة َقــدْ َفنَ َكـ ْ
ـاس َقــدْ َخ ِز َيـ ْ
ـتَ ،
وخنْ َتـه مــع َْ ِ ِ
وخ َذ ْل َتـه مــع َْ ِ ِ
ـك َظهــر ا ْلِجــنَ ،ف َفار ْق َتـه مــع ا ُْل َف ِ ِ
ـن،
الائنـ َ
الاذلـ َ
ارقـ َ
ـنَ َ ُ ُ ،
ـن َ ُ َ َ
َ ُ َ َ
َع ِّمـ َ ْ َ َ ِّ
جهـ ِ
ـك َل ْ َت ُكـ ِ
ت َ
ـاد َك ،وك ََأ َّنـ َ
ـت ،وك ََأ َّنـ َ
ـن َع ِّمـ َ
ـك
ول األَ َما َنـ َة َأ َّد ْيـ َ
آسـ ْي َ
ـن اللًَّ ت ُِريــدُ بِ ِ َ
َفـ َـا ا ْبـ َ
ـك َ
ِِ
ـك إِ َّنــا ُكنْـ َ ِ
ٍ ِ
َ
ـن َر ِّبـ َ
ـم ،و َتنْـ ِـوي
ـن ُد ْن َي ُ
ـت تَكيــدُ َهــذه األُ َّمـ َة َعـ ْ
ـن َعـ َـى َب ِّينَــة مـ ْ
َل ْ َت ُكـ ْ
اهـ ْ
ـك ،وكَأ َّنـ َ َ
ِ
ِ
ـك ِّ ِ ِ ِ ُ ِ َ
ـمَ ،ف َلـ َّـا َأ ْم َكنَ ْتـ َ
ـت
اج ْلـ َ
س ْعـ َ
ـت ا ْل َكـ َّـرةَ ،و َع َ
ـم َعـ ْ
ـن َف ْيئ ِهـ ْ
غ َّر َ ُتـ ْ
الشــدَّ ُة ف خ َيا َنــة األ َّمــة أ ْ َ
الــم ،ا َْلصو َنـ ِـة ألَر ِاملِ ِهــم َ ِ
ِ
ِ ِ
اف
اختِ َط َ
ـمْ ،
واخ َت َط ْفـ َ
ا ْل َو ْث َبـ َة ْ
ـن َأ ْم َو ُ ُ
ـت َمــا َقــدَ ْر َت َع َل ْيــه مـ ْ
وأ ْيتَام ِهـ ُ
ْ
َ
ِ ِ
الجـ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـب َّ ِ
الذ ْئـ ِ َ
ِّ
ـر
ـاز َرحيـ َ
ـرةََ ،ف َح َم ْل َتـ ُه إِ َل ْ َ
الصــدْ ر بِ َح ْملــهَ ،غـ ْ َ
ـب األز َِّل َدام َيـ َة ا ْل ْعـزَى ا ْلكَسـ َ
ـك تُرا َثـ َ ِ
ِ
ِ
ـك َل َأ َبــا لِ َغـ ْ ِ
ـك ُ
وأ ِّمـ َ
ـن َأبِيـ َ
ـن َأ ْخـ ِـذ ِه ،ك ََأ َّنـ َ
ـك،
ـك مـ ْ
ُمت ََأ ِّث ـ ٍم مـ ْ
ـر َكَ ،حــدَ ْر َت إِ َل َأ ْهلـ َ َ

ـاش ِْ
ان اللَِّ َأمــا ت ُْؤ ِمــن بِا َْلعـ ِ
ال َسـ ِ
ـاف نِ َقـ َ
َان ِعنْدَ َنــا
ـادَ ،أو َمــا َ َتـ ُ
ـابَ ،أ ُّ َيــا ا َْل ْعــدُ و ُد ك َ
َف ُس ـ ْب َح َ
ُ َ
َ
ِ
ـم َأ َّنـ َ ْ
ـف ت ُِســيغُ َشابـ ًا و َط َعامـ ًاَ ،
ول األَ ْل َبـ ِ
ـن ُأ ِ
ـابَ ،ك ْيـ َ
َش ُب
وأ ْنـ َ
مـ ْ
ـت َت ْع َلـ ُ
ـك َتــأك ُُل َح َرامـ ًا وت ْ َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ــو ِ
ال ا ْل َيت ََامــى وا َْل َســاكِ ِ
َــاع ا ِ
ــن
ني وا ُْل ْؤمن َ
ــن َأ ْم َ
ــاء ،م ْ
ــاء و َتنْك ُ
َح َرامــ ًا ،و َت ْبت ُ
ــح الن َِّس َ
إل َم َ
ِ
ِ ِ
ـم َهـ ِـذ ِه األَ ْمـ َـو َالَ ،
ـم َهـ ِـذ ِه ا ْلبِـ َـا َدَ ،فا َّتـ ِـق اللًَّ
ـن ،ا َّلذيـ َ
وا ُْل َجاهديـ َ
وأ ْحـ َـر َز ِبِـ ْ
ـاء اللَُّ َع َل ْي ِهـ ْ
ـن َأ َفـ َ
ِ
ـم َأ ْم َكنَنِــي اللَُّ ِمنْـ َ
ـمَ ،فإِ َّنـ َ
ـك ،ألُ ْعـ ِـذ َر َّن إِ َل
ـك إِ ْن َل ْ َت ْف َعـ ْـل ُثـ َّ
وار ُد ْد إِ َل َهـ ُـؤ َلء ا ْل َقـ ْـو ِم َأ ْم َو َُالـ ْ
ْ
ـك بِسـي ِفي ا َّلـ ِـذي مــا َضبـ ُ ِ
ـك ،وألَ ْ ِ
اللَِّ فِيـ َ
وواللَِّ َلـ ْـو َأ َّن
ـارَ ،
َْ
ـت بِــه َأ َحــد ًا ،إِ َّل َد َخـ َـل النَّـ َ
َ
ض َبنَّـ َ َ ْ
ـن ُْ
َْ
ـت َُلـ َـا ِع ْنـ ِـدي َهـ َـوا َد ٌة َ
ول َظ ِفـ َـرا ِم ِّنــي
ـتَ ،مــا كَا َنـ ْ
ـن َف َعـ َـا ِم ْثـ َـل ا َّلـ ِـذي َف َع ْلـ َ
وال َسـ ْ َ
ال َسـ َ
ِ
الـ َّـق ِمن ُْهــا ُ
آخـ َـذ َْ
ـن َم ْظ َل َمتِ ِهـ َـا)(.)119
بِـإِ َرا َد ٍةَ ،ح َّتــى ُ
ـح ا ْل َباطـ َـل َعـ ْ
وأ ِزيـ َ
َ
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خواصــه مــن بنــي
ممّــا يوجــب األســف املحـ ّـرق هــذا الكتــاب املخاطــب بــه أحــد
ّ

الســام) إليــه
عشــرته واألكثــر أنــه عبــد اللَّ بــن ع ّبــاس ،فالظاهــر أنــه ملــا كتــب (عليــه ّ

حممــد بــن أيب بكــر ...أيــس ابــن ع ّبــاس مــن إدامــة حكومتــه العادلــة
كتابــه بعــد مقتــل ّ
وعلــم َّ
أن احلكومــة تقــع يف يــد أعدائــه وأعــداء بنــي هاشــم وأقـ ّـل مــا ينتقمــون منهــم

منعهــم عــن حقوقهــم وايقاعهــم يف ضيــق املعــاش وضنــك العيــش فا ّدخــر مــن بيــت
الســام) أهنــا كثــرة تســع البتيــاع العقــار
مــال البــرة مقاديــر يظهــر مــن كتابــه (عليــه ّ
يف م َّكــة واملدينــة والطائــف وابتيــاع العبيــد ونــكاح األزواج.

يتوجــه إىل تأمــن معــاش عــرات األلوف
وقــد أثــر عملــه هــذا يف قلبــه الرشيــف؛ إ ْذ ّ

مــن األرامــل واأليتــام َّ
اللتــى قتــل أزواجه ـ ّن وآباؤهــم يف معــارك اجلمــل وصفـ ّـن وال

كفيــل هل ـ ّن يف معاشــه ّن ،وكان مــا جيمــع يف بيــت مــال البــرة مبلغ ـ ًا كثــر ًا يســدّ كثــر ًا
مــن حاجتــه يف هــذه األرامــل واأليتــام فالتهــب قلبــه الرشيــف مــن هــذا االختطــاف

واالختــاس ا َّلــذي ارتكبــه مثــل ابــن ع ّبــاس أو مــن يقارنــه أو يقاربــه من أهله وعشــرته،

الشيــف بســهام مــا أغرزهــا يف القلــب وســيوف مــا أقطعهــا للوتــن
فرمــاه مــن لســانه ّ

الســام) الروح ّيــة فيبــادر إىل جوابــه
وكان ابــن عبــاس ّ
يتوجــه إىل حالــة اإلمــام (عليــه ّ
بأخــر عبــارة ويشــر إىل عــذره يف خيانتــه .قــال ابــن أيب احلديــد (ت 656هـــ) :وقــد

روى أربــاب هــذا القــول  -أي القــول بـ ّ
ـأن هــذا الكتــاب خطــاب إىل عبــد اللَّ بــن ع ّبــاس

– ّ
الســام) جوابــ ًا عــن هــذا الكتــاب،
عــي (عليــه ّ
(أن عبــد اللَّ بــن ع ّبــاس كتــب إىل ّ

ـي مــا أصبــت مــن بيــت مــال
قالــوا :وكان جوابــه ،أ ّمــا بعــد :فقــد أتــاين كتابــك تع َّظــم عـ ّ
البــرة ،ولعمــري ّ
والســام)(.)120
إن ح ّقــي يف بيــت املــال أكثــر ممّــا أخــذتّ ،

فكتــب إليــه عــي (عليــه الســام)( :أمــا بعــد :فـ َّ
ـإن مــن أعجــب العجــب تزيــن

نفســك لــك َّ
أن لــك يف بيــت املــال مــن احلــق أكثــر ممــا لرجــل مــن املســلمني ،ولقــد
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أفلحــت ْ
إن كان ا ّدعــاؤك مــا ال يكــون ومتنيــك الباطــل ينجيــك مــن اإلثــم ،عمــرك
وصيهتــا عطن ـ ًا،
اهلل إنــك ألنــت الســعيد إذ ًا ! وقــد بلغنــي أنــك اختــذت مكــة وطن ـ ًا،
ّ

واشــريت مولــدات املدينــة والطائــف ،تتخريهــن عــى عينــك وتعطــي فيهــن مــال

غــرك ،واهلل مــا أحــب ْ
أن يكــون الــذي أخــذت مــن أمواهلــم يل حــاالً أدعــه مرياثــ ًا
فكيــف ال أتعجــب مــن اغتباطــك بأكلــه حرامــ ًا!)(.)121

فكتــب إليــه ابــن عبــاس( :واهلل لئــن مل تدعنــي مــن أســاطريك ألمح ّلنــه إىل معاويــة

ـي)(.)122
يقاتلــك بــه .فكـ ّ
ـف عنــه عـ ّ

مل يكــن ابــن عبــاس وحــده مــن عمــل ذلــك مــن الــوالة يف خالفــة اإلمــام عــي (عليه

الســام) ،فقــد كان النعــان بــن عجــان وايل البحريــن قــد أخــذ مــال البحريــن وهــرب
إىل الشــام .ففــي تاريــخ اليعقــويب :بلــغ علي ـ ًا ّ
أن النعــان بــن عجــان قــد ذهــب بــال

البحريــن فكتــب (عليــه الســام) إليــه( :أ ّمــا بعــد :فإ ّنــه مــن اســتهان باألمانــة ورغــب يف
اخليانــة ومل ينـ ّـزه نفســه ودينــه أخـ ّـل بنفســه يف الدنيــا ،ومــا يشــقى عليــه بعــدُ أمـ ّـر وأشــقى

وأطــول ،فخــف اهلل إنّــك مــن عشــرة ذات صــاح ،فكــن عنــد صالــح الظــ ّن بــك،
وراجــع ْ
ـي ،وعلــم أنــه قــد علــم
إن كان ح ّق ـ ًا مــا بلغنــي عنــك) .فلــا جــاءه كتــاب عـ ّ

محــل املــال ،وحلــق معاويــة(.)123

كان اإلصــاح االســراتيجي ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يكمــن يف معرفــة

أن ال نتصــور َّ
مــوارد اإلصــاح يف كافــة النظــم اإلســامية ،ولــذا جيــب ْ
أن ثبــات اإلمــام

عــي (عليــه الســام) وفــرار كبــار الصحابــة يف أهــم املواقــع دليــل عــى بطولــة اإلمــام

عــي (عليــه الســام !! جيــب ْ
أن ال نحــر األمــر يف ذلــك ،فثبــات اإلمــام عــي (عليــه
الســام) بعــد مــن أبعــاد ِ
احلكمــة الوجوديــة لــه .ويف فلســفة األخــاق كل الفضائــل
ُ

ترتتــب عــى الشــجاعة واحلكمــة ،وال تفيــد الشــجاعة إال باحلكمــة.
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املبحث السادس
اإلصالح الثقايف والديين يف فكر اإلمام علي (عليه السالم)
أو ًال -اإلصالح الثقايف:
اإلصــاح الثقــايف فــوق كل إصــاح ،فقــد كانــت الثقافــة اإلســامية بجميــع

أبعادهــا وجماالهتــا هــي الســبب يف تقــدم األمــة اإلســامية يف مجيــع مناحــي احليــاة،

وبلوغهــا ذروة احلضــارة والرقــي.

ومل يعهــد عــن أحــد مــن اخللفــاء أنــه عنــى بالناحيــة الثقافيــة أو الرتبويــة أو بشــؤون

التعليــم كاإلمــام (عليــه الســام) ،وإنــا عنــوا بالشــؤون العســكرية ،وعمليــات
احلــروب ،وتوســيع رقعــة الدولــة اإلســامية ،وبســط نفوذهــا عــى أنحــاء العــامل.

فقــد كان اإلمــام (عليــه الســام) املؤســس األعــى للعلــوم واملعــارف يف دنيــا

اإلســام ،وقــد بــذل مجيــع جهــوده يف إشــاعة العلــم ونــر اآلداب والثقافــة بــن
أن تَفقــدوين! َسـ ِ
ـلون
(ســلوين َقبـ َـل ْ
املســلمني ،وكان دوم ـ ًا يذيــع بــن أصحابــه قولــهَ :
ِ
ِ
ــر ِق ْالَ ْر ِ
ض)(.)124
ــم ِ َبــا م ْ
َع ْ
ــن ُط ُ
الس َــاء َفــإِ ِّن َأ ْع َل ُ
ــر ِق َّ
ــن ُط ُ

فكانــت األوضــاع يف خالفتــه موائمــة لبــدء اإلصــاح اإلداري واالقتصــادي نتيجـ ًة

لقيــام عا ّمــة النــاس ضــدّ الفســاد اإلداري واالقتصــادي املســترشي عــى عهــد مــن كان
قبلــه .عــى هــذا األســاس انطلــق اإلمــام (عليــه الســام) هبــذه اإلصالحــات منــذ األ ّيــام

األوىل لتســنّمه أز ّمــة الســلطة عــى الرغــم مــن تقديــره جلميــع التبعــات التــي ترتتّــب

عليهــا ،واملشــكالت التــي تــؤ ّدي إليهــا .عــى عكــس حركــة اإلصــاح الثقــايف التــي مل
ـتقر ُحكمــه.
يكــن الــروع الفــوري هبــا ممكن ـ ًا؛ بـ ْـل كانــت حتتــاج إىل زمــان حتــى يسـ ّ
ولذلــك كان (عليــه الســام) يقــول يف هــذا املضــارَ ( :لــو َقـ ِـد اسـتَو ْت َقدَ مـ ِ
ـن َهـ ِـذ ِه
ـاي مـ ْ
َ َ
ْ َ
ْ
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ا َْلدَ ِ
احـ ِ
اء)(.)125
ـر ُت َأ ْش ـ َي َ
ـض َل َغـ َّ ْ

ال عــى اإلمــام (عليــه الســام) ْ
مل يكــن ســه ً
أن يواجــه بشــكل مبارش وفــوري اإلرث

الثقــايف الــذي تط ّبــع عليــه النــاس واعتــادوه يف ربــع قــرن مــن الزمــان؛ ّ
ألن هــذه العمل ّيــة
جتــر إليهــا نفــور اجلمهــور وســخطه ،وتســتتبع اختــاف األُ ّمــة.
 -لــو متّــت  -كانــت ّ

لذلــك ك ّلــه تــرك اإلمــام (عليــه الســام) موضــوع مواجهــة االنحرافــات الثقاف ّيــة إىل
فرصــة مؤاتيــة(.)126

وعندمــا حانــت الفرصــة بعــث بكتبــه إىل عاملــه ،ومــن كتــاب لــه (عليــه الســام)
ِ
إىل ُق َثــم بــن الع ّبــاس ،وهــو عاملــه عــى م ّكــةَ :
ـاس َْ
ـم لِلنَّـ ِ
ـم
الـ َّ
ـج ،و َذك ِّْر ُهـ ْ
(أ َّمــا َب ْعــدُ َ :ف َأقـ ْ
ال ِ
ـنَ ،ف َأ ْفـ ِ
ِ
اهـ َـل و َذاكِـ ِـر ا ْل َعـ ِ
ص ْيـ ِ
ـت ا ُْل ْسـ َت ْفتِ َي ،و َع ِّلـ ِم َْ
ـال َ)(.)127
واجلـ ْ
بِ َأ َّيــا ِم اهللْ ،
ـس َُلـ ُ
ـم ا ْل َع ْ َ
احلــج للنــاس .وإقامتــه القيــام بأعاملــه،
أمــر اإلمــام (عليــه الســام) قثــم بإقامــة
ّ

وتعليــم اجلاهلــن كيف ّيتــه ،ومجعهــم عليــهْ .
وأن يذكَّرهــم بأ ّيــام اللَّ .أي عقوباتــه ا َّلتــي

وقعــت بمــن ســلف مــن املســتح ّقني هلــا كــي حيــرزوا بطاعتــه مــن أمثاهلــا .وعـ ّـر عنهــا

باأل ّيــام جمــاز ًا إطالق ـ ًا الســم املتع َّلــق عــى املتع َّلــق.

ْ
ـي لكوهنــا أطيــب األوقــات باحلجــاز،
وأن جيلــس هلــم العرصيــن :أي الغــداة والعـ ّ

وأشــار إىل أعظــم فوائــد جلوســه يف الوقتــن وهــى فائــدة العلــم ،وحــره وجــوه حاجــة

أهلهــا إليهــا وأمــره بســدّ تلــك الوجــوه ،وبيــان احلــر ّ
أن النــاس إ ّمــا غــر عــامل أو عــامل،
وغــر العــامل إ ّمــا مق َّلــد أو متع َّلــم طالــب ،والعــامل إ ّمــا هــو أو غــره .فهــذه أقســام أربعــة.

األول وهــو اجلاهــل املق َّلــد أن يســتفتي فأمــره ْ
أن يفتيــه ،ووجــه
فوجــه حاجــة القســم ّ
أن يتع َّلــم فأمــره ْ
حاجــة الثــاين وهــو املتع َّلــم اجلاهــل ْ
أن يع َّلمــه ،ووجــه حاجــة الثالــث

هــو مــع الرابــع وهــو العــامل ْ
أن يتذاكــرا فأمــره باملذاكــرة لــه(.)128

وكان اإلمــام (عليــه الســام) خيتــار والتــه وعاملــه عــى البلــدان مــن ذوي املعرفــة
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ومــن أهــل البصائــر الذيــن حيظــون باملعرفــة والوعــي والصالبــة يف العقيــدة ليكونــوا  -إىل

جانــب عملهــم اإلداري  -معلمــن ورجــال رســالة ،وكان يوجههــم نحــو هــذه املهمــة
التعليميــة والتوجيهيــة .مــن ذلــك مــا كتــب بــه إىل قثــم بــن العبــاس عاملــه عــى مكــة.

ومــن خطبــة لــه (عليــه الســام) يف النّهــي عــن كتــان العلــم وعــدم تعليمــه ،قــال:
ِ
َ
ـم،
ـي َفالنَّص َ
(أ ُّ َيــا النَّـ ُ
يح ـ ُة َل ُكـ ْ
ـي َحـ ٌّـقَ ،ف َأ َّمــا َح ُّق ُكـ ْ
ـم َح ّق ـ ًا و َل ُكـ ْ
ـاس ،إِ َّن ِل َع َل ْي ُكـ ْ
ـم َعـ َ َّ
ـم َعـ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َك ْيـ َـا َت ْع َل ُمــوا)(.)129
يم ُكـ ْ
ـم ،و َت ْعل ُ
ـم َع َل ْي ُكـ ْ
ـر َف ْيئ ُكـ ْ
ـم َك ْيـ َـا َ ْت َه ُلــوا وت َْأدي ُب ُكـ ْ
وت َْوفـ ُ
احلقــوق متبادلــة بــن الراعــي والرعيــة ،وهــذا التبــادل طبيعــي يرتبــط بشــخصية

االثنــن متام ـ ًا وهــو رشعــي؛ َّ
ألن واضــع الرشيعــة هــو خالــق الطبيعــة .وأشــار اإلمــام

(عليــه الســام) إىل (وتعليمكــم كيــا جتهلــوا) .أي :إرشــادكم الســبيل التــي أرشــد
إليهــا كتــاب اللَّ وس ـنّة نبيــه؛ َّ
ألن جهلكــم بديــن احلــق يبتعــد بكــم عــن مــكارم الدنيــا
وحســناهتا ،ويغريكــم بأقذارهــا وســيئاهتا (.)130

فكانــت أبــرز مرتكــزات السياســة الثقاف ّيــة لإلمــام (عليــه الســام) ،يف املنطلقــات

اآلتيــة:

 - 1تنميــة الرتبيــة والتعليــمّ :
إن حاجــة الــروح إىل الرتبيــة والتعليــم أكثــر مــن حاجــة

حلكــم
اجلســد إىل الطعــام والــراب .وأساسـ ًا ال تزيــد فلســفة الوحــي والنبـ ّـوة وفلســفة ا ُ

وإن مجيــع اجلهــود مــا هــي إالّ
يف منهــج األنبيــاء اإلهل ّيــن ،عــى تربيــة اإلنســان وتعليمــهَّ ،
مقدّ مــة لبنــاء اإلنســان الكامــل .عــى هــذا األســاس كان األنبيــاء واألوصيــاء يتو ّلــون

شــخصي ًا تعليــم النــاس وتربيتهــم ،وعــى هــذا مضــت أيضـ ًا ســرة اإلمــام أمــر املؤمنــن
(عليــه الســام) وسياســته.

العامــة :تكمــن واحــدة مــن أبــرز العنــارص األساس ـ ّية ملنهــج
 - 2تصحيــح الثقافــة ّ

احلكــم العلــوي يف اإلقــدام عــى تصحيــح الثقافــة العا ّمــة للمجتمــع .فعــى قــدر مــا كان
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اإلمــام (عليــه الســام) يدافــع عــن الســنن والتقاليــد االجتامع ّيــة البنّــاءة ،كان هياجــم

بعنــف األعــراف والتقاليــد اخلاطئــة ،ومل يكــن يســمح ْ
أن تواصــل التقاليــد اخلاطئــة
الضــارة ،حضورهــا يف املجتمــع اإلســامي.
واألعــراف
ّ

ـم مبــادرات
 - 3النقــد الب ّنــاء بــدالً مــن اإلطــراء والتم ّلــق :تكمــن واحــدة مــن أهـ ّ

ـي (عليــه الســام) وأكثرهــا ألق ـ ًا جلهــة تصحيــح الثقافــة االجتامع ّيــة العا ّمــة،
اإلمــام عـ ّ
بمواجهتــه حلالــة مت ّلــق األُمــراء ومديــح القــادة السياس ـ ّيني.
ـم توجيهــات اإلمــام
 - 4معيار ّيــة احلـ ّـق يف اتّبــاع الرجــال :تتم ّثــل واحــدة مــن أهـ ّ

(عليــه الســام) لتصحيــح الثقافــة العا ّمــة يف نصــب احلـ ّـق ميزانـ ًا يف اتّبــاع الشــخص ّيات
السياس ـ ّية واالجتامع ّيــة ومواالهتــا .وتنشــأ أغلــب االنحرافــات السياس ـ ّية واالجتامع ّيــة

مــن التمحــور حــول مفهــوم الشــخص ّية .ويف هــذا ّ
االتــاه حـ َّـذر اإلمــام أمــر املؤمنــن
(عليــه الســام) املجتمــع مــن ّ
ـب
أن الشــخص ّيات مهــا عظمــت ،وحلظتهــا العيــون باحلـ ّ
والتقديــر واإلجــال ،فــا يمكــن ْ
أن تتحـ ّـول إىل معيــار للحـ ّـق والباطــل ،وإىل ميــزان

ـم ســعى ْ
أن يرفــع املجتمــع مــن زاويــة الوعــي الثقــايف ،ويرتقــي بــه إىل املســتوى
هلــا ،ثـ ّ

الــذي يــزن بــه الشــخص ّيات الكبــرة ويعرفهــا بمعيــار احلـ ّـق ،ال ْ
أن يــزن احلـ ّـق بمعيــار
الرجــال(.)131

ثانيًا -اإلصالح الديين:
أوىل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) املزيــد مــن اهتاممــه باإلصــاح الدينــي ،فاختــذ

جامــع الكوفــة معهــد ًا يلقــي فيــه حمارضاتــه الدينيــة والتوجيهيــة.

وكان (عليــه الســام) يشــغل أكثــر أوقاتــه بالدعــوة إىل اهلل تعــاىل ،وإظهــار فلســفة

التوحيــد ،و َب ّ
ــث اآلداب واألخــاق اإلســامية مســتهدف ًا مــن ذلــك نــر الوعــي
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الدينــي ،وخلــق جيــل يؤمــن بــاهلل تعــاىل إيامنــ ًا عقائديــ ًا ال تقليديــ ًا.
وقــد ركــز اإلمــام (عليــه الســام) عــى احلفــاظ عــى الرشيعــة االســامية كمنهــج

للحيــاة مــن ضمــن الواجبــات التــي جيــب ْ
أن يضطلــع هبــا احلاكــم؛ إ ْذ قــال (عليــه الســام)
ـم َع َل ْي َنــا ا ْل َع َمـ ُـل بِكِ َتـ ِ
ـاب اللَّ
خماطب ـ ًا األمــة عنــد مســر أصحــاب اجلمــل إىل البــرةَ ( :ل ُكـ ْ
ــالِ ،
وســر ِة رس ِ
َت َع َ
ــول اللَّ صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم وا ْل ِق َيــا ُم بِ َح ِّقــه والنَّ ْع ُ
ــش لِ ُســنَّتِه)
َ َ ُ
ِ
( .)132وقــال ايضـ ًا( :إِ َّنــه َليــس عـ ِ
ـن َأ ْمـ ِـر َر ِّبــهِ ،اإل ْبـ َ
ا ُغ ِف ا َْل ْو ِع َظـ ِـة،
حـ َـل مـ ْ
ـى اإل َمــا ِم إِلَّ َمــا ُِّ
ْ َ َ َ
إلحيـ ِ
والجتِهــاد ِف الن َِّص ِ
ِ
لسـن َِّة)()133؛ بـ ْـل نجــده يعلــن أنــه( :حـ ّـق عــى اإلمام ْ
أن
َ
ْ َ ُ
ـاء ل ُّ
يحــة ،وا ِ ْ َ ُ
حيكــم بــا أنــزل اللّ)(.)134

أمــا يف اطــار جتربــة اإلمــام (عليــه الســام) السياســية فإنــه قــد عــدّ هــذا الواجــب هــو
ـمَ ،أ َّنــه َل ْ َي ُكـ ِ
ـم إِ َّنـ َ
َان ِمنَّــا
ـن ا َّلـ ِـذي ك َ
ـك َت ْع َلـ ُ
حمــور حركتــه السياســية كحاكــم؛ ا ْذ قــال( :ال َّل ُهـ َّ
ال َطــامِ ،و َلكِــن لِنَـ ِـرد ا َْلعـ ِ ِ
ول ا ْلتِــاس َ ٍ ِ
ـن ُف ُضـ ِ
ُمنَا َف َس ـ ًة ِف ُس ـ ْل َط ٍ
ـول ُْ
انَ ،
ـن ِدينِـ َ
ـك،
ـال َ مـ ْ
َ َ
ْ
شء مـ ْ
َ َ ْ
و ُن ْظ ِهـ َـر ا ِ
إل ْصـ َـا َح ِف بِـ َـا ِد َك)(.)135
ـت عليهــا  -اخلالفــة  -إالّ خوف ـ ًا مــن ْ
أن ينــزو
وقــال (عليــه الســام)( :واهلل مــا تقدّ مـ ُ

عــى األمــر َت ْيــس مــن بنــي ُأم ّيــة ،فيلعــب بكتــاب اهلل عـ َّـز وجـ ّـل)(.)136

إذن احلفــاظ عــى الديــن وصيانتــه هــو تنفيــذ أوامــر ونواهــي الكتــاب والســنة

وتفعيلهــا كمنهــج للحيــاة يف املجتمــع وكأســلوب لالســتجابة الفكريــة والعمليــة ألي
ٍ
حتــد فكــري أو ترشيعــي.
وحــدد اإلمــام (عليــه الســام) أســباب انحــراف األمــة بكلــات خمتــرة قــال فيهــا:
ِ
يا َلـ ُ ِ
ـن َأ ْهـ َـو ٌاء ُت َّت َبـ ُـع َ
( ِإ َّنـ َـا َبــدْ ُء ُو ُقــو ِع ا ْل ِف َتـ ِ
وأ ْح ـكَا ٌم ُت ْب َتــدَ ُعَ ُ ،
ـاب اللَّ ،و َي َتـ َـو َّل
ـف ف َيهــا ك َتـ ُ
ـن اللََّ ،ف َلــو َأ َّن ا ْلباطِـ َـل َخ َلـ ِ
ـال َعـ َـى َغـ ْ ِ
ـر ِديـ ِ
ـن ِمـزَاجِ َْ
ـال ِر َجـ ً
َع َل ْي َهــا ِر َجـ ٌ
الـ ِّـقَ ،ل ْ َ ْ
ي َ
ف
ـص مـ ْ
َ
َ
ْ
ِِ
الـ َّـق َخ َلـ ِ
ِ
ـس ا ْل َباطِـ ِ
ـن َل ْبـ ِ
ـن ،و َلـ ْـو َأ َّن َْ
ـن،
ـل ،ا ْن َق َط َعـ ْ
ـن ا ُْل َعانديـ َ
ـت َعنْــه َأ ْل ُسـ ُ
ـص مـ ْ
َ
َعـ َـى ا ُْل ْرتَاديـ َ

220

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

و َلكِــن ي ْؤ َخـ ُـذ ِمــن هـ َـذا ِض ْغـ ٌ ِ
ـث َف ُي ْمز ََجـ ِ
ـن َهـ َـذا ِض ْغـ ٌ
ـانَ ،ف ُهنَالِـ َ
ـك َي ْسـت َْو ِل َّ
ان
الشـ ْي َط ُ
ـث ومـ ْ
ْ َ
ْ ُ
ت َُلـ ِ
ِ
ِ ِ
ـن اللَّ ُْ
ال ْســنى)(.)137
ـم مـ َ
َعـ َـى َأ ْول َيائــه ،و َين ُْجــو ا َّلذيـ َ
ـن َسـ َب َق ْ ْ
وقــام مــن أجــل هــذا االصــاح (عليــه الســام) باخلطــوات اآلتيــة :فتــح بــاب العلــم

واحلــوار وكل مــا يتعلــق بأمــور الديــن ،واالهتــام بقــراءة القــرآن الكريــم ،وربطــه بالســنة

النبويــة الرشيفــة ،واالهتــام بالتدويــن .وهــو القائــل( :ق ّيــدوا العلــم بالكتابــة)(.)138
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الـخاتـمة:
خللص البحث إىل ما يأيت:
حــن تســلم اإلمــام عــي (عليــه الســام) اخلالفة بــدأ يف تطبيــق منهجــه اإلصالحي،

عــى الرغــم مــن علمــه بالعوائــق الضخمــة والعراقيــل اهلائلــة التــي ســتواجهه .وقــد
ارتكــز برناجمــه اإلصالحــي عــى العــدل واملســاواة ،واملحاســبة الدقيقــة ،والرعايــة
الكبــرة جلميــع أصنــاف النــاس.

يف النظــام اإلداري :مل يســتعمل مــن الــوالة أحــد ًا ُمابــاة ،وإنــا اســتعمل خيــار

املســلمني عــى أســس مهنيــة بعكــس مــا حيــدث يف البــاد حالي ـ ًا .ووضــع الرقابــة عــى

ورشع
الــوالة والعــال ،واســتخدم احلــزم مــع أي انحــراف أو خمالفــة مــن أحــد منهــمَّ .
مبــدأ منــع أخــذ العاملــن يف الدولــة اهلدايــا مــن النــاس ،فضــ ً
ا عــى حرمــة تعاطــي
الرشــوة ،إمعانــ ًا يف القضــاء عــى الفســاد اإلداري.

يف اإلصــاح االجتامعــي :كانــت أول مســألة قــام هبــا يف برناجمــه رضب النظــام

الطبقــي الــذي خلفتــه السياســات اخلاطئــة التــي كانــت قبلــه وذلــك عــن طريــق املســاواة

بــن النــاس يف العطــاء.

يف اإلصــاح االقتصــادي :ســن اإلمــام (عليــه الســام) قانونــ ًا للطبقــة الفقــرة

لضــان حقوقهــم .وجعــل اإلصــاح االقتصــادي أساســ ًا لإلصــاح االجتامعــي.

يف اإلصــاح القضائــي :اهتــم اإلمــام بالقضــاء عــن طريــق توصياتــه للقضــاة

حلســبة؛ إ ْذ كان يتجــول يوميـ ًا
بكتــب عــدة .وقــد مــارس هــو بنفســه القضــاء .وكذلــك ا ُ

يف األســواق ،ويرشــد النــاس إىل التمســك بــاآلداب اإلســامية .وقــد كان اإلمــام (عليــه
الســام) أول مــن نظــر يف املظــامل وذلــك لــريس العــدل ،ويــرد مظــامل النــاس.
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أمــا يف اإلصــاح الثقــايف فلــم يعهــد عــن أحــد مــن اخللفــاء أنــه عنــى بالناحيــة

الثقافيــة أو الرتبويــة أو بشــؤون التعليــم كاإلمــام (عليــه الســام) ،وقــد بــذل مجيــع

جهــوده يف إشــاعة العلــم ونــر اآلداب والثقافــة بــن املســلمني.

يف اإلصــاح الدينــي أوىل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) املزيــد مــن اهتاممــه بــه،

واختــذ جامــع الكوفــة معهــد ًا يلقــي فيــه حمارضاتــه الدينيــة والتوجيهيــة ،مســتهدف ًا مــن

ذلــك نــر الوعــي الدينــي.
هوامش البحث:

(  )1ينظر :ابن منظور ،لسان العرب( ،مادة :صلح).517-516/2 ،
(  )2ينظر :املفردات يف غريب القرآن.284 ،

( )3حممود عبد الرمحن ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية.204/1 ،

(  )4إحياء علوم الدين.67/7 ،
( )5روح املعاين.214/7 ،

(  )6الشيخ حممد عيل األنصاري ،املوسوعة الفقهية امليرسة.390/3 ،
( )7عامد صالح عبد الرزاق ،الفساد واإلصالح.29 ،
( )8ينظر :اجلوهري ،الصحاح.2041/5 ،

(  )9ابن منظور ،لسان العرب.578/12 ،

(  )10اخلليل الفراهيدي ،كتاب العني.165/8 ،

(  )11ينظر :حممد خضري عباس ،النظم اإلسالمية.2 ،

( )12ينظر :عبد العزيز الدوري ،النظم اإلسالمية.13 ،

(  )13معجم مقاييس اللغة( ،مادة فكر).446/4 ،
( )14املخصص( ،مادة :فكر).75 ،

( )15ابن منظور( ،مادة :فكر).65/5 ،

(  )16املفردات يف غريب القرآن.384 ،

(  )17السيد السيستاين ،الرافد يف علم األصول.313 ،
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(  )18ينظر :حممد فؤاد عبد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم.525 ،
( )19ابن أيب شيبة الكويف ،مصنف ابن أيب شيبة.108/8 ،

(  )20ينظر :حسن الصفار ،اإلمام عيل (عليه السالم) رائد اإلصالح.2 ،
( )21ينظر :م ن.4 ،

( )22تقي الدباغ ،العراق يف التاريخ.185 ،87 ،

(  )23ســولون ،أحــد الفالســفة احلكــاء ،وهــو جــد أفالطــون ألمــه .وكان عنــد الفالســفة مــن األنبيــاء العظام
بعــد هرمــس وقبــل ســقراط وأمجعــوا عــى تقديمــه والقــول بفضائلــه .ينظــر :الشهرســتاين ،امللــل والنحــل،
57/2؛ .104/2

( )24ينظر :طه حسني ،نظام االثنني.65-51 ،

(  )25سورة الفجر ،اآلية .12-11
( )26سورة املائدة ،اآلية .72

(  )27الكتاب املقدس (العهد اجلديد).11 ،
( )28سورة األعراف ،اآلية .56

(  )29اإلمام مسلم ،صحيح مسلم.7/6 ،

(  )30احلاكم النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني.406/1 ،
(  )31ينظر :عامد صالح عبد الرزاق ،الفساد واإلصالح.30 ،

( )32اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.49 ،

(  )33الطربي ،تاريخ األمم وامللوك.450/3 ،
(  )34م ن.456/3 ،

(  )35ينظر :عبد اهلل احلسن ،مناظرات يف اإلمامة.552-551 ،
(  )36ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.217/9 ،

(  )37الريشهري ،موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم).24 ،
(  )38االمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.57 ،

(  )39باقر رشيف القريش ،حياة اإلمام احلسني (عليه السالم).403/1 ،
(  )40اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.333 ،
(  )41م ن.421 ،
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( )42سورة احلجر ،اآلية .88

( )43اخلوئي ،منهاج الرباعة.128 /20 ،

(  )44باقر رشيف القريش ،حياة اإلمام احلسني (عليه السالم).419/1 ،
(  )45اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.416 ،
(  )46م ن.461 ،

(  )47ابن ميثم البحراين ،رشح هنج البالغة.227/5 ،

( )48القايض النعامن املغريب ،دعائم اإلسالم.531/2 ،

( )49الريشهري ،موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم).24 ،

( )50باقر رشيف القريش ،حياة اإلمام احلسني (عليه السالم).421/1 ،

(  )51اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.383 ،

( )52الريشهري ،موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم).25 ،
( )53الشيخ الصدوق ،ثواب األعامل.261 ،

(  )54اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.183 ،
( )55ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.37/7 ،

(  )56ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.38/7 ،

( )57ينظر :باقر رشيف القريش ،حياة اإلمام احلسني (عليه السالم).10/2 ،

(  )58الريشهري ،موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم).32 ،
( )59الشيخ حممد مهدي شمس الدين ،دراسات يف هنج البالغة.39 ،

(  )60اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.439 ،
(  )61ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.85/17 ،

(  )62اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.99 ،

(  )63ينظر :حممد الريشهري ،موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم).55 ،
( )64ابن خلدون ،العرب وديوان املبتدأ واخلرب (تاريخ ابن خلدون).220/1 ،
( )65سورة ص ،اآلية .26

(  )66الرشيف املرتىض ،الشايف يف اإلمامة202/1 ،؛ التفتازاين ،رشح املقاصد.300/2 ،
( )67الشيخ الكليني ،الكايف.6-4/7 ،
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(  )68ابن أيب مجهور األحسائي ،عوايل اللئايل.344/2 ،

( )69اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.435-434 ،

(  )70جون لوك :فيلسوف انكليزي (ت 1704م) عده البعض ّأول من جدّ د نظر ّية املعرفة البرش ّية.
( )71مونتسكيو :مؤلف فرنيس له « اصول النواميس والرشائع » (ت 1755م).

(  )72ينظر :حممد جواد مغنية ،يف ظالل هنج البالغة.64/4 ،

(  )73ينظر :حامد السعيدي ،اإلمام عيل (عليه السالم) ونظام احلكم.3 ،
( )74حممد خضري عباس ،النظم اإلسالمية.69 ،

(  )75الشيخ الكليني ،الكايف.413/7 ،

(  )76اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.383 ،
(  )77الشيخ الطويس ،هتذيب األحكام.226/6 ،

(  )78القايض النعامن املغريب ،دعائم اإلسالم.533/2 ،
(  )79الطربيس ،مستدرك الوسائل.359/17 ،
(  )80الريشهري ،ميزان احلكمة.2589/3 ،
(  )81ابن إدريس احليل ،الرسائر.166/2 ،

(  )82الشيخ الطويس ،هتذيب األحكام.227/6 ،
(  )83ابن عساكر ،تاريخ دمشق.24/23 ،

(  )84القايض النعامن املغريب ،دعائم اإلسالم537/2 ،؛
(  )85الشيخ الطويس ،هتذيب األحكام.227/6 ،
(  )86اخلوانساري ،جامع املدارك.13/6 ،
(  )87ابن حزم ،املحىل.367/9 ،

(  )88أبو داوود ،سنن أيب داوود.160/2 ،

( )89الطربيس ،مستدرك الوسائل.358/17 ،

(  )90القايض النعامن املغريب ،دعائم اإلسالم.534/2 ،
(  )91سورة آل عمران ،اآلية .104

(  )92العالمة احليل ،تذكرة الفقهاء.440/9 ،

(  )93ابراهيم سلامن الكروي وعبد التواب رشف الدين ،املرجع يف احلضارة العربية اإلسالمية.92 ،
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(  )94حسن األمني ،مستدركات أعيان الشيعة.76/5 ،
( )95ينظر :م ن.

( )96النووي ،املجموع.9/12 ،

( )97ابن كثري ،البداية والنهاية.5/8 ،

(  )98الســبتية :وكانــت تســمى( :الســبيبة) الســب بمعنــى الشــق ووجــه تســمية درتــه بذلــك لكوهنــا ذا
ســبابتني وذا شــفتني (كــذا يف هامــش الــكايف).

(  )99املجليس ،بحار األنوار.94/100 ،
( )100املوفق اخلوارزمي ،املناقب.122 ،

(  )101القايض النعامن املغريب ،دعائم اإلسالم.538/2 ،
(  )102الشيخ الكليني ،الكايف.268/7 ،

( )103املدين الكاشاين ،كتاب الديات.47 ،

(  )104ابن أيب احلديد رشح هنج البالغة.83/17 ،

(  )105الشيخ الطويس ،هتذيب األحكام.149/10 ،
( )106سورة لقامن ،اآلية .6

(  )107الشخ الطربيس ،مكارم األخالق.100 ،

( )108ينظر :ابن العريب ،أحكام القرآن.61/4 ،

(  )109ابراهيم سلامن الكروي وعبد التواب رشف الدين ،املرجع يف احلضارة العربية اإلسالمية.90 ،
(  )110ينظر :املاوردي ،األحكام السلطانية.84 ،
(  )111م ن.77 ،

( )112ابراهيم سلامن الكروي وعبد التواب رشف الدين ،املرجع يف احلضارة العربية اإلسالمية.89 ،

(  )113ابن أيب احلديد رشح هنج البالغة.87/17 ،

( )114الريشهري ،موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم).36 ،
( )115اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.439 ،

(  )116اخلوئي ،منهاج الرباعة.282/20 ،

( )117اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.442 ،
( )118ينظر :اخلوئي ،منهاج الرباعة.294-290/20 ،
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( )119اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،هنــج البالغــة414 ،؛ ابــن ميثــم البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة.89/5 ،

(  )120رشح هنج البالغة.170/16 ،

( )121البالذري ،أنساب األرشاف.175/2 ،
( )122ابن عبد ربة ،العقد الفريد.107/5 ،

(  )123اليعقويب ،تاريخ اليعقويب.201/2 ،

( )124العالمة احليل ،منهاج الكرامة.163 ،

( )125اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.523 ،

(  )126الريشهري ،موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم).18 ،
(  )127اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.457 ،
( )128ينظر :ابن ميثم البحراين ،رشح هنج البالغة.217/5 ،

(  )129اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.79 ،
( )130ينظر :حممد جواد مغنية ،يف ظالل هنج البالغة.229/1 ،

(  )131ينظر :الريشهري ،موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم).28-27 ،
( )132ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.295/9 ،

(  )133ابن ميثم البحراين ،رشح هنج البالغة.24/3 ،

(  )134ابن أيب شيبة الكويف ،مصنف ابن أيب شيبة.566/7 ،

( )135اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.189 ،

(  )136البالذري ،أنساب األرشاف.103/2 ،

(  )137اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،هنج البالغة.88 ،

(  )138ابن ميثم البحراين ،رشح مئة كلمة ألمري املؤمنني (عليه السالم).261 ،
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املصادر واملراجع:

-خري ما نبتدئ به القرآن الكريم.

-الكتاب املقدس (العهد القديم)( ،دار الكتاب املقدس1401 ،هـ).

املصادر:
ابن ادريس احليل ،أبو جعفر حممد بن منصور بن أمحد (ت 598هـ):

1-1الرسائر( ،مطبعة مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم1410 ،هـ).
البالذري ،أبو احلسن أمحد بن حييى بن جابر (ت 279هـ):

2-2مجــل مــن أنســاب األرشاف ،حتقيــق حممــد باقــر املحمــدي( ،مؤسســة األعــي ،بــروت،
1394هـ).

التفتازاين ،السعد بن مسعود بن عمر بن عبد اهلل (ت 791هـ):

3-3رشح املقاصد يف علم الكالم( ،دار املعارف النعامنية ،باكستان1401 ،هـ).
ابن أيب مجهور ،حممد بن عيل بن إبراهيم األحسائي (ت 880هـ):

4-4عوايل اللئايل العزيزة يف األحاديث الدينية( ،مطبعة سيد الشهداء ،قم1403 ،هـ).

اجلوهري ،إسامعيل بن محاد (ت 393هـ):

5-5الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،حتقيــق أمحــد عبــد الغفــور العطــار( ،دار العلــم

للماليــن ،بــروت1407 ،هـــ).

احلاكم النيسابوري ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل العتبي بن البيع (ت  405هـ):

6-6املســتدرك عــى الصحيحــن ،حتقيــق يوســف عبــد الرمحــن املرعشــي( ،دار املعرفــة،
بــروت ،د ت).

ابن أيب احلديد ،عز الدين عبد احلميد بن هبة اهلل املدائني املعتزيل (ت 656هـ):

7-7رشح هنــج البالغــة ،حتقيـــق حمـــمد أبــو الفضــل إبراهيــم( ،دار إحيـــاء الكتــب العلميـــة،
بيـــروت1378 ،هـ).
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ابن حزم ،أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد الظاهري (ت 456هـ):
8-8املحىل ،حتقيق امحد حممد شاكر( ،دار الفكر ،بريوت ،د ت).

ابن خلدون ،عبد الرمحن حممد بن خلدون املغريب (ت 808هـ):

9-9العــر وديــوان املبتــدأ واخلــر يف أيــام العــرب والعجــم والرببــر ومــن عارصهــم ،املســمى

(تاريــخ ابــن خلــدون)( ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،د ت).
اخلليل الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد (ت 175هـ):

1010كتــاب العــن ،حتقيــق مهــدي املخزومــي وإبراهيــم الســامرائي( ،دار اهلجــرة ،إيــران،

1409هـ).

اخلوارزمي ،املوفق بن أمحد بن حممد املكي (ت 568هـ):

1111املناقــب ،حتقيــق مالــك املحمــودي( ،طبــع ونــر مؤسســة النــر اإلســامي ،قــم،

1414هـــ).

أبو داوود ،سليامن بن األشعث السجستاين (ت 275هـ):

1212سنن أيب داوود ،حتقيق سعيد حممد اللحام( ،دار الفكر ،بريوت1410 ،هـ).
الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل (ت 502هـ):

1313املفردات يف غريب القرآن الكريم( ،الطبعة الثانية ،إيران 1404هـ).
ابن ِسيده ،أبو احلسن عيل بن إسامعيل (ت 458هـ):

1414املخصــص ،حتقيــق دار إحيــاء الــراث العــريب( ،النــارش دار إحيــاء الــراث العــريب،
بــروت ،د ت).

الرشيف املرتىض ،أبو القاسم عيل بن احلسني بن موسى املوسوي (ت 436هـ):

1515الشافـــي يف اإلمامـــة ،حتقيـــق عبــد الزهــراء احلسينــــي اخلطيـــب( ،مؤسســة إســاعيليان،

قــم1410 ،هـــ).

الشهرستاين ،أبو الفتح حممد بن عبد الكريم (ت 548هـ):

1616امللل والنحل حتقيق حممد سيد گيالين( ،دار املعرفة للطباعة ،بريوت ،د ت).
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ابن أيب شيبة ،أبو عبد بكر عبد اهلل بن حممد ابن أيب شيبة الكويف (ت 235هـ):

1717مصنـ�ف بـ�ن أيب شـ�يبة يف احلديـ�ث واآلثار(املصنـ�ف) ،حتقيـ�ق سـ�عيد اللحـ�ام( ،دار الفكـ�ر
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت1409 ،هـ).

الشيخ الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه (ت 381هـ):

1818ثواب األعامل وعقب األعامل( ،مطبعة أمري ،قم1368 ،ش).

الشيخ الطربيس ،أبو نرص ريض الدين احلسن بن الفضل (ت 548هـ):

1919مكارم األخالق( ،منشورات الرشيف الريض1392 ،هـ).
الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير (ت 310هـ):

2020تاريــخ األمــم وامللــوك (تاريــخ الطــري)( ،مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،بــروت،

1403هـ).

الشيخ الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل بن احلسن (ت 460هـ):

2121هتذيــب األحــكام يف رشح املقنعــة للشــيخ املفيــد رضــوان اهلل عليــه ،حققــه وعلــق عليــه
الســيد حســن املوســوي اخلرســان( ،مطبعــة خورشــيد ،طهــران1390 ،هـــ).

ابن عبد ربة ،أبو عمر شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه األندليس (ت 328هـ):

2222العقد الفريد( ،النارش دار الكتب العلمية ،بريوت1404 ،هـ).

ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي (ت 571هـ):

2323تاريــخ مدينــة دمشــق محاهــا اهلل وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حــل هبــا مــن األماثــل أو
اجتــاز بنواحيهــا مــن واردهيــا وأهلهــا (تاريــخ ابــن عســاكر) ،حتقيــق عــي شــري( ،دار الفكــر،

بــروت1415 ،هـ).

ابن العريب ،أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري املالكي (ت 453هـ):

2424أحكام القرآن ،حتقيق حممد عبد القادر عطا( ،دار الفكر ،بريوت ،د ت).

العالمة احليل ،أبو منصور مجال الدين احلسن بن يوسف بن املطهر (ت 726هـ):

2525تذكــرة الفقهــاء ،حتقيــق مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الــراث( ،مطبعــة
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ســتارة ،قــم1419 ،هـــ).

2626منهاج الكرامة ،يف معرفة اإلمامة( ،مطبعة اهلادي ،قم 1379 ،ش).

اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) :أبــو احلســن عــي بــن أيب طالــب بــن عبــد املطلــب

(ت 40هـ):

2727هنــج البالغــة ،جممــوع مــا اختــاره الرشيــف ابــو احلســن حممــد الــريض بــن احلســن

نصــه وابتكر فهارســه
املوســوي مــن كالم أمــر املؤمنــن أيب احلســن عــي بــن أيب طالــب ،ضبــط ّ
العلم ّيــة وحققــه صبحــي الصالــح( ،الطبعــة األوىل ،بــروت1387 ،هـــ).
الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد الطويس (ت 505هـ):

2828إحياء علوم الدين( ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،د ت).

ابن فارس ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت 395هـ):

2929معجــم مقاييــس اللغــة ،حتقيــق عبــد الســام حممــد هــارون( ،مطبعــة مكتــب اإلعــام

اإلســامي ،قـــم1414 ،هـ).

ابن كثري ،أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عمر القييس الدمشقي (ت 774هـ):

3030البدايــة والنهايــة يف التاريــخ ،حتقيــق عــي شــري( ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت،
1408هـ).

الشيخ الكليني ،أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الرازي (ت 328هـ):

3131الــكايف (األصــول مــن الــكايف) ،حتقيــق عــي أكــر الغفــاري( ،دار الكتــب اإلســامية،

طهــران1388 ،هـــ).

املاوردي ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي (ت 450هـ):

3232األحــكام الســلطانية والواليــات الدينيــة مجــع بــن املســائل الرشعيــة والسياســية( ،مطبعة
مصطفــى البــايب احللبي وأوالده ،مــر1386 ،هـ).
املجليس ،حممد باقر (ت 1111هـ):

3333بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار( ،مؤسســة الوفــاء ،بــروت،
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1403هـــ).

اإلمام مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري (ت 261هـ):

3434صحيح مسلم( ،دار الفكر ،بريوت ،د ت).

ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املرصي (ت 711هـ):

3535لسان العرب( ،نرش أدب احلوزة ،قم1405 ،هـ).

ابن ميثم البحراين ،كامل الدين ميثم بن عيل بن ميثم البحراين (ت 679هـ):

3636رشح مئــة كلمــة ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،حتقيــق مــر جــال الديــن احلســني،
(منشــورات مجاعــة املدرســن يف احلــوزة العلميــة ،قــم ،د ت).

3737رشح هنــج البالغــة ،عنــى بتصحيحــه عــدّ ة مــن األفاضــل و ُقوبِـ َـل ِ
بعــدَّ ة ن َُســخ َموثـ ٌ
ـوق

هبــا( ،النــارش مركــز النــر مكتــب اإلعــام اإلســامي ،قــم1404 ،هـــ).

القايض النعامن املغريب ،النعامن بن حممد التميمي املغريب (ت 363هـ):

3838دعائم اإلسالم ،حتقيق آصف بن عيل أصغر( ،دار املعارف ،القاهرة1383 ،هـ).

النووي ،أبو زكريا حمي الدين بن رشف (ت 676هـ):

3939املجموع يف رشح املهذب( ،دار الفكر ،بريوت ،د ت).
اليعقويب ،أمحد بن يعقوب بن واضح (ت 297هـ):

4040تاريخ اليعقويب( ،دار صادر ،بريوت ،د ت).

املراجع:
اآللويس ،أبو الثناء شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني (ت 1270هـ):
4141تفسري اآللويس (روح املعاين)( ،د مط ،قم ،د ت).
ابراهيم سلامن الكروي وعبد التواب رشف الدين:

4242املرجع يف احلضارة العربية اإلسالمية( ،منشورات ذات السالسل ،الكويت ،دت).

الشيخ باقر رشيف القريش:

اجلزء األول :احملور القانوني والسياسي

233

4343حيــاة اإلمــام احلســن (عليــه الســام) دراســة وحتليــل( ،مطبعــة اآلداب ،النجــف
األرشف1395 ،هـــ).

تقي الدباغ:

4444العراق يف التاريخ( ،دار احلرية للطباعة ،بغداد1983 ،م).
حسن األمني:

4545مستدركات أعيان الشيعة( ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت1408 ،هـ).
اخلوانساري ،السيد أمحد املريزا يوسف (ت 1405هـ):

4646جامــع املــدارك يف رشح املختــر النافــع ،علــق عليــه عــي أكــر الغفــاري( ،النــارش،
مكتبــة الصــدوق ،طهــران 1355 ،ه ش).

اخلوئي ،العالمة املحقق احلاج مريزا حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي (ت 1324هـ):

4747منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة ،حتقيــق الســيد إبراهيــم امليانجــي( ،منشــورات دار
اهلجــرة ،قــم1403 ،هـ).
الريشهري ،حممد:

عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) يف الكتــاب والســنّة والتاريــخ
4848موســوعة اإلمــام ّ

حممــد كاظــم الطباطبائــي وحممــود الطباطبائــي( ،دار احلديــث ،قــم1421 ،هـــ).
بمســاعدة ّ
4949ميزان احلكمة( ،دار احلديث ،قم1416 ،هـ).
السيد السيستاين ،السيد عيل احلسيني:

5050الرافــد يف علــم األصــول ،حمــارضات آيــة اهلل العظمــى الســيد عــي احلســيني السيســتاين
دام ظلــه ،بقلــم الســيد منــر الســيد عدنــان القطيفــي( ،مطبعــة مهــر ،قــم1414 ،هـــ).
الطربيس ،مريزا حسني النوري (ت 1320هـ):

5151مســتدرك الوســائل ومســتنبط املســائل ،حتقيــق مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــراث،

(مؤسســة آل البيــت ،بــروت1408 ،هـــ).
طه حسني:
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 5252نظام االثنني ( ،دار املعارف ،القاهرة1921 ،م).
عبد العزيز الدوري:

5353النظم اإلسالمية( ،دار الكتب للطباعة والنرش ،جامعة املوصل1988 ،م).
عامد صالح عبد الرزاق الشيخ داود:

5454الفساد واإلصالح( ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق2003 ،م).
حممد جواد مغنية (ت 1400هـ):

5555يف ظالل هنج البالغة( ،مطبعة ستار ،قم1427 ،هـ).
حممد خضري عباس:

 5656النظم اإلسالمية( ،النجف األرشف2015 ،هـ).
الشيخ حممد عيل األنصاري:

5757املوسوعة الفقهية امليرسة( ،مطبعة باقري ،إيران1415 ،هـ).
حممد فؤاد عبد الباقي:

5858املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم( ،املكتبة اإلسالمية ،إسطنبول ،د ت).
الشيخ حممد مهدي شمس الدين:

5959دراســات يف هنــج البالغــة( ،دار الزهــراء للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت،

1392هـــ).

حممود عبد الرمحن عبد املنعم:

6060معجــم املصطلحــات واأللفــاظ الفقهيــة( ،دار الفضيلــة للنــر والتوزيــع والتصديــر،

القاهــرة ،دت).

املدين الكاشاين ،أغا رضا م َّ
ال عبد الرسول (ت 1366هـ):

6161كتاب الدّ يات( ،مطبعة مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم1408 ،هـ).
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األقراص الليزرية:
عبد هللا الحسن:
 6262مناظرات يف اإلمامة( ،املكتبة الشاملة).

شبكة املعلومات (األنرتنيت):
حامد السعيدي،

اإلمام عيل (عليه السالم) ونظام احلكم.

annabaa.org/nba50/nezam.6363
حسن الصفار:

اإلمام عيل (عليه السالم) رائد اإلصالح.

haydarya.com/maktaba_moktasah
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اآلثار النامجة عن
سياسة االمام علي (عليه السالم)
اإلدارية واملالية
أساليب املعارضة أمنوذجا

أ .م .د .عالء كامل صاحل العيساوي
جامعة البصرة -كليــــــــة اآلداب

املقدمة:
أســفرت السياســة التــي انتهجهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف املجالــن اإلداري

واملــايل عــن بــروز آثــار ســلبية ومواجهــة عنيفــة هتــدف إىل االنقضــاض عــى اخلالفــة،
حيــث أن جهــود اإلمــام (عليــه الســام) إلصــاح الفســاد اإلداري الــذي كان مســترشي ًا

يف كافــة مفاصلــه ويف كل الواليــات ،فض ـ ً
ا عــن جهــوده يف تغيــر النظــم املاليــة املتبعــة

أبــان خالفــة عثــان والتــي أدت إىل تــردي الوضــع االقتصــادي واالجتامعــي وظهــور
الطبقيــة يف املجتمــع.

كل تلــك اجلهــود املباركــة اصطدمــت بقــوة بفئــات عديــدة كانــت متنفــذة ومنتفعــة،

وقــد تــررت مصاحلهــا للنهــج الــذي أتبعــه اإلمــام عــي (عليــه الســام).

فعثــان وبشــكل موجــز اســند أدارة والياتــه لعــدد مــن أقربــاءه وأصهــاره وخاصــة

ممــن كانــوا يفتقــدون للكثــر مــن املؤهــات الرضوريــة كالســابقة والكفــاءة والصــاح
وغــر ذلــك مــن الصفــات الواجــب توفرهــا يف االشــخاص الذيــن تولــون املناصــب يف

الدولــة االســامية ،بــل ان البعــض منهــم وصــف بالفســاد ورشب اخلمــر جهــارا»(.)1

أمــا مــن الناحيــة االقتصاديــة فقــد كان هنــاك مجلــة مــن املنتفعــن الســائرين بــركاب

الســلطة ،ســواء مــن اقاربــه او مــن غريهــم ،الذيــن منــح هلــم االمــوال والعطايــا
واالقطاعــات ،بــل وبعــض احلقــوق الرشعيــة مثــل مخــس الغنائــم الــذي منحــه ملــروان

بــن احلكــم(.)2

هــذا فض ـ ً
ا عــن اآلثــار الســلبية الناجتــة عــن سياســة التفضيــل يف توزيــع العطــاء

والتــي أســهمت يف أجيــاد فــوراق طبقيــة ،وبــروز فئــات منتفعــة ذات ثــراء وتــرف وال ســيام

مــن أهــل قريــش مقابــل ذلــك وجــود الغالبيــة مــن أهــل العــوز واحلاجــة حيــث وصــف
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اإلمــام (عليــه الســام) الوضــع املعــايش حــال تســلمه اخلالفــة...(( :أال يقولــن رجــال
منكــم غــد ًا قــد غمرهتــم الدنيــا ،فاختــذوا العقــار ،وفجــروا األهنــار ،وركبــوا اخليــول
الفارهــة ،واختــذوا الوصائــف الروقــة(  ،)3فصــار ذلــك عليهــم عــار وشــنار .)4())..وهــذه
األســباب تضافــرت مــع أســباب أخــرى كثــرة دفعــت اجلامهــر للقيــام بثــورة شــعبية

أســفرت عــن مقتــل عثــان(.)5

و بعــد أن تس ـ ّلم اإلمــام عيل(عليــه الســام)اخلالفة مل يكــن أمامــه ســوى إصــاح

الفســاد أإلداري املســترشي و إيقــاف التجــاوزات عــى أمــوال بيــت املــال دون وجــه
حــق ،فبــدأ بالعديــد مــن أإلصالحــات والتــي ُيمكــن إجيازهــا بالنقــاط اآلتيــة-:

 .1إصــدار اإلمــام (عليــه الســام) أمــر ًا بعــزل أغلــب الــوالة و اســتبداهلم بــوالة

يتمتعــون بصفــات تؤهلهــم للعمــل يف إدارة الواليــات مــع إخضاعهم للمراقبة الشــديدة
و املحاســبة اإلداريــة الصارمــة(.)6

 .2أتباع سياسة التسوية يف توزيع العطاء (.)7
 .3اختــاذ موقــف حــازم إزاء الغنائــم يف املناطــق اإلســامية والوقــوف بوجــه

املطالبــن هبــا واالكتفــاء بأخــذ مــا جلــب يف املعســكر(.)8

 .4اســرداد القطائــع التــي منحهــا اخلليفــة الثالــث لبعــض الشــخصيات مــن

أقربائــه وخاصتــه وأصحابــه( ،)9وحينــا رد اإلمــام (عليــه الســام) قطائــع عثــان قــام
خطيبــ ًا وقــال(( :واهلل لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء ،وملــك بــه اإلمــاء ،فــان يف
العــدل ســعة ومــن ضــاق عليــه العــدل ،فاجلــور عليــه أضيــق))( ،)10ويف روايــة أخــرى

جــاء انــه (عليــه الســام) قــال(( :إال أن كل قطيعــة اقتطعهــا عثــان ،وكل مــال أعطــاه

مــن مــال اهلل فهــو مــردود يف بيــت املــال ،فــان احلــق القديــم اليبطلــه يشء ،ولــو وجدتــه

قــد تــزوج بــه النســاء ،وفــرق يف البلــدان لردتــه إىل حالــه.)11 ())..
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إن إجــراءات اإلمــام (عليــه الســام) اإلصالحيــة شــكلت هتديــد ًا ســافر ًا ملصالــح

املنتفعــن يقــف عــى رأســهم بنــي أميــة ومــن لــف لفهــم مــن الذيــن تــررت مصاحلهــم

وقــي عــى امتيازاهتــم ونفوذهــم فالتحــدي الــذي مارســه اإلمــام عيل(عليــه الســام)

كان قويـ ًا ممــا أدى إىل خلــق مواجهــة عنيفــة متثلــت باملواقــف آالتيــة-:

اوال :ظهور االجتاهات املعارضة خلالفة اإلمام علي (عليه السالم)
الشــك أن إصالحــات اإلمــام عــي (عليــه الســام) اإلداريــة واملاليــة أوجــدت

فئــات معارضــة ابتــدأت عملهــا بإتبــاع أســلوب ســلمي ســلبي يتمثــل بإعــان التذمــر
واالحتجــاج والطعــن بسياســته والتحريــض ضــده وانتهــت بتكويــن جبهــات للعصيــان

املســلح وكــا يــي-:

 –1السخط والتذمر

أســفرت إصالحــات اإلمــام عــي (عليــه الســام) اإلداريــة واملاليــة إىل خلــق حالــة

مــن االســتياء والســخط مــن قبــل الفئــات املنتفعــة ســواء كانــوا مــن أهــل قريــش أو مــن

األرسة األمويــة بوجــه خــاص ،فــكان مــن الذيــن اظهــروا اســتياء» وتذمــر ًا كل مــن

طلحــة( )12والزبــر( )13وســعيد بــن العــاص( )14والوليــد بــن عقبــة( )15ومــروان بــن احلكــم
وعمــرو بــن العــاص( )16ومــن لــف لفهــم .فبالنســبة لســعيد والوليــد ومــروان فإهنــم

كانــوا يكنــون لإلمــام (عليــه الســام) كره ـ ًا وحقــد ًا قدي ـ ًا للــدور الــذي بذلــه اإلمــام
عــي (عليــه الســام) يف مواجهــة آبائهــم يف الســنوات األوىل للدعــوة اإلســامية حيــث

شــكلوا جنــاح املقاومــة لإلســام ،فاإلمــام (عليــه الســام) قتــل عقبــة بــن أيب معيــط

()17

والــد الوليــد ،والعــاص ( )18بــن أميــة يف معركــة بــدر (  ،)19وكان لإلمــام (عليــه الســام)

مواقــف مــع احلكــم بــن أيب العــاص( )20طريــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه وســلم)
وكان مــن الرافضــن للعفــو عنــه بــل انــه (عليــه الســام) عــاب عــى عثــان الســاح لــه
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بالعــودة( ،)21كــا كان اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــن الرافضــن لفســق الوليــد بــن عقبــة

يف الكوفــة والداعــن إلقامــة احلــد عليــه بعــد أن شــهد وجهــاء أهــل الكوفــة عليــه ،وقيــل
أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) اجــر اخلليفــة عــى إقامــة احلــد عليــه أو انــه نفســه قــام

بذلــك(.)22

ومــا أن تــوىل اإلمــام عــي (عليــه الســام) اخلالفــة حتــى عــزل مــروان عــن منصبــه

ملــا أحدثــه مــن جــور وظلــم ،وعــزل الوليــد عــن واليــة الصدقــات أيضــا» ،أمــا بالنســبة

لطلحــة والزبــر اللــذان بايعــا اإلمــام (عليــه الســام) باخلالفــة وكانــا يطمعــان يف احلصول
عــى بعــض املناصــب اإلداريــة وان تكــون هلــم املشــورة كوهنــم مــن الصحابــة القدمــاء،

ومواقفهــم املعاديــة للخليفــة الســابق بــل أهنــا كانا مــن املحرضني عــى قتل عثــان( ،)23وقد
عــرا عــن مطامعهــم تلــك علنـ ًا حيــث روي أن طلحــة قــال لإلمــام عــي (عليــه الســام):
((دعنــي فــآت البــرة فــا يفجئــوك إال وأنــا يف خيــل)) وقــال الزبــر(( :دعنــي آت

الكوفــة فــا يفجئــوك إال وأنــا يف خيــل)) فطلــب منهــم اإلمــام (عليــه الســام) أن يمنحــاه
الوقــت للنظــر يف طلبيهــا بقوله((:حتــى انظــر يف ذلــك))( ،)24وجــاء يف روايــة أخــرى إن
الزبــر كان يريــد العــراق وطلحــة يريــد اليمــن( ،)26()25ويف كال احلالتــن فــان اإلمــام (عليــه
الســام) رفــض إســناد أي منصــب إداري هلــا ألهنــا طلبــا الواليــة وان اإلمــام (عليــه

الســام) أكــد عــى ذلــك بقولــه(( :ولــوال مــا ظهــر مــن حرصهــا عــى الواليــة لــكان يل
فيهــا رأي))( ،)27وأدىل اليعقــويب بــان اإلمــام (عليــه الســام) عهــد هلــا واليتــي الياممــة

()28

والبحريــن( )29فلــا دفــع هلــا عهدهيــا قــاال لــه(( :وصلتــك رحــم)) فقــال (عليــه الســام):
((وأنتــا وصلتكــا بواليــة أمــر املســلمني)) فاســرد العهــد منهــا وقــال (( :لــوال مــا ظهــر

مــن حرصكــا فقــد كان يل فيكــا رأي))( ،)30بينــا ذكــر ابــن ايب احلديــد بأهنــا حينــا قدمــا
عــى اإلمــام (عليــه الســام) طالبــن منــه إســناد أي واليــة كانــت دون حتديــد بقوهلــم:
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((يــا أمــر املؤمنــن قــد رأيــت مــا كنــا فيــه مــن اجلفــوة يف واليــة عثــان كلهــا ،وعلمــت

رأي عثــان كان يف بنــي أميــة ،وقــد والك اهلل اخلالفــة مــن بعــده ،فولنــا بعــض أعاملــك))
فطلــب اإلمــام (عليــه الســام) منهــا أن يمنحانــه بعــض الوقــت للنظــر يف األمــر مشــر ًا
إىل أهنــا ال يصلحــان للواليــة ألهنــا أصــ ً
ا مل يكونــا مــن املوالــن العارفــن بحقــه مــن
أصحــاب النوايــا احلســنة و ليــس مــن الطائعــن بقولــه (( :واعلــا إين ال أرشك يف أمانتــي

إال مــن أرىض بدينــه و أمانتــه مــن أصحــايب و مــن قــد عرفــت دخيلتــه)) فانرصفــا عنــه(.)31
فطلحــة و الزبــر مل يكونــا مؤهلــن للواليــة ألهنــا طلبــا الواليــة بأنفســهم و هــذا فعــل
مكــروه عنــد الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) و اإلمــام عــي (عليــه الســام)( ،)32

كــا أهنــا ليســا مــن أنصــار أو أتبــاع اإلمــام (عليــه الســام)(.)33

واملهــم يف األمــر انــه مل تتحقــق رغبــة طلحــة والزبــر و طمعهــا يف الواليــة كــا مل

يســتجب اإلمــام (عليــه الســام) لطلبهــا يف أخــذ مشــورهتام بقوهلــا ..(( :أعطينــاك

بيعتنــا عــى أن ال تقــي األمــور دوننــا و أن تستشــرنا يف كل أمــر و ال تســتبد بذلــك
علينــا ،)34())..فــكان جــواب اإلمــام (عليــه الســام) هلــا بعــدم حاجتــه ألخــذ رأهيــا

ألنــه يعتمــد يف األمــور عــى كتــاب اهلل وســنة رســوله (صــى اهلل عليــه والــه وســلم)

بقولــه..(( :فلــا أفضــت إ ّيل نظــرت يف كتــاب اهلل وســنة رســوله فأمضيــت مــا دالين عليــه
واتبعتــه ومل احتــج إىل أرائكــا فيــه وال رأي غريكــا ،ولــو وقــع حكــم ليــس يف كتــاب اهلل

بيانــه وال يف الســنة برهانــه ،واحتيــج إىل املشــاورة فيــه لشــاورتكام فيــه.)35())..

واجلانــب اآلخــر واألكثــر تأثــر ًا وأعظــم وقعــ ًا يف النفــوس والداعــي للســخط

والتذمــر ذلــك املتمثــل يف اإلصــاح املــايل الــذي قــام بــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف

اســرداد القطائــع واألمــوال لبيــت املــال ويف أتبــاع سياســة التســوية يف العطــاء وقــد اتفق
اغلــب الباحثــن املحدثــن عــى أن سياســة التســوية كانــت الرضبــة القاصمــة جلميــع
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أولئــك املنتفعــن مــن سياســة املفاضلــة وكانــت ســبب ًا رئيســي ًا للتذمــر والســخط ودافعـ ًا
للتمــرد والعصيــان(.)36

حيــث إن سياســة املفاضلــة ســامهت يف خلــق جمتمــع طبقــي وقــد شــكلت قريــش

يف هــذا املجتمــع رأس اهلــرم فهــم الذيــن اســتأثروا باالمتيــازات االقتصاديــة والسياســية

واالجتامعيــة ،حســب التقســيم التفاضــي حيظــون باألولويــة كوهنــم مــن العــرب ومــن

املهاجريــن وذلــك منــذ عهــد عمــر بــن اخلطــاب( ،)37وزاد األمــر أكثــر يف خالفة عثــان الذي
ســار عــى هنــج عمــر يف التفضيــل فأرتفــع املســتوى املعــايش لعــدد مــن اإلفــراد مــن قريــش

أو مــن أقربــاءه وخاصــة الذيــن شــملتهم عطايــا واقطاعــات عثــان ممــا انعكــس ذلــك عــى
وصــف حياهتــم بالرخــاء والــرف( ،)38إذ أســهبت املصــادر يف ذكــر مقــدار ثــروات الطبقــة
املتنفــذة ،فقيــل أن زيــد بــن ثابــت( )39حــن مــات خلــف مــن الذهــب والفضــة مــا كان يكرس

بالفــؤوس فضـ ً
ا عــن األمــوال والضيــاع بقيمــة مائــة ألــف دينــار( .)40

وقيــل أن ســعد بــن أيب وقــاص بنــى داره بالعقيــق( )41فرفــع ســمكها ووســع فضائهــا

وجعــل أعالهــا رشفــات ،وابتنــى املقــداد( )42داره باملدينــة وجعــل أعــاه رشفــات وجعلها
جمصصــة الظاهــر والباطــن ،وخلــف يعــي بــن منيــة األمــوي مخســائة ألــف دينــار إىل

جانــب العقــارات و األمــاك األخــرى بقيمــة ثالثامئــة ألــف دينــار(  .)43وقيــل انه تــرك ماالً
جزيـ ً
ا مــن الذهــب الــذي كــر بالفــؤوس حتــى ُملــت أيــدي الرجــال(  ،)44أمــا الزبــر بــن
العــوام فقــد بنــى دار ًا لــه بالبــرة وبنــى دور يف مــر والكوفــة واإلســكندرية(.)45

وقيــل كانــت لــه أحــدى عــر دار ًا يف املدينــة وبلــغ مالــه بعــد وفاتــه مــن الثــروة

والعقــار مخســن ألــف دينــار وألــف عبــد وآمــة ،وغريهــا مــن األمــاك واألمــوال التــي

تضاربــت بشــأهنا املصــادر( ،)46وروي أن طلحــة بــن عبيــد اهلل كان لــه قــر يف الكوفــة
يطلــق عليــه اســم ((دار الطلحيــن)) وبلغــت غلــة مزارعــه يف العــراق كل يــوم ألــف
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دينــار ،فضـ ً
ا عــن داره باملدينــة التــي بناهــا باآلجــر واجلــص والســاج

()47

وضيــاع كثــرة

واقطاعــات تــدر عليــه عــرة أالف كل ســنة ،وخلــف ألفــي ألــف درهــم ومائتــن

ألــف درهــم وغريهــا مــن األرقــام الباهظــة( ،)48ويكفــي لإلشــارة إىل أمــوال بنــي أميــة
قاطبــة لالســتدالل بقــول معاويــة (( :أمــا أبــو بكــر فلــم يــرد الدنيــا ومل تــرده ،وأمــا عمــر
فإرادتــه الدنيــا ومل يردهــا ،وأمــا عثــان فأصــاب منهــا ،وأمــا نحــن فتمرغنــا فيهــا ظهــر ًا

لبطــن))(  .)49ومقابــل ذلــك كلــه كانــت هنــاك طبقــات مســحوقة متثــل األعــم األغلــب
مــن الرعيــة فــكان ذلــك مدعــاة إىل ظهــور الصيحــات املدويــة واملواقــف اجلريئــة لبعــض
الصحابــة وعــى رأســهم الصحــايب اجلليــل أيب ذر( )50الغفــاري(  )51وغــره(.)52

ومــن ذلــك العــرض املوجــز نلحــظ أمريــن األول أمهيــة تفعيــل سياســة التســوية

مــن قبــل اخلليفــة اجلديــد الــذي عــر عــن رضورة فعــل ذلــك حتــى قبــل توليــه اخلالفــة

بقولــه(( :واهلل لئــن وليتهــا ألنفضنهــم نفــض اللحــام الــوذام الرتبــة))(  ،)53أي ألزيلهــم
كــا يزيــل عامــل اللحــام الــراب عــن احلديــد بواســطة النــار( ،)54وحــال توليــه اخلالفــة
أعلــن اإلمــام (عليــه الســام) إن التاميــز الطبقــي الــذي رفــع مــن اليســتحق وخفــض من
يســتحق قــد حــان الوقــت لتصفيتــه بقولــه(( :والــذي بعــث حممــد ًا باحلــق انــه البــد أن

يعــود أســفلكم أعالكــم وأعالكــم أســفلكم وليســبقن ســابقون كانــوا قــروا وليقرصن

ســابقون كانــوا ارتفعــوا))(  ،)55واألمــر الثــاين هــو حجــم التذمــر واالســتياء الــذي انتــاب
أولئــك املترضريــن مــن خالفــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) وإجراءاتــه ،والذيــن عــروا

عنــه خــال مناظراهتــم مــع اإلمــام (عليــه الســام) حيــث ذكــر أن أفاضــل الصحابــة
نقلــوا لإلمــام عــي (عليــه الســام) اســتياء طلحــة والزبــر مــن إجراءاتــه فأرســل إليهــا

عــار بــن يــارس( )56وعبــد الرمحــن بــن حســيل( )57الســتدعائهام فقــال هلــم..(( :نشــدتكام
اهلل ،هــل جئتــاين طائعــن للبيعــة ،ودعومتــاين إليهــا وأنــا كاره هلــا ،قاال:نعــم ،فقــال:

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

246

غــر جمربيــن وال مقســورين ،فأســلمتام يل بيعتكــا وأعطيتــاين عهدكــا ،قــاال :نعــم ،قال:
فــا دعاكــا بعــد إىل مــا أرى ؟ قــاال :أعطينــاك بيعتنــا عــى إال تقــي األمــور وال تقطعهــا
دوننــا وان تستشــرنا يف كل أمــر وال تســتبد بذلــك علينــا ولنــا مــن الفضــل عــى غرينــا

مــا قــد علمــت ،فأنــت تقســم القســم وتقطــع األمــر ومتــي احلكــم بغــر مشــاورتنا وال
علمنــا))( ،)58وهنــا أعلنــا عــن تذمرمهــا واســتيائهام إزاء إجــراءات اإلمــام (عليه الســام)

وال ســيام يف اجلانــب املــايل ،وقــد كان جــواب اإلمــام عيل(عليــه الســام) يؤكــد عــى
التســوية وتطبيــق العدالــة إذ مل يكــن ظاملـ ًا باإلشــارة إىل ماهلــم مــن الفضــل بقولــه (عليــه
الســام)(( :لقــد نقمتــا يســر ًا وأرجأمتــا كثــر ًا ،فاســتغفرا اهلل يغفــر لكــا إال خترباننــي

أدفعتكــا عــن حــق وجــب لكــا فضلمتكــا إيــاه ؟ قــاال :معــاذ اهلل ،قــال :فهــل اســتأثرت

مــن هــذا املــال لنفــي بــيء ؟ قــاال :معــاذ اهلل ،قــال :افوقــع حكــم أو حــق ألحــد مــن
املســلمني فجعلتــه أو ضعفــت عنــه ؟ قــاال :معــاذ اهلل ،قــال :فــا الــذي كرهتــا مــن أمــري
حتــى رأيتــا خــايف ؟))( .)59

وأمــام تلــك احلجــج التــي قدمهــا اإلمــام (عليــه الســام) مــا كان هلــا ســوى

اإلعــان عــن حتديــد ســبب اســتيائهم الــذي يكمــن يف سياســة التفضيــل بشــكل خــاص

لقوهلــم (( :خالفــك عمــر بــن اخلطــاب يف القســم ،انــك جعلــت حقنــا يف القســم كحــق
غرينــا ،وســويت بيننــا وبــن مــن اليامثلنــا فيــا أفــاء اهلل تعــاىل علينــا بأســيافنا ورماحنــا،
وأوجفنــا عليــه بخيلنــا ورجلنــا ،وظهــرت عليــه دعوتنــا ،وأخذنــاه قــر ًا قهــر ًا ،ممــن

اليــرى اإلســام إال كرهـ ًا ،))..فــرد عليهــم اإلمــام (عليــه الســام) بأنــه تــوىل اخلالفــة
دون رغبــة منــه ولكنــه خشــى اختــاف األمــة لــذا فانــه اســتند يف حكمــه عــى كتــاب اهلل
والســنة وسياســة التســوية كانــت متبعــة مــن قبــل الرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم)

بقولــه..(( :وأمــا القســم واألســوة فــان ذلــك أمــر مل احكــم فيــه بــادئ بــدء ! قــد وجــدت
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أنــا وأنتــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) حيكــم بذلــك ،وكتــاب اهلل ناطــق بــه،
وهــو الكتــاب الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه تنزيــل مــن حكيــم
محيــد ،)).ثــم اخــذ اإلمــام (عليــه الســام) بالــرد عــى مــا زعمــوه يف أمــوال الفــيء وهــو

يف ذلــك مل خيتلــف عــن الرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) ومــا كان يفعلــه بقولــه:

((..فقديـ ًا ســبق إىل اإلســام قــوم نــروه بســيوفهم ورماحهــم ،فلــم يفضلهــم رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) يف القســم ،وال آثرهــم بالســيف ،واهلل ســبحانه مـ ٍ
ـوف
الســابق واملجاهــد يــوم القيامــة أعامهلــم.)60 ())..

فاإلمــام (عليــه الســام) يســتند عــى القــران الكريــم والســنة النبويــة فأهيــا أحــق

باالقتــداء أســرة الرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) أم ســرة عمــر بــن اخلطــاب
؟ ،بــل إن اإلمــام (عليــه الســام) أبــدى دهشــته واســتغرابه ممــن تركــوا ســنة الرســول

(صــى اهلل عليــه والــه وســلم) واكبــوا عــى ســرة أو ســنة غــره بقولــه(( :العجــب ممــا
ارشأبــت قلــوب هــذه األمــة مــن حــب هــذا الرجــل وصاحبــه مــن قبلــه والتســليم لــه يف

يشء أحدثــه ))..وقــال(( :العجــب لقــوم يــرون ســنة نبيهــم تتبــدل وتتغــر شــيئ ًا فشــيئ ًا
وبابـ ًا بابـ ًا ثــم يرضــون وال ينكــرون بــل يغضبــون لــه ويعتبــون ويتخــذون أحداثــه ســنة
ودين ـ ًا ويتقربــون هبــا إىل اهلل.)61 ())..

وقــد جتســدت مواقــف طلحــة والزبــر يف إعــان الســخط مــن اإلمــام عــي

(عليــه الســام) بقــول الزبــر يف مــأ مــن النــاس(( :هــذا جزاؤنــا مــن عــي :أقمنــا لــه
يف أمــر عثــان حتــى قتــل ،فلــا بلــغ بنــا مــا أراد جعــل فوقنــا مــن كنــا فوقــه وقــال طلحــة
أيضــا»(( :مــا اللــوم إال علينــا ،كنــا معــه أهــل الشــورى ثالثــة ،فكرهــه احدنــا – يعنــي

ســعد ًا -وبايعنــاه ،فأعطينــاه مــا يف أيدينــا ومنعنــا مــا يف يــده ،فأصبحنــا قــد أخطأنــا اليــوم
مــا رجونــاه أمــس ،وال نرجــو غــد ًا مــا اخطأنــاه اليــوم))( ،)62أي أهنــا أقــرا بدورمهــا يف
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التحريــض عــى قتــل عثــان وبنفــس الوقــت فأهنــا محــا اإلمــام عــي (عليــه الســام)

مســؤولية املشــاركة يف التحريــض عــى قتلــه أيضــا» ،وهــم بذلــك حياولــون إلقــاء هتمــة

باطلــة عــى اإلمــام (عليــه الســام) لتصعيــد املوقــف مــن جمــرد التذمــر واالســتياء إىل
التمــرد حتــت ذريعــة املطالبــة بالثــأر لعثــان كــا ســيتم إيضاحــه فيــا بعــد(.)63

أمــا موقــف الوليــد بــن عقبــة وســعيد بــن العــاص ،ومــروان بــن احلكــم يف التعبــر

عــن اســتيائهم فقــد جتســد يف قدومهــم لإلمــام عــي (عليــه الســام) وحتــدث الوليــد بــن

عقبــة نياب ـ ًة عنهــم بقولــه(( :يــا أبــا احلســن ،إنــك قــد وترتنــا مجيع ـ ًا أمــا أنــا فقتلــت أيب
يــوم بــدر صــر ًا ،وخذلــت أخــي يــوم الــدار باألمــس ،وأمــا ســعيد فقتلــت أبــاه يــوم
بــدر يف احلــرب ،وأمــا مــروان فســخفت أبــاه عنــد عثــان إذ ضمــه إليــه ،ونحــن أخوتــك

ونظــراؤك مــن عبــد منــاف ،ونحــن نبايعــك اليــوم عــى أن تضــع عنــا مــا أصبنــاه مــن املــال

يف أيــام عثــان ،وان تقتــل قتلتــه ،وإنــا إن خفنــاك تركنــاك ،فالتحقنــا بالشــام ،)64())..وهــذا
املوقــف الخيلــو مــن التهديــد باختــاذ اخلطــوة الثانيــة وهــي التمــرد والعصيــان مــن خــال

االنضــواء مــع معاويــة.

 –2العصيان والتمرد املسلح

لقــد تفاقــم الوضــع حــن مل يرتاجــع اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــن قراراتــه التــي

بــدأ بتنفيذهــا فعلي ـ ًا دون االمتثــال للضغوطــات السياســية والتهديــدات الصــادرة عــن
أولئــك املتذمريــن أن بــدأت املرحلــة الثانيــة واحلاســمة يف املعارضــة واخلــروج عــن
الطاعــة بإعــان العصيــان والتحريــض عليــه إيذانــا» يبــدأ التمــرد العســكري ومواجهــة
إجــراءات اإلمــام (عليــه الســام) تلــك بالســيف والقتــال ،متخذيــن مــن حادثــة مقتــل

عثــان ذريعــة إلشــعال نــار القتــال بعــد أن لعبــو بــأوراق خــارسة يف الســخط والتذمــر
وتقديــم املطالــب املرشوطــة ومــا إىل ذلــك ،ولعــل أول مــن أعلــن عصيانــه دون أيــة
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مقدمــات كان معاويــة بــن أيب ســفيان حينــا رفــض االمتثــال إىل أمــر اإلمــام عــي (عليــه

الســام) بعزلــه عــن واليــة الشــام ،ومبايعتــه باخلالفــة ،كــا انــه رد الــوايل اجلديــد ورفض

تســليمه واليــة الشــام( ،)65وهبــذا اإلجــراء يكــون قــد عــى اخلليفــة الرشعــي وخــرج عن

طاعتــه وانــه أصبــح عــى أهبــة االســتعداد خلــوض املواجهــة العســكرية حيــث الســبيل
للتعامــل معــه ســوى الســيف ،فقــد روي أن معاويــة كتــب لإلمــام عــي (عليــه الســام)
يطلــب منــه أقــراره عــى الشــام مقابــل إعــان البيعــة ،فرفــض اإلمام(عليــه الســام)

طلبــه بقولــه(( :وأمــا طلبــك أ ّيل الشــام فــاين مل أكــن أعطيــك اليــوم مــا منعتــك أمــس))

(.)66

وعــى الرغــم مــن ذلــك فــان اإلمــام (عليــه الســام) اتبــع معــه أســلوب ًا ســلمي ًا يف

بدايــة األمــر باالعتــاد عــى املكاتبــات والرســل للتوســط يف األمــر واحلصــول عــى بيعــة

معاويــة وأهــل الشــام ومــن ذلــك إرســال جريــر بــن عبــد اهلل البجــي( )67إال أن ســفارة

جريــر بــاءت بالفشــل حيــث طلــب معاويــة تقديــم الطاعــة والبيعــة مقابــل إقــراره عــى
الشــام وان يكتــب لــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) جبايــة مــر ويف حالــة وفــاة اإلمــام

(عليــه الســام) اليصبــح ألحــد بعــده حــق يف مبايعتــه أي أن ال جيعــل اإلمــام (عليــه
الســام) ألحــد بعــده يف عنــق معاويــة بيعــة وان خيتــار مــن أمــره مــا حيــب ،إال إن اإلمــام
(عليــه الســام) رفــض االســتجابة ملطالــب معاويــة وكتــب جلريــر قائ ـاً ..(( :ومل يكــن
اهلل لــراين اختــذ املضلــن عضــد ًا)) ثــم أردف ذلــك بالقــول(( :فــان بايعــك الرجــل ،وإال

فاقبــل والســام))( ،)68وجــاء إن اإلمــام (عليــه الســام) كتــب جلريــر(( :إذا أتــاك كتــايب
هــذا فامحــل معاويــة عــى الفصــل ،وخــذه باألمــر احلــزم ،ثــم خــره بــن حــرب جمليــة أو
ســلم خمزيــة ،فــان اختــار احلــرب فانبــذ إليــه ،وان اختــار الســلم فخــذ بيعتــه))( ،)69ولكــن

يبــدو ان جريــر مل يكــن حازمــا» ومل يكــن ســفري ذات ثقــة وحريــص عــى مــن ارســله رغــم
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املــدة الطويلــة التــي بقــى فيهــا يف بــاد الشــام ،والتــي قــدرت بثالثــة اشــهر( )70يف حــن

ذهــب ابــن أعثــم الكــويف اهنــا بلغــت اربعــة اشــهر( ،)71وهــذا االمــر دفــع احــد الباحثــن
املحدثــن اىل تقديــر املــدة بـــ( )83يــوم معتمــدا» عــى دخــول االمــام عيل(عليــه الســام)
للكوفــة وخروجــه منهــا اىل معركــة صفــن ،ووضــح ان هــذه الفــرة الطويلــة ســاعدت

معاويــة بــان يرتــب امــوره وحيصــن نفســه وجيمــع انصــاره ومنهم عمــرو بن العــاص الذي
ارســل يف طلبــه ،واكــد ان دليــل خيانــة جريــر لإلمــام عيل(عليــه الســام) عــدم رجوعــه
عندمــا ســمع رد معاويــة وعــى املــاء عندمــا خطــب باهــل الشــام معلنــا» احلــرب ،وان

بقــاء جريــر لــدى معاويــة طــول هــذه املــدة متنــع االمــام عيل(عليــه الســام) ((مــن اختــاذ
اي قــرار الن رســوله مل يــرد جــواب معاويــة بالدخــول يف البيعــة او احلــرب وهــذا زاد

مــن قــوة معاويــة واهــل الباطــل وضعــف مــن موقــف عيل(عليــه الســام) واهــل احلــق))

( .)72وهــذا الــراي يبــدو مقبــوال» خاصــة وان هنــاك مواقــف متعــددة جلريــر ال تصــب يف
مصلحــة خالفــة االمــام عــي ( عليــه الســام) ســواء قبــل ســفارته او بعدهــا(.)73

وعــى كل حــال وصلــت املباحثــات اىل طريــق مســدود ،إذ أعطــى معاويــة لإلمــام

(عليــه الســام) احلجــة يف مقاتلتــه وهــذا مــا كان يرجــوه ،فضـ ً
ا عــن اســتخدام معاويــة

لقميــص عثــان حجــة أخــرى خلــوض القتــال( ،)74وهبــذا نجــح معاويــة يف تربيــر موقفــه
وإطامعــه يف نيــل اخلالفــة باالعتــاد عــى املكــر واخلــداع والدســائس .وقبــل اإلشــارة
إىل األســاليب التــي اتبعهــا معاويــة يف اخلــداع واحليلــة وصــوالً لشــن القتــال املســلح

البــد مــن اإلشــارة إىل جــذور مطامــع بنــي أميــة بشــكل عــام ومعاويــة بشــكل خــاص يف
اخلالفــة فــكان حلــم قديــم راود بنــي أميــة تغلغــل يف نفوســهم منــذ وفــاة عمــر وترشــيح

عثــان ضمــن الســتة مــن أهــل الشــورى إذ بــذل األمويــن جهــود ًا دعائيــة كبــرة إلنجــاح
عثــان وإيصالــه للخالفــة حيــث لعبــت العالقــات القبليــة واملصاهــرات والتحالفــات
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دور ًا يف إيصــال عثــان للخالفــة(.)75
وذكــر املســعودي انــه عندمــا بويــع عثــان باخلالفــة ودخــل داره ومعــه بنــو أميــة

قــال أبــو ســفيان(( :أفيكــم احــد مــن غريكــم؟ وقــد كان عمــي ،قالــوا ال ،قــال :يــا بنــي
أميــة تلقفوهــا تلقــف الكــرة ،فــو الــذي حيلــف بــه أبــو ســفيان مــا زلــت ارجوهــا لكــم

ولتصــرن إىل صبيانكــم وراثــة ،فانتهــره عثــان وســاءه مــا قــال ،ونمــى هــذا القــول

للمهاجريــن واألنصــار ،)76())..فــكان وصــول عثــان للخالفــة قــد مهــد الطريــق لنقــل
اخلالفــة لبنــي أميــة بإطــاق يــد معاويــة يف الشــام وتقريــب أقاربــه باملناصــب اإلداريــة،

وكان حصــار عثــان فرصــة ذهبيــة بالنســبة ملعاويــة الــذي اظهر تأييــده لعثامن واســتعداده

إلرســال جنــد الشــام ،إال انــه مل يتحــرك يف تقديــم أي مســاعدة ومل يبعــث إليــه احــد(،)77
حتــى أن عثــان عــرف نوايــا معاويــة فبعــث إليــه يســتعجله بإرســال املــدد فجــاء ومعــه
اثنــا عــرة ألــف مقاتــل تركهــم عــى أبــواب الشــام وذهــب لعثــان وحــده فســأله عــن

املــدد فاعتــذر بأنــه قــدم ألخــذ رأيــه فقــال لــه عثــان(( :ال واهلل ولكنــك أردت أن اقتــل
فتقــول أنــا ويل الثــأر ،ارجــع فجئنــي بالنــاس فرجــع فلــم يعــد حتــى قتــل))( ،)78ويمكــن

االســتدالل بشــأن خــذالن معاويــة لعثــان ورغبتــه يف إيصالــه ملصــر مــؤمل طمعــ ًا يف
احلصــول عــى اخلالفــة ،بــا دار بينــه وبــن عامــر بــن وائلــة(  )79مــن حديــث جــاء فيــه أن

معاويــة قــال لعامــر يوم ـ ًا(( :الســت مــن قتلــة عثــان ؟)) فأجابــه عامــر(( :ال ولكنــي

ممــن حــره فلــم ينــره)) ثــم ســأله عامــر عــن ســبب عــدم تقديــم املســاعدة لنــرة
عثــان ،فأجــاب معاويــة(( :أليــس طلبــي بدمــه نــرة لــه)) فضحــك عامــر
وقال واصف ًا حال عثامن ومعاوية بقول الشاعر(:)80
ال ألفينك بعد املوت تندبين

ويف حــياتـي مـا زودتــين زاداً

ونجــد مصــداق ذلــك يف قــول أيب أيــوب األنصــاري( )81ملعاويــة(( :أن الــذي تربص
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بعثــان وثبــط أهــل الشــام عــن نرصتــه ألنــت))( ،)82وال شــك أن انصــع دليــل نذكــره
هــو توقــف رغبــة معاويــة يف املطالبــة بــدم عثــان بعــد توليــه اخلالفــة ،لــذا فانــه رد عــى
أحــدى بنــات عثــان التــي بكــت أمامــه مطالبــة باالقتصــاص والثــأر مــن قتلــة أبيهــا بأهنــا

ينبغــي أن تــرىض بــان تكــون بنــت عــم اخلليفــة عــى أن تكــون مــن عامــة النــاس(.)83

أمــا عــن أســاليب املكــر واخلــداع والدســائس التــي اتبعهــا معاويــة لتحقيــق مبتغــاه

فكانــت تتمثــل بجانبــن ،اجلانــب األول هــو مــد جســور املعارضــة خلالفــة اإلمــام

عيل(عليــه الســام) بتحريــض اإلطــراف األخــرى الســاخطة عــى أن ينتقــل نشــاطهم
مــن التذمــر واالســتياء إىل العصيــان والتمــرد العســكري ،حيــث وصــل ألســاع معاويــة
موقــف الزبــر وطلحــة يف املدينــة بعــد أن بــاءت حماوالهتــم بالفشــل يف احلصــول عــى
الواليــة أو االمتيــازات املاليــة وان تكــون هلــم معاملــة خاصــة ،لــذا فــان معاويــة شــعر

بــان الفرصــة مؤاتيــه لــه لفتــح جبهــة يف العــراق معاديــة للخليفــة وكان يف ذلــك ماكــر ًا

بارع ًا-حينــا أوهــم الزبــر و طلحــة بحقهــا باخلالفــة و بمبايعتهــا عــى التــوايل و إن

هلــم احلــق يف املطالبــة بــدم عثــان و إشــعال فتيــل القتــال ،حيــث ذكــر أن معاويــة بعــد
أن فشــل يف احلصــول عــى موافقــة اإلمــام (عليــه الســام) بإقــراره عــى الشــام بعــث
مــن جانبــه كتابــا للزبــر و طلحــة جــاء فيــه ((لعبــد اهلل الزبــر أمــر املؤمنــن مــن معاويــة

بــن أيب ســفيان ،ســام عليــك ،أمــا بعــد فــإين قــد بايعــت لــك أهــل الشــام فأجابــوا و
اســتوثقوا ،كــا يســتوثق اجللــب فدونــك الكوفــة و البــرة و ال يســبقك إليهــا ابــن أيب
طالــب ،فإنــه ال يشء بعــد هذيــن املرصيــن ،و قــد بايعــت لطلحــة بــن عبيــد اهلل مــن

بعــدك .فاظهــرا الطلــب بــدم عثــان ،و ادعــوا النــاس إىل ذلــك و ليكــن منكــا اجلــدّ

والتشــمري أظفركــا اهلل و خــذل مناوئكــا)) فلــا وصــل الكتــاب للزبــر فــرح بــه كثــر ًا
و اعلــم بــه طلحــة و مــن تلــك اللحظــة أظهــرا خمالفــة اإلمــام عــي (عليــه الســام)( .)84
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و بذلــك حــرك معاويــة مــا كان جيــول يف نفــس الزبــر و طلحــة مــن الســخط و التذمــر
و مــا حيمالنــه مــن أطــاع ليــس بالواليــة فقــط و إنــا بأوســع مــن ذلــك أي اخلالفــة،

و الدليــل عــى أهنــا كانــا يطمعــان يف اخلالفــة فعــ ً
ا أهنــا حينــا خرجــا للبــرة لقيــا

ســعيد بــن العــاص فســأهلام ملــن تكــون اخلالفــة إذا مــا انتــروا فــكان اجلــواب ((ألحدنــا
أينــا اختــاره النــاس)) فقــال هلــم ســعيد(( :بــل اجعلــوه لولــد عثــان فإنكــم خرجتــم

تطالبــون بدمــه)) ،فقــاال(( :نــدع شــيوخ املهاجريــن و نجعلهــا ألبنائهــم)) ،فخــرج عــن
منارصهتــم ســعيد ابــن العــاص و آخريــن عندمــا ســمعوا قوهلــم( .)85

فالزبــر و طلحــة فشــا يف مداهنــة اإلمــام عيل(عليــه الســام) أو كــا قيــل قــد

((دخلهــا اليــأس فاســتأذنا يف العمــرة))( ،)86و قيــل أهنــا طلبــا مــن اإلمام(عليــه
الســام)اخلروج مــن املدينــة فقــال هلــم اإلمــام (عليــه الســام) ..(( :سأمســك األمــر مــا
استمســك فــإذا مل أجــد بــد ًا فآخــر الــداء الكــي))(.)87

وهــذا يعنــي أن اإلمام(عليــه الســام) كان عارفـ ًا بنواياهــم الســيئة و حتذيرهــم مــن

الغــدر إذ عـ ّـر عــن ذلــك بشــكل رصيــح بقولــه(( :مــا العمــرة تريــدان و إنــا تريــدان

الغــدرة و نكــث البيعــة)) فحلفــا لــه ،فطلــب (عليــه الســام) أن يعيــدا البيعــة فأعاداهــا
بأشــد األيــان و املواثيــق ،و عــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه (عليــه الســام) كان متأكــد ًا مــن
غدرمهــا ،و حينــا تــركا املدينــة كانــا كلــا القــوا أحــد ًا قالــوا لــه(( :ليــس لعــي يف أعناقنــا

بيعــة))( ،)88فنكثــا البيعــة و توجهــا للبــرة و هــذا إيذانـ ًا يبــدأ إشــعال نــار حــرب أهليــة،
فاضطــر اإلمام(عليــه الســام) إىل خــوض معركــة فاصلــة معهــم ســنة (36هـــ 656 /م)

املعروفــة بمعركــة اجلمــل( .)89

فطلحــة و الزبــر كانــا مــن اشــد املحرضــن للخــروج عــى عثــان ،و قــد أشــار

اإلمــام عيل(عليــه الســام) إىل دورهــم يف تأليــب النــاس عــى عثــان وادعاءهــم فيــا
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بعــد باملطالبــة بــدم عثــان وهبــذا الصــدد قــال اإلمــام (عليــه الســام) عــن طلحــة..(( :
واهلل مــا صنــع يف أمــر عثــان واحــدة مــن ثالثــة .لئــن كان ابــن عفــان ظاملـ ًا كــا كان يزعــم

حــن حــره وألــب عليــه انــه لينبغــي أن يــؤازر قاتليــه وان يســاند نارصيــه ،وان كان

يف تلــك احلــال مظلوم ـ ًا انــه لينبغــي أن يكــون معــه ،وان كان يف شــك مــن اخلصلتــن

لقــد كان ينبغــي أن يعتزلــه ويلــزم بيتــه ويــدع النــاس جانبـ ًا فــا فعــل مــن هــذه اخلصــال
واحــدة ،وهــا هــو ذا قــد أعطــاين صفقــة يمينــه غــر مــرة ثــم نكــث بيعتــه))( ،)90وجــاء

قــول االشــر يف وصــف الزبــر وطلحــة ليؤكــد دورمهــا يف معــاداة عثــان واملوالبــة عليــه
ورد فيــه قولــه ..(( :فــان زعــا أهنــا يطلبــان بــدم عثــان فليقــدا مــن أنفســهام ،فأهنــا أول

مــن ألــب عليــه وأغــرى النــاس بدمــه.)91())..

أمــا اجلانــب الثــاين مــن الــدور املاكــر ملعاويــة فــكان يتمثــل بإعــان التمــرد داخــل

الشــام وحتريــض بنــي أميــة بشــكل خــاص وأهــل الشــام بشــكل عــام عــى جماهبــة اإلمــام
(عليــه الســام) حتــت ذريعــة املطالبــة بــدم عثــان أيض ـ ًا باعتبــاره صاحــب احلــق كونــه
ابــن عمــه ،وهــي حجــة اســتخدمها معاويــة لتربيــر موقفــه يف عــدم املبايعــة والطاعــة وان

ذلــك ســوف لــن يتــم إال بعــد متكينــه مــن القتلــة واخــذ الثــأر ،وهــذا مــا أشــار إليــه يف

رســالة وجههــا لإلمــام عــي (عليــه الســام) بيــد أيب هريــرة( )92وأيب الــدرداء(  ،)93جــاء
فيهــا قولــه..(( :وبلغنــي انــك تعتــذر مــن قتــل عثــان وتــرئ مــن دمــه وتزعــم انــه ُقتــل
ارض ومل أمـ ِ
ِ
ـال .وقلــت لــه يــوم
وأنــت قاعــد يف بيتــك وأنــت قلــت حــن قتــل اللهــم مل
اجلمــل حــن نــادوا يالثــارات عثــان قلــتُ :كــب قتلــة عثــان اليــوم لوجوههــم إىل النــار.

انحــن قتلنــاه وإنــا قتلــه مهــا وصاحبتهــا وأمــروا بقتلــه وأنــا قاعــد يف بيتــي ،وأنــا ابــن

عــم عثــان واملطالــب بدمــه فــان كان األمــر كــا قلــت فأمكنــا مــن قتلــة عثــان وادفعهــم
إلينــا نقلتهــم بابــن عمنــا ونبايعــك ونســلم إليــك األمــر))( .)94
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وقــد أدرك اإلمــام عيل(عليــه الســام)ما كان يســعى إليــه معاويــة مــن أثــارة الفتنــة

ومــا ينطــوي عليــه كالمــه مــن مكــر وحيلــة ومراوغــة للتشــبث بالعصيــان ولتأجيــج
املوقــف كــي يســفر عــن حــرب المــرر هلــا ســوى احلصــول عــى الســلطة ،لــذا فــان

ـذب
اإلمــام عــي (عليــه الســام) أجــاب املبعوثــن جوابـ ًا اســقط كل حجــج معاويــة وكـ ّ
مزاعمــه وفضــح نوايــاه مؤكــد ًا عــى مســألة مهمــة ورضوريــة ينبغــي لإلمــام عــي (عليــه
الســام) احلصــول عليهــا إال وهــي وحــدة الصــف مــن خــال الطاعــة والبيعــة ليتســنى

لــه فيــا بعــد النظــر بقضيــة قتــل عثــان والقصــاص مــن قاتليــه ،فكيــف للخليفــة أن يقــوم

هبــذه املهمــة وهنــاك أطــراف متمــردة وخارجــة عــن الطاعــة وهــو مــا أدىل بقولــه..(( :
والواجــب يف حكــم اهلل وحكــم اإلســام عــى املســلمني ،بعــد مــا يمــوت أمامهــم أو

يقتــل ضــاالً كان أو مهتديــ ًا ،مظلومــ ًا كان أو ظاملــ ًا ،حــال الــدم أو حــرام الــدم ،أن
اليعملــوا عمـ ً
ا وال حيدثــوا حدثـ ًا وال يقدمــوا يــد ًا وال رجـاً ،وال يبــدؤ بــيء قبــل أن

خيتــاروا ألنفســهم أمام ـ ًا عفيف ـ ًا ورع ـ ًا عارف ـ ًا بالقضــاء والســنة ،جيمــع أمرهــم وحيكــم
بينهــم ،ويأخــذ للمظلــوم مــن الظــامل حقــه ،وحيفــظ أطرافهــم وجيبــي فيئهــم ...ثــم

حيتكمــون إليــه يف أمامهــم املقتــول ظل ـ ًا ليحكــم بينهــم باحلــق ،فــان كان أمامهــم قتــل

مظلومـ ًا حكــم ألوليائــه بدمــه ،وان كان قتــل ظاملـ ًا نظــر كيــف احلكــم يف ذلــك.)95 ())..
ثــم ينتقــل اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل النقطــة الثانيــة واملهمــة وهــي التأكيــد

عــى وصولــه للخالفــة باختيــار األمــة ومبايعتهــم لــه بعــد أن نظــروا يف األمــر ثالثــة
أيــام بقولــه..(( :أول مــا ينبغــي أن يفعلــوه إن خيتــاروا أمام ـ ًا جيمــع أمرهم..ويتابعــوه
ويطيعــوه ..وقــد بايعنــي النــاس بعــد قتــل عثــان وبايعنــي املهاجــرون واألنصــار بعدمــا

تشــاوروا يب ثالثــة أيــام وهــم الذيــن بايعــوا أبا بكر وعمــر وعثــان ،)96 ())..وأشــار إىل أن
معاويــة مــا كان لــه أن خيــرج عــن الطاعــة ،وانــه ال جيــوز لــكل مــن ظلــم أو قتــل لــه قتيــل
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إن يشــق عصــا الطاعــة ويفــرق مجاعــة املســلمني ويدعــوا لنفســه ومل يغفــل اإلمــام (عليــه
الســام) اإلشــارة إىل أصحــاب احلــق الرشعــي يف املطالبــة بــدم عثــان إال وهــم أوالد

عثــان نفســه إذ أهنــم ليســوا صغــار ًا وحيتاجــون لوصايــة معاويــة أو غــره وهــم وحدهــم
أصحــاب احلــق الرشعــي يف حتقيــق حقهــم باملطالبــة بــدم أبيهــم أمــا يف حالــة عجزهــم
فعليهــم اإلقــرار بتوكيــل معاويــة يف األمــر وهلــم احلــق يف تقريــر العقوبــة املالئمــة يف

القصــاص أو اخــذ الديــة أو العفــو ،فأثنــى املبعوثــن عــى اإلمــام (عليــه الســام) وأجابــا

بالقــول..(( :قــد واهلل أنصفــت مــن نفســك وزدت عــى النصفــة وأزحــت علتــه وقطعت
حجتــه وجئــت بحجــة قويــة صادقــة مــا عليهــا لــوم .)97())..وعــى الرغــم مــن ذلــك

كلــه فــان معاويــة رفــض البيعــة وأرص عــى العصيــان حيــث ذكــر اهلــايل العامــري أن

معاويــة دعــى طغــاة أهــل الشــام للطلــب بــدم عثــان( ،)98وروي أن النعــان بــن بشــر

()99

نقــل قميــص عثــان الــذي قتــل فيــه وعليــه أصابــع زوجتــه نائلــة بنــت الفرافصــة( )100إىل
الشــام ووضعهــا بــن يــدي معاويــة ،فقــام األخــر بتعليــق القميــص عــى املنــر إلثــارة

النــاس ضــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) وحتريضهــم عــى التمــرد(.)101

وبقــى طــرف مهــم يف املكــر والدهــاء والتآمــر ضــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) إال

وهــو عمــرو بــن العــاص الــذي خشــى مــن إصالحــات اإلمــام عــي (عليــه الســام)
اإلداريــة واملاليــة وأبــدى اســتيا ًء منــه ،والشــك انــه كان يراقــب ســر األحــداث عــن

كثــب فتحالــف مــع معاويــة بضــان احلصــول عــى الواليــة واألثــرة واملــال حــال نجاحــه
يف احلصــول عــى اخلالفــة ،فقــد ذكــر انــه حينــا ســمع بإجــراءات اإلمــام عــي (عليــه
الســام) كتــب ملعاويــة (( مــا كنــت صانــع فاصنــع إذا قــرك ابــن أيب طالــب مــن كل مــا

متلكــه كــا تقــر العصــا حلاهــا))(.)102

ويبــدو إن اإلصــاح املــايل كان الســبب والدافــع الرئيــي ملوقــف عمــرو بــن العــاص
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وانــه اعلــم هبــذا الكتــاب تأييــده خلطــوات معاويــة واســتعداده للوقــوف إىل جانبــه ألنــه

ســوف يالقــي نفــس املصــر مــن التســوية يف العطــاء ويف اســرداد مــا حصــل عليــه مــن

قطائــع وأمــوال دون وجــه حــق لبيــت املــال ،وبعــد أن حصــل معاويــة عــى دعــم وتأييــد

عمــرو بــن العــاص بعــث إليــه يطلــب مؤازرتــه للعمــل معـ ًا ،وحينــا وصــل كتــاب معاويــة
استشــار عمــرو ولديــه يف األمــر فرفــض عبــد اهلل (  )103وأيــده حممــد (  ،)104فقــال عبــد اهلل:

((بــاع الرجــل دينــه)) فقــال عمــرو بــن العــاص(( :أن عبــد اهلل خــر يل يف دينــي وحممــد

خــر يل يف دنيــاي)) ولكــن موافقــة عمــرو يف مــؤازرة معاويــة كانــت مرشوطــة باحلصــول

عــى مــر ،فوافــق معاويــة عــى ذلــك (  ،)105وبعــد أن تكاملــت حلقــات التآمــر وإزاء
الفتنــة التــي آثارهــا معاويــة رأى اإلمــام عــي (عليــه الســام) أن ال مفــر مــن مواجهــة
املوقــف بالقــوة وخــوض القتــال ملقارعــة املتمرديــن وإعــادة وحــدة الصــف ،فوقعــت

معركــة صفــن ســنة ( 37هـــ 657 /م) ،بعــد أن فشــلت كل املســاعي الســلمية حيث أعلن

اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــن اســتعداده ملقاتلــة معاويــة بقولــه ..(( :وأنــا قــد مهمنــا
بالســر إىل هــؤالء القــوم الذيــن عملــوا يف عبــاد اهلل بغــر مــا انــزل اهلل ،واســتأثروا بالفــيء،
وعطلــوا احلــدود ،وأماتــوا احلــق ،واظهــروا يف األرض الفســاد ،واختــذوا الفاســقني وليجة

مــن دون املؤمنــن ،فــإذا ويل اهلل أعظــم أحداثهــم ابغضــوه وأقصــوه وحرمــوه ،وإذا ظــامل

ســاعدهم عــى ظلمهــم أحبــوه ،وأدنــوه وبــروه ،وكانــوا ظاملــن))(.)106

 - 3تفرق أصحاب اإلمام (عليه السالم) وجنده والتحاقهم مبعاوية

ظهــر اثــر سياســة اإلمــام عــي (عليــه الســام) املاليــة بشــكل كبــر وواضــح يف تفرق

العديــد مــن أصحابــه ورجالــه وجنــده عنــه والتحاقهــم بجبهــة التمــرد والعصيــان يف
الشــام حيــث بــذل معاويــة جهــود ًا يف اســتقطاهبم أو يف التحريــض أصــا لــرك اإلمــام

(عليــه الســام) وااللتحــاق بــا و ّفــره هلــم مــن عطايــا وامتيــازات لرشائهــم وكســبهم

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

258

لصفوفــه وهــو أمــر نبــه إليــه االشــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) مشــر ًا إىل أن معاويــة

كان يــوزع األمــوال يف الوقــت الــذي مل يكــن اإلمــام عيل(عليــه الســام) يفضــل رشيــف
وال يصانــع الرؤســاء وأمــراء القبائــل لذلــك تفــرق النــاس عنــه(.)107

وعنــد التكلــم عــن اثــر السياســة املاليــة التــي اتبعهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام)

البــد مــن الوقــوف عــى األثــر الــذي تركــه مبــدأ التســوية يف العطــاء بشــكل خــاص
والــذي مثــل رضبــة قاصمــة لفئــات عديــدة كانــت منتفعــة مــن املفاضلــة لــذا فقــد ختلــف

بعضهــم عــن حضــور قســمة األمــوال للمــرة األوىل بعــد تــويل اإلمــام (عليــه الســام)
اخلالفــة كطلحــة والزبــر وابــن عمــر وســعيد بــن العــاص ومــروان بــن احلكــم ورجــال

مــن قريــش وغريهــم( ،)108وبدئــوا بالتســلل واخلــروج مــن صفــوف اإلمام(عليــه
الســام) واخــذ عددهــم بالتزايــد يومـ ًا بعــد أخــر ،ولعــل اقــرب مثــال يمكــن أن نذكــره

هبــذا الصــدد قــدوم عــدد مــن رجــال قريــش فتكلــم نيابــة عنهــم الوليــد بــن عقبــة مشــر ًا
إىل مقتهــم مــن سياســة التســوية وأهنــى كالمــه بالقــول..(( :وأنــا إن خفنــاك تركنــاك

فالتحقنــا بالشــام))( .)109

وبعــد أن علــم اإلمــام عــي (عليــه الســام) بذلــك فانــه مل يأســف عليهــم وبعــث

إىل عاملــه عــى املدينــة ســهل بــن حنيــف( )110يدعــوه إىل عــدم االكــراث لذلــك بقولــه:

((أمــا بعــد ،فقــد بلغنــي أن رجــاالً مــن قبلــك يتســللون إىل معاويــة ،فــا تأســف عــى
مــا يفوتــك مــن عددهــم ،ويذهــب عنــك مــن مددهــم ،فكفــى هلــم غيــا ،ولــك منهــم

شــافي ًا ،فرارهــم مــن اهلــدى واحلــق ،وايضاعهــم(  )111إىل العمــى واجلهــل؛ وأنامهــم أهــل
دنيــا مقبلــون عليهــا ،ومهطعــون إليهــا ،وقــد عرفــوا العــدل ورأوه ،وســمعوه ووعــوه،

وعلمــوا أن النــاس عندنــا يف احلــق أســوة ،فهربــوا إىل األثــرة ،فبعــد ًا هلــم وســحق ًا ! أهنــم
– واهلل – مل ينفــروا مــن جــور ،ومل يلحقــوا بعــدل ،)112())..فاإلمــام (عليــه الســام) يف
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كتابــه هــذا أكــد عــى سياســة التســوية بالتوزيــع وليــس لألثــرة والتفضيــل إذ انــه (عليــه
الســام)اليعطي عــى االحســاب أو األنســاب كــا فعــل غــره فهربــوا إىل مــن يســتأثر

ويؤثــر(.)113

وحينــا شــعر االشــر( )114بخطــورة األمــر وان سياســة التســوية أدت إىل تفــرق

النــاس وذهاهبــم للشــام رشح لإلمــام (عليــه الســام) خطــورة املوقــف وطلــب منــه

بــذل األمــوال لغايــة الســيطرة عــى الوضــع( .)115إال أن اإلمــام (عليــه الســام) رفــض
اإلذعــان لطلــب االشــر يف االنحــراف عــن العدالــة ويف أتبــاع سياســة املراوغــة لغــرض

كســب املؤيديــن كــا أبــدى عــدم ختوفــه مــن قلــة أتباعــه بالتحــاق العديــد منهــم لصفوف
أعــداءه ،فالقلــة القليلــة املؤمنــة قــادرة عــى حتقيــق النــر وجماهبــة الباطــل وهــو مــا عــر

عنــه بقولــه..(( :وأمــا مــا ذكــرت من بــذل األمــوال واصطنــاع الرجــال ،فانه اليســعنا أن
نــؤيت امــرأ مــن الفــيء أكثــر مــن حقــه وقــد قــال اهلل ســبحانه وقولــه احلــق( :كــم مــن فئــة
قليلــة غلبــت فئــة كثــرة بــأذن اهلل واهلل مــع الصابريــن)( ،)116وقــد بعــث اهلل حممــد ًا (صــى

اهلل عليــه والــه وســلم) وحــده ،فكثــره بعــد القلــة واعــز فئتــه بعــد الذلــة ،وان يــرد اهلل أن

يولينــا هــذا األمــر يذلــل لنــا صعبــه ،ويســهل لنــا حزنــه ،وأنــا قابــل مــن رأيــك مــا كان هلل
عــز وجــل رضـ ًا ،وأنــت مــن امــن النــاس عنــدي ،وانصحهــم يل ،وأوثقهــم يف نفــي أن

شــاء اهلل))( ،)117ونجــد ابــن عبــاس( )118أدرك هــذه احلقيقــة فكتــب لإلمــام احلســن (عليــه
الســام) بعــد استشــهاد والــده قائـ ً
ا لــه..(( :واعلــم أن عليـ ًا (عليــه الســام) أبــاك أنــا

رغــب النــاس عنــه إىل معاويــة انــه آســا-أي ســاوى -بينهــم يف الفــيء وســوى بينهــم
يف العطــاء فثقــل عليهــم))(  ،)119فكانــت سياســة التســوية دافع ـ ًا رئيســي ًا يف التفــرق عــن
اإلمــام (عليــه الســام) واالنضــام ملعاويــة.

واألمــر األخــر ضمــن سياســة اإلمــام عــي (عليــه الســام) املاليــة والــذي ســاهم يف
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تفــرق أصحابــه هــو رفضــه توزيــع الغنائــم يف معركــة اجلمــل عــى املقاتلــن حيــث طلبــوا
منــه أن يقســم بينهــم ذرارهيــم وأمواهلــم فقــال هلــم (عليــه الســام)(( :ليــس لكــم يف

ذلــك)) ،فقالــوا(( :كيــف أحللــت لنــا دماءهــم ومل حتــل لنــا ســبي ذرا رهيــم)) فأجــاب

(عليــه الســام)(( :حاربنــا الرجــال فقتلناهــم فأمــا النســاء والــذراري فــا ســبيل لنــا
عليهــن ألهنــن مســلامت ويف دار هجــرة فليــس لكــم عليهــن مــن ســبيل ومــا اجلبــوا بــه
واســتعانوا بــه عــى حربكــم وضمــه عســكرهم وحــواه فهــو لكــم ومــا كان يف دورهــم

فهــو مــراث عــى فرائــض اهلل لذرارهيــم وعــى نســائهم العــدة وليــس لكــم عليهــن
وال عــى الــذراري مــن ســبيل))(  ،)120فهــذا األمــر بالطبــع ولــد رد فعــل قــوي لــدى

الكثــر مــن أولئــك الذيــن كانــوا يرغبــون يف احلصــول عــى الســبايا واألمــوال كــا كانــوا
حيصلــون عليهــا يف الســابق(.)121

وال يمكــن إغفــال اثــر سياســة اإلمــام (عليــه الســام) يف مراقبــة والتــه وعاملــه

وحماســبته املســيئني منهــم والســيام أولئــك الذيــن جتــاوزوا عــى أمــوال بيــت املــال
وحقــوق الرعيــة يف أظهــار التذمــر مــن اإلمــام (عليــه الســام) ويف تفرقهــم عنــه

والتحاقهــم بمعاويــة كــا مــر بنــا(.)122

كــا تفــرق العديــد مــن الوجهــاء واإلرشاف عــن اإلمــام (عليــه الســام) بســبب

شــدته يف تطبيــق العدالــة والتســوية يف املعاملــة وإقــراره للحــق الذيــن هــم لــه

كارهــون( ،)123وهــذا األمــر أكــده طــارق النهــدي( )124الــذي هــرب مــع عــدد مــن أبنــاء

قومــه مــن اليامنيــن ملعاويــة بعــد أن فشــلوا يف التوســط لــدى اإلمــام (عليــه الســام) يف
عــدم إقامــة احلــد عــى الشــاعر احلــارث النجــايش( )125وحبســه لــرب اخلمــر يف شــهر
رمضــان ،فأثــار ذلــك غضــب النهــدي بقولــه لإلمــام (عليــه الســام) ..(( :مــا كنــا نــرى

أن أهــل املعصيــة والطاعــة ،وأهــل الفرقــة واجلامعــة عنــد والة العــدل ومعــادن الفضــل
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ســيان يف اجلــزاء ،حتــى رأينــا مــا كان مــن صنيعــك بأخــي احلــارث ،فأوغــرت صدورنــا،
وشــتت أمورنــا ،ومحلتنــا عــى اجلــادة التــي كنــا نــرى أن ســبيل مــن ركبهــا النــار،)126()).

فالنهــدي اخطــأ يف معرفــة عدالــة اإلمــام (عليــه الســام) ،ظنــا منــه أن الذيــن بايعــوا
اإلمــام (عليــه الســام) وابــدوا خالفتــه ســوف تصبــح هلــم مكانــة ونفــوذ ومفاضلــة يف

املعاملــة وبعكــس ذلــك أولئــك الذيــن متــردوا وخرجــوا عــن الطاعــة ،وعــى الرغــم مــن
ذلــك فــان النهــدي أكــد ملعاويــة أن تركــه لإلمــام (عليــه الســام) مل يكــن ســوى لشــدته
يف احلــق وبذلــك رصح قائ ـاً(( :فلــم يكــن رغبــة مــن رغــب عنهــم ،وعــن صحبتهــم،

إال ملــرارة احلــق حيــث جرعوهــا ،ولوعورتــه حيــث ســلكوها غلبــت عليهــم دنيــا

مؤثــرة ،وهــوى متبــع ،وكان أمــر اهلل قــدر ًا مقــدور ًا .فلقــد فــارق اإلســام قبلنــا جبلــة
بــن االهيــم(  ،)127فــرار ًا مــن الضيــم ،وأنفــا» مــن الذلة..فــا تفرحــن يــا معاويــة أن نحــن
شــددنا نحــوك الرحــال وأوضعنــا أليــك الــركاب))( ،)128وحينــا بلــغ اإلمــام (عليــه
الســام) قــول النهــدي قــال(( :لــو قتــل النهــدي يومئــذ لقتــل شــهيد ،)129())..ألنــه قــال

كلمــة حــق عنــد ســلطان جائــر وهــي أعظــم مــن اجلهــاد(  ،)130فالنهــدي مل هيــرب ملعاويــة
الن احلــق معــه وإنــا هــرب ملــرارة احلــق التــي مل يســتطع جترعهــا.

وتبقــى نقطــة جديــدة بالوقــوف عليهــا أال وهــي مســألة خــروج عقيــل بــن أيب

طالــب( )131للشــام والتحاقــه بمعاويــة بعــد إن امتنــع اإلمــام (عليــه الســام) مــن أعطائــه
مبلغ ـ ًا مــن املــال ،فالروايــات تتضــارب بشــأن وقــت خروجــه هــل كان عهــد اإلمــام

(عليــه الســام) أم بعــد وفاتــه ،حيــث روي إن معاويــة أراد اســتغالل جمــيء عقيــل إليــه

للطعــن يف اإلمــام (عليــه الســام) لــذا فانــه أعدلــه منــر ًا ،وطلــب منــه أن يمدحــه فقــال
عقيــل (عليــه الســام)(( :أهيــا النــاس إين أخربكــم أين أردت عليـ ًا (عليــه الســام) عــى
دينــه فاختــار دينــه ،وأردت معاويــة عــى دينــه فاختــارين عــى دينــه ،)132())..وجــاء أن
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عقيــل (عليــه الســام) هــرب ملعاويــة وشــارك يف صفــن إال انــه مل يقاتــل ومل يــرك نصــح
أخيــه والتعصــب لــه حيــث ذكــر أن معاويــة قــال يــوم صفــن (( :ال نبــايل وأبــو يزيــد

معنــا)) فقــال عقيــل (عليــه الســام)(( :وقــد كنــت معكــم يــوم بــدر فلــم اغنــي عنكــم
مــن اهلل شــيئ ًا))( ،)133وهنــا شــبه عقيــل (عليــه الســام) معاويــة وجيشــه بالكفــار الذيــن

حاربــوا الرســول(صىل اهلل عليــه والــه وســلم) يف معركــة بــدر.

وهنــاك روايــات تؤكــد أن خــروج عقيــل (عليــه الســام) كان بعــد استشــهاد اإلمــام

عــي (عليــه الســام) وانــه مل يــرك أخــاه طــوال خالفتــه ،مســتدلني بالكتــاب الــذي بعثــه
عقيــل (عليــه الســام) لإلمــام (عليــه الســام) يف أواخــر خالفتــه أو عــى وجــه الدقــة

بعــد غــارة الضحــاك بــن قيــس الفهــري( )134ســنة (39هـــ  659/م) ،وجــواب اإلمــام
(عليــه الســام) عليــه حيــث جــاء يف كتــاب عقيــل (عليــه الســام) قولــه ..(( :فــان كنــت

تريــد محلــت إليــك بنــي أخيــك وولــد أبيــك ،فعشــنا معــك مــا عشــت ،ومتنــا معــك إذا
مــت ،فــو اهلل مــا أحــب أن أبقــى يف الدنيــا بعــدك فواقــ ًا ،واقســم باألعــز األجــل ،أن
عيشـ ًا نعيشــه بعــدك يف احليــاة لغــر هنــيء وال نجيــع))(.)135

ورأى احــد الباحثــن املحدثــن أن حديــث التحــاق عقيل(عليــه الســام) بمعاويــة

كان مــن موضوعــات األمويــن بقصــد الطعــن باإلمــام عــي (عليــه الســام) وبأخيــه
عقيــل (عليــه الســام) وموقــف آل عقيــل املنــارص للحــق والعدالــة يف ثــورة اإلمــام
احلســن (عليــه الســام) املباركــة ســنة (61هـــ 680/م) ،والشــك أن يكــون احلــوار

املنســوب لعقيــل (عليــه الســام) مــع معاويــة قــد حــدث بعــد استشــهاد اإلمــام عــي

(عليــه الســام)( ،)136حيــث ظــل عقيــل (عليــه الســام) خملصـ ًا ومواليـ ًا ألخيــه ومدافعـ ًا

عنــه حتــى بعــد استشــهاده ،فقــد طلــب منــه معاويــة أن يصــف معســكر اإلمــام (عليــه
الســام) مقارنــة بعســكره فمــدح عقيــل (عليــه الســام) عســكر أخيــه وذكــر انــه كان
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يضــم الكثــر مــن أهــل بــدر وانــه يشــبه عســكر الرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم)،

وأمــا عســكر معاويــة ففيــه املنافقــن( ،)137وكان عقيــل (عليــه الســام) مدافعـ ًا عــن أخيــه

يف الكثــر مــن املواقــف األخــرى( .)138

ومل تقــف معانــاة اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف فــرة خالفتــه املباركــة عنــد حــد

هــروب اخلونــة وأصحــاب املنافــع الدنيويــة وممــن اليســتطيع حتمــل شــدة احلكومــة
اإلهليــة العادلــة وحتمــل مــرارة احلــق عنــد ذلــك ،وإنــا نجــد مســألة مهمــة أخــرى

وهــي عــدم طاعــة اغلــب أفــراد جيــش اإلمــام (عليــه الســام) وأصحابــه لــه رغــم انــه

عــى احلــق ،يف حــن نجــد يف جيــش معاويــة وأصحابــه الطاعــة العميــاء رغــم انــه عــى
الباطــل ،فهنــاك الكثــر مــن اخلطــب لإلمــام عــي (عليــه الســام) مع أفــراد جيشــه حيثهم

فيهــا عــى اجلهــاد ومقارعــة األعــداء ،فلــم جيــد منهــم إال التباطــؤ والتخــاذل فكانــوا
نفــوس موحــدة وقلــوب مشــتتة( .)139منهــا قولــه (عليــه الســام) يف أحــدى الغــارات
التــي شــنها جيــش معاويــة عــى أطــراف دولــة اإلمــام عــي (عليــه الســام)(( :فيــا عجبـ ًا

عجبـ ًا ،واهلل يمــت القلــب ،وجيلــب اهلــم ،مــن اجتــاع هــؤالء عــى باطلهــم ،وتفرقكــم

عــن حقكــم ،فقبح ـ ًا لكــم وترح ـ ًا( )140حيــث رصتــم غرض ـ ًا يرمــى ،يغــار عليكــم وال

تغــرون ،وتُغــزون وال تَغــزون ،ويعــى اهلل وترضــون ! فــإذا أمرتكــم بالســر إليهــم يف
أيــام احلــر قلتــم :هــذه محــاره الغيــظ( ،)141أمهلنــا ينســلخ عنــا احلــر ،وإذا أمرتكــم بالســر

إليهــم يف الشــتاء قلتــم هــذه صبــاره القــر(  ،)142أمهلنــا ينســلخ عنــا الــرد ،كل هــذا فــرار ًا
مــن احلــر والقــر ،فــإذا كنتــم مــن احلــر والقــر تفــرون ،فانتــم واهلل مــن الســيف افــر ! يــا

أشــباه الرجــال وال رجــال ! حلــوم األطفــال ،وعقــول ربــات احلجــال ،لــو وددت أين
مل أراكــم ومل أعرفكــم معرفــة – واهلل – جــرت ندمـ ًا وأعقبــت ســدم ًا .قاتلكــم اهلل ! لقــد
مألتــم قلبــي قيح ـ ًا ،وشــحنتم صــدري غيظ ـ ًا ،وجرعتمــوين نُغــب() التهــام أنفاســا»،
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ـي رأيــي بالعصيــان واخلــذالن ...ولكــن ال رأي ملــن ال ُيطــاع))( ،)143وقــال
وأفســدتم عـ ّ

(عليــه الســام)(( :أنكــم واهلل لكثــر يف الباحــات ،قليــل حتــت الرايــات ،واين لعــامل بــا
يصلحكــم ،ويقيــم أودكــم ،ولكنــي ال أرى أصالحكــم بإفســاد نفــي ،ارضع إىل اهلل
خدودكــم ،وأتعــس جدودكــم ! إال تعرفــون احلــق كــا تعرفــون الباطــل ،وال تبطلــون

الباطــل كأبطالكــم احلــق))(  .)144وهذيــن النصــن يــدالن عــى مــدى معانــاة اإلمام(عليــه
الســام) مــع أفــراد جيشــه واحلجــج الواهيــة التــي كانــوا يتحججــون هبــا مــن اجــل تــرك
واجبهــم املقــدس يف الدفــاع عــن دولتهــم واالنصيــاع ألوامــر خليفتهــم.

يف حــن نجــد الطــرف األخــر وهم أصحــاب معاوية وجيشــه أكثــر طاعــة وتنفيذ ًا

لألوامــر رغــم أن أمريهــم كان عاصيـ ًا هلل عــى حــد تعبــر اإلمــام (عليــه الســام)(،)145
واألمثلــة عــى تلــك الطاعــة متعــددة ،منهــا قــول النعــان بــن بشــر ملعاويــة عندمــا أراد

أن يرســل جيــش ليغــر عــى عــن التمــر((( :)146ابعثنــي فــان يل يف قتاهلــم نيــة وهــوى))
(  ،)147وقــول عبــد اهلل بــن احلرضمــي( )148ملعاويــة(( :أنــا ســهم يف كنانــك ،وأنــا مــن
قــد جربــت ،وعــدو أهــل حربــك ،وظهــرك عــى قتلــة عثــان ،فوجهنــي إليهــم متــى

شــئت))(  ،)149أي إن هنــاك حتمــس مــن هــؤالء املرتزقــة ألوامــر أمريهــم العــايص هلل
تعــاىل ،مقابــل ختــاذل وتباطــؤ عــن نــرة أمــام احلــق واخلليفــة الرشعــي ،فــا هــي يــا
تــرى األســباب التــي دعــت إىل ذلــك املوقــف العجيــب؟.

توجــد هنــاك عــدة أســباب هلــذا املوقــف منهــا مــا ذكرنــاه ســابق ًا مــن سياســة اإلمــام

عــي (عليــه الســام) املاليــة وشــدته يف تطبيــق أحــكام الرشيعــة اإلســامية بحذافريهــا
وعــدم التســاهل يف أدنــى جتــاوز عليهــا ،وحتــى ولــو كان ذلــك املتجــاوز اقــرب النــاس

إليــه ،ويف مقابــل ذلــك تســاهل معاويــة وجتــاوزه عــى أحــكام الرشيعــة اإلســامية يف

ســبيل امللــك و احلكــم ال مــن اجــل تثبيــت أركان الديــن اإلســامي والدليــل عــى ذلــك
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قــول معاويــة(( :أين واهلل مــا قاتلتكــم لتصلــوا وال لتصومــوا وال لتحجــوا وال لتزكــوا

أنكــم لتفعلــون ذلــك .ولكــن قاتلتكــم ألتآمــر عليكــم وقــد أعطــاين اهلل ذلــك وانتــم لــه

كارهــون))( ،)150والســبب األخــر مــا بينــه اجلاحــظ يف علــة عصيــان أهــل الكوفــة وطاعــة
أهــل الشــام بقولــه(( :أن أهــل العــراق أهــل نظــر وذوا فطــن ثاقبــة ،ومــع الفطنــة والنظــر
يكــون التنقيــب والبحــث ،ومــع البحــث والتنقيــب يكــون الطعــن والقــدح والرتجيــح

بــن الرجــال ،والتمييــز بــن الرؤســاء ،وإظهــار عيــوب األمــراء .وأهــل الشــام ذو بــادة
وتقليــد ومجــود عــى رأي واحــد ؛ اليــرون النظــر ،وال يســألون عــن مغيــب األحــوال.
ومــا زال العــراق موصوفــ ًا أهلــه بقلــة الطاعــة ،وبالشــقاق عــى أويل الرئاســة))(،)151

أي أن الطبيعــة النفســية والعقليــة ألهــل العــراق جتعلهــم دائمــي االستفســار والســؤال

بعكــس أهــل الشــام املوصوفــن باجلمــود والبــادة وهــذا مــا أكــده اإلمــام عــي (عليــه
الســام) لواليــه عــى مكــة قثــم بــن عبــاس( )152واصف ـ ًا آهــل الشــام بقولــه..(( :العمــي
القلــوب ،الصــم اإلســاع ،الكمــه اإلبصــار ،الذيــن يلبســون احلــق بالباطــل ،ويطيعــون
املخلــوق يف معصيــة اخلالــق ،وحيتلبــون الدنيــا درمهــا بالديــن ،ويشــرون عاجلهــا بأجــل

اإلبــرار املتقــن ،)153 ())..وهنــاك الكثــر مــن الروايــات التــي تــدل عــى غبــاء ومجــود أهل

الشــام كصــاة معاويــة فيهــم صــاة اجلمعــة يف يــوم األربعــاء وكادعــاء الشــامي عــى

الكــويف بأنــه رسق مجلــه وهــو ناقــة واقــر ذلــك معاويــة

(.)154

ويضــاف إىل ذلــك احلمــات الدعائيــة العشــواء التــي قــام هبــا معاويــة ضــد اإلمــام

عــي (عليــه الســام) وغســل أدمغــة أهــل الشــام ،الذيــن مل يكونــوا يعرفــون من اإلســام
إال الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) وان معاويــة خــال املؤمنــن الن أختــه أم حبيبــة

()155

زوجــة الرســول (صــى اهلل عليــه والــه) وانــه كاتــب الوحــي ،وان بنــي أميــة وعثــان كان

هلــم الــدور الكبــر يف اإلســام ،ذلــك التعتيــم اإلعالمــي جعــل هــؤالء اليعرفــون مــن
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هــو اإلمــام (عليــه الســام) وكل مــا يعرفونــه عنــه انــه حيســد اخللفــاء وقــام بقتــل عثــان،
والدليــل عــى ذلــك مــا ذكرتــه املصــادر أن معاويــة أرســل كتــاب لإلمــام (عليــه الســام)

يبــن فضائلــه املزعومــة ،فأجابــه اإلمــام (عليــه الســام) بكتــاب يبــن فيــه فضائلــه ودوره

يف اإلســام مــع أقربائــه فأمــر معاويــة أصحابــه بقولــه(( :اخفــوا هــذا الكتــاب اليقــرؤه

أهــل الشــام فيميلــوا إىل ابــن أيب طالــب))( ،)156بــل أن أعالمــه املغــرض أوهــم أهــل
الشــام أن اإلمــام (عليــه الســام) اليصــي ،فقــد ذكــر انــه عندمــا استشــهد اإلمــام (عليــه

الســام) يف حمرابــه اســتغرب أهــل الشــام مــن ذلــك ،لذلــك نجــد أن اإلمــام (عليــه

الســام) قــد أشــار إىل مــا ذكرنــاه أنفــا» بقولــه..(( :مجعــوا مــن كل أوب ،وتلفظــوا مــن

كل شــوب ،ممــن ينبغــي أن يفقــه ويــؤدب ،ويعلــم ويــدرب ،ويــويل عليــه ،ويؤخــذ عــى
يديــه ،ليســو مــن املهاجريــن واألنصــار))( .)157

وهنــاك ســبب أخــر أشــار إليــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) عندمــا أجــاب عــى

ســؤال وجهــه إليــه عبيــدة الســلامين( )158عــن ســبب عــزوف النــاس عنــه وعــدم طاعتــه
كــا كانــوا يفعلــون ذلــك مــع أيب بكــر وعمــر بــان ذلــك يعــود لتغيــر طبائــع النــاس مــع

تغيــر الظــروف التــي واكبــت عهــده( .)159

وعــى الرغــم مــن تلــك األســباب التــي ذكرناهــا أنفــا» كانــت أســباب مهمــة يف

عــدم الطاعــة ،إال ان هنــاك ســبب مهــم جــد ًا أغفلــه الكثــر ،وهــو أن األغلبيــة مــن أهــل
الكوفــة وجنــده مل يكونــوا ينظــرون لإلمــام (عليــه الســام) بأنــه الــويص والــويل املأمــور

بطاعتــه مــن قبــل اهلل تعــاىل ومــن قبــل الرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) ،وإنــا كانوا

ينظــرون لإلمــام (عليــه الســام) بأنــه اخلليفــة الرابــع حســب الرتتيــب وانــه إنســان عــادي
كغــره ممــن ســبقه ،لذلــك كانــوا يعرتضــون عليــه ويــؤذوه ،فقــد ورد أن اإلمــام (عليــه
الســام) وبــخ أصحابــه يف أحــدى الغــارات وذكرهــم بالرســول(صىل اهلل عليــه والــه
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وســلم) وبأصحابــه قــام إليــه احــد األشــخاص وقــال لــه(( :مــا أنــت كمحمــد وال نحــن

كأولئــك الذيــن ذكــرت ،فــا تكلفنــا مــا الطاقــة لنــا بــه ،)160 ())..فهــم الينظــرون لــه نظرة
املؤمنــن بواليتــه واملجاهديــن مــن اجلهــا ،وهــذا بالطبــع عائــد لطــول الفــرة التــي مــرت
بعــد وفــاة الرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) وتســلم اخلالفــة أشــخاص غــره،

فإقــرار املجتمــع بالوصيــة والواليــة أمــر مهــم جــد ًا حتــى يمتثلــوا ألوامــره وتوجيهاتــه

وألمهيتهــا نــرى بــان اإلمــام (عليــه الســام) يــويص رفاعــة بــن شــداد((( :)161التســتعمل
مــن اليصدقــك وال يصــدق قولــك فينــا وإال فــاهلل خصمــك وطالبــك))( .)162

لذلــك نجــد أن الطاعــة العميــاء لإلمــام (عليــه الســام) متمثلــة بمجموعــة مــن

أصحابــه اخللــص الذيــن كانــوا يشــهدون بأنــه الــويل والــويص واملنصــب مــن قبــل اهلل
تعــاىل وانــه جيــب أن يتســلم اخلالفــة بعــد وفــاة الرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم)
وعــدوا مــن اخــذ اخلالفــة غاصــب هلــا كاألنصــار وغريهــم مــن أصحابــه اخللــص(،)163
فنجــد أن املؤمــن بأحقيــة اإلمــام (عليــه الســام) حتــى وان تعــرض لعقوبــات فانــه

الهيــرب إىل معاويــة أو يعــي أوامــر اإلمام(عليــه الســام) ونجــد ذلك واضــح من قول
نعيــم بــن دجاجــة( )164لإلمــام (عليــه الســام) عندمــا أمــر برضبــه ((يــا أمــر املؤمنــن أن
املقــام معــك لــذل ،وان فراقــك لكفــر))(  ،)165وهــذا يــدل عــى صعوبــة تطبيــق املبــادئ

التــي يريدهــا اإلمــام (عليــه الســام) مــن جهــة ،وإقــراره بأحقيتــه وواليتــه مــن جهــة
أخــرى ،لذلــك فــان االبتعــاد عنــه يعــد كفــر ًا وخروج ـ ًا عــى اإليــان.

وعــى العمــوم فــان اإلمــام عــي (عليــه الســام) مل يكــرث لتفــرق النــاس مــن حوله

والتحاقهــم بعــدوه وعــدو اإلســام معاويــة ،وهــو بذلــك يقــول(( :ال يزيــدين كثــرة
النــاس حــويل عــزة ،وال تفرقهــم عنــي وحشــة ،وال حتســبن ابــن أبيــك – ولــو أســلمه

النــاس – مترضع ـ ًا متخشــع ًا وال مقــر ًا للضيــم واهن ـ ًا ،وال ســلس الزمــام للقائــد ،وال

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

268

وطــئ الظهــر للراكــب املتعقــد ،ولكنــه كــا قــال اخــو بنــي ســليم:
فأن تسألين كيف أنت فأنين

صــبور عـلى ريب الزمان صـليب

علي أن ترى بـــي كآبــة
يـعز ّ

فيشمت عاد أو يسا ُء حبيب)( .)166

اخلامتة:
بســم اهلل أولــه وأخــره محــدا» كثــرا» وأصــي واســلم عــى نبــي الرمحــة حممــد والــه

الطيبــن الطاهريــن املعصومــن ،لقــد توصلــت الدراســة اىل النقــاط التاليــة-:

لقــد جــاء االمــام عيل(عليــه الســام) بمنهــج اصالحــي متكامــل للدولة االســامية

التــي فقــدت فيهــا مقومــات العدالــة يف الفــرة التــي تلــت استشــهاد الرســول(صل اهلل
عليــه والــه وســلم) ،وخاصــة يف فــرة حكــم عثــان بــن عفــان الــذي منــح خــرات

الدولــة اىل اقاربــه وغريهــم ممــن ســار بــركاب الســلطة.

أثبتــت الدراســة مــدى أثــر السياســة اإلداريــة واملاليــة التــي انتهجهــا اإلمــام

عــي (عليــه الســام) عــى ظهــور جبهــات املعارضــة التــي شــكلتها الفئــات املتــررة
وأصحــاب املصالــح واملطامــع السياســية ،حيــث اختــذت املعارضــة أســلوب التمــرد
والعصيــان وصــوالً إىل املواجهــات العســكرية وخــوض القتــال.

لألســف الشــديد مل يكــن معــاريض االمــام عيل(عليــه الســام) متوقــف عــى

انصــار الســلطة الســابقة ،وانــا تفــرق عــن االمــام عيل(عليــه الســام) بعــض املحســوبني

عليــه بســبب الطمــع يف االمــوال او احلصــول عــى املناصــب واهلــرب اىل معاويــة وهــذا

اليتناســب مــع فكــر االمــام عيل(عليــه الســام) الســيايس واالداري واملــايل.

والبعــض منهــم مل هيربــوا بســبب ماذكرنــا وانــا بســبب عــدم حتملهــم لطريــق

احلــق الــذي يمثلــه االمــام عيل(عليــه الســام) ،حتــى وصــف احدهــم هروبــه انــه
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بســبب((مرارة احلــق)).
هوامش البحث:
( )1اليعقــويب :تاريــخ اليعقــويب ( حتقيــق :العالمــة حممــد صــادق ال بحــر العلــوم الطباطبائــي،
النجــف االرشف  ،)1939 /ج ،2ص ،125ص154؛املســعودي :مــروج الذهــب ومعــادن
اجلوهــر( حتقيــق :حممــد حمــي الديــن عبــد احلميــد ،ط ـ  ،3القاهــرة ،)1958 /ج ،2ص،344
ص246؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ( حتقيــق :حممــد ابــو الفضــل ابراهيــم ،ط

ـ ،1بــروت  ،)1987 /ج ،5ص.12- 11

( )2لالســتزادة ينظر.ابــن ســعد:الطبقات الكــرى ( حتقيــق :حممــود ابراهيــم زايــد ،ط ـ ،1بــروت/
د :ت) ،ج ،3ص64؛ ابــن قتيبــة الدينــوري :اإلمامــة والسياســة املعــروف بتاريــخ اخللفــاء

(حتقيــق :عــي رشي ،بــروت  ،)1990 /ج ،1ص50؛ اليعقويب:تاريــخ ،ج ،2ص156؛ ابــن
أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،1ص.199

(  )3الروقــة بالضــم حســان مجــع رائــق ،وغــام وجاريــة روقــة وهــي أيضــا" الــيء اليســر واجلميــل،
وبالفتــح اجلــال الرائــق .ينظــر الفــروز آبــادي :القامــوس املحيــط ( د :م  /د :ت) ،ص.1147

(  )4الكلينــي :األصــول مــن الــكايف ( صححــه وعلــق عليــه :عــي اكــر الغفــاري ،ط ـ  ،6طهــران /
 ،)1968ج ،8ص 36؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،7ص.37

( )5لالســتزادة عــن ذلــك ينظــر .ابــن ســعد :الطبقــات الكــرى ،ج ،3ص71؛ ابــن قتيبــة الدينــوري:
اإلمامــة والسياســة ،ج ،1ص64 -62؛ البــاذري :انســاب األرشاف( حتقيــق :الشــيخ حممــد

باقــر املحمــودي ،ط ـ  ،2قــم املقدســة  ،)1995 /ص204؛ اليعقويب:تاريــخ ،ج ،2ص،153
161 ،158؛الطــري :تاريــخ أألمــم و امللــوك( حتقيــق وتعليــق االســتاذ .عبــد أ .عــي مهنــا ،ط

ـ ،1بــروت ،)1998 /ج ،4ص199 -198 ،125 ،16؛ ابــن اجلوزي:املنتظــم يف تاريــخ امللــوك
و األمــم املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واالمــم ( حتقيــق :حممــد ومصطفــى عبــد القــادر عطــا ،ط

ـ ،1بــروت  ،)1992 /ج ،5ص ،44ص45؛ ابــن األثــر ،الكامــل يف التاريــخ ( حتقيــق :أيب
الفــداء عبــد اهلل القــايض ،ط ـ  2بــروت  ،)1995 /ص284؛ ابــن أيب احلديداملعتــزيل:رشح هنــج

البالغــة ،ج ،3ص ،39ص44 -41؛ابــن كثــر :البدايــة والنهايــة ( حتقيــق :د .فالــح حســن ،ط ـ
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 ،1بــروت  ،)1987 /ج ،7ص.188

(  )6ينظــر .العيســاوي ،عــاء كامــل صالــح :االصــاح االداري يف عهــد اإلمــام عيل(عليــه الســام)
الرقابــة واملكافــاة يف العمــل االداري انموذجا"(بحــث غــر منشــور) ،ص.10-1

( )7لالســتزادة ينظــر .اليعقويب:تاريــخ ،ج171-170 ،2؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل:رشح هنــج
البالغــة ،ج ،3ص38؛النويــري :هنايــة االرب يف فنــون االدب (حتقيــق :حممــد رفعــت فتــح اهلل،
مراجعــة :ابراهيــم مصطفــى ،القاهــرة  )1975 /ج ،11ص92؛احلــر العاميل :وســائل الشــيعة اىل

حتصيــل الرشيعــة ( حتقيــق :مؤسســة اهــل البيــت ( عليهــم الســام) الحيــاء الــراث ،ط ـ  ،1قــم

املقدســة  )2003 /ج ،15ص..107

( )8لالســتزادة ينظــر .ابــو يوســف :اخلــراج (د :م  /د :ت) ،ص232؛الضبي االســدي :الفتنة ووقعة
اجلمــل ( حتقيــق :امحــد راتــب عرمــوش ،ط ـ ،1بــروت  )1971 /ص181؛الطربي:تاريــخ

االمــم ،ج ،4ص250؛ابــو حنيفــة الدينوري:اإلخبــار الطــوال ( حتقيــق :عبــد املنعــم عامــر،

القاهــرة  ،)1959 /ص151؛املغــريب :دعائــم اإلســام (القاهــرة  ،)1965 /ج ،1ص.395

( )9املسعودي :مروج الذهب ،ج ،2ص.362

( )10هنــج البالغــة( ضبــط نصــه ونظــم فهارســه العلميــة د .صبحــي الصالــح ،ط ـ 2بــروت /
 ،)1982ص 57؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،1ص 269؛ حممــد عبــده:

رشح هنــج البالغــة (القاهــرة  /د :ت) ،ج ،1ص.46

( )11ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،1ص.269

( )12أبــو حممــد ،طلحــة ابــن عبيــد اهلل بــن عثــان ابــن عمــروا التيمي.مــن أوائــل املســلمني اشــرك
يف حــروب الرســول(صىل اهلل عليــه والــه وســلم) بايــع اإلمام(عليــه الســام) ثــم نكــث وخــرج

مــع املتمرديــن يف معركــة اجلمــل قتلــه مــروان ابــن احلكــم يف نفــس املعركــة ســنة( 36هـــ657/م)
ينظــر .ابــن ســعد:الطبقات الكــرى ،ج 3ص250-244؛ابــن اجلوزي:صفــوة الصفــوة (حتقيــق:

حممــود فاخــوري و د .حممــد روايس قلعــة جــي ،بــروت  ،)1979 /ج ،1ص341– 336
؛الذهبي:تاريــخ اإلســام وطبقــات املشــاهري واالعــام (القاهــرة  ،)1948 /ج ،2ص -163

.166

( )13أبــو عبــد اهلل ،الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي بــن كالب
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القــريش االســدي ،اســلم يف بدايــة الدعــوة اإلســامية اشــرك يف مجيــع حــروب الرســول (صــى
اهلل عليــه والــه وســلم) بايــع اإلمــام عــي (عليــه الســام) ونكــث بيعتــه وخــرج عليــه يف معركــة
اجلمــل قتلــه ابــن جرمــوز بعــد انســحابه يف ســنة( 36هـــ657/م) ينظــر .البالذري:انســاب
اإلرشاف ،ص 170– 161؛ابــن اجلوزي:صفــوة الصفــوة ،ج ،1ص ،355-342الذهبي:ســر

أعــام النبــاء ( حتقيــق :شــعيب االرنــاؤوط ،وحممد نعيــم العرقســويس ،بريوتـــ  ،)1993 /ج،2
ص.158– 153

( )14أبــو عمــرو ،ســعيد بــن العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس ،بــن عبــد منــاف القــريش األمــوي،
قتــل والــده يــوم بــدر كافــر ًا عــى يــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،نشــأ يف حجــر عثــان –اشــرك

يف الفتوحــات اإلســامية وتــوىل الكوفــة لعثــان واملدينــة املنــورة ملعاويــة ثــم عزلــه تــويف ســنة(53
هـــ 673/م) وقيــل ســنة( 59هـــ 679/م) ينظر.ابــن اجلوزي:املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم،
ج ،5ص289– 96؛الذهبــي تاريــخ اإلســام ،ج ،2ص289– 286؛ابــن كثري:البدايــة والنهاية،
ج ،8ص 87-83؛ابــن حجــر العســقالين:اإلصابة يف متييــز الصحابــة ( حتقيــق :عــي حممــد

البجــاوي ،ط ـ  ،1بــروت  ،)1992 /ج ،3ص.108-107

( )15ابــو وهــب الوليــد بــن عقبــة بــن ايب معيــط بــن ايب عمــروا بــن اميــة بــن عبــد شــمس وامــه اروى
بنــت كريــز مــن بنــي عبــد شــمش وهــو اخــو عثــان يف ال رضاعــة ،واله الكوفــة ثــم عزلــه بعــد
ان رشب اخلمــر وصــى صــاة الصبــح باربــع ركعــات ،وصــف بالفســق.تويف يف الرقة.ينظــر .ابــن

ســعد:الطبقات الكــرى ،ج ،6ص25-24؛ ابــن خياط:تاريــخ خليفــة( حتقيــق:د .اكــرم ضيــاء
العمــري ،النجــف االرشف  ،)1967 /ص118؛ ابــن األثــر :أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة

(طهــران  ،)1957 /ج ،5ص.92-90

(  )16أبــو عبــد اهلل ،عمــرو بــن العــاص بــن وائــل الســهمي القــريش.كان مــن اشــد النــاس عــى
اإلسالم.اســلم يف صلــح احلديبيــة.واله الرســول(صىل اهلل عليــه والــه وســلم)إمرة جيــش ذات
السالســل واســتعمله عــى عامن.اشــرك يف العديــد مــن الفتوحــات يف زمــن عمــر وواله عــى

مرص.انحــاز إىل جانــب معاويــة وعــرف باملكــر والدهــاء واخلديعة تويف يف ســنة( 43هـــ 663/م).
ينظر.الكندي:كتــاب الــوالة والقضاة(تصحيح:رفــن كســت ،بــروت )1908/ص10-6؛ابــن

األثــر :أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ،ج ،4ص118-115؛الذهبي:تاريــخ اإلســام ،ج ،2
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ص 35؛ابــن تغــري بردي:النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهرة(حتقيق:حممــود مصطفــى

عبــد القــادر عطــا ،ط ،1-القاهــرة ،)1985/ج ،1ص.116-113

(  )17عقبــة بــن أيب معيــط واســم أيب معيــط أبــان بــن أيب عمــرو واســم أيب عمــرو ذكــوان بــن أميــة
القــريش ،كان مــن ألــد أعــداء الرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) بالغ يف إيــذاء الرســول (صىل

اهلل عليــه والــه وســلم) حتــى كان مــع أيب هلــب يطرحــان الــروث عــى بابــه عــرف بلقــب عــدو اهلل

أهلكــه اهلل تعــاىل يف معركــة بــدر كافــر ًا .ينظــر .ابــن ســعد:الطبقات الكــرى ،ج ،1ص-201

202؛ ابــن هشــام :ســرة النبــي ( صــى اهلل عليــه والــه وســلم) (حتقيــق :طــه عبــد الــرؤوف ،ط

ـ  ،1بــروت  ،)1991 /ج ،2ص263 ،207؛ ابــن خيــاط :الطبقــات ( حتقيــق د .اكــرم ضيــاء
العمــري ،ط ـ ،2الريــاض  ،)1982 /ص11؛ ابــن عبــد الــر النمــري :االســتيعاب يف معرفــة

االصحــاب ( حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،ط ـ  ،1بــروت  ،)1960 /ج ،2ص.789

( )18أبــو ســعيد العــاص بــن أميــة القــريش ،كان عــدو ًا هلل ورســوله (صــى اهلل عليــه والــه وســلم)
ومــن املناوئــن للدعــوة اإلســامية أهلكــه اهلل تعــاىل يف معركــة بــدر كافــر ًا عــى يــد اإلمــام عــي

(عليــه الســام) ينظــر .ابــن ســعد:الطبقات الكــرى ،ج ،5ص31؛ ابــن عبــد الــر النمــري:
االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،ج ،2ص622؛ ابــن حجــر العســقالين :اإلصابــة ،ج،3
ص -)19 (.107ابــن هشــام :ســرة النبــي ،ج ،3ص264؛ اليعقــويب :تاريــخ ،ج ،2ص165؛
ابــن عبــد الــر النمــري :االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،ج ،2ص622؛ ابــن أيب احلديــد

املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،7ص.38

( )20أبــو مــروان احلكــم ابــن أيب العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف القــريش األمــوي
عــم عثــان بــن عفــان ،اســلم يــوم فتــح مكــة جمــر ًا ،أخرجــه الرســول (صــى اهلل عليــه والــه
وســلم) مــن املدينــة إىل الطائــف ألفعالــه املشــينة وحماولــة إيــذاء املســلمني ولعنــه ،أعــاده عثــان يف

خالفتــه تــويف ســنة( 651/31م) وقيــل ســن( 32هـــ652/م) .ينظــر .ابــن عبــد الــر النمــري:

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،ج ،1ص360- 395؛ الذهبــي :تاريــخ اإلســام ،ج،2
ص97 -95؛ ابــن حجــر العســقالين :اإلصابــة ،ج ،2ص.105 – 104

( )21ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،1ص.339

(  )22اليعقــويب :تاريــخ ،ج ،2ص153؛ الطــري :تاريــخ األمــم وامللــوك ،ج ،4ص 24-22؛
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املســعودي :مــروج الذهــب ،ج ،2ص145؛ ابــن األثــر :الكامــل يف التاريــخ ،ج ،3ص4؛ ابــن
أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،17ص234 ،230؛ املجلــي :بحــار األنــوار (

حتقيــق ونــر :مؤسســة الوفــاء ،بــروت  ،)1984 /ج ،76ص.99

( )23ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،7ص.42

(  )24الطربي :تاريخ األمم وامللوك ،ج ،4ص.622

( )25اليمن:وحدودهــا مابــن عــان إىل نجــران ثــم يلتــوي عــى بحــر العــرب إىل عــدن إىل الشــجر
وســميت باليمــن ألهنــا عــن يمــن الكعبــة وقيــل أهنــا ســميت بذلــك قبــل إن تعــرف الكعبــة ألهنــا

عــن يمــن الشــمس أو بتيمــن ابــن قحطــان لتيامنهم.ينظــر .البكــري :معجــم مــا اســتعجم مــن
اســاء البــاد واملواضــع ( حتقيــق :مصطفــى الســقا ،ط ـ  ،)1983 / ،3ج ،4ص1401؛ ياقــوت
احلمــوي :معجــم البلــدان ( حتقيــق :صــاح بــن ســامل املــرايت ،ط ـ  ،1بــروت  ،)1997 /ج،5

ص.449-447

( )26ابن قتيبة الدينوري :اإلمامة والسياسة ،ج.71 ،1

(  )27العقاد ،عباس حممود :عبقرية اإلمام عيل (بريوت  /د :ت) ،ص.92

( )28الياممة:مأخــوذة مــن اســم طائــر يقــال لــه اليــام واحدتــه ياممــة ،وهــي مدينــة تقــع يف اإلقليــم
الثــاين وقيــل الثالــث وهــي معــدودة مــن نجــد وتبعــد عــن البحريــن عــرة أيــام وقاعدهتــا حجــر
وهــي مــن أحســن بــاد اهلل وأكثرهــا خــر ًا وشــجر ونخــل ينظــر ياقــوت احلموي:معجــم البلــدان،
ج ،5ص.442

( )29البحرين:بلــد مشــهور بــن البــرة وعــان وهــى يف اإلقليــم الثــاين وقيــل يف الثالــث وهــو اســم
جامــع لبــاد عــى ســاحل بحــر اهلند.وهجــر قصبتهام.وقيــل أهنــا مــن أعــال العراق.وحدهــا مــن

عــان ويشــمل الياممة.ينظــر البكــري :معجــم مــا اســتعجم ،ج ،1ص228؛ ياقــوت احلمــوي:
معجــم البلــدان ،ج ،1ص.349-346

( )30اليعقويب :تاريخ ،ج ،2ص.167

( )31ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،1ص.231

( )32وكيــع :أخبــار القضــاة ( حتقيــق وتعليــق :عبــد العزيــز مصطفــى املراغــي ،بــروت  /د :ت)،
ج ،3ص21؛ ابــن عبــد ربــه :العقــد الفريــد ( رشح وصححــه وعنــون موضوعاتــه ورتــب
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فهارســه :امحــد الزيــن ،امحــد امــن ،ابراهيــم االبيــاري ،القاهــرة  ،)1967 /ج ،1ص121؛
املــاوردي :أدب الدنيــا والديــن ( حتقيــق :مصطفــى الســقا ،بغــداد  ،)1983 /ص220؛ حمــب
الديــن الطــري :ذخائــر العقبــى يف مناقــب ذوي القربــى ( تقديــم ومراجعــة :مجيــل ابراهيــم

حبيــب ،بغــداد ،)1984 /ص.212

( )33ينظــر .ابــن قتيبــة الدينــوري :اإلمامــة والسياســة ،ج71 ،1؛ اليعقــويب :تاريــخ ،ج ،2ص:167
الطــري :تاريــخ األمــم وامللــوك ،ج ،4ص.622

(  )34ابــن عقــدة الكــويف218 :ـ فضائــل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ( مجعــه ورتبــه وقــدم لــه:
عبــد الــرزاق محــد حســن حــرز الديــن ،ط ـ  ،1قــم املقدســة  ،)2001 /ص93؛ ابن شهراشــوب:
مناقــب آل أيب طالــب (عليهــم الســام) (قــم املقدســة ،)1959 / ،ج ،2ص421؛ ابــن أيب احلديد
املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،7ص.40

( )35ابــن عقــدة الكــويف :فضائــل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،ص 95- 93؛ ابــن شــهر اشــوب:

مناقــب آل أيب طالــب ،ج ،2ص421؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،7ص41
.42-

(  )36ينظــر ذلــك يف .حســن ،إبراهيــم حســن :تاريــخ اإلســام الســيايس والدينــي والثقــايف ( طـــ
 ،7القاهــرة ،)1964/ ،ج ،1ص268 -267؛ جــرداق ،جــورج :اإلمــام عــي صــوت العدالــة
اإلنســانية (بــروت  )1959 /عــي وحقــوق االنســان ،ج ،1ص 191؛ عــي وعــره ،ج،4

ص 66- 64؛ امحــد شــلبي :التاريــخ اإلســامي واحلضــارة اإلســامية ،ج 1ـ العــرب قبــل

اإلســام الســرة النبويــة العطــرة ـ الدعــوة اإلســامية وفلســفتها ـ اخللفــاء الراشــدون ( ط ـ،5
القاهــرة  ،)1970 /ج ،1ص335؛ ،حممــد :اخلالفــة ونشــأة األحــزاب اإلســامية ( ط ـ ،2
بــروت  /د :ت) ،ص.112

(  )37عثــان ،حممــد عبــد الزهــراء :املعارضــة السياســية يف جتربــة أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ( ط
ـ ،1بــروت  ،)2003 /ص.48- 47

(  )38ياســن ،نجــان :تطــور األوضــاع االقتصاديــة يف عــر الرســالة والراشــدين ( ط ـ  ،1بغــداد /
 ،)1991ص.294

( )39ابــو ســعيد ويقــال ابــو خارجــة زيــد بــن ثابــت بــن الضحــاك بــن زيــد بــن لــوذان بــن عمــرو مــن
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بنــي النجــار اخلزرجــي االنصــاري ،مــن صحابــة الرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) تــويف

ســنة (45هـــ )665/وعمــره ( )65ســنة .ينظــر .الذهبــي :ســر اعــاء النبــاء ،ج ،2ص 426
ـ .441

( )40املســعودي :مــروج الذهــب ،ج ،2ص342؛ عبــاس حممــود العقــاد :عبقريــة االمــام عــي،
ص.64

( )41العقيــق :يطلــق هــذا االســم عــى كل مســيل مــاء شــقه الســيل يف األرض فأهنــره ووســعه عقيــق،
ويف بــاد العــرب أربــع اعقــة وهــي أوديــة عاديــة شــقتها الســيول ،وهــذا هــو عقيــق تابــع للمدينــة
وفيــه عيــون ونخــل وهــو مــا يــي احلــرة مابــن ارض عــروة بــن الزبــر إىل قــر املراجل.ينظــر.

ياقــوت احلمــوي :معجــم البلــدان ،ج ،4ص.139-138

( )42أبــو األســود مقــداد بــن عمــرو بــن ثعلبــة بــن مالــك بــن ربيعــة القضاعــي الكنــدي ،يقــال
لــه املقــداد بــن األســود ألنــه تربــى يف حجــر األســود بــن عبــد يغــوث الزهــري فتبنــاه وقيــل
بــل انــه اســود اللــون وقيــل انــه أصــاب دم يف كنــده فهــرب إىل مكــة وحالــف االزد .وكان مــن

الســابقني يف اإلســام وشــهد بــدر تــويف ســنة( 33هـــ653/م) .ينظــر أبــو نعيــم االصبهــاين :حليــة
األوليــاء وطبقــات األصفيــاء ( حتقيــق :حســام الديــن املقــديس ،ط ـ  ،4القاهــرة  ،)1985 /ج،1

ص 186 -172؛ ابــن عبــد الــر النمــري :االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،ج ،4ص1480
 1482-؛ ابــن اجلــوزي :صفــوة الصفــوة ،ج ،1ص 426- 423؛ الذهبــي :ســر أعــام النبــاء،

ج ،1ص.389 -385

(  )43املســعودي :مــروج الذهــب ،ج ،2ص343 -342؛ عبــاس حممــود العقــاد :عبقريــة االمــام
عــي ،ص.64 -63

(  )44ابــن ســعد:الطبقات الكــرى ،ج ،3ص 136 -124؛ النويــري :هنايــة االرب ،19 ،ص452
؛ ابــن كثــر :البدايــة والنهايــة ،ج ،7ص.164 -136

( )45اإلســكندرية :وهــي مدينــة يف مــر بناهــا االســكندر املقــدوين فســميت باســمه وهــي تقع قرب
كــوره اجلــوف الغــريب وكورتــا أخنــا ورشــيد ويقــال أهنــا ذات العــاد وهنــاك أيضــا» اإلســكندرية
يف العــراق .ينظــر .ياقــوت احلمــوي :معجــم البلــدان ،ج ،1ص.155 ،124

(  )46ينظــر ذلــك يف .ابــن ســعد:الطبقات الكــرى ،ج ،3ص 110 – 108؛ املســعودي :مــروج
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الذهــب ،ج ،2ص342؛ النويــري :هنايــة االرب ،ج ،20ص 100 -97؛ ابــن العــاد احلنبــي:

شــذرات الذهــب يف اخبــار مــن ذهــب ( حتقيــق :شــعيب االرنــاؤوط ،حممــد نعيــم العرقســويس،

ط ـ  ،9بــروت  ،)1993 /ج ،1ص 43؛ عبــاس حممــود العقــاد :عبقريــة االمــام عــي ،ص.63

(  )47الســاج :رضب مــن الشــجر وهــو أيضــا» الطيلســان األخــر واألســود ومجعــه ســيجان ينظــر.
الفــروز آبــادي :القامــوس املحيــط ،ص 249؛الــرازي :خمتــار الصحــاح ( حتقيــق :حممــود خاطــر،
بــروت  ،)1995 /ص.134

(  )48املســعودي :مــروج الذهــب ،ج ،2ص342؛ الذهبــي :ســر أعــام النبــاء ،ج ،1ص316
؛ الســخاوي :التحفــة اللطيفــة يف تاريــخ املدينــة الرشيفــة ( حتقيــق :عزيــز اهلل العطــاري ،ط ـ ،1
بــروت  ،)1993 /ج ،2ص.146 -145

(  )49ابن كثري البداية والنهاية ،ج ،7ص.134

( )50ابــو ذر جنــدب بــن جنــادة الغفــاري ،مــن خــرة اصحــاب الرســول حممد(صــى اهلل عليــه والــه
وســلم) ،وصــف بانــه صــادق اللهجــة وعــرف بالــورع والتقــوى والزهــد والعلــم.كان مــن
املوالــن لإلمــام عيل(عليــه الســام).وقام بانتقــاد عثــان والثــورة بوجهــه بســبب تبذيــره ملــال

املســلمني فنفــاه لبــاد الشــام ثــم اعــاده معذبــا» مهانا»ثــم نفــاه اىل الربــذة وتــويف هنــاك وحيــدا»

يف ســنة(32هـ652/م).ينظر .اليعقــويب :تاريــخ ،ج ،2ص161-159؛ الطــري :تاريــخ األمــم
وامللــوك ،ج ،3ص54؛ املســعودي :مــروج الذهــب ،ج 351 - 348 ،2؛ ابــن أيب احلديد املعتزيل:

رشح هنــج البالغــة ،ج ،8ص 257 -256؛الذهبي:تاريــخ االســام ،ج ،2ص.115-111

( )51ينظــر اليعقــويب :تاريــخ ،ج ،2ص159؛ الطــري :تاريــخ األمــم وامللــوك ،ج ،3ص ،54ج،4
ص 31 -30؛ املســعودي :مــروج الذهــب ،ج 349 - 348 ،2؛ ابــن اجلــوزي :صفــوة الصفــوة،

ج ،1ص 596؛ ابــن األثــر :الكامــل يف التاريــخ ،ج ،3ص10؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل:رشح

هنــج البالغــة ،ج ،19ص 446 -442؛ الذهبــي :ســر أعــام النبــاء ،ج ،2ص 70؛ احلارثــي:
منــن الرمحــن يف رشح املنظومــة املســاة بوســيلة الفــوز واآلمــان (علــق عليهــا ورشحهــا الشــيخ

جعفــر حممــد النقــدي ،النجــف االرشف ،)1915 /ص.247

( )52ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،1ص.114

(  )53هنج البالغة ،ص.114
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(  )54عــارة ،حممــد وآخــرون :عــي ابــن آيب طالــب ـ نظــرة عرصيــة جديــدة ( ط ـ ،3د:م ،)1980 /
ص.272

( )55هنــج البالغــة ،ص 42؛ الكلينــي :األصــول مــن الــكايف ،ج ،1ص 369؛ حممد عــاره وآخرون:
عــي ابــن أيب طالــب نظــرة عرصية جديــدة ،ص.27

( )56ابــو اليقضــان ،عــار بــن يــارس بــن عامــر بــن مالــك بــن كنانــة بــن قيــس املذحجــي العبــي
مــوىل بنــي خمــزوم ،مــن نجبــاء صحابــة الرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) مــن الســابقني

لالســام وممــن عــذب يف اهلل وابويــه اول شــهيدين يف االسالم.شــهد مجيــع معــارك الرســول(صىل
اهلل عليــه والــه وســلم).كان مــن املوالــن لالمــام عــي (عليــه الســام) ومــن املدافعــن عــن حقــه

اشــرك يف اجلمــل وقتلتــه الفئــة الباغيــة يف معركــة صنــن ســنة( 37هـــ657/م) ،وعمــره( )93

ســنة ينظر:ابــن ســعد:الطبقات الكــرى ،ج ،3ص254-246؛ ابــن اجلوزي:صفــوة الصفــوة،
ج ،1ص.446-442

(  )57مل اعثر عىل ترمجته.

( )58ابــن عقــدة الكــويف :فضائــل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،ص93؛ ابــن شــهر اشــوب :مناقب
آل أيب طالــب ،ج ،2ص421؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،7ص.41-40

( )59ابــن عقــدة الكــويف :فضائــل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،ص 94 -93؛ ابــن شــهر اشــوب:
مناقــب آل أيب طالــب ،ج ،2ص421؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :ش رح هنــج البالغــة ،ج،7
ص.42-41

(  )60ابــن عقــدة الكــويف :فضــاءل االمــام عيل(عليــه الســام) ،ص 95 – 93؛ ابــن شــهر أشــوب:

مناقــب آل أيب طالــب ،ج ،2ص 421؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،7ص41
.42-

( )61اهلــايل العامــري :الســقيفة ( حتقيــق وتعليــق :احلســني العلــوي النجفــي ،د :م  /د :ت)،
ص.132

(  )62ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،7ص.42

( )63ينظر -2 .من هذا البحث(العصيان والتمرد املسلح) ،ص.11-6

(  )64ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،7ص ،39 -38ورواه اليعقــويب :تاريــخ،
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ج ،2ص[ 165بلفــظ خمتلــف].

( )65الضبــي االســدي :الفتنــة ووقعــة اجلمــل ،ص99؛ الطــري :تاريــخ االمــم ،ج ،4ص165؛ أبــو
حنيفــة الدينــوري :االخبــار الطــوال ،ص141؛ النويــري :هنايــة االرب ،ج ،20ص.22

(  )66ابــن أيب احلديــد املعتــزيل:رشح هنــج البالغــة ،ج ،15ص167؛ املجلــي :بحــار االنــوار،
ج ،33ص .110

( )67ابــو عمــرو جريــر بــن عبــداهلل بــن مالــك بــن نــر بــن ثعلبــة بــن جشــم بــن عــوف البجــي
القــري ،ادرك النبــي حممد(صــى اهلل عليــه والــه وســلم) وبايعــه يف ســنة( 10هـــ631/م)،

اشــرك يف معركــة القادســية وارســل مــن قبــل االمــام عيل(عليــه الســام) رســوال» اىل معاويــة.

تــويف ســنة( 54هـ674/م).ينظــر .الذهبــي :ســر أعــام النبــاء ،ج ،2ص 537-530؛ابــن
حجــر العســقالين :هتذيــب التهذيــب ( ط ـ ،1بــروت  ،)1984 /ج ،2ص.64-63

( )68املنقــري :وقعــة صفــن ( ط ـ  ،2قــم املقدســة  ،)1983 /ص 55؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل:
رشح هنــج البالغــة ،ج ،3ص.87

( )69هنــج البالغــة ،ص 368؛ املنقــري :وقعــة صفــن ،ص55؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج
البالغــة ،ج ،3ص87؛ ج ،14ص.45

( )70الدمشــقي:جواهر املطلــب يف مناقــب عيل(حتقيــق :الشــيخ حممــد باقــر املحمــودي ،ط ،1قــم
املقدســة ،)1995/ج ،1ص.371

( )71كتاب الفتوح ( حتقيق :عيل شريي ،ط ـ ،1بريوت  ،)1991 /ج ،2ص.522

( )72عبــد الكاظــم ،حــارس رميــي :كتــاب وقعة صفــن للمنقري -دراســة حتليلية(رســالة ماجســتري
غري منشــورة ،كليــة اآلداب ،جامعة البــرة ،)2014/ص.145-144

( )73لالســتزادة ينظــر .ابــن ايب احلديــد املعتــزيل:رشح هنــج البالغــة ،ج ،4ص75؛البحــراين :غايــة
املــرام وحجــة اخلصــام يف تعيــن االمــام مــن طريــق اخلــاص والعــام( حتقيــق :عــي عاشــور،
بــروت/د:ت) ،ص287؛

( )74ابــن قتيبــة الدينوري:اإلمامــة والسياســة ،ج ،1ص 103؛املســعودي :مــروج الذهــب ،ج،2
ص.362

(  )75ينظــر ذلــك يف .هنــج البالغــة ،ص49؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج،1
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ص 188 -184؛ جعفــر ،نــوري :عــي ومناوئــوه ( قــدم لــه :األســتاذ عبــد اهلــادي مســعود،
راجعــه وعلــق عليــه :الســيد مرتــى الرضــوي ،طـــ ،4القاهــرة  ،)1976 /ص 70 -69؛ عبــد
الزهــراء عثــان حممــد :املعارضــة السياســية ،ص.66

( )76مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،ج ،2ص.352 – 351

( )77ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،2ص.140 -139
( )78اليعقويب :تاريخ ،ج ،2ص.163

(  )79أبــو الطفيــل عامــر بــن وائلــة وقيــل واثلــة بــن عبــد اهلل بــن عمــر الكنــاين الليثــي رأى النبــي
(صــى اهلل عليــه والــه وســلم) وهــو شــاب وحفــظ عنــه أحاديــث ،وهــو مــن الفرســان ،وعــد أخــر
مــن تــويف مــن الصحابــة ،تــويف ســنة ( 100هـــ 719/م)وقيــل ســنة(  102هـــ 721/م)وقيــل

ســنة( 107هـــ 726/م) .ينظــر .أبــو نعيــم االصبهــاين :حليــة األوليــاء ،ج ،1ص190؛ ابــن حجر
العســقالين :اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،ج ،5ص605؛ هتذيــب التهذيــب ،ج ،7ص.295

( )80الشــيخ املفيد:االمــايل( ط ـ  ،1قــم املقدســة  ،)1992 /ص115؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل:
رشح هنــج البالغــة ،ج ،3ص.42

( )81ابــو ايــوب خالــد بــن يزيــد بــن كليــب اخلزرجــي االنصــاري ،مــن خــرة اصحــاب الرســول
حممد(صــى اهلل عليــه والــه وســلم) ،تــوىل واليــة املدينــة املنــورة بعــد ســهل بــن حنيــف اال انــه

تركهــا يف غــارة بــر بــن ارطــأة يف ســنة(  39هـــ  659 /م) .واســتخلف شــخص مــن األنصــار
مكانــه ،استشــهد يف القســطنطينية ســنة(  51هـــ  671 /م) .ينظــر .ابــن ســعد :الطبقــات الكربى،
ج ،3ص 384 ،201ـ  385؛ ابــن خيــاط :تاريــخ خليفــة ،ج ،1ص 184؛ الذهبي:ســر اعــام
النبــاء ،ج ،3ص  410 ،404؛ ابــن حجــر العســقالين :االصابــة يف متييــز الصحابــة ،ج ،2ص

 234؛ الســخاوي :التحفــة اللطيفــة ،ج ،1ص 314ا.

(  )82ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،8 ،ص.44

( )83امحد شلبي :التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية ،ج ،1ص.330

(  )84ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،1ص.231-230

( )85الطــري :تاريــخ األمــم و امللــوك ،ج ،4ص175؛ابــن األثــر :الكامــل يف التاريــخ ،ج،3
ص .10
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( )86ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ج ،1ص.231

( )87الضبــي أألســدي :الفتنــة ووقعــة اجلمــل ،ص101؛ ابــن اجلوزي:املنتظــم يف تاريــخ امللــوك و
األمــم ،ج ،5ص176؛ النويري:هنايــة االرب ،ج ،20ص23؛ابــن كثري:البدايــة والنهايــة ،ج،7

ص.230

(  )88ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،1ص.233-232

( )89لالســتزادة عــن معركــة اجلمــل ينظــر .الضبــي أألســدي :الفتنــة ووقعــة اجلمــل ،بمختلــف
صفحاتــه ؛ البــاذري :أنســاب أألرشاف ،ص 161-129؛ اليعقــويب :تاريــخ ،ج ،2ص-168

170؛ أبــو حنيفــة الدينــوري االخبــار الطــوال153 -144 ،؛ الشــيخ املفيــد :اجلمــل والنــرة

لســيد العــرة يف حــرب البــرة ( ط ـ  ،1قــم املقدســة  ،)1992 /بمختلــف صفحاتــه.

( )90هنــج البالغــة ،ص250- 249؛ الشــيخ الطــويس :االمــايل ( قــدم لــه :العالمــة الســيد حممــد
صــادق بحــر العلــوم ،النجــف االرشف  ،)1964 /ص172؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح

هنــج البالغــة ،ج ،10ص.5- 4

(  )91ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،1ص.311

( )92أبــو ُه َر ْيـ َـرة عمــر بــن عامــر بــن عبــد وقيــل ســكني بــن عمــر وقيــل عبــد اهلل بــن عمــرو وقيــل

عبــد الرمحــن بــن صخــر الــدويس وقيــل غــر هــذا ،صحــايب حمــدث وفقيــه وحافــظ أســلم ســنة( 7
هـــ628 /م) ،كان مــن اكثــر الصحابــة روايـ ًة وحف ًظــا للحديــث النبــوي .وأخــذ عنــه عبــد الرمحــن

بــن هرمــز وغــره .تــوىل أبــو هريــرة واليــة البحريــن يف عهــد عمــر بــن اخلطــاب ،كمــل تــوىل إمــارة
املدينــة مــن ســنة(  40هـــ 660 /م)حتــى ســنة(  41هـــ661 /م) .وبعدهــا لــزم املدينــة املنــورة

حتــى وفاتــه ســنة ( 59هـ678/م).ينظر.ابــن االثري:اســد الغابــة ،ج ،3ص301؛ ابــن حجــر

العســقالين :هتذيــب التهذيــب ،ج ،12ص.240-237

( )93أبــو الــدرداء عويمــر بــن مالــك بــن قيــس بــن أميــة األنصــاري اخلزرجــي ،مــن صحابــة
الرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) .واله معاويــة قضــاء دمشــق يف خالفــة عمــر .تــويف يف
الشــام ســنة( 32هـــ652/م) واألصــح تــويف بعــد صفــن .ينظر.ابــن اجلــوزي :صفــوة الصفــوة،
ج ،1ص643-627؛ابــن حجــر العســقالين :اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،ج ،4ص.747

(  )94اهلاليل العامري :السقيفة ،ص.174-173
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(  )95اهلاليل العامري :السقيفة ،ص.176-175
(  )96اهلاليل العامري :السقيفة ،ص.176

( )97اهلاليل العامري :السقيفة ،ص.178 -177
( )98السقيفة ،ص.109

( )99ابــو عبــد اهلل ،النعــان بــن بشــر بــن ســعد مــن بنــي احلــارث اخلزرجــي االنصاري.وهــو اول
مولــود ولــد لالنصــار بعــد اهلجــرة ،انضــم اىل معاويــة وقــاد غــاره عــى عــن التمــر.واله معاويــة

عــى الكوفــة ثــم عزله.قتلــه اهــل محــص ســنة( 65هـــ 685/م) .ينظــر :الثقفــي :االســتنفار
والغــارات :ج ،2ص310-307؛الطــري :تاريــخ االمــم وامللــوك ،ج  ،4ص384؛ابــن حجــر

العســقالين:اإلصابة يف متييــز الصحابــة ،ج ،6ص.44

( )100نائلــة بنــت الفرافصــه الكالبيــة .كانــت نرصانيــة ثــم أســلمت قبــل أن يتزوجهــا عثــان يف
ســنة( 28هـــ648/م) .وهــي التــي أرســلت ملعاويــة قميــص عثــان بيــد النعــان بــن بشــر .ينظــر
ابــن ســعد :الطبقــات الكــرى ،ج ،8ص483؛ الذهبي:ســر أعــام النبــاء ،ج ،3ص136؛ ابــن

كثــر :البدايــة والنهايــة ،ج ،19ص.284

( )101املســعودي :مــروج الذهــب ،ج ،2ص 362؛ بروكلــان ،كارل:تاريــخ الشــعوب اإلســامية
(ترمجة:نبيــه أمــن ومنــر البعلبكــي ،ط ،4-بــروت  ،)1965/ص.115

( )102املسعودي :مروج الذهب ،ج ،2ص 363؛ حممد عامرة :اخلالفة ،ص.113

(  )103أبــو حممــد عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هشــام الســهمي ،هاجــر مــع والــده
بعــد فتــح مكــة ،اشــرك مــع معاويــة يف صفــن وقيــل انــه مل يقاتــل عــدّ مــن املحدثــن .اختلــف يف

تاريــخ وفاتــه واألرجــح انــه تــويف ليــايل احلــرة ســنة ( 62هـــ682/م) .وعمــره ()72ســنة .ينظــر.
البخــاري :التاريــخ الكبــر ( حتقيــق :الســيد هاشــم النــدوي ،بــروت  /د :ت) التاريــخ الكبــر،

ج ،5ص5؛ الربيعــي :تاريــخ مولــد العلــاء ووفياهتــم ( حتقيــق د .عبــد اهلل امحــد ســليامن احلمــد،

ط ـ  ،1الريــاض  ،)1990 /ج ،1ص186 ،176؛ ابــن أيب حاتــم :اجلــرح والتعديــل (ط ـ،1
بــروت  ،)1952 /ج ،5ص16؛ أبــو نعيــم االصبهــاين :حليــة األوليــاء ،ج ،1ص293- 283؛
القيــراين :تذكــرة احلفــاظ ( ط ـ  ،1الريــاض  ،)1995 /ج ،1ص.42 -41

( )104حممــد بــن عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هشــام الســهمي ،تــويف النبــي (صــى اهلل عليــه والــه
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وســلم) وهــو صغــر الســن ،شــهد صفــن وقاتــل مــع والــده فيهــا .ينظــر ابــن عبــد الــر النمــري:

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،ج ،3ص.1376- 1375

( )105ينظــر ذلــك يف ابــن ســعد:الطبقات الكــرى ،ج ،4ص256؛ البــاذري :انســاب اإلرشاف،
ص 199 -193؛ اليعقــويب :املصــدر الســابق ،ج ،2ص 64-60؛ النويــري :هنايــة االرب،

ج ،20ص240؛ الذهبــي :ســر أعــام النبــاء ،ج ،3ص.72

(  )106ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،3ص.182

(  )107الثقفــي :االســتنفار والغــارات ( ط ـ  ،1قــم املقدســة  ،)1989 /ج ،1ص46؛ ابــن أيب

احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،2ص 197؛ املجلــي :بحــار االنــوار ،ج ،41ص.133

(  )108ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،7ص.38

(  -)109اليعقــويب :تاريــخ ،ج ،2ص165؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج،7
ص.39

( )110ابــو ســعد وقيــل ابــو عبــد اهلل ســهل بــن حنيف بــن واهــب االويس االنصــاري ،ارســله اإلمام
عــي (عليــه الســام) واليــا عــى الشــام ففشــل يف الوصــول اليهــا ،وبعدهــا اســتخلفه عــى املدينــة
عنــد خروجــه ملعركــة اجلمــل ثــم اقــره عليهــا واليــا .عــزل يف ســنة(  37هـــ  657 /م)واســتخلصه
لنفســه يف معركــة صفــن .وعــن يف نفــس الســنة عامــا عــى فــارس فاخرجــه اهــل فــارس منهــا

ســنة(  39هـــ  659/م) ،تــويف ســنة(ت 39هـــ 659 /م).ينظــر ترمجتــه .الطــري :تاريــخ االمــم

وامللــوك ،ج ،4ص  176ـ350؛ ابــن اجلوزي:املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واالمــم ،ج ،5ص 82ـ

137؛ ابــن االثــر :الكامــل يف التاريــخ ،ج ،3ص 225 ،114؛ ابــن حجــر العســقالين :االصابــة

يف متييــز الصحابــة ،ج ،1ص.375

(  )111االيضاع :اإلرساع .ينظر هنج البالغة ،املحقق ،ص ،708هامش .4386
( )112هنج البالغة ،ص .461

( )113ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،18ص.53

( )114ابــو ابراهيــم مالــك بــن احلــارث بــن يغــوث ابــن مســلمة بــن ربيعــة النخعــي املعــروف
باالشــر ،كان مــن خــرة اصحــاب االمــام عيل(عليــه الســام) ومــن قــادة جيشــه املوصفــن

بالشــجاعة والعلــم واحلكمــة ،تــوىل واليــة اجلزيــرة الفراتيــة منــذ ســنة( 36هـــ  656 /م)وكان
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مقــر اقامتــه يف مدينــة املوصــل وظــل واليــا» عليهــا حتــى ســنة( 39هـــ  659 /م)عندمــا اســتدعاه

اإلمــام عــي (عليــه الســام) وواله عــى مــر .فدبــر معاويــة لــه مؤامــرة دنيئــة الغتيالــه يف نفــس

الســنة قبــل ان يصــل اىل مــر استشــهد ســنة (39هـــ  659 /م).ينظــر ترمجتــه .ابــن ســعد:
الطبقــات الكــرى ،ج ،6ص  213؛ اليعقــويب :تاريــخ اليعقــويب ،ج ،2ص  181؛ الثقفــي:

االســتنفار والغــارات ،ج ،1ص 46؛ الطــري :تاريــخ األمــم وامللــوك ،ج ،4ص 199ـ ،200
ص  237 ،278 ،270 ،209ـ .238

(  )115الثقفــي :االســتنفار والغــارات ،ج ،1ص 46؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة،
ج ،2ص197؛ املجلــي :بحــار االنــوار ،ج ،41ص.133

( )116سورة البقرة ،آية .249

(  - )117الثقفــي :االســتنفار والغــارات ،ج ،1ص 46؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج
البالغــة ،ج ،2ص198 -197؛ املجلــي :بحــار االنــوار ،ج ،41ص133

( )118ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،16ص23؛ حممــد عــارة :اخلالفــة ونشــأة
األحــزاب ،ص.114

( )119ابــو العبــاس عبــد اهلل بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب اهلاشــمي القــريش ،مــن صحابــة الرســول
حممــد صــى اهلل عليــه والــه وســلم ،عــرف بالعلــم .ارســله االمــام عــي (عليــه الســام) واليــا» عــى
بــاد الشــام االنــه منــع مــن دخوهلــا ،فعينــه بعــد معركــة اجلمــل عــى واليــة البــرة وبقــى واليــا»
حتــى استشــهاد اإلمــام عــي (عليــه الســام) واســتمر واليــا» حتــى يف خالفــة االمــام احلســن(عليه

الســام) .تــويف ســنة (68هـــ  687 /م) وقيــل يف ســنة ( 70هـــ  689 /م) وقيــل يف ســنة (71هـ /

 690م).ينظــر .ابــن خيــاط :طبقــات ،ص 4؛ الطــري :تاريــخ االمــم وامللــوك ،ج ،4ص ،164
 387؛ ابــو حنيفــة الدينــوري :االخبــار الطــوال ،ص  142؛ ابــن اجلــوزي :صفــوة الصفــوة ،ج،1
ص 746ـ 758؛ الذهبــي :ســر اعــام النبــاء ،ج ،3ص136ـ.139

(  )120املغــريب :دعائــم اإلســام ،ج ،1ص395؛النــوري ،املــرزا حســن بــن املــرزا حممــد تقــي:
مســتدرك الوســائل (قــم املقدســة  ،)1988 /ج ،11ص.56

(  )121املغــريب :دعائــم اإلســام ،ج ،1ص395؛ احلمــري :قــرب اإلســناد (طهــران  /د:ت)،
ص62؛ الشــيخ الطــويس :هتذيــب اإلحــكام يف رشح املقنعــة (طهــران  ،)1945 /ج ،6ص55؛
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ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،1ص250؛ احلــر العاميل:وســائل الشــيعة،

ج ،15ص78؛ املــرزا حســن بــن املــرزا حممــد تقــي النــوري :مســتدرك الوســائل ،ج،11
ص.56

( )122لالســتزادة ينظــر .الطــري :تاريــخ االمــم وامللــوك ،ج ،4ص115؛ ابــن االثــر :الكامــل
يف التاريــخ ،ج ،3ص171؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،2ص 262؛ج،4
ص87-84؛ج ،14ص10؛ج ،18ص 54؛ النويــري :هنايــة االرب ،ج ،20ص .117وغريهــا

مــن املصــادر.

(  )123ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،7ص.38

( )124طــارق بــن عبــد اهلل بــن كعــب بــن اســامة النهــدي ،مــن اصحــاب االمــام عيل(عليــه الســام)
اال انــه فارقــه وهــرب اىل معاويــة بعــد ان اقــام االمــام عيل(عليــه الســام) احلــد عــى النجــايش

عندمــا رشب اخلمــر ،اال انــه رفــض املســاس بــا مــر املؤمنــن( عليــه الســام) عنــد معاويــة.

وزعــم البعــض انــه عــاد ومعــه النجــايش اىل االمــام عيل(عليــه الســام).ينظر .الثقفــي :االســتنفار

والغــارات ،ج ،2ص544-539؛ ابــن شهراشــوب :مناقــب ال ايب طالــب ،ج ،1ص-408

409؛ املجليس:بحــار االنــوار ،ج ،33ص.274-273

( )125احلــارث اليــاين النهــدي املعــروف بالنجــايش ،كان شــاعر اإلمــام (عليــه الســام) واملدافع عن
دولتــه بلســانه هــرب إىل معاويــة بعــد أن رضبــه اإلمــام عــي (عليــه الســام).ينظر.اجلاحظ:البيان
والتبــن (بــروت  /د :ت) ،ج ،1ص440 ،431 ،133؛أبــو الفــرج األصفهاين:األغــاين(

حتقيــق :ســمري جابــر ،دار الفكــر ،بــروت  ،)1989 /ج ،13ص293؛العســكري:مجهرة األمثال

(حتقيق:حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم وعبــد احلميــد قطامــش ،ط ،2-بــروت ،)1988/ج،1
ص573؛امليــداين النيســابوري:جممع األمثــال (حتقيق:حممــد حمــي الديــن عبــد احلميــد قطامــش،

ط ،2-بــروت ،)1988/ج ،1ص.573

(  )126الثقفــي :االســتنفار والغــارات ،ج ،2ص369؛ ابــن شــهر اشــوب :مناقــب آل أيب طالــب،
ج ،2ص 148 -147؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،4ص.90 – 89

(  )127جبلــة بــن االهيــم الغســاين ملــك غســان ،أرســل لــه الرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم)
كتــاب يدعــوه فيــه لإلســام ،فاســلم عــى اثــر ذلــك ويف زمــن عمــر رضب احــد األشــخاص
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فطلــب منــه أن يرضبــه الشــخص املــروب فرفــض وارتــد نرصانيــ ًا وهــرب للــروم .ينظــر.

ابــن ســعد:الطبقات الكــرى ،ج ،1ص 265؛ ابــن عبــد الــر النمــري :االســتيعاب يف معرفــة
األصحــاب ،ج ،2ص.707

(  )128ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،4ص 92- 91؛ عبــد املقصــود ،عبــد
الفتــاح :اإلمــام عــي ابــن أيب طالــب ( بــروت  /د :ت) ،ح ،6ص.95

(  )129ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،4ص 92- 91؛ عبــد الفتــاح عبــد املقصود:
اإلمــام عــي ابن أيب طالــب ،ح ،6ص.95

( )130الرتمــذي :اجلامــع الصحيــح ـ ســنن الرتمــذي ( بــروت  ،)2000 /ص597؛ النســائي:
ســنن النســائي ( طبعــة جديــدة مدققــه ومصححــه عــريب ،بــروت  /د :ت) ،ص.717

( )131أبــو يزيــد وقيــل عيســى ،عقيــل ابــن أيب طالــب بــن عبــد املطلــب اهلاشــمي القــريش،
اســلم وشــهد غــزوة مؤتــة.كان عالمــة بالنســب وأيــام العــرب تــويف يف حكــم معاويــة ســنة(

50هـــ670/م) وقيــل تــويف يف أول ســنة مــن حكــم يزيــد امللعــون ينظــر ابــن ســعد :الطبقــات
الكــرى ،ج ،3ص295؛الذهبي:ســر أعــام النبــاء ،ج ،1ص219-218؛ابــن حجــر
العســقالين:اإلصابة ،ج ،4ص513؛ابــن عنبــة :عمــدة الطالــب يف انســاب ال ايب طالــب (

تصحيــح :الســيد حممــد صــادق ال بحــر العلــوم الطباطبائــي ،بغــداد ،)1988 /ص.32-31

( )132الثقفــي :االســتنفار والغــارات ،ج ،2ص377؛ ابــن شــهر اشــوب :مناقــب آل أيب طالــب،
ج ،2ص109؛ احلارثــي :منــن الرمحــان ،1 ،ص 329؛ عبــاس حممــود العقــاد :عبقريــة اإلمــام

عــي ،ص55؛ عبــد الفتــاح عبــد املقصــود :اإلمــام عــي ابــن أيب طالــب ،ج ،4ص.96

( )133ابن عنبة :عمدة الطالب يف انساب ال ايب طالب ،ص.32

( )134أبــو انــس وقيــل أبــو عبــد الرمحــن ،الضحــاك بــن قيــس بــن خالــد بــن وهــب الفهــري،
اختلــف يف صحبتــه للرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) ،واله معاويــة عــى الكوفــة ســنة(

53هـــ673/م) ،بعــد وفــاة زيــاد ثــم عزلــه وواله دمشــق .قتلــه مــروان بــن احلكــم يف ســنة( 64هـــ

 )684/يف معركــة مــرج راهــط .ينظــر .أبــن ســعد :الطبقــات الكــرى ،ج ،5ص ،226 ،39ابــن
خيــاط :تاريــخ خليفــة ،ج ،1ص ،29املقديس:البــدء والتاريــخ ( حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،ط

ـ  ،1القاهــرة  ،)1992 /ج ،6ص ،18ابــن حجــر العســقالين:اإلصابة ،ج ،3ص.489-478
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( )135ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،2ص 119 -118؛ احلارثــي :منن الرمحان،
ج ،1ص329؛ املجلــي :بحار االنوار ،ج ،34ص.142

(  )136احلســني ،هاشــم معــروف :ســرة األئمــة األثنــي عــر ( طـــ ،1طهــران  ،)2004 /ج،1
ص.311

(  -)137ابــن عقــدة الكــويف :املصــدر الســابق ،ص40؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغة،
ج ،2ص ،125 -124ص.286

(  )138ابن أيب احلديد املعتزيل:رشح هنج البالغة ،ج ،4ص.93

( )138ينظــر ذلــك يف .هنــج البالغــة ،ص 82-81 ،73-72وغريهــا مــن الصفحــات ؛ اهلــايل
العامــري :الســقيفة ،ص123؛ اجلاحــظ :البيــان ،ج ،2ص 27- 25؛ اليعقــويب :تاريــخ ،ج،2
ص183- 182؛ الطــري :تاريــخ األمــم وامللــوك ،ج ،4ص286؛ ابــن عبــد ربــة األندلــي:

العقــد الفريــد ،ج ،1ص116؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،2ص،118
.301-300وغريهــا مــن املصــادر.

(  )139ترح ًا :الرتح بالتحريك أي اهلم واحلزن .ينظر هنج البالغة ،املحقق ،ص ،574هامش.342

(  )140محــاره الغيــظ محــاره الصيــف وقــاظ باملــكان وتغيــظ بــه أقــام يف الصيــف واملوضــع مقيــظ
وقــاض يومنــا هــذا اشــتد حــره .ينظــر .الــرازي :خمتــار الصحــاح ،ص.233

( )141صباره القر :أي البارد وليلة قارة بمعنى باردة ينظر الرازي :خمتار الصحاح ،ص.222

(  )142نُغــب :بالضــم اجلرعــة ومجعهــا انغــب واإلنســان يف الــرب جرع.ينظــر .الــرازي :خمتــار
الصحــاح ،ص 279؛الفريوزابــادي :القامــوس املحيــط ،ص.178

(  )143هنج البالغة ،ص ،70ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،2ص.80 -74
( )144ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،6ص.102

(  )145الثقفي :االستنفار والغارات ،ج ،1ص.27

( )146عــن التمــر :بلــدة قريبــة مــن االنبار ،تقع غــريب الكوفة فتحها املســلمون ســنة( 13هـ634/م)
عنــوة .ينظــر البالذري:فتــوح البلــدان ( حتقيــق :رضــوان حممــد رضــوان ،القاهــرة،)1959 /
ص118؛ياقــوت احلموي:معجــم البلــدان ،ج ،4ص176

(  )147ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج ،2ص.303

اجلزء األول :احملور القانوني والسياسي

287

( )148عبــد اهلل بــن عامــر احلرضمــي ،واله عثــان بــن عفــان عــى مكــة ،وبعــد مقتلــه كان أول مــن
اســتجاب للطلــب بــدم عثــان .اشــرك يف معركــة اجلمــل ضــد اإلمــام عيل(عليــه الســام) ،أرســله
معاويــة يف غــارة عــى البــرة .قتــل يف ســنة( 38هـــ658/م) يف هــذه الغــارة .ينظــر .ابــن ســعد:

الطبقــات الكــرى ،ج ،7ص56؛ابــن اجلوزي:املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم ،ج ،5ص-79

153-152 ،80؛ابــن األثري:الكامــل يف التاريــخ ،ج ،3ص.234-232 ،101 ،75

(  )149ابن أيب احلديد املعتزيل ،رشح هنج البالغة ،ج ،4ص.35

(  )150الشــيخ املفيــد :اإلرشــاد (قــم املقدســة  ،)1992 /ج ،2ص11؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل:
رشح هنــج البالغــة ،ج ،16ص 45؛االربــي :كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة ( عليهــم الســام)
(تربيــز  ،)1961 /ج ،1ص 542-541؛املجلــي :بحــار االنــوار ،ج ،44ص.48

( )151ابن أيب احلديد املعتزيل ،رشح هنج البالغة ،ج ،1ص.343

( )152قثــم بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب اهلاشــمي القــريش .اســندت لــه واليــة مكــة والطائــف يف
خالفــة االمــام عيل(عليــه الســام) بعــد عــزل ابــا قتــادة األنصــاري .واســتمر واليــا حتى استشــهاد

اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،تــويف ســنة ( 56هـــ  675 /م).ينظــر .هنــج البالغــة ،ص 406ـ

 457 ،407؛ الضبــي االســدي :الفتنــة ووقعــة اجلمــل ،ص  119 ،108؛ ابــن ســعد :الطبقــات

الكــرى ،ج7؛ ص 367؛ ج ،8ص ،278الطــري :تاريــخ االمــم وامللــوك ،ج350 ،4ـ.476

( )153هنج البالغة ،ص.407- 406

(  )154عبــاس حممــود العقــاد :عبقريــة اإلمــام عــي ،ص 56 -55؛ جــورج جــرداق :عــي وعــره،
ج ،4ص.956

( )155أم حبيبــة ،رملــه بنــت أيب ســفيان صخــر بــن حــرب بــن أميــة األمويــة ،كانــت متزوجــة مــن
عبيــد اهلل بــن جحــش االســدي وعندمــا تنــر تركتــه .تزوجهــا الرســول (صــى اهلل عليــه والــه

وســلم) يف ســنة 6هـــ وقيــل 7هـــ توفيــت ســنة( 42هـــ662/م) وقيــل ســنة( 44هـــ 664/م).
ينظــر .ابــن ماكــوال :اإلكــال يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف مــن األســاء والكنــى
واأللقــاب (ط ،1-بــروت ،)1991/ج ،2ص63؛ الذهبــي :تاريــخ اإلســام ،ج ،2ص 253؛

ابــن حــزام :هتذيــب األســاء ( ط ـ ،1بــروت  ،)1996 /ج  ،1ص.48

(  )156اهلــايل العامــري :الســقيفة ،ص 209؛ الطــريس :االحتجــاج (بــروت  /د :ت) ،ج،1
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(  )157هنج البالغة ،ص 357؛ ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج  ،13ص.309

(  )158أبــو مســلم عبيــدة بــن عمــرو بــن ناجيــة بــن مــراد الكويف الســلامين ،اســلم عــام الفتــح ،عد من
الفقهــاء ،ســمع مــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) وروى عنــه ابــن ســرين وإبراهيــم النخعــي تــويف

ســنة( 72هـــ 691/م) .ينظــر البخــاري :التاريــخ الكبــر ،ج ،6ص82؛ مســلم :الكنــى واألســاء
( دراســة وحتقيــق :عبــد الرمحــن امحــد القشــقري ،ط –  ،1املدينــة املنــورة  ،)1984 /ص785؛
الربيعــي :تاريــخ مولــد العلــاء ووفياهتــم ،ج ،1ص191؛ ابــن أيب حاتــم :اجلــرح والتعديــل ،ج،6
ص91؛ الذهبــي :ســر أعــام النبــاء ،ج ،4ص.44-40

(  )159الطرطويش :رساج امللوك ( ط ـ ،1بريوت  ،)1995 /ص.272

(  )160الشــيخ الطــويس :االمــايل ،ص177؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،1
ص.189

( )161ابــو عاصــم رفاعــة بــن شــداد بــن عوســجة وقيــل ابــن عامــر القتبــاين ،كان عامــا» عــى مدينــة
االهــواز وعــى قضائهــا يف خالفــة االمــام عيل(عليــه الســام) وبقــى حتــى استشــهاده(عليه

الســام) ،تــويف ســنة(  66هـــ  685 /م).ينظــر .البخــاري :التاريــخ الكبــر ،ج ،3ص 322؛
املنقــري :وقعــة صفــن ،ص ،204ص  488؛ املغــريب :دعائــم االســام ،ج ،2ص  534ـ  535؛

ابــن االثــر :الكامــل يف التاريــخ ،ج ،3ص ،329ص  486؛ج ،4ص6ـ 8؛ الذهبــي :ســر اعــام

النبــاء ،ج ،3ص ،395ص  458؛ ابــن كثــر :البدايــة والنهايــة ،ج ،8ص ،254ص  ،264ص

 267؛املجلــي :بحــار االنــوار ،ج ،79ص.101

(  )162املغريب :دعائم االسالم ،ج ،2ص.530

(  )163لالســتزادة ينظــر .املنقــري :وقعــة صفــن ،ص ،204ص ،446ص474؛اليعقويب:تاريــخ،
ج ،2ص166؛ البــاذري :انســاب االرشاف ،ص ،151ص ،212ص369؛ الطــري :تاريــخ

االمــم وامللــوك ،ج ،4ص173؛ املســعودي :مــروج الذهــب ،ج ،3ص394؛ ابــو الفــرج
االصفهــاين :االغــاين ،ج ،3ص57؛ابــو حنيفــة الدينــوري» االخبــار الطــوال ،ص،151-150

ص ،154ص167؛ الشــيخ املفيــد :االرشــاد ،ج ،2ص36؛ابــن االثــر» الكامــل يف التاريــخ،

ج ،3ص114؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،1ص ،157ص-310
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311؛ج ،5ص200-199؛ج ،18ص .275وغريهــا مــن املصــادر.

( )164نعيــم بــن دجاجــة بــن شــداد بــن حذيفــة بــن بكــر بــن قيــس بــن منقــذ بــن طريــف بــن عمــرو
بــن احلــارث االســدي الكــويف ،روى عــن االمــام عيل(عليــه الســام) وعــن ايب مســعود االنصاري
وغريهم.ينظر.ابــن ســعد :الطبقــات الكــرى ،ج ،6ص128؛ ابــن حجــر العســقالين :هتذيــب
التهذيــب ،ج ،10ص413؛البســتي :الثقــات ( حيــدر ابــاد الدكــن  ،)1973 /ج ،5ص.478

(  )165الثقفــي :االســتنفار والغــارات ،ج ،1ص71؛ الشــيخ الطــويس :هتذيــب اإلحــكام ،ج،10
ص.87

( )166هنــج البالغــة ،ص 410- 409؛ ابــن أيب احلديــد املعتــزيل :رشح هنــج البالغــة ،ج ،2
ص.200- 199
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املصادر واملراجع

خري ما افتتح به القران الكريم

اوال :املصادر األولية
*ابــن األثــر ،عــز الديــن أبــو احلســن بــن أيب الكــرم اجلــزري ( ت 630هـــ /

1231م):

1ـ أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ( املطبعــة اإلســامية ،طهــران1377 ،هـــ /

1957م).

2ـ الكامــل يف التاريــخ ( حتقيــق :أيب الفــداء عبــد اهلل القــايض ،ط ـ  ،2دار الكتــب

العلميــة ،بــروت 1415 ،هـــ 1995 /م).

*االربيل ،عيل بن عيسى ( ت 693هـ 1293 /م):
3ـ كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة ( عليهــم الســام) ( مكتبــة بنــي هاشــم ،تربيــز،

1381هـ 1961 /م).

* ابن اعثم الكويف ،ابو حممد امحد ( ت 314هـ 926 /م):ـ
 4ـ كتــاب الفتــوح ( حتقيــق :عــي شــري ،ط ـ ،1دار األضــواء للطباعــة والنــر

والتوزيــع ،بــروت1411 ،هـــ 1991 /م).

*البحراين ،املفلح الصمريي( ت 900هـ 1494 /م):
 -5غايــة املــرام وحجــة اخلصــام يف تعيــن االمــام مــن طريــق اخلــاص والعــام(

حتقيــق :عــي عاشــور ،بــروت/د:ت).

*البخاري ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي ( ت 256هـ 869 /م):
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 6ـ التاريخ الكبري ( حتقيق :السيد هاشم الندوي ،دار الفكر ،بريوت ،د :ت).
*البستي ،حممد بن حبان بن امحد بن حاتم التميمي ( ت  354هـ 965 /م):
 7ـ الثقــات (مطبعــة جملــس دائــة املعــارف العثامنيــة ،نرش:مؤسســة الكتــب الثقافيــة،

حيــدر ابــاد الدكن1393 ،هـــ 1973 /م).

*البكري ،أبو عبد اهلل بن عبد العزيز ( ت 365ـ  487هـ 975 /ـ  1094م) :ـ
8ـ معجــم مــا اســتعجم مــن اســاء البــاد واملواضــع ( حتقيــق :مصطفــى الســقا ،ط

ـ  ،3عــامل الكتــب ،بــروت1401 ،هـــ .)1983 /

*البالذري ،امحد بن حييى بن جابر ( ت  279هـ  892 /م) :ـ
9ـ انســاب اإلرشاف ( حتقيــق :الشــيخ حممــد باقر املحمودي ،ط ـ  ،2مطبعة باســدار

اســام ،نــر جممع احياء الثقافة االســامية ،قم املقدســة 1416 ،هـــ  1995 /م).

10ـ فتــوح البلــدان ( حتقيــق :رضــوان حممــد رضــوان ،مطبعــة الســعادة ،القاهــرة،

 1379هـــ  1959 /م).

*الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة ( ت  209ـ  279هـ  822 /ـ  892م):
11ـ اجلامــع الصحيــح ـ ســنن الرتمــذي ( دار احيــاء الــراث العــريب للطباعــة

والنــر والتوزيــع1421 ،هـــ2000 /م).

*الثقفي ،ابو اسحاق ابراهيم بن حممد االصفهاين ( ت  283هـ 896 /م):
 12ـ االســتنفار والغــارات ( ط ـ  ،1دار الكتــاب ،قــم املقدســة 1410 ،هـــ /

1989م).

*اجلاحظ ،ابو عثامن عمرو بن بحر ( ت 255هـ 868 /م):
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 13ـ البيان والتبني ( دار الكتب العلمية ،بريوت ،د :ت).
*ابن اجلوزي ،ابو الفرج عبد الرمحن بن عيل (ت  597هـ  1116 /م):
14ـ صفــوة الصفــوة (حتقيــق :حممــود فاخــوري و د .حممــد روايس قلعــة جــي دار

املعرفــة ،بــروت 1399 ،هـــ  1979 /م).

15ـ املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واالمــم ( حتقيــق :حممــد ومصطفــى عبــد القــادر

عطــا ،ط ـ ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت 1412 ،هـــ  1992 /م).

*ابــن ايب حاتــم ،ابــو حممــد عبــد الرمحــن بــن ايب حاتــم الــرازي (ت  327هـــ /

 938م) :ـ

16ـ اجلــرح والتعديــل (ط ـ ،1دار احيــاء الــراث العــريب ،بــروت 1371 ،هـــ /

 1952م).

*احلارثي ،الشيخ حممد هباء الدين (ت  1030هـ  1620 /م) :ـ
17ـ كتــاب منــن الرمحــن يف رشح املنظومــة املســاة بوســيلة الفــوز واالمــان2 ،ج

( علــق عليهــا ورشحهــا :الشــيخ جعفــر حممــد النقــدي ،املطبعــة احليدريــة ،النجــف
االرشف1344 ،هـــ 1915 /م)

*ابن حجر العسقالين ،ابو الفضل امحد بن عيل ( ت 852هـ 1448 /م):
 18ـ اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ( حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،ط ـ  ،1دار اجليــل،

بريوت1412 ،هـ 1992 /م).

19ـ هتذيب التهذيب ( ط ـ ،1دار الفكر ،بريوت1404 ،هـ 1984 /م).
*ابن ايب احلديد املعتزيل ،عبد احلميد بن هبة اهلل ( ت 656هـ1258 /م) :ـ
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20ـ رشح هنــج البالغــة ( حتقيــق :حممــد ابــو الفضــل ابراهيــم ،ط ـ ،1دار اجليــل،

بــروت1407 ،هـــ 1987 /م).

*احلر العاميل ،العالمة الشيخ حممد بن احلسن ( ت 1104هـ1692 /م):
21ـ وســائل الشــيعة اىل حتصيــل الرشيعــة ( حتقيــق :مؤسســة اهــل البيــت ( عليهــم

الســام) الحيــاء الــراث ،ط ـ  ،1قــم املقدســة1424 ،هـــ 2003 /م).
*ابن حزام ،أبو زكريا حمي الدين بن حييى بن رشف بن مري:

 22ـ هتذيب األسامء ( ط ـ ،1دار الفكر ،بريوت1417 ،هـ 1996 /م).
*احلمريي ،عبد اهلل بن جعفر ( ت ـ القرن الثالث اهلجري  /التاسع امليالدي):ـ
23ـ قرب اإلسناد ( مكتبة نينوى ،طهران ،د:ت).
*ابو حنيفة الدينوري ،امحد بن داود ( ت 369هـ 980 /م):ـ
 24ـ اإلخبار الطوال ( حتقيق :عبد املنعم عامر ،القاهرة1379 ،هـ 1959 /م).
*ابن خياط ،خليفة ( ت 240هـ 540 /م):ـ
25ـ تاريــخ خليفــة( حتقيــق:د .اكــرم ضيــاء العمــري ،مطبعــة االداب ،النجــف

االرشف1386 ،هـــ 1967 /م).

 26ـ الطبقــات ( حتقيــق د .اكــرم ضيــاء العمــري ،ط ـ ،2دار طيبــة ،الريــاض،

1402هـــ 1982 /م).

*الدمشــقي ،شــمس الديــن ايب الــركات حممــد بــن امحــد الباعــوين الشــافعي( ت

871هـــ 1466 /م)-:

 -27جواهــر املطلــب يف مناقــب عيل(حتقيــق :الشــيخ حممــد باقــر املحمــودي ،ط،1
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مطبعــة دانــش ،قم املقدســة1415 ،هـــ .)1995/
*الذهبــي ،ابــو عبــد اهلل شــمس الديــن حممــد بــن امحــد عثــان بــن قايــاز ( ت

748هـــ1347 /م):ـ

28ـ تاريــخ اإلســام وطبقــات املشــاهري واالعــام ( مكتبــة القــديس ،القاهــرة،

1368هـــ1948 /م).

29ـ ســر أعــام النبــاء ( حتقيــق :شــعيب االرنــاؤوط ،وحممــد نعيــم العرقســويس،

مؤسســة الرســالة ،بريوت1413 ،هـ 1993 /م).

*الرازي ،حممد بن ايب بكر بن عبد القادر ( ت 721هـ1321 /م):
 30ـ خمتــار الصحــاح ( حتقيــق :حممــود خاطــر ،نــر مكتبــة لبنــان ،بــروت،

1415هـــ1995 /م).

*الربيعــي ،حممــد بــن عبــد اهلل امحــد بــن ســليامن بــن زيــر (ت  298ـ  397هـــ /

 910ـ  1006م):

31ـ تاريــخ مولــد العلــاء ووفياهتــم ( حتقيــق د .عبــد اهلل امحــد ســليامن احلمــد ،ط ـ

 ،1دار العاصمــة ،الريــاض1410 ،هـــ  1990 /م).

*السخاوي ،شمس الدين (ت 902هـ  1496 /م):
32ـ التحفــة اللطيفــة يف تاريــخ املدينــة الرشيفــة ( حتقيــق :عزيــز اهلل العطــاري ،ط ـ

 ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت 1414 ،هـــ  1993 /م).

*ابــن ســعد ،حممــد بــن ســعد بــن منيــع ابــو عبــد اهلل البــري الزهــري ( ت 168ـ

 230هـــ 784 /ـ 941م) :ـ
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33ـ الطبقــات الكــرى ( حتقيــق :حممــود ابراهيــم زايــد ،ط ـ ،1دار صــادر ،بــروت

 /د :ت).

*ابن شهر أشوب ،حممد املازندراين ( ت  489ـ  588هـ  1095 /ـ  1192م).
34ـ مناقــب آل أيب طالــب (عليهــم الســام) ( نــر :مؤسســة العالمــة للنــر ،قــم

املقدســة 1379 ،هـــ  1959 /م).

*الضبي االسدي ،سيف بن عمر ( ت 180هـ 796 /م):
35ـ الفتنــة ووقعــة اجلمــل ( حتقيــق :امحــد راتــب عرمــوش ،ط ـ ،1دار النفائــس،

بــروت1391 ،هـــ1971 /م).

*ابن ايب طالب ،اإلمام عيل (عليه السالم) ( ت 40هـ660 /م):
36ـ هنــج البالغــة ( ضبــط نصــه ونظــم فهارســه العلميــة د .صبحــي الصالــح ،ط

ـ ،2دار الكتــاب اللبنــاين ،بــروت1402 ،هـــ1982 /م).

*الطربيس ،ابومنصورامحد بن عيل بن أيب طالب (ت نحو 560هـ1165 /م):
37ـ االحتجاج ( مؤسسة االعلمي ،بريوت  /د :ت).
*الطربي ،ابو جعفر بن حممد بن جرير ( ت 310هـ922 /م).
38ـ تاريــخ األمــم وامللــوك ( حتقيــق وتعليــق االســتاذ .عبــد أ .عــي مهنــا ،ط ـ،1

منشــورات :مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات1418 ،هـــ1998 /م).
*الطرطويش ،حممد بن حممد بن الوليد ( ت 520هـ 1126 /م).

39ـ رساج امللوك ( ط ـ ،1دار صادر ،بريوت1415 ،هـ1995 /م).
*الطويس ،الشيخ ابو جعفر حممد بن احلسن ( ت 460هـ1067 /م).
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40ـ االمــايل ( قــدم لــه :العالمــة الســيد حممــد صــادق بحــر العلــوم ،مطبعــة النعامن،

منشــورات املكتبــة االهلية ،النجــف االرشف1384 ،هـ1964 /م).

41ـ هتذيــب اإلحــكام يف رشح املقنعــة ( دار الكتــب االســامية ،طهــران،

1365هـــ1945 /م).

*ابــن عبــد الــر النمــري ،ابــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد ( ت 463هـــ/

1070م):ـ

42ـ االســتيعاب يف معرفــة االصحــاب ( حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،ط ـ  ،1دار

اجليــل ،بريوت1380 ،هـــ1960 /م).

*ابن عبد ربه ،ابو عمرو امحد بن امحد ( ت 328هـ939 /م):ـ
43ـ العقــد الفريــد ( رشح وصححــه وعنــون موضوعاتــه ورتــب فهارســه :امحــد

الزيــن ،امحــد امــن ،ابراهيــم االبيــاري ،القاهــرة ،ج 1ـ 1368هـــ ،1948 /ج،5 ،4 ،2

 7 ،6ـ1387هـــ1967 /م ،ج 3ـ 1373هـــ1952 /م).

*العسكري ،أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل (ت 395هـ1004 /م):ـ
44ـ مجهــرة األمثــال ( حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،عبــد احلميــد قطامــش،

ط ـ  ،2دار الفكــر بــرو ت1408 ،هـــ1988 /م).

*ابن عقدة الكويف ،امحد بن حممد بن سعيد ( ت 332هـ943 /م):ـ
45ـ فضائــل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ( مجعــه ورتبــه وقــدم لــه :عبــد الــرزاق

محــد حســن حــرز الديــن ،ط ـ  ،1مطبعــة نــكارش ،قــم املقدســة1421 ،هـــ2001 /م).
*ابن العامد احلنبيل ،ايب الفالح عبد احلي ( ت 1089هـ1678 /م):
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46ـ شــذرات الذهــب يف اخبــار مــن ذهــب ( حتقيــق :شــعيب االرنــاؤوط ،حممــد

نعيــم العرقســويس ،ط ـ  ،9دار الكتــب العلميــة ،بــروت ن 1413هـــ1993 /م).
*ابن عنبة ،السيد مجال الدين امحد بن عيل احلسيني ( ت 828هـ1424 /م):

47ـ عمــدة الطالــب يف انســاب ال ايب طالــب ( تصحيــح :الســيد حممــد صــادق ال

بحــر العلــوم الطباطبائــي ،مطبعــة الديــواين ،بغــداد1408 ،هـــ1988 /م).
*ابو الفرج االصفهاين ،عيل بن احلسني ( ت 356هـ 966 /م):

48ـ األغــاين ( حتقيــق :ســمري جابــر ،ط ـ  ،2دار الفكــر ،بــروت 1409 ،هـــ /

 1989م).

*الفريوز ابادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ( ت  650هـ  1252 /م):
49ـ القاموس املحيط ( د :م  /د :ت).
*ابن قتيبة الدينوري ،ابو حممد عبد اهلل بن مسلم ( ت 276هـ  889 /م):
50ـ اإلمامــة والسياســة املعــروف بتاريــخ اخللفــاء ( حتقيــق :عــي رشي ،بــروت،

1411هـــ  1990 /م).

*القيرساين ،حممد بن طاهر ( ت  448ـ 507هـ1056 /ـ 1113م):
51ـ تذكرة احلفاظ ( ط ـ  ،1دار الصميدعي ،الرياض1415 ،هـ1995 /م).
*ابن كثري ،عامد الدين ابوالفداء اسامعيل بن عمر ( ت 774هـ1372 /م):
52ـ البدايــة والنهايــة ( حتقيــق :د .فالــح حســن ،ط ـ  ،1مكتبــة املعــارف ،بــروت،

1407هـ1987 /م).

*الكلينــي ،ثقــه االســام الشــيخ ايب جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن اســحاق الــرازي
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( ت  328أو 329هـ 939 /أو 940م):ـ
 53ـ األصــول مــن الــكايف ( صححــه وعلــق عليــه :عــي اكــر الغفــاري ،ط ـ ،6

مطبعــة حيــدري ،نــر :دار الكتــب االســامية ،طهــران1388 ،هـــ1968 /م).
*الكندي ،ايب عمر حممد بن يوسف ( ت 350هـ961 /م):ـ

54ـ كتــاب الــوالة والقضــاة ( هتذيــب وتصحيــح :رفــن كســت ،مطبعــة االبــاء

اليســوعيني ،بــروت1326 ،هـــ1908 /م).

*ابن ماكوال ،ابو نرص عيل بن هبة اهلل ( ت 475هـ1095 /م)
 -55اإلكــال يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف مــن االســاء والكنــى

وااللقــاب5 ،ج ( ط ـ  ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت1411 ،هـــ1990 /م).

*املــاوردي ،ايب احلســن عــي بــن حممــد بــن حبيــب البــري البغــدادي ( ت

450هـــ1058 /م):

56ـ أدب الدنيــا والديــن ( حتقيــق :مصطفــى الســقا ،مكتبــة الــرق اجلديــدة،

بغــداد1403 ،هـــ1983 /م).

*املجليس ،العالمة حممد باقر ( ت 1037ـ 1111هـ1627 /ـ 1700م):
57ـ بحار األنوار ( حتقيق ونرش :مؤسسة الوفاء ،بريوت1404 ،هـ1984 /م).
*حمب الدين الطربي ،امحد بن عبد اهلل ( ت 694هـ1294 /م):
58ـ ذخائــر العقبــى يف مناقــب ذوي القربــى ( تقديــم ومراجعــة :مجيــل ابراهيــم

حبيــب ،دار القادســية ،بغــداد1404 ،هـــ1984 /م).

*املسعودي ،ابو احلسن عيل بن احلسني ( ت 346هـ956 /م):
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59ـ مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر ( حتقيــق :حممــد حمــي الديــن عبــد احلميــد ،ط

ـ  ،3مطبعــة الســعادة ،القاهــرة1377 ،هـ1958 /م)0

*مســلم ،ابــو احلســن مســلم بــن احلجــاج القشــري ( ت 202ـ 261هـــ 817 /ـ

874م):

 -60الكنــى واألســاء ( دراســة وحتقيــق :عبــد الرمحــن امحــد القشــقري ،ط – ،1

املدينــة املنــورة1404 ،هـــ1984 /م).

*املغريب ،نعامن بن حممد التميمي ( ت  259ـ  360هـ 872 /ـ 970م):
 -61دعائم اإلسالم ( دار املعارف ،القاهرة1385 ،هـ1965 /م).
*املفيــد ،الشــيخ حممــد بــن حممــد بــن النعــان العبكــري البغــدادي ( ت 413هـــ/

1022م):

 -62اإلرشــاد ( طبــع ونــر :املؤمتــر العاملــي اللفيــة الشــيخ املفيــد ،قــم املقدســة،

1413هـــ1992 /م).

 -63االمــايل( ط ـ  ،1طبــع ونــر :املؤمتــر العاملــي اللفيــة الشــيخ املفيــد ،قــم

املقدســة1413 ،هـــ1992 /م).

 -64اجلمــل والنــرة لســيد العــرة يف حــرب البــرة ( ط ـ  ،1طبــع ونــر :املؤمتــر

العاملــي اللفيــة الشــيخ املفيد ،قم املقدســة1413 ،هـــ1992 /م).
*املقديس ،املطهر بن طاهر ( ت 322هـ933 /م):

 -65البــدء والتاريــخ ( حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،ط ـ  ،1مكتبة الثقافــة الدينية،

القاهرة1412 ،هـ1992 /م).
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*املنقري ،نرص بن مزاحم بن يسار ( ت  120ـ  212هـ 737 /ـ 827م):
 -66وقعــة صفــن ( ط ـ  ،2نــر مكتبــة ايــة اهلل املرعــي ،قــم املقدســة1403 ،هـــ/

1983م).

*امليداين النيسابوري ،ابو الفضل امحد بن حممد ( ت 518هـ1124 /م) :ـ
 67ـ جممــع االمثــال (حتقيــق :حممــد حمــي الديــن عبــد احلميــد ،ط ـ ،2دار املعرفــة

بــروت 1408 ،هـــ .)1988 /

*النسائي ،أيب عبد الرمحن امحد بن شعيب الشافعي ( ت  303هـ  915 /م)
 68ـ ســنن النســائي ( طبعــة جديــدة مدققــه ومصححــه ،دار احيــاء الــراث العــريب،

بــروت  /د :ت).

*أبو نعيم االصبهاين ،امحد بن عبد اهلل (ت  430هـ  1038 /م) :ـ
 69ـ حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء ( حتقيــق :حســام الديــن املقــديس ،ط ـ ،4

دار الكتــاب العــريب ،القاهــرة1405 ،هـــ  1985 /م).

*النويــري ،شــهاب الديــن امحــد بــن عبــد الوهــاب ( ت  677ـ  723هـــ 1228 /

ـ  1322م):

 70ـ هنايــة االرب يف فنــون االدب (حتقيــق :حممــد رفعــت فتــح اهلل ،مراجعــة:

ابراهيــم مصطفــى ،اهليئــة املرصيــة للكتــاب ،القاهــرة 1395 ،هـــ  1975 /م).
م):

*ابــن هشــام ،ايب حممــد بــن عبــد امللــك بــن هشــام احلمــري ( ت 213هـــ 828 /
 71ـ ســرة النبــي ( صــى اهلل عليــه والــه وســلم) ( حتقيــق :طــه عبــد الــرؤوف ،ط ـ
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 ،1دار اجليــل ،بــروت 1412 ،هـــ  1991 /م).
*اهلاليل العامري ،سليم بن قيس الكو يف ( ت 90هـ  708 /م) :ـ
 72ـ السقيفة ( حتقيق وتعليق :احلسني العلوي النجفي ،د :م  /د :ت).
*وكيع ،حممد بن خلف بن حيان ( ت  306هـ 918 /م):ـ
 -73أخبــار القضــاة ( حتقيــق وتعليــق :عبــد العزيــز مصطفــى املراغــي ،عــامل

الكتــب ،بــروت  /د :ت).

*ياقــوت احلمــوي ،شــهاب الديــن ابــو عبــد اهلل ياقــوت بــن عبــد اهلل ( ت 626هـــ/

1238م):

 -74معجــم البلــدان ( حتقيــق :صــاح بــن ســامل املــرايت ،ط ـ  ،1دار الفكــر،

بــروت1418 ،هـــ1997 /م)

*اليعقــويب ،امحــد بــن ايب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب الكاتــب ( ت 292هـــ/

904م):ـ

 -75تاريــخ اليعقــويب ( حتقيــق :العالمــة حممــد صــادق ال بحر العلــوم الطباطبائي،

مطبعــة الغري ،النجف االرشف1358 ،هـ1939 /م).

*ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم ( ت 182هـ798 /م):ـ
 -76اخلراج (د :م  /د :ت):ـ

ثالثًا املراجع احلديثة:
*بروكلامن ،كارل :ـ
 77ـ تاريــخ الشــعوب االســامية ( ترمجــة :نبيــه ا مــن فــارس ومنــر البعلبكــي،
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طـــ ،4دار العلــم للماليــن ،بــروت1385 ،هـــ 1965 /م).
*جرداق ،جورج سجعان :ـ
78ـ اإلمــام عــي صــوت العدالــة اإلنســانية ( مطبعــة اجلهــاد ،نــر دار الفكــر

العــريب ،بــروت ،ج1ـ عــي وحقــوق اإلنســان ؛ ج 4ـ عــي وعــره1379 ،هـــ /

 1959م).

*جعفر ،د .نوري :ـ
 79ـ عــي ومناوئــوه ( قــدم لــه :األســتاذ عبــد اهلــادي مســعود ،راجعــه وعلــق عليــه:

الســيد مرتــى الرضــوي ،طـــ ،4دار املعلــم ـ مطبوعــات النجــاح ،القاهــرة 1396 ،هـ /

 1976م).

*حسن ،د .حسن إبراهيم:
 80ـ تاريــخ اإلســام الســيايس والدينــي والثقــايف ( طـــ  ،7مطبعــة الســنة املحمديــة،

القاهــرة 1384 ،هـ 1964/م).

*احلسني ،السيد هاشم معروف :ـ
 81ـ ســرة األئمــة األثنــي عــر ( طـــ ،1مطبعــة رشيعــت ،نــر :املكتبــة احليدريــة،

طهران1424 ،هـــ 2004 /م).
*شلبي ،د .امحد :ـ

 82ـ التاريــخ اإلســامي واحلضــارة اإلســامية ،ج 1ـ العــرب قبــل اإلســام

الســرة النبويــة العطــرة ـ الدعــوة اإلســامية وفلســفتها ـ اخللفــاء الراشــدون ( ط ـ،5

مطبعــة جلنــة التأليــف والرتمجــة والنــر ،القاهــرة 1390 ،هـــ .)1970 /
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*عبدة ،الشيخ حممد :ـ
 83ـ رشح هنج البالغة ( مكتبة النهضة العربية ،القاهرة  /د :ت).
*عبد املقصود ،عبد الفتاح :ـ
 84ـ اإلمــام عــي ابــن أيب طالــب ( طبــع :مطبعــة احلريــة ،نــر مكتبــة العرفــان،

بــروت  /د :ت).

*العقاد ،عباس حممود :ـ
 85ـ عبقرية اإلمام عيل ( دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت  /د :ت).
*عامرة ،د .حممد :ـ
 86ـ اخلالفــة ونشــأة األحــزاب اإلســامية ( ط ـ  ،2املؤسســة العربيــة للدراســات

والنــر ،بــروت  /د :ت).

*عامرة ،د .حممد و آخرون :ـ
 87ـ عــي ابــن آيب طالــب ـ نظــرة عرصيــة جديــدة ( ط ـ ،3املؤسســة العربيــة

للدراســات 1400 ،هـــ 1980 /م).
*حممد ،عبد الزهراء عثامن :ـ

 88ـ املعارضــة السياســية يف جتربــة أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ( ط ـ ،1دار

اهلــادي للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت1424 ،هـــ  2003 /م).

*النوري ،املريزا حسني بن املريزا حممد تقي ( ت  1333هـ  1914 /م):
 89ـ مســتدرك الوســائل (نــر مؤسســة أهــل البيــت (عليهم الســام) قم املقدســة،

 1408هـ  1988 /م).
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*ياسني ،نجامن :ـ
 90ـ تطــور األوضــاع االقتصاديــة يف عــر الرســالة والراشــدين ( ط ـ  ،1طبــع

ونــر :دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ،بغــداد1411 ،هـــ  1991 /م).

رابعًا الرسائل واالطاريح اجلامعية-:
*عبد الكاظم ،حارس رمييل-:
 -91كتــاب وقعــة صفــن للمنقــري -دراســة حتليلية(رســالة ماجســتري غــر منشــورة،

كليــة االداب ،جامعــة البــرة 1435/هـــ  2014 /م).

خامسًا :الدوريات-:
*العيساوي ،عالء كامل صالح-:
 -92االصــاح االداري يف عهــد اإلمــام عيل(عليــه الســام) الرقابــة واملكافــاة يف العمــل

االداري انموذجا»(بحــث غــر منشــور).

اجلانب السياسي يف
رسائل اإلمام علي (عليه السالم)

الدكتورة زينب مسري علي
وزارة الرتبية العراقية

املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــن اآلمــر بالعــدل واإلحســان والصــاة والســام عــى ســيد

املرســلني اهلــادي إىل احلــق واىل رصاط اهلل املســتقيم ومــن دعــا بدعوتــه وســار عــى
هنجهــا إىل يــوم الديــن
أما بعد:
أن الــكالم عــن ســرة اإلمــام أيب احلســن عــي بــن أيب طالــب ( عليهــم الســام)

تضيــق بــه األســفار الكبــرة ،وفضـ ً
ا عــن كــوين يف هــذا املقــام اركــز يف بحثــي عــى إبــراز

جانــب حمــدد مــن ســرة اإلمــام عــي ( ،)آال وهــو اجلانــب الســيايس مــن خالفتــه،

تلــك الفــرة التــي شــهدت اضطرابــات ومنازعــات عديــدة ومتواصلــة بعــد مقتــل
اخلليفــة عثــان بــن عفــان ( )إىل احلــد الــذي طغــت فيــه عــى جمريــات اإلصــاح

والتنظيــم اإلداري للدولــة

فهــي فــرة كــا وصفهــا األمــام ((( :)أهنــا فتنــة كالنــار كلــا ســعرت ازدادت

وأســتنارت)) ( .)1فــكان البــد لــه مــن اتبــاع سياســة حكيمــة هتــدف اىل هتدئــة النفــوس
ونــر األمــن والعــدل وكان األمــام حريصــا عــى قيــادة األمــة وفــق املبــادئ والقيــم التــي

جــاءت هبــا الرشيعــة اإلســامية والتــي آمــن هبــا ودافــع عنهــا والتــزم هبــا واختذهــا مســارا

يف سياســته ،وهكــذا وجــد اإلمــام ( )نفســه أمــام موقــف صعــب جــدا إذ جيــب عليه
أن يــوازن بــن القيــم واملبــادئ التــي اختذهــا مســارا لسياســته وبــن الظــروف اجلديــدة

التــي فرضــت عليــه واصبحــت تتحكــم يف األحــداث وأفقــدت منصــب اخلالفــة هيبتــه

بعــد مقتــل اخلليفــة عثــان بــن عفــان ()

وقــد وصــف عبــاس العقــاد( )2موقــف األمــام عــي بــن أيب طالــب ( )يف تلــك
307
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االحــداث بقولــه (( :انــه اصعــب موقــف يتخيلــه العقــل يف تلــك األزمــة املحفوفــة

باملصاعــب ،فــكان عليــه أن يكبــح الفــرس عــن اجلــاح ،وكان عليــه أن يرفــع العقبــات
واحلواجــز عــن طريــق الفــرس)).

فقــد كانــت األضطرابــات بفعــل غضاضــة قــوى البيــت األمــوي ومواليــه مــن

تســلم األمــام ( )منصــب اخلالفــة فاختــذوا مــن حادثــة مقتــل اخلليفــة عثــان بــن
عفــان( )ذريعــة وصــاروا يطالبــون اخلليفــة باألخــذ بالثــأر لــدم اخلليفــة عثــان (،)

رغــم معرفتهــم بــان مســالة تشــخيص القتلــة أمــر ليــس باهلــن ،وقــد أكــد ذلــك امــر
املؤمنــن عــي ( )عندمــا وفــد عليــه طلحــه والزبــر يف عــدد مــن الصحابــة يطالبونــه

بالقصــاص مــن القتلــة ،فأجاهبــم(( :يــا أخوتــاه أين لســت اجهــل مــا تريــدون ،ولكــن

كيــف اصنــع بقــوم يملكوننــا وال نملكهــم ؟ هاهــم هــؤالء قــد ثــارت معهــم عبدانكــم،
وثابــت إليهــم إعرابكــم وهــم خاللكــم يســومونكم مــا شــاءوا فهــل تــرون موضعــ ًا

لقــدرة عــى يش ممــا تريــدون ؟ قالــوا :ال .قــال :فــا واهلل ال أرى إال رأيـ ًا ترونــه إن شــاء
اهلل إن هــذا األمــر أمــر جاهليــة ،أن هلــؤالء القــوم مــادة وذلــك أن الشــيطان مل يــرع

رشيعــة قــط فيــرح األرض مــن اخــذ هبــا أبــد ًا أن النــاس مــن هــذا األمــر أن حــرك عــى

أمــور :فرقــة تــرى مــا تــرون ،وفرقــة تــرى مــا ال تــرون ،وفرقــة التــرى هــذا وال هــذا،
حتــى هيــدأ النــاس وتقــع القلــوب مواقعهــا وتوخــذ احلقــوق فأهــدءوا عنــي وانظــروا

مــاذا يأتيكــم ثــم عــودوا)) ( .)3ومــن حــواره معهــم نطلــع عــى أســلوب سياســته اهلــادف
اىل هتدئــة النفــوس وأعــادة األمــن ،واول عمــل قــام بــه امــر املؤمنــن ( )طلــب

مــن اخلارجــن عــى اخلليفــة الســابق تــرك املدينــة والعــودة اىل أمصارهــم ،فقــد خاطبهــم

( )قائــا(( :يــا معــر األعــراب احلقــوا بمياهكــم)) ( .)4كــا طلــب مــن اهــل املدينــه
اخــراج االعــراب بقولــه(( :يــا أهيــا النــاس اخرجــوا عنكــم األعــراب)) ( .)5ففــي هــذا
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الطلــب نجــد اخلليفــة ( )أراد إعــادة األوضــاع إىل جمراهــا الطبيعــي واعــادة ســيطرة
اخلالفــة عــى الدولــة ليتســنى لــه ادارة شــؤوهنا بشــكل ســليم.

فخــرج اخلارجــون عــى خالفتــه واختلفــوا فيــه وشــقوا عصــا الطاعــة عنــه فانشــغل

بقتاهلــم طــوال فــرة خالفتــه بمعــارك متعــددة ،فمعركــة اجلمــل مــع طلحــه والزبــر

وعائشــة ســنة 36هـــ656/م ( .)6ومعركــة صفــن مــع معاويــة ســنة 37هـــ657/م

التــي كاد أن يقــي فيهــا عــى معاويــة وجيشــه لــوال مســالة التحكيــم التــي تشــبث هبــا
معاويــة وجنــده للخــاص مــن اهلزيمــة فنتــج عنهــا أنشــقاق اخلــوارج مــن جيــش االمــام
وخروجهــم عليــه ورفضــوا التحكيــم وعــدوا ذلــك خمالــف للرشيعــة ،فقــى األمــام

عــي( )عليهــم يف معركــة النهــروان ســنة 37هـــ657/م ( )7وبقــي الــراع مســتمر ًا
بينــه وبــن معاويــة إىل أن استشــهد ( )عــى يــد عبــد الرمحــن بــن ملجــم يف رمضــان

ســنة 40هـــ660/م يف العــراق ،ودفــن يف النجــف( )8ودامــت خالفته أربع ســنني وتســعه
اشــهر وبضعــه أيــام .فنجــد كثــره االحــداث والرصاعــات يف عهــد امــر املؤمنــن ()

قــد اســتغلت مــن البعــض لالدعــاء بانــه رجــل حــرب وليــس رجــل دولــه وسياســه ،ومــا
هيمنــا يف هــذا البحــث هــو بيــان القــدرات السياســيه واالداريــه المــر املؤمنــن ( )من

خــال رســائله وكتبــه اىل عاملــه خــال فــرة خالفتــه التــي فيهــا ردا عــى كل مــن يدعــي

بانــه ()رجــل حــرب وليــس رجــل دولــة وسياســة.

أوال:عهود التولية:
عهــد التوليــة هــو إشــارة رســمية بتوليــه األمــر حلامله(.)9فهــو وثيقــة رســمية توضــح

واجبــات الــوايل وحقــوق الرعيــة وصالحياتــه ،وترســم لــه السياســة التــي جيــب الســر

عليهــا لتحقيــق االهــداف املرجــوة مــن توليتــه ويتوضــح هــذا بصــورة جليــة يف عهــد
اإلمــام اىل واليــه مالــك األشــر عندمــا واله مــر ،جــاء فيــه (( :هــذا مــا أمــر بــه عبــد
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اهلل عــي أمــر املؤمنــن مالــك بــن احلــارث االشــر يف عهــده اليــه حينــا واله مــر
جبايــة خراجهــا ،وجهــاد عدوهــا واســتصالح أهلهــا وعــارة بالدهــا ،وأمــره بتقــوى اهلل

وأيثــار طاعتــه وأتبــاع مــا أمــر بــه يف كتابــه مــن فرائضــه وســننه التــي ال يســعد أحــد
اال بأتباعهــا.)10( ))..فمــن النــص اوضــح اإلمــام عــي ( )صالحيــات واليــه مالــك

األشــر يف مــر ،وهــي جهــاد العــدو وجبايــة اخلــراج وعــارة االرض والبــاد وتقــوى

اهلل وطاعتــه فيــا أمــر بــه يف القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الرشيفــة فــا يتجــاوز احلــدود

املرســومة لــه ،وكذلــك نجــد نفــس خطــوات السياســة املرســومة ملالــك رســمها اإلمــام

عــي ( ،)يف نــص عهــد توليتـــه

حممــد بــن ايب بكــر ملــر حيــث جــاء فيــه (( :هــذا عهــد عبــد اهلل عــي أمــر املؤمنــن

اىل حممــد بــن ايب بكــر حــن واله مــر ،أمــره بتقــوى اهلل يف الــر والعالنيــة وخــوف اهلل

تعــاىل يف املغيــب واملشــهد ،وأمــره باللــن عــى املســلم والغلــظ عــى الفاجــر وبالعدل عىل
اهــل الذمــة وبانصــاف املظلــوم وبالشــدة عــى الظــامل وبالعفــو عــن النــاس وباالحســان
اىل مــا اســتطاع واهلل جيــزي املحســنني ويعــذب املجرمــن وأمــره ان يدعــو مــن قبلــه اىل

الطاعــة واجلامعــة فــان هلــم يف ذلــك مــن العاقبــة وعظيــم املثوبــة مــا ال يقــدرون قــدره وال
يعرفــون كنهــه وأمــره ان جيبــى خــراج األرض عــى مــا كانــت جتبــى عليــه مــن قبــل ال
ينتقــص منــه وال يبتــدع فيــه ثــم يقســمه بــن أهلــه عــى مــا كانــوا يقســمون عليــه مــن قبــل

وان يلــن هلــم جناحــه وأن يــوايس بينهــم يف جملســه ووجهــه وليكــن القريــب والبعيــد يف
احلــق ســواء ،وأمــره أن حيكــم بــن النــاس باحلــق وان يقــوم بالقســط ،وال يتبــع اهلــوى

وال خيــاف يف اهلل عــز وجــل لومــة الئــم ،فــان اهلل جــل ثنــاؤه مــع مــن أتقــى وأثــر طاعتــه
وامــره عــى ســواه))(.)11

و مــن قــراءة نــي هذيــن العهديــن توضحــت توجيهــات االمــام ( )الدينيــه و
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السياســة واالقتصاديــة واالجتامعيــة وطــرق حتقيقهــا ونــر االمــن والعــدل ،فضـ ً
ا عــن

الوصايــا اخلاصــة بشــخص الــوالة انفســهم وحتذيرهــم مــن اتبــاع اهلــوى وتــرك طاعــة
َــة ِمــن رب وك ََّذبتُــم بِ ِ
ــى بين ٍ
اهلل ســبحانه وتعــاىل ،متبعــا قولــه تعــاىلُ  :ق ْ
ــه َمــا
ــل إِ ِّن َع َ َ ِّ
ْ َ ِّ َ ْ ْ
ِعنْـ ِـدي مــا تَس ـ َتع ِج ُل َ ِ ِ
الـ َّـق و ُهــو َخــر ا ْل َف ِ
ـن.)12( 
اص ِلـ َ
ـم إِألَّ لَِّ َي ُقـ ُّ
َ ْ ْ
ال ْكـ ُ
ون بِــه إِن ْ ُ
ـص ْ َ َ َ ْ ُ

ثانيًا :سياسة االمام علي ( )يف عزل الوالة واستبداهلم.
كانــت أوىل خطــوات اخلليفــة عــي بــن أيب طالــب ( ،)يف اجلانــب اإلداري هــي

القيــام بعــزل بعــض والة اخلليفــة الســابق عثــان بــن عفــان ( )وذلــك بســبب ســوء
ترصفاهتــم وخروجهــم عــن اخلــط االســامي ،فعــى ســبيل املثــال قــام عبــد اهلل بــن

عامــر وايل افريقيــة باالســتحواذ عــى مخــس غنائــم جيــش افريقيــة ( .)13وكــا تــرف
االمويــون يف عهــد اخلليفــة عثــان بــن عفــان(رض) باالمــوال العامــة وكأهنــا امواهلــم،

فــكان لســوء ترصفهــم االداري ســببا يف عزهلــم ،واســتبداهلم بــوالة جــدد حيــث أرســل
االمــام عــي ( )عاملــه اىل االمصــار كآاليت:

عثــان بــن حنيــف( )14عــى البــرة ،وعــارة بن شــهاب( )15عــى الكوفة ،وعبيـــد اهلل

بـــن عبـــاس( )16علـــى اليمـــن ،وقيـــس بـن سعـــد( )17علـــى مصـــر ،وسهل بن حنيف

()18

عــى الشــام( ،)19وابــو ايــوب االنصــاري عــى املدينــة وخليــد بــن قــرة التميمــي( )20عــى

خراســان ( .)21وقثــم بــن عبــاس( )22عــى مكــة ( .)23ومالك االشــر( )24عىل اجلزيــرة (.)25
وعمــرو بــن ايب ســلمة

()26

عــى البحريــن ومــن بعــدة والهــا للنعــان بــن

العجــان( ،)28()27واحلــارث بــن مــرة العبــدي( )29عــى الســند( ،)30وزيــاد بــن ابيــه( )31عىل
فــارس ،وخملــف بــن ســليم( )32عــى اصفهــان ومهــدان( ،)33ربعــي بــن كأس العنــري عــى

سجســتان(.)34
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وعلـــى قضـــاء البــرة ابــو االســود الــدؤيل( ،)35وعــى قضــاء الكوفــة رشيــح بــن

احلــارث الكنــدي( )36وعــى الرشطــة معقــل بــن قيــس الرياحــي(.)38()37

فــكان اهلــدف مــن هــذا التوزيــع هــو اخــراج االمــة االســامية مــن ازمتهــا التــي

متــر هبــا ،غــر أن هــذا التوزيــع للــوالة اوجــد مواقــف متباينــة يف قبــول ورفــض هــؤالء
الــوالة ،فــوايل الشــام ســهل بــن حنيــف خــرج اىل الشــام ويف تبــوك لقيتــه خيــل ،فقالــوا:

مــن انــت ؟ قــال :أمــر ،قالــوا :عــى أي شــئ ؟قــال :عــى الشــام ،قالــوا (( :اذا كان

عثــان بعثــك فاهــا بــك وان بعثــك غــره فأرجــع ،قــال :اومــا ســمعتم بالــذي حــدث،

قالــوا :نعــم ،فرجــع))(.)39

نجــد ان رفــض اهــل الشــام للــوايل املعــن مــن قبــل اخلليفــة عــي بــن ايب طالــب

( )جــاء نتيجــة مقتــل اخلليفــة عثــان ( ،)واســتغالل معاويــة هلــذه احلادثــة يف اهتام
اخلليفــة عــي ( )بالتباطــؤ يف القصــاص مــن القتلــة ،واختــاذه مــن أهــل الشــام جبهــة

ضــد اإلمــام ( ،)فــكان رفضهــم للــوايل املعــن مــن قبــل اخلليفــة عــي ( )طبيعيــا.
امــا قيــس بــن ســعد فقــد لقــي معارضــة يف مــر لكنــه اســتمر ودخــل اىل مــر

وتفــرق اهلهــا اىل ثالثــة فــرق واحــدة دخلــت معــه واخــرى اعتزلــت واالخــرة

عارضــت فكتــب باألمــر اىل االمــام عــي (.)40( )امــا وايل الكوفــة عــارة بــن شــهاب
فانــه لقــي طلحــة بــن خويلــد ،وهــو يدعــو بــدم عثــان ،فقــال لــه (( :ارجــع فــان القــوم
ال يريــدون بأمريهــم بــدال وان أبيــت رضبــت عنقــك))( )41فرجــع.

وهكــذا نجــد ان رجــوع عــارة كان بســبب ظهــور طلحــة يف الكوفــة مطالبــا بــدم

اخلليفــة عثــان ( ،)فنجــد املعارضــن للخليفــة عــي بــن ايب طالــب ( )ســواء كانوا

والة أو أشــخاصا مــن ســكان الواليــات ،اختــذوا مــن مقتــل اخلليفــة عثــان ( )حجــة

للخــروج عــى طاعــة اخلليفــة عــي ( )يف حــن انــه كان مــن احلــق عليهــم ان يدخلــوا
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يف أمــر البيعــة ويبايعــوا ثــم يطالبــوا بانــزال القصــاص بالقتلــة لكــن املطامــع الشــخصية
هــي التــي تغلبــت عــى األمــر.

امــا دواعــي اســتبدال والتــه بغريهــم فمنهــا مــا كان بســبب وجــود شــخص جيــد فيــه

اخلليفــة املقــدرة والكفايــة افضــل مــن الــوايل الســابق عــى ادارة شــؤون الواليــة ،هــذا

هــو مــا حــدث يف عــزل اخلليقــة عــي ( )ملحمــد بــن ايب بكر()42عــن مــر وتوليتهــا
اىل مالــك األشــر اذ جــاء يف كتابــه الــذي يوضــح فيــه ملحمــد ان عزلــه مل يكــن عــن
خيانــة او قصــور وانــا لوجــود مــن هــو اكفــأ منــه عــى إدارة وسياســة املنطقــة يف خضــم
االحــداث اجلاريــة بــن اخلليفــة عــي ( )ومعاويــة اذ جــاء فيــه بقولــه ((( :)امــا

بعــد فقــد بلغنــي موجدتــك مــن ترسيــح األشــر اىل عملــك ،وإين مل افعــل ذلــك اســتبطاء

لــك يف اجلهــد وال أزديــاد ًا لــك يف اجلــد ولــو نزعــت مــا حتــت يــدك مــن ســلطانك
لوليتــك مــا هــو أيــر عليــك مؤونــة عليــك وأعجــب اليــك واليــة ،أن الرجــل الــذي
كنــت وليتــه أمــر مــر كان رج ـ ً
ا لنــا ناصح ـ ًا وهــو عــى عدونــا شــديد ًا وناق ـ ًا))(.)43

ويف مواقــف اخــرى قــد يكــون ســبب العــزل خيانــة الــوايل لألمانــة التــي أؤمتــن

عليهــا ،فقــد عــزل اخلليفــة عــي ( )واليــه مصقلــة ابــن هبــرة( )44بعــد مــا وصلــت
اليــه اخبــار خيانتــه امــوال املســلمني والتــرف هبــا عــى هــواه ،اذ بلغــه ( )انــه
يقســم امــوال املســلمني التــي حازتــه رماحهــم عــى قومــه الذيــن اختــذوه ســيد ًا هلــم
فارســل لــه قائــا (( :بلغنــي عنــك أمــرء ،إن كنــت قــد فعلتــه فقــد أســخطت إهلــك

وعصيــت إمامــك ،أنــك تقســم يفء املســلمني الــذي حازهتــا رماحهــم وخيوهلــم وأريقت

عليــه دماؤهــم فيمــن إعتامــك مــن اعــراب قومــك فــو الــذي فلــق احلبــة وبــرأ النســمة

لئــن كان ذلــك حقــا لتجــدن لــك عنــدي هوان ـ ًا ولتخ َّف ـ َّن عنــدي ميزانــا ،فــا تســتهن
بحــق ربــك ،وال تصلــح دنيــاك بمحــق دينــك فتكــون مــن االخرسيــن اعــاال ،اال وإن
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حــق مــن قبلــك وقبلنــا مــن املســلمني يف قســمة هــذه الفــئ ســواء يــردون عنــدي عليــه
يصــدون عنــه))(.)45وورد يف كتــاب لــه لبعــض عاملــه قولــه (( :فقــد بلغنــي عنــك أمــر ًا

ان كنــت فعلتــه فقــد أســخطت ربــك وعصيــت إمامــك وأخزيــت أمانتــك ،بلغنــي أنــك

جــردت األرض فأخــذت مــا حتــت قدميــك واكلــت مــا حتــت يديــك فأرفــع إيل حســابك
وأعلــم ان حســاب اهلل اعظــم مــن حســاب النــاس))(.)46

نجــد يف نصــوص هذيــن الكتابــن هتديــد اخلليفــة وتوعــده باحلســاب لــكل مــن

خــان امانــات املســلمني التــي حتــت يديــه ويف ذات الوقــت يذكرهــم بــأن حســاهبم يف
احليــاة هــو اهــون مــن حســاب اهلل هلــم وبالتــايل فقــد أقســم بــاهلل بــأن حســاهبم ســيكون

عســرا الهنــم بخيانتهــم االمانــة خــروا دينهــم ودنياهــم.

وقــد يكــون مــن بــن اســباب عــزل بعــض الــوالة هــو احلاجــة اليهــم يف مهــام

أخــرى ففــي كتــاب اإلمــام عــي ( )اىل عاملــه عــى البحريــن عمــرو بــن أيب ســلمة
املخزومــي اوضــح انــه ( )مل يعزلــه عــن خيانــة او شــك وانــا بســبب حاجــة اخلليفــة

اليــه يف حربــه مــع معاويــة النــه مــن االشــخاص الذيــن يعتمــد عليهــم ويســتقوي هبــم

عــى جهــاد أعدائــه واقامــة حــدود الديــن فقــد جــاء فيــه (( :امــا بعــد ،فــأين قــد وليــت
النعــان بــن عجــان الزرقــي ،ونزعــت يــدك بــا ذم لــك وال تثريــب عليــك فلقــد

والمتهــم وال مأثــوم،
احســنت الواليــة وأ ّديــت االمانــة ،فاقبــل غــر ضنــن وال ملــوم،
ّ
فلقــد أردت املســر اىل ظلمــة الشــام ،وأحببــت أن تشــهد معــي ،فأنــك ممــن اســتظهر بــه

عــى جهــاد العــدو وإقامــة عمــود الديــن إن شــاء اهلل))(.)47

وقــد يكــون الــوايل دون مســتوى املســؤولية املناطــة بــه ممــا جيعــل اخلليفــة يعــدل

اىل غــره ،فقــد جــاء يف كتــاب اإلمــام ( )اىل واليــه املنــذر بــن اجلــارود العبــدي(:)48

((أمــا بعــد ،فــأن صــاح أبيــك غــرين منــك وظننــت انــك تتبــع هديــه وتســلك ســبيله
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فــإذا أنــت فيــا رقــي إيل عنــك ،ال تــدع هلــواك انقيــادا ،وال تبقــى ألخرتــك عتــاد ًا ،تعمــر

دنيــاك بخــراب أخرتــك وتصــل عشــرتك بقطيعــة دينــك ،ولئــن كان مــا بلغنــي عنــك

حقــا بحمــل أهلــك وشســع نعلــك خــر منــك ومــن كان بصفتــك فليــس بأهــل ان يســد

بــه ثغــر أو ينفــذ بــه أمــر أو يعــى لــه قــدر او يــرك يف أمانــة او يؤمــن لــه خيانــة فأقبــل
إيل حــن يصــل كتــايب هــذا إن شــاء اهلل))(.)49

ثالثا :أمر البيعة ومقتل اخلليفة عثمان بن عفان:
كان مــن اول كتــب اخلليفــة عــي بــن ايب طالــب ( )بعــد مبايعتــه باخلالفــة كتابــه

اىل معاويــة بــن ايب ســفيان وايل الشــام ،مطالب ـ ًا ايــاه بالبيعــة والدخــول فيــا دخــل فيــه

أهــل الشــورى ،حيــث جــاء فيــه (( :انــه قــد بايعنــي القــوم الذيــن بايعــوا ابــا بكــر وعمــر
وعثــان (رىض اهلل عنهــم) ،عــى مــا بايعوهــم عليــه ،فلــم يكــن للشــاهد أن خيتــار وال

للغائــب ان يــرد وانــا الشــورى للمهاجريــن واالنصــار فــان أجتمعــوا عــى رجــل

وســموه امامــ ًا كان ذلــك هلل رضــا « ( .)50وهبــذا القــول يتجــى املنظــور الديمقراطــي
الشــعبي الــذي مجــع اراء املهاجريــن واالنصــار لكوهنــم أهــل احلــل والعقــد فمــن

يبايعونــه ويســمونه إمامــا يكــون امامـ ًا للمســلمني ،وقــد بايعــه اهــل الشــورى لــذا امامتــه

رشعيــة وعــى معاويــة املبايعــة والدخــول فيــا دخــل فيــه املســلمون.

وقــد أوضــح االمــام ( )أثــر أهــل الشــورى يف اختيــار األمــام ومقدار ســلطتهم

يف حماســبة هــذا األمــام ،فيقــول ((( :)فــأن خــرج مــن أمرهــم بطعــن أو بدعــة ردوه
اىل مــا خــرج منــه ،فــان ابــى قاتلــوه عــى اتباعــه غــر ســبيل املؤمنــن وواله اهلل مــا

تــوىل))( .)51فهنــا اوضــح االمــام ( )طريــق احلــق وان أتــى بافعــال ينكرهــا عليــه
أهــل الشــورى بطعــن او بدعــة ،هلــم حــق حماســبته وحتذيــره لردعــه عــن هــذا العمــل فــان
مل يســتجب حــل هلــم خالفــه او قتالــه ألتباعــه غــر ســبيل املؤمنــن ،وملــا طلــب معاويــة
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مــن امــر املؤمنــن ( )ابقــاءه عــى واليــة الشــام واال ســيخرج بأهــل الشــام معارضـ ًا

لــه ،رفــض امــر املؤمنــن طلبــه وارســل ( )كتابــا اىل معاويــه حيــذره مــن حماولتــه يف
خلــط االوراق والتصيــد باملــاء العكــر لنيــل واليــه الشــام وحيــذره مــن التــادي والغــرور

بنفســه واهــل الشــام و ،جــاء فيــه ((:امــا طلبــك اىل الشــام فــاين مل اكــن ألعطيــك اليــوم

مــا منعتــك امس...وامــا اســتواؤنا يف احلــرب والرجــال فلســت بأمــى عــى الشــك
منــي عــى اليقــن .وليــس أهــل الشــام بأحــرص عــى الدنيــا مــن أهــل العــراق عــى
االخــره ،وامــا قولــك انــا بنــو عبــد منــاف فكذلــك نحــن و لكــن ليــس اميــة كهاشــم وال

حــرب كعبــد املطلــب وال ابوســفيان كايب طالــب و ال املهاجــر كالطليــق وال الرصيــح

كاللصيــق وال املحــق كاملبطــل وال املؤمــن كاملــد غــل ...وملــا ادخــل اهلل العــرب يف دينــه
افواجـ ٌا وأســلمت لــه هــذه األمــه طوعـ ُا وكرهـ ُا كنتــم ممــن دخــل يف ديــن اهلل امــا رغبــه

او رهبــه عــى حــن فــاز اهــل الســبق بســبقهم ،وذهــب املهاجــرون االولــون بفضلهــم،

فــا جتعلــن للشــيطان فيــك نصيبـ ُا وال عــى نفســك ســبيالُ))(.)52

وملــا طالبــه معاويــه بالقصــاص مــن قتلــه اخلليفـــة عثــان واهتم أمــر املؤمنني ()

بـــدمه ،ارســل لــه االمــام ينصحــه ان ينظــر اىل األمــور بعقلــه دون هــواه ومــا يشــتهي،
فســيجد ان االمــام ( )بــريء مــن دم اخلليفــة عثــان ،النــه كان يف عزلــة مــن النــاس
وحــذر معاويــة مــن توجيــه االهتامــات الباطلــة اليــه ،وهــذا مــا قــام بــه معاويــة منــذ تــويل

االمــام عــي بــن ايب طالــب ( )امــر اخلالفــة ،فجــاء يف كتابــه ( (( :)ولعمــري يــا

معاويــة لئــن نظــرت بعقلــك دون هــواك لتجــدين أبــرى النــاس مــن دم عثــان ،ولتعلمــن

اين كنــت يف عزلــة منــه ،اال ان تتجنــى فتجــن مــا بــدا لــك والســام))(.)53

ويف هــذا الصــدد ذكــر الطــري( )54ان االمــام عليــ ًا ( )كان عنــد احجــار

الزيــت( )55عندمــا وصــل اليــه خــر مقتــل اخلليفــة عثــان.
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فمحــاوالت معاويــة املســتمرة باهيــام املســلمني بــان لالمــام عــي ( )يــد ًا يف

مقتــل اخلليفــة عثــان مــن جهــة وخــروج طلحــة والزبــر والســيدة عائشــة مــن جهــة
اخــرى اســتدعت قيــام امــر املؤمنــن ( )بارســال كتــاب اىل أهــل الكوفــة يوضــح

هلــم امــر مقتــل اخلليفــة عثــان وبراءتــه مــن االشــراك فيــه ،ويف هــذا العمــل شــهادة

لــه ( )بانــه ليــس مــن نــوع القــادة الذيــن يوصــون بــيء ويعملــون بآخــر نقيض ـ ًا

لــه وممــا جــاء يف هــذا الكتــاب(( :مــن عبــد اهلل عــي امــر املؤمنــن ،اىل أهــل الكوفــة
جبهــة االنصــار وسنـــام العــرب ،امــا بعــد فــأين أخربكــم عــن أمــر عثــان حتــى يكــون

ســمعه كعيانــهّ ،
ان النّــاس طعنــوا عليــه فكنــت رج ـ ً
ا مــن املهاجريــن أكثـــر أستعتابـــه،

وأقـــل عتابـــه وكان طلحــة والزبــر أهــون ســرمها فيــه الوجيــف( )56وأرفــق حدائهــا
العنيــف وكان مــن عائشــة فيــه فلتــة غضــب فأتيــح لــه قــوم فقتلــوه ،وبايعنــي النــاس

غــر مســتكرهني وال جمربيــن بــل طائعــن خمرييــن(.)57

نستشــف مــن هــذا الكتــاب ان االمــام ( )اثنــى عــى أهــل الكوفــة فنعتهم بســنام

العــرب لعلــو شــأهنم ثــم أوضــح هلــم امــر الفتنــه ومقتــل اخلليفــة عثــان وانــه ( )كان
كأحــد املهاجريــن يعاتبــه اذا مــا اشــتكى إليــه أحــد مــن الرعيــة يف االمــور التــي نقموهــا

عليــه ،ثــم حتــدث االمــام ( )عــن مبايعــة طلحــة والزبــر لــه ( )فوصفهــا باهنــا

كانــت بيعــة رضــا ال اكــراه فيهــا ثــم مل يتعــرض خلروجهــا مــن مكــة مــع الســيدة عائشــة.

رابعًا :أمن الدولة وسياستها:
مــن الكتــب التــي تدخــل يف هـــذا اجلانــب كتــاب االمــام عــي ( )اىل عاملــه الذي

كتــب نســخه واحــدة وأخرجهــا اىل العــال بصــورة عامــه ينبههــم فيــه اىل مراقبــة امــور
امصارهــم ومــا حيــدث فيهــا واحلــذر مــن وجــود اخلارجــن ويســأهلم فيهــا عــن مــرور
اخلريــت بــن راشــد ومجوعــه ،يقــول « :مــن عبــد اهلل عــي أمــر املؤمنــن اىل مــن قــرىء
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عليــه كتــايب هــذا مــن العــال أمــا بعــد ،فــان رجــاالً خرجــوا هربــا ونظنهــم وجهــوا
نحــو بــاد البــرة فســل عنهــم أهــل بــادك واجعــل عليهــم العيــون يف كل ناحيــة مــن
ارضــك ،واكتــب ايل بــا ينتهــي اليــك عنــي والســام»(.)58

أوضــح االمــام ( )مــن خــال نــص رســالته لوالتــه ان عليهــم احلــذر مــن

وجــود اخلارجــن ووضــع العيــون عليهــم واشــعار اخلالفــة بامرهــم ومــدى اســتفحاله

للتمكــن مــن اخــذ التدابــر الالزمــة ملعاجلــة خطــر هــؤالء اخلارجــن ،وهــذا هــو مــا
حــدث عندمــا اجابــه قرظــة بــن كعــب عاملــه عــى البــرة عــى هــذه الرســالة خيــره عــن
امــر اخلريــت(.)59

وجــرى مثــل ذلــك يف كتــاب االمــام ( )اىل قثــم بــن عبــاس عاملــه عــى مكــة،

والــذي جــاء فيــه « :امــا بعــد فــأن عينــي باملغــرب كتــب ايل مــن يعلمنــي انــه وجــه اىل
املوســم انــاس مــن اهــل الشــام العمــي القلــوب الصــم االســاع ا ُل ِك ْمـ ِـه االبصــار ،الذيــن
يلبســون احلــق بالباطــل ويطيعــون املخلــوق يف معصيــة اخلالــق وحيتلبــون الدنيــا درهــا

بالديــن ويشــرون عاجلهــا بأجلهــا االبــرار املتقــن ولــن يفــوز باخلــر اال فاعلــه»(.)60

ففــي هــذه الرســالة يلفــت انتبــاه عامــل مكــة اىل وجــود مجاعــة مــن اهــل الشــام مــن

طــرف معاويــة قادمــن ملوســم احلــج وقــد علــم بخربهــم مــن العيــون التــي وضعهــا
االمــام ( )يف الشــام ،فهــؤالء القادمــن ســيعملون عــى البــاس الباطــل باحلــق بــن
احلجيــج فيأمــره بحســن التــرف لضــان االمــن والرعايــة للحجــاج ومل يــرد ذكــر أي

اجــراء عســكري مطلــوب مــن عاملــه اختــاذه جتــاه هــؤالء املشــاغبني.

امــا يف اجلانــب الســيايس ،فــان كتــب اخلليفــة عــي ( )ورســائله اىل عاملــه والتــي

تناولــت كيفيــة ادارة الواليــات واالقاليــم ،والتعامــل مــع ســكاهنا أفصحــت وبشــكل
جــي عــن الكفايــة واملقــدرة السياســية العاليــة للخليفــة وليــس أدل عــى ذلــك مــن كتابــه
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املوجــه اىل مالــك االشــر النخعــي حينــا واله مــر والتــي بــن فيهــا السياســة الواجــب

أتباعهــا يف مــر.

أن أســتقراء مــا ورد يف نــص رســالته هــذه يفصــح عــن أســتخدام املضمونــن

الســيايس واالداري ،ولكنــي ارتأيــت ان اضعهــا يف اجلانــب الســيايس لكونــه ينبــه عــى

سياســات كانــت قائمــة يف مــر ويبــن السياســة الواجــب اتباعهــا جتــاه اهــل مــر
فافصــح قائــا (( :ثــم اعلــم يــا مالــك اين قــد وجهتــك اىل بــاد قــد جــرت عليهــا دول

مــن قبلــك مــن عــدل وجــور ،وان النــاس ينظــرون يف امــورك يف مثــل مــا كنــت تنظــر
فيــه مــن امــور الــوالة قبلــك ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول فيهــم ،وانــا يســتدل عــى

الصاحلــن بــا جيــري اهلل هلــم عــى ألســنة عبــاده فليكــن احــب الذخائــر اليــك ذخــرة
العمــل الصالــح فاملــك هــواك وشــح بنفســك عــا ال حيــل لــك فــان الشــح بالنفــس
االنصــاف منهــا فيــا أحببــت أو كرهــت))(.)61

هنــا لفــت االمــام أنتبــاه مالــك اىل أنــه قــد وجهــه اىل بــاد قــد جــرت عليهــا

سياســات وحكومــات خمتلفــة تباينــت يف عدالتهــا وظلمهــا ،االمــر الــذي يتطلــب منــه
الرتيــث والنظــر بامعــأن وتفحــص دقيــق للوقــوف عــى تاريــخ تلــك املنطقــة وتطوراهتــا،
ومعرفــة عــادات ســكاهنا وتقاليدهــم خاصــة وان مــر مــن االقاليــم البعيــدة عــن تأثــر

شــبه اجلزيــرة العربيــة بالنســبة ملوقعهــا واالســتفادة مــن تلــك املعلومــات يف إصــدار
الترشيعــات التــي تالئــم عــادات وســكان البــاد لتلقــى تلــك الترشيعــات قبــوالً وتطبيق ًا
مــن قبــل الرعيــة الن سياســة الدولــة ال يمكــن أن تتــم مــا مل تطبــق الرعيــة الترشيعــات

التــي تصــدر عنهــا.

ومــن املعــروف أن مــر ختتلــف عــن شــبه اجلزيــرة العربيــة مــن حيــث املوقــع

واملنــاخ هــذا االختــاف كان لــه دور يف اختــاف طبائــع وعــادات وســكان مــر عــن
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ســكان شــبه اجلزيــرة العربيــة.
وان اشــارة االمــام ( )اىل واليــه باالخــذ بنظــر االعتبــار تاريــخ مــر والــدول

املختلفــة التــي قامــت عليهــا ،يوضــح القــدرة العقليــة الفــذة لالمــام ( )يف اجيــاد

احــكام حتقــق العــدل واالمــن للنــاس وذلــك مــن خــال تنبيهــه عــى دراســة اجلانــب

التكوينــي والنفــي للرعيــة ولعــل يف هــذا رد عــى مــن يتهم العــرب واالســام بالتخلف
واالرهــاب وان االســام ســبب رئيــي يف التخلــف فهنــا تطــرح بعــض االســئلة نفســها

فــاذا كان االســام ســببا يف ختلــف العــرب اذن كيــف تصــدر مثــل تلــك الترشيعــات
االداريــة عــن الرســول ( )وخلفائــه وال ســيام االمــام عــي بــن أيب طالــب (.)

واننــا لــو نظرنــا يف الوقــت احلــارض يف القوانــن الوضعيــة التــي تتكلــم عــن حقــوق

الدولــة واإلنســان لوجدنــا ان معظــم بنودهــا مأخــوذة مــن مبــادئ ديننــا االســامي
الــذي يتهمنــا الغــرب بانــه ســبب ختلفنــا ولعــل يف هــذا رد بســيط عــى اهتــام الغــرب

للعــرب واالســام باالرهــاب.

ثــم يعــود اإلمــام ( )فيأمــر مالــك بــن االشــر بالعمــل الصالــح النــه أن

صلحــت ســرته وعملــه أحبتــه الرعيــة وحتقــق هلــم االمــان يف ظــل واليهــم الــذي حيقــق

هلــم العــدل حتــى ولــو عــى حســاب نفســه وهــواه وان يمنــع نفســه ويزجرهــا عــا ال

حيــق هلــا فيــا احبــت او كرهــت ،وان زجــر النفــس انصــاف هلــا حتــى ال متــي يف الطــرق
التــي تــؤدي اىل التهلكــة.

كــا يوضــح االمــام ( )اىل واليــه عــى البــرة ســهل ابــن حنيــف االنصــاري،

يف قــوم حلقــوا بمعاويــة فارســل لــه قائــاً (( :امــا بعــد ،فقــد بلغنــي ان رجــاالً مــن
قبلــك يتســللون اىل معاويــة فــا تأســف عــى مــا يفوتــك مــن عددهــم ويذهــب عنــك

مــن مددهــم فكفــر ًا هلــم غيــا ولــك منهــم شــافي ًا فرارهــم مــن اهلــدى واحلــق وأيضاعهــم
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اىل العمــى واجلهــل ،وأنــا هــم أهــل دنيــا مقبلــون عليهــا ومهطعــون اليهــا وقــد عرفــوا
العــدل ورأوه وســمعوه ووعــوه ،وعلمــوا ان النــاس عندنــا يف احلــق أســوة فهربــوا
اىل األثــرة فبعــد ًا هلــم وســحق ًا))( )62فهنــا يوضــح لعاملــه عــدم التأســف عــى هــؤالء

اهلاربــن مــن صفوفــه مــع علمهــم انــه عــى حــق ،ومعرفتــه انــه عنــده النــاس باحلق ســواء

ال فــرق بينهــم يف نســب او جــاه فهربــوا اىل املــكان الــذي يرجــوا ان جيــدوا فيــه االثــرة

عــى غريهــم وتضمــن كتــاب االمــام ( )اىل اهــل البــرة هتديــد ًا هلــم بالعقوبــة اذا مل
يتوقفــوا عــن معــاداة اخلالفــة واثــارة الفتــن فيذكرهــم بوقعــة اجلمل ســنة 38هـــ 658/م
ومــا حــدث فيهــا فيقــول ( (( :)وقــد كان مــن انتشــار حبلكــم وشــقاقكم مــا مل تغبــوا

عنــه فعفــوت عـــن جمرمكــم ورفعــت الســيف عــن مدبركــم ،وقبلت مــن مقبلكــم)) (.)63
فيذكرهــم بانــه ( )قــد اعفــى عــن جمرمهــم ومنــع قتــل اهلاربــن وقبــل عــودة التائبــن

كــا انــه حــذر مــن التــادي يف االمــر والعــودة اىل الســابق وذلــك باتبــاع االراء املخالفــة له
والداعيــة اىل خمالفتــه وحماربتــه ،فــأن رحلــه وركابــه (جنــده) قريبــة املوطــن منهــم ،فــاذا

مــا اضطــروه اىل ذلــك فانــه ســيوقع هبــم وقعــة قويــة تكــون وقعــة اجلمــل بالنســبة هلــا

أمــر بســيط ،فيقــول ( (( :)فــان خطــت بكــم االمــور املرديــة ،وســفه اآلراء اجلائــرة
اىل منابــذيت وخــايف فهأنــذا ذا قــد قربــت جيــادي ورحلــت ركايب ،ولئــن اجلأمتــوين اىل

املســر اليكــم ال وقعــن بكــم وقعــة ال يكــون يــوم اجلمــل اال كلعقــة العــق))(.)64

امــا كتــاب االمــام ( )اىل زيــاد بــن ابيــه عاملـ ُه عــى خراســان الــذي حيــذره فيــه

مــن خديعــة معاويــة ،وهــو يوضــح وقــوف اخلليفــه عــى كل مــا جيــري مــن أمــور يف
الدولــه صغريهــا وكبريهــا وهــي واحــدة مــن مؤثــرات احلــزم واليقظــه يف السياســه،

وقــد جــاء فيــه (( :وقــد عرفــت ان معاويــة كتــب اليــك يســتنزل ويســتغل غربــك

فأحــذره))( .)65فهنــا حيــذر زيــاد مــن خديعــة معاويــة لــه بارســاله الرســل اليــه يعــرف
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فيهــا لــه بانــه اخــاه مــن ابيــه ايب ســفيان وانــه ســيلحقه بنســب ايب ســفيان اذا مــا انضــم اىل
جانبــه ثــم يكمــل االمــام ( )قائـاً (( :فانــا هــو الشــيطان يــأيت املــرء بــن يديــه ومــن
خلفــه وعــن يمينــه وعــن شــاله ليقتحــم عقلتــه ويســتلب غرتــه)) (.)66

ويبــدو لنــا ان هــذا التشــبيه جــاب نتيجــة األســلوب الــذي اتبعــه معاويــة مــع زيــاد

بــن ابيــه وذلــك باســتاملة قلبــه وعواطفــه واعطائــه ومتنيــه باحلاقة بنســب ايب ســفيان وهذا

الفعــل يشــبه فعــل الشــيطان مــع االنســان عندما حيــاول دفعــه اىل التهلكة فيتبــع كل طرق
االغــراء والتضليــل للوصــول اىل مبتغــاه ،فيقتحــم عــى املؤمــن غفلتــه ليدفعــه لتحقيــق

نوايــاه الســيئة وقــد ذكــر يف قولــه تعــاىل توعــد الشــيطان بدفــع املؤمنــن اىل اهلــاك اذ جــاء
ِ
ـال َفبِــا َأ ْغويتَنِــي َلَ ْقعــدَ َّن َُلـ ِ
صا َطـ َ
يم.)67(
ُ
ـك ا ُْل ْس ـتَق َ
ْ
ذلــك يف قولــه تعــاىلَ  :قـ َ َ َ ْ
ـم َ
ويفنــد االمــام ( )ادعــاء معاويــة لزيــاد ،فيقــول لــه (( :وقــد كان يف ايب ســفيان يف

زمــن عمــر بــن اخلطــاب ( )فلتــة مــن حديــث النفــس ونزعــة مــن نزعــات الشــيطان،
ال يثبــت هبــا بنســب وال يســتحق هبــا ارث واملتعلــق هبــا كالواغــل املدفــع والنــوط
املذبــذب)) ( ،)68فيذكــر االمــام ( )لزيــاد بانــه جــرت حادثــة يف عهــد اخلليفــة عمــر

بــن اخلطــاب ( ،)حينــا كانــوا جمتمعــن يومــا لــدى اخلليفــة عمــر ( )فتكلــم زيــاد
فافصــح الــكالم وتعجــب احلــارضون مــن بالغتــه وبراعتــه فحــدث الشــيطان نفــس ايب

ســفيان فادعــى أن زيــاد ولــده وانــه قــد وطــئ أمــه يف اجلاهليــة حمــاوالً احلــاق زيــادة
بنســبة لكنــه اخفــى االمــر ،الن اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب ( )كان حــاد ًا يف احقــاق
احلــق ،وانــه باعرتافــه بزيــاد ســيعرض نفســه لعقوبــة اجللــد او الرجــم النــه قــد زنــى

فــرك أبــو ســفيان أمــر االعــراف خوفـ ًا عــى نفســه ،فهنــا اوضــح االمــام ( )لزيــاد

خطــة معاويــة وحماولتــه املخادعــة ،ثــم نفــى لزيــاد صحــة مــا ذكــره ابــو ســفيان وان

قــول الرســول ((( :)ايــا رجــل عاهــر بحــرة أو أمــة فالولــد ولــد زنــا ال يــرث وال
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يــورث))( ،)69وهــذا دليــل االمــام ( )لزيــاد وان تعلقــه هبــذه االوهــام ســيدفعه اىل
اهلاويــة.

امــا كتــاب االمــام ( )اىل ايب موســى االشــعري وهــو عاملــه عــى الكوفــة وقــد

بلغــه تثبيطــه النــاس عــن اخلــروج اليــه ملــا ندهبــم حلــرب اصحــاب اجلمــل ،ففيــه يؤنــب
االمــام ( )ابــا موســى عــى قيامــة بتثبيــط النــاس عــن النهــوض واملشــاركة مــع االمام

( )يف حــرب اجلمــل ،فيقــول ( (( :)مــن عبــد اهلل عــي امــر املؤمنــن اىل عبــد اهلل
بــن قيــس امــا بعــد ،فقــد بلغنــي عنــك قــول هــو لــك وعليــك))( .)70ويقصــد االمــام هنــا

هبــذا قــول ايب موســى(( :أن واليــة االمــام عــي ( )واليــة حــق ،امــا قتــال اهــل القبلة
فليــس حــق ويقصــد هبــم طلحــة والزبــر وعائشــة ومــن واالهــم مــن اهــل البــرة ،فقــد

أفتــى ابــا موســى بتحريــم ذلــك فأنبــه ( )عــى ذلــك القــول قائــاً (( :فــاذا قــدم

رســويل عليــك فارفــع ذيلــك( )71وأشــدد مئــزرك( )72واخــرج مــن جحــرك( )73وأنــدب
مــن معــك فــان حققــت فانفــذ وان تفشــلت فابعــد))( ،)74فهنــا وجــه االمــام ( )أبــا
موســى واخــره بامريــن امــا ان ينهــض باصحابــه وخيــرج مــن منزلــه وأشــار اىل وصــف
منزلــه باجلحــر توبيخـ ًا لــه واملعــروف ان اجلحــر مســكن الثعلــب ،فــأراد االمــام ()

هبــذا وصــف حتايــل ايب موســى عندمــا افتــى بامــر قتــال اهــل البــرة بانــه عــى غــر حــق
فــكان يقــول هــذا وقــد البــس االمــر عــى الرعيــة فــاذا مل يعلــن ابــا موســى بــن اصحابــه

النفــر والســر ملشــاركة االمــام يف حــرب اجلمــل عليــه عندئــذ اتبــاع االمــر الثــاين ،وهــو

عــزل نفســه عــن الواليــة ،كــا هيــدد اخلليفــة ابــا موســى قاس ـ ًا بــاهلل انــه اذا ختــاذل عــن
النــرة لــه ليجمــع مجوعــه ويتجــه نحــو الكوفــة وال يرتكــه حتــى خيلــط زبــده بخاثــره
وذائبــه بجامــده وقــال زبــده بخاثــره كنايــة عــن خلــط االمــور كلهــا فــا يبــر منهــا يشء

حتــى يكــون حــذره مــن امامــه كــا حيذر مــن عــدوه ان ياتيــه من اخللــف ،فيقــول (:)
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(( وايــم اهلل لتؤتــن حيــث أنــت وال نــرك حتــى خيلــط زبــدك بخاثــرك( )75وذائبــك

بجامــدك وحتــى تعجــل عــن فقدتــك ونحــذر مــن امامــك كحــذرك مــن خلفــك))(.)76
ثــم يوضــح عواقــب هــذه االمــور ،واهنــا ليســت باهلينــة الســهلة التــي يتوقعهــا

ولكنهــا املصيبــة الكــرى التــي ســيصاب هبــا ،والتــي تركــب صعاهبــا فتصبــح ذلولــة
فســيأتيه االمــام ( )وجنــده مــن جهــة وطلحــة والزبــر واهــل البــرة مــن جهــة

اخــرى متوجهــن نحــو الكوفــة وينزلــون بــه وباهــل الكوفــة مــن عظيــم العقوبــة
واخلطــب اجلليــل مــا مل يكــن يتصــوره الفكــر فيأمــره بالتعقــل وتبــر االمــور ،فــاذا مل

يفعــل ذلــك يأمــره بالتنحــي واالعتــزال عــن هــذا االمــر فــان بعــده افضــل مــن وجــوده
وعــدم مشــاركته يف احلــرب فيقــول ( (( :)ومــا هــي باهلوينــى التــي ترجــو ولكنهــا
الداهيــة الكــرى يركــب مجلهــا ويذلــل صعبهــا ويســهل جبلهــا ،فأعقــل عقلــك،
واملــك امــرك وخــل نصيبــك وحظــك ،فــان كرهــت فتنــح اىل غــر رحــب وال يف نجــاة

فباحلــرى لتكفــن وانــت نائــم حتــى ال يقــال ايــن فــان واهلل انــه حلــق مــع حمــق ومــا يبــايل

مــا صنــع امللحــدون))( ،)77واالشــارة هنــا قــول االمــام ( )انــه حلــق مــع اشــارة اىل

قــول الرســول ( )يف حقــه (( :اللهــم ادر احلــق مــع عــي حيثــا دار))(.)78
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اخلامتة
تنــاول موضــوع البحــث اجلانــب الســيايس ألمــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب عليــه

الســام ،لقــد أيــد اهلل رســوله الكريــم ( )برجــاالً امنــو بــاهلل و رســوله فكانــوا جنــوده
امليامــن بحاميــة الديــن و كان أمــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب عليــه الســام النمــوذج

الفريــد الــذي ال نضــر لــه منــذ الدعــوة االســامية و اىل وقتنــا هــذا ،تلــك الشــخصية

التــي عجــز التاريــخ عــن وصفهــا فقــد متيــز عليــه الســام بمواقفــه البطوليــة الرائعــة يف
خدمــة االســام و املســلمني كيــف ال وهــو ؟

مــن تربــى يف بيــت النبــوة وحــي برعايــة الرســول ( )واهتاممــه منــذ نعومــة

أضفــاره فكانــت لــه مــن الفضائــل التــي متيــز هبــا عــن رجــال عــره و أشــار ،اليهــا

الرســول ( )يف كثــر مــن املواقــف ومنهــا حديــث الرســول ( )يف جعــل أمــر
املؤمنــن عليــه الســام وصيــه وأخــاه اســتنادا اىل احلديــث الرشيــف ((:اال تــرىض ان

تكــون منــي بمنزلــة هــاون مــن موســى اال انــه ال نبــي مــن بعــدي)) وكثري مــن األحاديث
التــي تشــر اىل مواقفــه ومنزلتــه ومناقبــه عليــه الســام.

فتنــاول البحــث املضمون الســيايس لرســائل اخلليفة عــي بن ايب طالب عليه الســام

مــن خــال كتبــه يف هنــج البالغــة ،التــي وجههــا االمــام عليــه الســام اىل والتــه وعاملــه
عــى االمصــار واألقاليــم االســامية ومنهــا خراســان والبــره والبحريــن والكوفــة
والشــام ومــر وغريهــا مــن االمصــار االســامية االخــرى .ففيهــا يوضــح االمــام عليــه

الســام لوالتــه اخلطــوط العريضــة يف كيفيــة إدارة امــور الواليــات واألقاليــم مــن خــال

توضيحــه للظــروف و املالبســات التــي قــد يســتغلها الطامعــن باخلالفــة واملخالفــن لــه
رضــوان اهلل عليــه .وان تلــك الكتــب مل تكــن حمصــورة يف اجلانــب الســيايس بــل اهنــا مل

تكــن ختلــو مــن التوجيــه للــوالة و العــال مــن اإلحاطــة علــا باجلانــب التكوينــي لتلــك
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املــدن و االمصــار و األحــداث التــي تســرها.
و لعــل أوضحهــا يف ذلــك رســالة االمــام عليــه الســام اىل عاملــه ابــو موســى

األشــعري يف البــره ،ورســالته اىل مالــك األشــر حينــا واله مــر ،ففــي االوىل يوضح
عليــه الســام اليب موســى األشــعري ســوء تدبــره المــر البــره و عواقــب هــذا االمــر
امــا يف الرســالة الثانيــة فيوضــح ملالــك األشــر كيفيــة إدارة مــر يف اجلانــب الســيايس و

االقتصــادي و االجتامعــي ،كــا نعتقــد اهنــا مــن اهــم الوثائــق السياســية بــا تضمنتــه مــن
أفــكار و نظــم سياســية واقتصاديــة واجتامعيــة ودينيــة واخالقيــة ترقــى اىل ارقــى االمــم
املتقدمــة متدنــا و حضــارة يف الوقــت احلــارض.

ِ
وف اخلتــام نســال اىل عــز وجــل التوفيــق لــكل مــن يســعى اىل حفــظ ونــر و حتقيــق

تــراث أمــر املؤمنــن عليــه الســام ونرجــو مــن اهلل ان ال حيرمنــا هــذه النعمــة.
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إبراهيــم أبــو الفضــل ،ط  ،4مطبعــة دار املعــارف ( ،القاهــرة 1400هـــ1962/م) ،ج ،4ص.450

(  )2عبــاس حممــود ،عبقريــة األمــام عــي بــن أيب طالــب ،مطبعــة اهلــال ( ،القاهــرة –1966م)،
ص.53

(  )3الضبــي ،الفتنــة وواقعــة اجلمــل ،ج ،1ص97-96؛ الطــري ،تاريــخ الرســل وامللــوك ،طبعــة
القاهــرة ،ج ،4ص 437؛ ابــن األثــر ،أبــو احلســن عــي بــن آيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد

الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباين (ت 630هـــ 1232/م) ،الكامــل يف التاريــخ ،دار صــادر،

بــروت ،1965 ،ج ،3ص 83؛ ابــن أيب احلديــد ،عــز الديــن أبــو حامــد عبــد احلميــد بــن هبــة
اهلل بــن محــد بــن احلســن (ت 656هـــ 1258/م) رشح هنــج البالغــة ،مراجعــه وتصحيــح جلنــه
أحيــاء الذخائــر ،منشــورات مكتبــه احليــاة( ،بــروت –ال .ت) ،ج ،3ص339؛ النويــري ،شــهاب

الديــن امحــد بــن عبــد الوهــاب (733هـــ  1332/م) .هنايــة االرب يف معرفــة فنــون االدب،
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مراجعــة :ابراهيــم مصطفــى ،مطابــع اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ،القاهــرة1975 ،م ،ج،2

ص.16-15

(  )4الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،طبعة القاهرة ،ج ،4ص.450
( )5الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،طبعة القاهرة ،ج ،4ص.450

(  )6الضبــي ،الفتنــة وواقعــة اجلمــل ،ج ،1ص97؛ ابــن ســعد ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن منيــع (ت230
هـــــ 845/م) ،الطبقــات الكــرى( ،دار صــادر /بــروت _ ،)1985ج ،3ص 31؛ الطــري،
تاريــخ الرســل وامللــوك ،طبعــة القاهــرة ،ج ،4ص 506؛ ؛ الســيوطي ،جــال الديــن عبــد
الرمحــن(ت 911هـــ 1505/م) ،تاريــخ اخللفــاء ،حتقيــق :حممــد ابــو الفضــل ،دار هنضــة مــر

للطباعــة والنــر( ،القاهــرة -ال.ت) ،ص.174-173

( )7السيوطي ،تاريخ اخللفاء ،ص.174

( )8ابــن خيــاط ،خليفــه بــن خيــاط العصفــري ( ت  240هـــ 853/م) ،تاريــخ خليفــة بــن خيــاط،
ط  ،2حتقيــق اكــرم ضيــاء العمــري ،دار العلــم للماليــن ،مؤسســه الرســاله( ،بــروت –،)1977
ج ،1ص198؛ ابــن عبــد ربــه ،أبــو عمــر امحــد بــن حممــد األندلــي (ت 349هـــ 939/م) ،العقــد

الفريــد ،حتقيــق امحــد امــن ( ،القاهــرة1967 ،م) ،ج ،4ص121؛ القلقشــندي ،ابــو العبــاس امحــد

بــن عــي ( ت 821هـــ  1418/م) ،صبــح االعشــى يف صناعــة االنشــا ،وزارة الثقافــة واالرشــاد

القومــي ،املؤسســة املرصيــة العامــة للتأليــف والرتمجــة والنــر ،ال .م ،ال .ت ،.ج ،1ص.252

( )9الطــري ،تاريــخ الرســل وامللــوك ،طبعــة القاهــرة ،ج 4ص 556؛ ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج
البالغــة ،طبعــة بــروت ،مــج ،5ص134

( )10ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت مــج ، ،5ص 34؛ اهلــادي ،كاشــف الغطاء؛

ســتدرك هنــج البالغــة ،ط ،2دار االندلــس للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ال .م1980 ،م ،ص106
–.107

( )11الطــري ،تاريــخ الرســل وامللــوك ،طبعــة القاهــرة ،ج ،4ص 556؛ ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج
البالغــة ،طبعــة بــروت ،مــج ،2ص.34

( )12سورة االنعام ،اية .57
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(  )13الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،طبعة القاهرة ،ج ،4ص.254 – 253

( )14عثــان بــن حنيــف :هــو عثــان بــن حنيــف بــن وهــب بــن عكيــم بــن ثعلبــة بــن احلــارث بــن
جمدعــة بــن عمــرو بــن حنــش بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف االنصــاري االويس القبائــي ،مــن
الصحابــه شــهد بــدر ًا وواله عمــر بــن اخلطــاب الســواد ثــم واله البــرة وملــا كانــت اخلالفــة لعــي

بــن أيب طالــب ()واله عــى البــرة ،تــويف يف خالفــة معاويــة .الذهبــي ابــو عبــد اهلل حممــد بــن
امحــد بــن عثــان بــن قيــاز ( ت748هـــ  1347/م) ،ســر اعــام النبــاء ،ط ،9حتقيــق :شــعيب

االرنــاؤوط وحممــد نعيــم العقرقســويس ،مؤسســة الرســالة ،بــروت – 1413هـــ) ،ج ،2ص320

– .322ابــن حجــر العســقالين ،شــباب الديــن ابــو الفضــل امحــد بــن عــي ( ت852هـــ 1448/

م) ،االصابــة يف متييــز الصحابــة ،ط ،1حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،دار اجليــل ،بــروت،
1992م ،ج  ،6ص.385

( )15عــارة بــن شــهاب :كان لــه هجــرة واســتعمله اإلمــام عــي ( )عــى الكوفة.ابــن حجــر
العســقالين ،االصابــة يف متييــز الصحابــة ،ج ،4ص.446

( )16عبيــد اهلل بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب اهلاشــمي القــريش ،كان ســخي ًا جــواد ًا يقــال أنــه أول
مــن وضــع املؤائــد عــى الطــرق واله عــي اليمــن ،تــويف ســنه  58هـ.الطــري ،تاريــخ ،طبعــة ،ج ،4
ص  .442الذهبــي ،ابــو عبــد اهلل حممــد بــن امحــد بــن عثــان ( ت748هـــ  1347/م) ،العــر يف

خــر مــن غــر ،ط ،1حتقيــق :صــاح املنجــد ،ال .م1960 ،م ،ج ،1ص.63

( )17قيــس بــن ســعد بــن عبــادة بــن دليــم بــن حارثــة بــن خزيــم بــن ايب جذيمــة بــن ثعلبــة بــن
طريــف بــن اخلــزرج بــن ســاعدة بــن كعــب بــن خــزرج بــن ايب ثابــت اخلزرجــي االنصــاري ،كان

بمثابــة صاحــب الرشطــة للنبــي صحــايب مــن دهــاة العــرب وذو رأي ،واله اإلمــام عــي ( )عــى
مــر .الذهبــي ،ســر اعــام النبــاء ،ط ،9حتقيــق :شــعيب االرنــؤوط وحممــد نعيم العرقســويس،

مؤسســة الرســالة ،بــروت1413 ،هـــ ،ج ،3ص .103– 102ابــن حجــر العســقالين ،االصابــة
يف متييــز الصحابــة ،ج ،8ص.1088

( )18ســهل بــن حنيــف :هــو اخــو عثــان بــن حنيــف بــن وهــب بــن عكيــم بــن ثعلبــة بــن احلــارث بــن
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جمدعــة بــن عمــرو بــن حنــش بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف االنصــاري ،روى عــن النبــي ()
وزيــد بــن ثابــت ،كان مــن الســابقني شــهد بــدر ًا وثبــت يــوم احــد وبايــع عــى املــوت ،ويل عــى

الشــام يف عهــد عــي ورفضــه أهلهــا ثــم أســتخلف عــى البــرة ،تــويف ســنة 38هـــ .الطــري ،ت

تاريــخ الرســل وامللــوك ،طبعــة ،ج  ،4ص  .442الذهبــي ،ســر اعــام النبــاء ،ج ،5ص.328

( )19الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،طبعة القاهرة ،ج ،4ص.442

( )20خليــد بــن مــرة التميمي:وقيــل خليــد بــن طريــف الريبوعــي .ابــن االثــر ،الكامــل ،ج،3
ص.157

(  )21ابن خياط ،تاريخ خليفة ،ج ،1ص.199

( )22قثــم بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم اخــو عبيــد اهلل بــن العبــاس ،كان يشــبه النبــي
( ،)وقــال اإلمــام عــي ( )كان قثــم احــدث النــاس عهــد ًا برســول اهلل ( )واله اإلمــام
عــي ( )ملــا اســتخلف مكــة ،خــرج أيــام خالفــه معاويــه مــع ســعيد بــن عثــان اىل ســمرقند
فاستشــهد فيهــا .ابــن حجــر العســقالين ،االصابــة ،ج ،5ص.430

( )23اليعقــويب امحــد بــن ايب يعقــوب بــن وهــب بن واضــح ( ت284هـــ  897/م) ،تاريــخ اليعقويب،
دار بــروت للطباعــة والنرش ،ال .م1960 ،م ،ج ،2ص.179

( )24مالــك بــن احلــارث االســر املخعــي واله االمــام عــي املدينــه ،شــهد مــع االمــام عــي موقعــه
اجلمــل وصفــن ،وبعــد صفــن وجــه االمــام اىل مــر بــدالً مــن حممــد بــن ايب بكــر ،فلــا علــم

معاويــه بذلــك وكان االشــر أشــد عليــه مــن حممــد بــن أيب بكــر دس لــه سـ ًا ،فلــا صــار اىل القلــزم

مــن الفســطاط نــزل عــى رجــل مــن أهــل املدينــة فخدمــه وســقاه الســم بعقــب فيــه عســل فــات

بالقلــزم ســنه  38هـــ  658/م .اليعقــويب ،تاريــخ اليعقــويب ،ج  ،2ص .194الطــري ،تاريــخ

الرســل وامللــوك ،طبعــه بــروت ،ج  ،3ص.127– 126

( )25ابن خياط ،تاريخ خليفة ،ج ،1ص.200

( )26عمــرو بــن ايب ســلمة بــن عبــد االســد املخزومــي ،مــن الصحابــة ولــد باحلبشــة وربــاه النبــي
( ،)وواله اإلمــام عــي ( )عــى البحريــن .الــزركيل ،خــر الديــن ،االعــام ،ج ،5دار العلــم
للماليــن ( ،بــروت – 1979م) ،ج ،5ص.51
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( )27النعملــن بــن العجــان بــن عامــر بــن زريــق االنصــاري ،صحــايب كان لســلن االنصــار
وســاعدهم فأســتعمله االمــام عــي ( )عــى البحريــن ،شــهد مــع االمــام عــي صفني.املنقــري،

وقعــه صفــن ،ص .432أبــن حجــر العســقالين ،االصابــه ،ج  ،8ص.164

( )28ابن خياط ،تاريخ خليفة ،ج ،1ص199

( )29احلــارث بــن مــره العبــدي ،قلئــد لــه ذكــر يف فتــوح الســند فقــد ســاراىل بــاد مكــران وظفــر
وغنــم ،وملــا ويل اخلليفةعــي تقــدم احلــارث فــواله عــي الســند .الذهبــي ،ابــن خيــاط ،تاريــخ
خليفــه بــن خيــاط ،ج  ،1ص  .199الــزركيل ،االعــام ،ج ،2ص.157

(  )30ابن خياط ،تاريخ خليفة ،ج ،1ص.199

( )31زيــاد بــن أبيــه ،أختلفــوا يف أســم أبيــه فقيــل عبيــد اهلل الثقفــي وقيــل أبــو ســفيان ،أمــر مــن دهــاه
العــرب واله اخلليفــة عــي أمــر فارس.الطــري ،تــارخ ،ج ،ص تاريــخ الرســل وامللــوك

( )32خمنــف بــن ســليم بــن حــارث بــن عــوف بــن ثعلبــه بــن عامــر بــن ذهــل بــن مــازن بــن ذبيــان
بــن ثعلبــه بــن الــدووول مــن االزد ،أســلم وصحــب النبــي ( )ونــزل بالكوفــة بعــد ذلــك وملــا

كانــت اخلالفــة لعــي ()واله اصفهــان ومهــدان ،شــهد مــع عــي ( )صفني.أبــن ســعد،
الطبقــات ،ج ،6ص.35أبــن أيب احلديــد ،رسح هنــج البالغــه ،طبعــة قــم ،ج  ،3ص .183

( )22أبن خياط ،تاريخ خليفة بن خياط ،ج ،1ص .199

(  )24ابن خياط ،تاريخ خليفة ،ج ،1ص199

( )35ابــا االســود الــدؤيل :ظــامل بــن عمــرو الــدؤيل ،اســلم يف حيــاة النبــي ( ،)وهــو اول مــن وضــع
العربيــة بأشــارة مــن اإلمــام عــي ( ،)كان شــاعر ًا جميــد ًا ،شــهد اجلمــل وصفــن مــع اإلمــام عــي
( ،)تــويف يف البــرة .الذهبــي ،ســر اعــام النبــاء ،ج ،4ص.85 – 84

( )36رشيــح ابــو اميــة :رشيــح بــن احلــارث الكنــدي ويل قضــاء الكوفــة لعمــر بــن اخلطــاب ،كانــت
لــه درايــة بالغــة بالقضــاء .تــوىل القضــاء لالمــام عــي ( ،)تــويف يف مكــة ســنة 76هـــ .الذهبــي،
العــر يف خــر مــن غــر ،ط ،2حتقيــق :صــاح الديــن املنجــد ،مطبعــة الكويــت ( ،الكويــت
–1980م) ،ج ،1ص.89

( )37معقــل بــن قيــس الرياحــي :مــن بنــي يربــوع ،كان رئيــس قومــه ويل رشطــة اخلليفــة عــي و شــهد
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مــع اإلمــام عــي ()حروبــه ،أرســله اىل اخلريــت بــن راشــد فاوقــع بــه وملــا وقــع التحكيــم فــارق

عــي ( ،)ابــن حجــر العســقالين ،االصابــة ،ج ،2ص.359

(  )38ابن خياط ،تاريخ خليفة ،ج ،1ص.203 – 201

( )39الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،طبعة القاهرة ،ج ،4ص.442
( )40الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،طبعة القاهرة ،ج ،4ص442

(  )41الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،طبعة القاهرة ،ج ،4ص.443

( )42حممــد بــن ايب بكــر :ويكنــى ابــا القاســم ،وأمــه اســاء بنــت عميــس اخلثعميــة أخــت ميمونــة
زوجــة النبــي ( ،)نشــأ يف حجــر عــي بــن ايب طالــب ( )وكان عــى رجالتــه يــوم اجلمــل

وشــهد معــه صفــن ،واله عثــان مــر وواله عــي ( )ايضــ ًا عــى مــر بعــد مرجعــه مــن
صفــن فوقــع بينــه وبــن عمــرو بــن العــاص حــرب فهــزم حممــد وقتــل .املحــب الطــري ،امحــد بــن

عبــد اهلل بــن حممــد بــن جعفــر(ت  695هـــ 1296/م) ،الريــاض النــرة يف مناقــب العــرة ،ط،1

حتقيــق :عيســى عبــد اهلل وحممــد مانــع احلمــري ،دار الغــرب االســامي ( ،بــروت – ،)1996
ج ،2ص256

(  )43ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،مــج ،4ص 775؛ البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة ،ج ،5ص.74

( )44مصقلــه بــن هبــرة الشــيباين بــن شــبل الثعلبــي بــن بكــر بــن وائــل قائــد مــن الــواله واله اخلليفــة
عــي عــى كــور واالحــواز واردشــر ،اشــرى أســارى بنــي ناجيــه مــن النصــارى مــن معقــل بــن
قيــس وهــم مخســائة أنســان مــن الصبيــان والنســاء والشــيوخ وثمنهــم آلــف آلــف ،لكنــه عجــز

عــن تســديد الثمــن فهــرب اىل معاويــة .املنقــري ،نــر بــن مزاحــم بــن ســيار ( ت212هـــ827/

م) ،وقعــة صفــن ،ط ،2حتقيــق :عبــد الســام هــارون ،مــر اجلديــدة1962 ،م ،ص.486
الطــري ،تاريــخ الرســل وامللــوك ،طبعــه بــروت ،ج ،3ص .147– 146

()45ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،مــج ،4ص801؛ البحــراين ،كــال الديــن
ميثــم بــن عــي بــن ميثــم (ت  672هـــ  1273/م) ،رشح هنــج البالغــة ،منشــورات مؤسســة

النــر1384 ،هـــ ،ج ،5ص.95 – 94
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( )46ابــو يوســف ،يعقــوب بــن ابراهيــم (ت182هـــ  798/م) ،اخلــراج ،حتقيــق :حممــود الباجــي،
( تونــس – 1984م) ،ص 142؛ ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،مــج،4
ص.792

( )47ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،مــج  ،5ص 799؛ البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة ،ج ،5ص.93

( )48املنــذر بــن اجلــارود ،واســمه بــر بــن حنــش ولقــب اجلــارودالن والــد بــر غــزا بكــر وائــل
فاســتأصلهم فلقبــه احــد الشــعراء هبــذا اللقــب عــى اثــر هــذة احلادثــة ،كان مــن رؤســاء عبــد قيــس

وكان عــى رأس قومــه يف قتــال أهــل الردة.أبــن حجــر العســقالين ،االصابــه ،ج ،1ص .441

( )49ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،مــج  ،5ص 236؛ البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة ،ج ،5ص 227؛ جــرداق ،جــورج ،اإلمــام عــي صــوت العدالــة االنســانية ،دار الفكــر،

(بــروت – 1958م) ،ج ،3ص.736 - 735

(  )50ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،ج ،4ص 311؛ البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة ،ج ،4ص 352؛ كاشــف الغطــاء ،مســتدرك هنــج البالغــة ،ص.21

()51ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،ج ،4ص 311؛ البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة ،ج ،4ص 352؛ كاشــف الغطــاء ،مســتدرك هنــج البالغــة ،ص.21

(  )52ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،ج ،4ص 311؛ البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة ،ج ،4ص 352؛ كاشــف الغطــاء ،مســتدرك هنــج البالغــة ،ص.21

( )53ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،ج ،4ص 311؛ البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة ،ج ،4ص 352؛ كاشــف الغطــاء ،مســتدرك هنــج البالغــة ،ص.21

( )54تاريخ الرسل وامللوك ،طبعة بريوت ،ج ،2ص.652

( )55احجــار الزيــت :موضــع باملدينــة قريــب مــن الــزوراء وهــو موضــع صــاة االستســقاء ،وقيــل
احجــار الزيــت موضــع باملدينــة وداخلهــا .البــاذري ،امحــد بــن حييــى بــن جابــر ( ت279هـــ

 892/م) ،فتــوح البلــدان ،حتقيــق :رضــوان حممــد رضــوان ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
1403هـــ ،ج ،1ص.109

اجلزء األول :احملور القانوني والسياسي

333

( )56الوجيــف :الوجــف رسعــة الســر ،ورضب مــن ســر اخليــل واالبــل رسيــع ،ويف حديــث
االمــام ( " )اهــون ســرمها فيــه الوجيــف " يقصــد بــه رضب مــن الســر الرسيــع .ابــن منظــور،

ابــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم ( ت711هـــ  1314/م) ،لســان العــرب ،ط ،1حتقيــق:

صــاح املنجــد ،دار صــادر ،بــروت ،ال .ت ،ج ،9ص.352

(  )57ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،ج ،4ص 289؛ البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة ،ج ،4ص 335– 334؛ كاشــف الغطــاء ،مســتدرك هنــج البالغــة ،ص.124– 123

( )58الطــري ،تاريــخ امللــوك ،طبعــة القاهــرة ،ج ،5ص 116؛ ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة،
طبعــة قــم ،ج ،17ص.47

(  )59الطربي ،تاريخ امللوك ،طبعة القاهرة ،ج ،5ص.11
( )60البحراين ،رشح هنج البالغة ،ج ،4ص .72 – 71

( )61ابن ايب احلديد ،رشح هنج البالغة ،طبعة قم ،ج ،17ص.31– 30

(  )62ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،ج ،5ص 234؛ البحــراين ،رشح هنــج البالغــة ،ج،3
ص.131

( )63ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،ج ،4ص 530؛ البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة ،ج ،4ص.446

( )64ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،ج ،4ص 530؛ البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة ،ج ،4ص.446

()65ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،ج ،4ص 530؛ البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة ،ج ،4ص.446

( )66ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،ج ،4ص 530؛ البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة ،ج ،4ص.446

(  )67سورة االعراف ،اية .16

( )68ابــن ايب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،طبعــة بــروت ،ج ،4ص 803؛ البحــراين ،رشح هنــج
البالغــة ،ج ،5ص.96-95
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( )69الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى ابــو عيســى الســلمي ( ت279هـــ  892/م) ،ســنن الرتمــذي،
حتقيــق :امحــد شــاكر واخــرون ،دار احيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،ال .ت ،ج ،4ص.428

(  )70ابن ايب احلديد ،رشح هنج البالغة ،طبعة بريوت ،ج ،5ص.174

( )71ذيلــك :الذيــل أحــد اذيــال القميــص ،والذيــل أخــر كل يشء .الــرازي ،حممــد بــن ايب بكــر بــن
عبــد القــادر ( ت 666هـــ  1267/م) ،خمتــار الصحــاح ،حتقيــق :حممــود خاطــر ،مكتبــة لبنــان،
بــروت1415 ،هـــ ،ج ،1ص ،95ج ،11ص 206؛

( )72مئــزرك :االزار ،وكنــى بشــدة عــن اعتــزال النســاء ،وقيــل :اراد تشــمري للعبــادة .ابــن منظــور،
لســان العــرب ،ج ،4ص.16

( )73جحــرك :كل يشء حتتفــره اهلــوام والســباع ألنفســها ،واجلمــع أحجــار .ابــن منظــور ،لســان
العــرب ،ج ،4ص.117

( )74ابن ايب احلديد ،رشح هنج البالغة ،طبعة بريوت ،ج ،4ص.174

( )75خاثرك :نقيض الرقة الغليظ .ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص.230

(  )76ابن ايب احلديد ،رشح هنج البالغة ،طبعة بريوت ،ج ،5ص.174
( )77أبن ايب احلديد ،طبعه بريوت ،ج ،5ص174

( )78الرتمــذي ،ســنن الرتمــذي ج ،5ص.297النويــري ،هنايــه االرب ،ج ،20ص .7الذهبــي،
اخللفــاء الراشــدون مــن تاريــخ االســام ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت1988– 1987 ،م،
ص .251ا املتقــي اهلنــدي ،عــي بــن حســام الديــن املتقــي اهلنــدي الرهــان خــوري ( 975هـــ

 1567/م) .منتخــب كنــز العــال يف ســنن االقــوال واالفعــال ،طبعــه وفــر غريبــه :الشــيخ

بكــري حيــاين صححــه ووضــع فهارســه :الشــيخ صفــوة الســقا ،مؤسســة الرســالة ،بــروت،
1399هـــ1979 /م ،ج ،11ص.642
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املصادر واملراجع
املصادر االولية:

ابــن األثــر ،أبــو احلســن عــي بــن آيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد
الشــيباين (ت 630هـ 1232/م).

1 .1الكامل يف التاريخ ،دار صادر ،بريوت 10(.1965 ،اجزاء)

وطبعــة ثانيــة ،حتقيــق :ابــو الفــداء عبــد اهلل القــايض ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
.1995

البحراين ،كامل الدين ميثم بن عيل بن ميثم (ت  672هـ  1273/م) 4( .اجزاء)
 1 .رشح هنج البالغة ،منشورات مؤسسة النرص1384 ،هـ.

البالذري ،امحد بن حييى بن جابر ( ت279هـ  892/م).

 1 .فتــوح البلــدان ،حتقيــق :رضــوان حممــد رضــوان ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
1403هـ.

الرتمذي ،حممد بن عيسى ابو عيسى السلمي ( ت279هـ  892/م).

1 .1ســنن الرتمــذي ،حتقيــق :امحــد شــاكر واخــرون ،دار احيــاء الــراث العــريب ،بــروت،
ال .ت 5( .اجــزاء)

ابن جعفر الطربي ،امحد بن عبد اهلل بن حممد ( ت694هـ  1294/م).

 1 .الريــاض النــرة يف مناقــب العــرة ،ط ،1حتقيــق :عيســى عبــد اهلل حممــد مانــع
احلمــري ،دار الغــرب االســامي ،بــروت 2(.1996 ،اجــزاء)

ابن حجر العسقالين ،شباب الدين ابو الفضل امحد بن عيل ( ت852هـ  1448/م).

 1 .االصابــة يف متييــز الصحابــة ،ط ،1حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،دار اجليــل ،بريوت،
1992م 8( .اجزاء)

 2 .لسان امليزان ،ط ،3مؤسسة االعلمي للطباعة ،بريوت1986 ،م.ص70
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ابن أيب احلديد ،أبو حامد عبد احلميد بن هبة اهلل بن محد بن احلسني (656هـ  1258/م)

 1 .رشح هنــج البالغــة ،مراجعــة وتصحيــح :جلنــة أحيــاء الذخائــر ،منشــورات دار
مكتبــة احليــاة ،بــروت ،ال .ت 5(.اجــزاء)

وطبعة قم1404 ،هـ 20(.جزء)

ابن خياط ،خليفة بن خياط الليثي العصفري ( ت240هـ  854/م).

 1 .تاريــخ خليفــة بــن خيــاط ،ط 2حتقيــق :اكــرم ضيــاء العمــري ،دار العلــم املاليــن،
مؤسســة الرســالة ،بــروت1977 ،م.

الذهبي ،ابو عبد اهلل حممد بن امحد بن عثامن ( ت748هـ  1347/م).

1 .1اخللفــاء الراشــدون مــن تاريــخ االســام ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت1987 ،
–1988م.

2 .2ســر اعــام النبــاء ،ط ،9حتقيــق :شــعيب االرنــؤوط وحممــد نعيــم العرقســويس،
مؤسســة الرســالة ،بــروت1413 ،هـــ 23(.جــزء)

3 .3العرب يف خرب من غرب ،ط ،1حتقيق :صالح املنجد ،ال .م1960 ،م.

الرازي ،حممد بن ايب بكر بن عبد القادر ( ت 666هـ  1267/م).

خمتار الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر ،مكتبة لبنان ،بريوت1415 ،هـ

السدويس ،ابو عبد اهلل حممد بن زيد ( ت  273هـ  886 /م)

1 .1تاريــخ اخللفــاء ،روايــة ايب بكــر الســدويس ،حتقيــق :حممــد مطيــع حافــظ ،مطبوعــات
جممــع اللغــة العربيــة ،مطبعــة املفيــد ،دمشــق1979 ،م.

ابن سعد ،حممد بن منيع ( ت230هـ  844/م).

 2 .الطبقات الكربى ،حتقيق :ادورد سخو ،دار صادر للطباعة ،بريوت 8( ،اجزاء)

السيوطي ،جالل الدين بن عبد الرمحن ( ت911هـ  1505/م).

3 .3تاريــخ اخللفــاء ،حتقيــق :حممــد ابــو الفضــل ،دار هنضــة مــر للطباعــة والنــر،
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القاهــرة ،ال .ت.

الطربي ،ابو جعفر حممد بن جرير ( ت310هـ  922/م)

 1 .تاريــخ الرســل وامللــوك ،ط ،4حتقيــق :حممــد ابــو الفضــل ابراهيــم ،دار املعــارف،
القاهــرة1962 ،م.

وطبعة دار الكتب العلمية ،بريوت1407 ،هـ 5( .اجزاء)

ابن عبد ربه ،ابو عمر امحد بن حممد ( 328هـ  939/م).

 1 .العقد الفريد ،حتقيق :امحد امني ،طبعة القاهرة1967 ،م 5( .اجزاء)

املحب الطربي ،امحد بن عبد اهلل بن حممد بن جعفر(ت 695

هـ 1296/م) ،الرياض النرضة يف مناقب العرتة ،ط ،1حتقيق :عيسى عبد
اهلل وحممد مانع احلمريي ،دار الغرب االسالمي ( ،بريوت – )1996

القلقشندي ،ابو العباس امحد بن عيل ( ت 821هـ  1418/م).

 1 .صبــح االعشــى يف صناعــة االنشــا ،وزارة الثقافــة واالرشــاد القومــي ،املؤسســة
املرصيــة العامــة للتأليــف والرتمجــة والنــر ،ال .م ،ال .ت 4( .اجــزاء)

ابن منظور ،ابو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ( ت711هـ  1314/م)

 1 .لســان العــرب ،ط ،1حتقيــق :صــاح املنجــد ،دار صــادر ،بــروت ،ال .ت15( .
جــزء)

املنقري ،نرص بن مزاحم بن سيار ( ت212هـ 827/م).

2 .2وقعة صفني ،ط ،2حتقيق :عبد السالم هارون ،مرص اجلديدة1962 ،م.

النويري ،شهاب الدين امحد بن عبد الوهاب (733هـ  1332/م).

 3 .هنايــة االرب يف معرفــة فنــون االدب ،مراجعــة :ابراهيــم مصطفــى ،مطابــع اهليئــة
املرصيــة العامــة للكتــاب ،القاهــرة1975 ،م 20 (.جــزء)

املتقــي اهلنــدي ،عــي بــن حســام الديــن املتقــي اهلنــدي الرهــان خــوري ( 975هـــ

 1567/م).

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

338

 1 .منتخــب كنــز العــال يف ســنن االقــوال واالفعــال ،طبعــه وفــر غريبــه :الشــيخ
بكــري حيــاين صححــه ووضــع فهارســه :الشــيخ صفــوة الســقا ،مؤسســة الرســالة،
بــروت1399 ،هـــ1979 /م 22( .جــزء)

اليعقويب امحد بن ايب يعقوب بن وهب بن واضح ( ت284هـ  897/م).

2 .2تاريخ اليعقويب ،دار بريوت للطباعة والنرش ،ال .م1960 ،م 2( .جزء)
ابو يوسف ،يعقوب بن ابراهيم ( ت182هـ  798/م).

3 .3اخلراج ،دار املعرفة ،بريوت1400 ،هـ 1979/م.

املراجع:

جرداق ،جورج سجعان.

االمــام عــي صــوت العدالــة االنســانية ،دار الفكــر ،بــروت1958 ،م 4( .اجــزاء) حســن،

طــه.

1 .1عيل وبنوه ،مرص1975 ،م.

الزركيل ،خري الدين.

1 .1االعالم ،دار العلم للماليني ،بريوت1400 ،هـ1979 /م.

العقاد ،عباس حممود.

1 .1عبقرية االمام عيل بن ايب طالب ،مرص1961 ،م.

اهلادي ،كاشف الغطا.

1 .1مســتدرك هنــج البالغــة ،ط ،2دار االندلــس للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ال .م،
1980م.

السياسة االدارية
عند اإلمام علي(عليه السالم)

األستاذ املساعد الدكتور امحد عدنان امليالي
جامعة بغداد  -كلية العلوم السياسية

مقدمة
ســنتناول يف هــذا البحــث السياســة االداريــة عنــد االمــام عيل(عليــه الســام) بعــد

اســتالمه للســلطة وجممــل االصالحــات يف هــذا االطــار.

ترتكــز فرضيــة البحــث عــى (:ان االمــام عــي (عليــه الســام) اعتــر مبــارزة الفســاد

االداري امــر المفــر منــه واليمكــن تطبيــق االحــكام االســامية وتطبيــق منهــج العــدل

واحــرام احلقــوق يف الســياق الســيايس واالجتامعــي دون ان اعتــاد سياســة اداريــة

عادلــة).

وســنعتمد الثبــات فرضيــة البحــث املدخــل التارخيــي واملنهــج التحليــي مــع

االســتعارة باملنهــج املقــارن.

وسيقسم البحث اىل عدة حماور رئيسة لتغطية متطلبات الفرضية نسبيا.

استهالل تأسيسي
عانــت انظمــة احلكــم وتعــاين مــن امــور قــد تــؤدي اىل هالكهــا ،يف مقدمتهــا توســيد

األمــر ملــن ليــس لــه .فالبــد للنظــام الســيايس الــذي يرجــو ســيادة العــدل الســيايس،

طــرح نظريــة الرجــل املناســب يف املــكان املناســب .فالعدالــة السياســية التقــوم ملجــرد
معرفــة االُســس والقواعــد التــي تقــوم عليهــا .فالعــرة يف التنفيــذ ،صحيــح ان التطبيــق
يبــدأ مــن احلاكــم الســيايس ،ولكنــه ال يكتمــل اال عنــد الــوالة والعــال وبقيــة اركان

النظــام االداري للدولــة.

لذلــك بــارش اإلمــام ( )يف سياســته االداريــة بعمليتــن :اوالً :بعــزل البعــض

مــن والة عثــان بــن عفــان عــى األمصــار ،هــؤالء الــوالة الذيــن كانــوا مــن االســباب
املهمــة يف الثــورة عــى اخلليفــة الثالــث ،لظلمهــم وبغيهــم وعــدم درايتهــم بالسياســة
341
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واحــوال احلكــم االســامي .ثاني ـ ًا :اســناد واليتهــا اىل رجــال مــن اهــل الديــن والعفــة

واحلــزم ممــن تتوافــر يف شــخصيتهم موازيــن االســام( .)1فقــال((( :)وقــد علمتــم
انــه الينبغــي ان يكــون عــى الفــروج والدمــاء واملغانــم واالحــكام وإمامــة املســلمني،

البخيــل ،فتكــون يف امواهلــم هنمتــه ،وال اجلاهــل فيضلهــم بجهلــه ،وال اجلــايف فيقطعهــم
بجفائــه ،وال اجلائــف للــدُّ ول فيتخــذ قومـ ًا دون قــوم ،وال املرتــي يف احلكــم ،فيذهــب

باحلقــوق ويقــف هبــا دون املقاطــع ،وال املعطــل للســنة فيهلــك االُمــة))(.)2

احملور االول :اصول السياسة االدارية عند اإلمام(:)
حــث االمــام عــي ع عــى التنظيــم واالنضبــاط االداري مــن قبــل العاملــن .فقــد
ِ
ـر((:وامض لــكل يــوم عملــه؛ فــأن لــكل يــوم مافيــه ..ايــاك والعجلــة
قــال( )لألشـ
باالُمــور قبــل اواهنــا ،او التســقط فيهــا عنــد امكاهنــا ،او اللجاجــة فيهــا اذا تنكــرت ،او
الوهــن عنهــا اذا اســتوضحت .فضــع كل امــر موضعــه ،واوقــع كل امــر موقعــه))(.)3

ويف كتابــه اىل امــراء اخلراج((:اياكــم وتأخــر العمــل ودفــع اخلــر؛ فــأن يف ذلــك النــدم))

( .)4ويف وصيتــه( )للحســن واحلســن( )ملــا رضبــه ابــن ملجم((:اوصيكامومجيــع
ولــدي بتقــوى اهلل ونظــم امركــم))( .)5كان( )ميــاالً اىل خاصيــة االنضبــاط االداري

يف الشــؤون الفرديــة واالجتامعيــة ،باالخــص االُمــور ذات الصلــة باحلكــم .ففــي فلســفة

اإلمــام( ،)كانــت واحــدة مــن حكــم القــرآن ،اجيــاد النظــم يف املجتمــع ،حيــث

كان( )حيــث العاملــن معــه عــى الــدوام ان ال يغفلــوا عــن خاصيــة االنضبــاط

االداري يف ممارســة العمــل ،وان يبذلــوا جهدهــم النجــاز كل واجــب يف وقتــه املحــدد.
مــن اصــول السياســة االداريــة عنــد اإلمــام( ،)هــي اختيــار االكفــاء لإلضطــاع

بمســؤولية العمــل االداري .ففــي رؤيــة اإلمــام( )ينبغــي اختيــار العاملــن يف النظــام
االســامي عىل اســاس اجلدارة ،ال عىل اســاس املحســوبية واملنســوبية .ويف هذا الســياق
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ينبغــي ان تراعــى يف عمليــة االختيــار ،مــا حيظــى بــه هــؤالء مــن تأهيــل اخالقــي واصالــة

عائليــة ومايتحلــون بــه مــن كفــاءه وختصــص .فيقــول( )يف عهــده لألشــر..((:فول
مــن جنــودك انصحهــم يف نفســك هلل ولرســوله وإلمامــك ،وانقاهــم جيب ـ ًا ،وافضلهــم
حلـ ًا ،ممــن يبطــيء عــن الغضــب ويســريح اىل العــذر ويــرأف بالضعفــاء وينبــو( )6عــى

االقويــاء ،وممــن اليثــره العنــف وال يقصــد بــه الضعــف ،ثــم الصــق بــذوي املــروءات
واالحســاب ،واهــل البيوتــات الصاحلــة والســوابق احلســنه .)7())...حيــث يف نظــر

اإلمــام( )الجيــوز للــوالة يف النظــام الســيايس التابــع حلكومتــه ،ان يوزعــوا املناصــب

عــى اســاس الصــات العائليــة والعالقــات السياســية .وال حيــق ان يــي امــور النــاس
املحــروم مــن االصالــة العائليــة ،وال تنــاط املســؤولية بــيء االخــاق ،او ان يتعهــد

بشــؤون املجتمــع ملــن يفتقــر اىل الكفــاءة والتخصــص ويفتقــد للحيويــة الالزمــة ألهنــم

ســينزلقون اىل خيانــة عملهــم االداري ،فاخلائــن ال وجــود لــه يف حكومــة اإلمــام(،)
عــي ان اســتعمل معاويــة عــل
فقــد قــال(((:)ان املغــرة بــن شــعبة قــد كان اشــار َّ

الشــام وانــا باملدينــة ،فأبيــت ذلــك عليــه ،ومل يكــن اهلل لــراين اختــذ املضلــن عضــد ًا))(.)8

وقــد اوىص( )والتــه وعاملــه بعــدم اخليانــة بحمــل االمانــة ملناصبهــم االداريــة ،فقــد

كتــب لرفاعــة قاضيــه عــى االهواز((:اعلــم يارفاعــة ان هــذه االمــارة امانــة؛ فمــن جعلها
خيانــة فعليــه لعنــة اهلل اىل يــوم القيامــة ،ومــن اســتعمل خائنـ ًا فــان حممــد( )بــريء منــه

يف الدنيــا واآلخــرة))( .)9لذلــك كان يســتبعد اخلائنــن والعجــزة ،فيقول((:مــن خانــه
وزيــره فســد تدبــره))( .)10ويف نفــس املجــال يؤكــد االمــام عــي( )ذلــك ،بقوله((:آفة

االعــال عجــز العــال))( .)11ال بــل ان اإلمــام( )كان ال يــويل مــن يكــذب ،ألن
الكــذب اداة اساســية لفســاد النظــام الســيايس ،فيقول((:كــذب الســفري يولــد الفســاد،
ويفــوت املــراد ،ويبطــل احلــزم وينقــص العــزم))( .)12وقــد جــاء يف كتــاب االســتيعاب

إلبــن عبــد الــر ،يوصــف سياســة عــي يف تعيــن كادره االداري(( :كان عــي(رض) ..ال
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خيــص بالواليــات اال اهــل الديانــات واالمانــات ،واذا بلغــه عــن احدهــم خيانــة ،كتــب
اليــه :قــد جاءتكــم موعظــة مــن ربكــم ،فأوفــوا الكيــل وامليــزان بالقســط ،وال تبخســوا

النــاس اشــيائهم ..اذا اتــاك كتــايب هــذا فاحتفــظ بــا يف يديــك مــن اعاملنــا ،حتــى نبعــث
اليــك مــن يســتلمه منــك.)13())..

مــن اصــول السياســة االداريــة عنــد اإلمــام( )هــو تأمــن االحتياجــات

االقتصاديــة للعاملــن ،فاإلمــام مــن يعتقــد ان مــن لــوازم احلــؤول دون الفســاد االداري،
ان يتمتــع العاملــون يف النطــاق احلكومــي والوظائــف العامــة بحـ ٍـد ٍ
كاف مــن احلقــوق
املاليــة ،تؤمــن هلــم احليــاة الكريمــة ،لكــي تتوافــر االرضيــة املناســبة إلصــاح هــؤالء،
وال يطمعــوا باملــال العــام ،ومــن ثــم تنتفــي يف حياهتــم دوافــع االجتــاه صــوب الفســاد

واخليانــة .فقــد قــال لألشــر((:ثم اســبغ عليهــم االرزاق ،فــأن ذلــك قــوة هلــم عــى

اصطــاح انفســهم وغنــى هلــم عــن تنــاول مــا حتــت ايدهيــم وحجــة عليهــم ،ان خالفــوا

امــرك أو ثلمــوا امانتــك))(.)14

ومــن اصــول سياســة اإلمــام ( )االداريــة ،هــو تأســيس جهــاز رقابــة عــى

العاملــن والــوالة .حيــث هنــى اإلمــام ( )بشــدة عــن ممارســة التجســس والتدخــل

يف االُمــور الشــخصية للمجتمــع اثنــاء عهــده الســيايس ،بيــد انــه مــع ذلــك كان يــرى
مــن الــروري فــرض رقابــة عــى العاملــن يف النظــام االســامي وممارســة ذلــك عــر

جهــاز رقــايب خــاص ،ومــن خــال موظفــن رسيــن (عيــون) ،لئــا يتوانــى هــؤالء
يف اداء وظائفهــم ،او يتعــدوا عــى حقــوق النــاس باإلتــكاء اىل مــا لدهيــم مــن ســلطة.

ويســتدل ذلــك مــن كتــاب اإلمــام عــي ( )اىل كعــب بــن مالــك يف هــذا املجال((:امــا

بعــد؛ فاســتخلف عــى عملــك واخــرج يف طائفــة مــن اصحابــك حتــى متــر بــأرض
كــورة الســواد( )16فتســأل عــن عــايل ،وتنظــر يف ســرهتم فيــا بــن دجلــة والعذيــب(،)15
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ثــم ارجــع اىل البهقبــا ذات( )17فتــول معونتهــا ،واعمــل بطاعــة اهلل فيام والك منهــا ،واعلم
ان كل عمــل بنــي آدم حمفــوظ عليــه جمــزي بــه ،فأصنــع خــر ًا ،صنــع اهلل بنــا وبــك خــر ًا،
واعلمنــي الصــدق فيــا صنعــت .والســام))(.)18

ان عهــود اإلمــام ( )واللوائــح التــي اصدرهــا بخصــوص املراقبــة الدقيقــة للوالة

ومــا بعــث بــه مــن رســائل للــوالة ،كلهــا تؤيــد تأســيس اإلمــام جلهــاز رقــايب مقتــدر ،كان

ينهــض بمهمــة مراقبــة العاملــن معــه .وال تقــف مهمــة اإلمــام( )عنــد املراقبــة بــل
يتعداهــا اىل اختــاذ املوقــف احلــازم مــن العــال الذيــن ال يــؤدوا امانــة اعامهلــم ويعاقــب
اخلائــن منهــم .فيقــول( )لألشــعث بــن قيــس((:أ َد وأالّ رضبتــك بالســيف .فــأدى

مــا كان عليــه ،فقــال لــه :مــن كان عليــك لــو كنــا رضبنــاك بعــرض الســيف ؟ فقــال:
انــك ممــن اذا قــال فعــل))( .)19وايضـ ًا مــن كتابــه( )اىل زيــاد بــن ابيــه((:اين اقســم بــاهلل

قسـ ًا صادقـ ًا ،لئــن بلغنــي انــك ُخنــت مــن يفء املســلمني شــيئ ًا صغــر ًا او كبــر ًاُ ،
الشــدن
عليــك شــد ًة تدعــك قليــل الوفــر ،ثقيــل الظهــر ضئيــل األمــر .والســام))( .)20وايض ـ ًا
كتابــه اىل إبــن عبــاس عاملــه عــى البرصة((:امــا بعــد ،فقــد بلغنــي عنــك امــر ان كنــت
فعلتــه ،فقــد اســخطت ربــك واخربــت امانتــك ،وعصيــت إمامــكُ ،
وخنــت املســلمني.

بلغنــي انــك جــردت االرض واكلــت مــا حتــت يديــك .فارفــع ايل حســابك ،واعلــم ان
حســاب اهلل اشــد مــن حســاب النــاس .والســام))( .)21ويقــول( )يف عقوبــة العــال

اخلائنــن لألشــر(( :فــان احــد منهــم بســط يــده اىل خيانــة اجتمعــت هبــا اخبــار عيونــك؛
اكتفيــت بذلــك شــاهد ًا ،فبســطت عليــه العقوبــة يف بدنــه ،واخذتــه بــا اصــاب مــن

عملــه ،ثــم نصبتــه بمقــام املذلــة فوســمته باخليانــة وقلدتــه عــار التهمــة))(.)22

مــن مبــادئ السياســة االداريــة عنــد اإلمــام( ،)هــو اتبــاع سياســة احلــزم

املصحــوب باللــن .اذ يســر النظــام الســيايس العلــوي يف التعاطــي مــع العاملــن
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والــوالة يف النطــاق احلكومــي ،عــى منهــج جيمــع بــن احلــزم واللــن .فمــن وجهــة نظــر
اإلمــام( ،)تعــد القســوة املطلقــة آفــة هتــدد النســق االداري ،ويف الوقــت ذاتــه يلحــق
اللــن الالحمــدود ارضار ًا بــادارة املجتمــع .فيقــول( )يف كتابــه لعامله..((:فالبــس هلــم
جلبابـ ًا مــن اللــن ،تشــوبه بطــرف مــن الشــدة ،وداول هلــم بــن القســوة والرأفــة ،وامــزج

هلــم بــن التقريــب واالدنــاء واالبعــاد واالقصــاء .انشــاء اهلل))(.)23

ويف نفــس املقــام يقــول( )الحــد عامله..((:فأســتعن بــاهلل عــى مــا امهــك،

واخلــط الشــدة بضغــث مــن اللــن وارفــق مــا كان الرفــق ارفــق ،واعتــزم بالشــدة ،حــن

التغنــي عنــك اال الشــدة.)24())..

ان اســاس العدالــة يف املجــال الســيايس يرتبــط بتكويــن جهــاز اداري فاعــل ،وقــد

اوىل اإلمــام( )اىل اجلانــب االداري امهيــة فائقــة ،وكان يعــد ويعتــر الواليــة او املــر

الــذي يفتقــد اىل وايل وجهــاز اداري كفــوء ،هــو مــن اســوء األمصــار ،كــا ان مــن االدلــة

التــي دفعــت اإلمــام عــي( )اىل قبــول احلكــم ،هــي اجيــاد االصالحــات االداريــة.

ان اإلمــام عــي( )حيمــل العامــل والــوايلَ ،هــم العدالــة السياســية االســامية يف

مجيــع ســلوكه ،ويــرى ان مــن اوكل االمانــة اليهــم مــن الــوالة ،فهــم مســؤولون امــام

اخلليفــة وبالتــايل امــام اهلل عــن ســرهتم ،وطاملــا ان الواليــة امانــة يف عنــق الــوايل ،وجــب

ان حيافــظ عليهــا ،فــا يــرك احــد ًا يدفعــه اىل االســاءة اليهــا.

وقــد انعكســت السياســة االداريــة يف مــدة تســنم االمــام عــي ع للســلطة باالمجــال

عــى ابــراز وتركيــز مســألتني اساســتني ترتبــط باملنهــج االداري وكانــت نتاجــا هلــذه
السياســة ،ومها:احــرام احلقــوق املتبادلــة بــن احلاكــم والرعيــة ،ومــن ثــم تركيــز النتيجــة

عــن ذلــك وهوترســيخ منهــج العــدل الســيايس يف جهــاز اخلالفــة االســامية.
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احملور الثاني :احرتام احلقوق املتبادلة بني احلاكم والرعية
يف منطــق اإلمــام عــي( ،)ال يمكــن بقــاء الــدول يف املجتمعــات اال اذا احــرم

النظــام احلاكــم حقــوق االمــة ،او يف الطــرف اآلخــر ابــدت االمــة احرتامهــا حلقــوق

النظــام احلاكــم عليــه ،واال فمــن دون رعايــة احلقــوق املتبادلــة بــن الدولــة والرعيــة

اليمكــن حتقيــق العدالــة االجتامعيــة .وطبيعــي ان رعايــة هــذا األمــر هــي عمليــة شــاقة،
ففــي دائــرة الــكالم ،حيــرم اجلميــع احلــق ،ولكــن يف دائــرة العمــل ،يتضائــل اهــل احلــق
وينحــر عددهــم .وبتعبــر مجيــل لإلمــام( )ان احلــق هــو اوســع االشــياء يف

التواصــف واضيقهــا يف التناصــف .هلــذا كلــه مل تتخطــى العدالــة االجتامعيــة واحــرام
حقــوق االنســان عــى مــر التاريــخ كلــه ختــوم الشــعار ،بــل حتــول الشــعار اىل اداة البتــزاز
حقــوق النــاس واالعتــداء عليهــا اكثــر.

ســنحت عــى مــدى التاريــخ االســامي بعــد عهــد الرســول( ،)فرصــة اســتثنائية

واحــدة جلهــة اســتقرار العــدل ،ومتثلــت يف العهــد القصــر الــذي امضــاه اإلمــام عــي

( )يف احلكــم ،بيــد ان االُمــة مل تغتنــم هــذه الفرصــة ،بــل وقــع الظلــم عــى حكــم
اإلمــام ( )مــن قبــل الرعيــة ذاهتــا حتــى قــال((:ان كانــت الرعايــا قبــل لتشــكو
حيــف رعاهتــا ،فــاين اليــوم الشــكو حيــف رعيتــي))( )25و((:اصبحــت االُمــم ختــاف

ظلــم ُرعاهتــا ،واصبحــت اخــاف ظلــم رعيتــي))(.)26

يقــول حســن عــي ملنتظــري :رغــم كل االلتزامــات التــي منحهــا اإلمــام ()

للشــعب وهــو يف موقــع الســلطة السياســية ،كان لزام ـ ًا عــى حكومتــه ان متــي قدم ـ ًا
بتعهداهتــا لالُمــة .فــان الدولــة تأسســت ليــس العــال الســلطة والقــدرة عــى الرعيــة
واالســتبداد عليهــم مــن قبــل النظــام الســيايس احلاكــم بــا شــاء واراد ،بــل الدارة

امورهــم بالقســط والعــدل عــى طبــق موازيــن الــرع ومصالــح االُمــة .فالغــرض مــن

348

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

الدولــة واحلكومــة هــو اصــاح االُمــة وإعطــاء حقوقهــا ،وان مــن واجبــات احلاكــم بــا
انــه هــو احلافــظ للدولــة والضامــن لقدرهتــا عــى التنفيــذ بــا يقــوي االُمــة ودفاعهــا ،فــا

حمالــة وجــود االرتبــاط التــام بــن احلكومــة واالُمــة والتعــرف عــى حاجــات الطرفــن
وتوقعاهتــا بــأداء احلقــوق بــن احلاكــم واملحكــوم ،وافــراض عــدم التقصــر بــأداء هــذه
احلقــوق حتقيقـ ًا للعــدل االجتامعــي ،فوظائــف احلاكــم الســيايس مــن جهــة منــح احلقــوق

لرعيتــه تتجســد باقامــة احلــق ودفــع الباطــل ،كــا كان( )يقــول ،حيــث ان اقامــة احلــق
ودفــع الباطــل ،مهــا اســاس امللــك وبدوهنــا ال حاجــة للســلطة ،ألهنــا تكــون بــدون

أي ســمة تقديــر بالنســبة لــه ،وان املســلمني والســيام اهــل العلــم واملعرفــة الواقفــن
عــى مــذاق الــرع هــم مــن تقــع عليهــم مســؤولية تقويــم احلاكــم وحثــه عــى العدالــة
االجتامعيــة ،وال جيــوز هلــم الســكوت يف قبــال التفــاوت الطبقــي الفاحــش وغصــب

احلقــوق العامــة مــن قبــل اإلمــام او احلاكــم حلقــوق الضعفــاء(.)27

ويقــول( )يف واجبــات احلاكــم جتــاه رعيتــه مــن ناحيــة احلقوق((:انــه ليــس

عــى اإلمــام اال مــا محــل مــن امــر ربــه ،اال البــاغ يف املوعظــة واالجتهــاد يف النصيحــة
واالحيــاء للســنة واقامــة احلــدود عــى مســتحقيها واصــدار الســهامن عــى اهلهــا))(.)28

ويف قولــه لعثــان بــن عفــان حــدد لــه واجبــات اخلليفــة التــي البــد ان يلتــزم هبا((:فأعلــم

ان افضــل عبــاد اهلل إمــام عــادل هــدي وهــدى؛ اقــام ســنة معلومــة وامــات بدعــة

جمهولــة))( ،)29و((:عــى اإلمــام ان ُيعلــم اهــل واليتــه حــدود االســام وااليــان))
( .)30فهــذه الكلــات ال حتتــاج اىل تفســر وكلهــا تبــن وظائــف احلاكــم جتــاه الرعيــة.
ويرســم( )هــذه املســؤولية االلزاميــة للحاكــم بشــكل اعمــق ،فيقول((:البــد لالُمــة
مــن امــام يقــوم بامرهــم ،فيأمرهــم ويناهــم ويقيــم فيهــم احلــدود وجياهــد العــدو ويقســم

الغنائــم ويفــرض الفرائــض ويعرفهــم ابــواب مــا فيــه صالحهــم وحيذرهــم مــا فيــه
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مضارهــم .اذ كان األمــر والنهــي احــد اســباب اخللــق ،واال ســقطت الرغبــة والرهبــة ومل
يرتــدع ولفســد التدبــر وكان ذلــك ســبب ًا هلــاك العبــاد .)31())..ويوضــح( )رضورة
وجــود احلاكــم الســيايس ،لكنــه يقــرن هــذه الــرورة باقامــة واداء احلقــوق الواجبــة

عليــه االلتــزام بضــان حتقيقهــا .واول منطلقــات اداء احلقــوق هــو العــدل واحلكــم بــا
انــزل اهلل تعــاىل ،يقول(((:)حــق عــى اإلمــام ان حيكــم بــا انــزل اهلل ،وان يعــدل يف
الرعيــة ،فــإذا فعــل ذلــك فحــق عليهــم ان يســمعوا وان يطيعــوا وان جييبــوا اذا دعــوا،
وايــا إمــام مل حيكــم بــا انــزل اهلل فــا طاعــة لــه))(.)32

ويضــع( )اداء احلاكــم حقــوق الرعيــة مقابــل اطاعــة الرعيــة للحاكــم بــأداء مــا

عليهــا مــن حقــوق .ويؤكــد( )عــى التقابــل يف احلقــوق بــرورة االلتــزام بادائهــا مــن
قبــل الطرفــن ،فيقول((:امــا بعــد فقــد جعــل اهلل ســبحانه يل عليكــم حقـ ًا بواليــة امركــم
ـي مثــل الــذي يل عليكــم ،فاحلــق اوســع االشــياء يف التواصــف واضيقهــا يف
ولكــم عـ َّ

التناصــف ،ال جيــري ألحــد اال جــرى عليــه ،وال جيــري عليــه اال جــرى لــه ...واعظــم

مــا افــرض اهلل ســبحانه مــن تلــك احلقــوق حــق الــوايل عــى الرعيــة ،وحــق الرعيــة عــى
ٍ
لــكل عــى كل ،فجعلهــا نظامــ ًا ألُلفتهــم وعــز ًا
الــوايل ،فريضــة فرضهــا اهلل ســبحانه

لدينهــم.)33())...

وهنــا يضــع( )هــذا التقابــل باحلقــوق بــن احلاكــم واملحكــوم موضــع الواجــب

الترشيعــي بانــه رشع اهلل وضعــه للبــر ليكــون نظامـ ًا وعــزة حلياهتــم .حيــث جيعــل عــي

ابــن احلســن( )حــق الرعيــة عــى احلاكــم ثابتـ ًا مطلقـ ًا ســواء اقامــت الرعيــة بــا عليهــا

مــن حــق احلاكــم او مل تقــم ..امــا حــق احلاكــم عــى رعيتــه فمقيــد بصــاح الراعــي بــا
عليــه مــن حــق فــان امهــل فــا جتــب طاعتــه ،بــل جيــوز خلعــه وعزلــه( .)34وهبــذا التقابــل

يعــم العــدل وتســعد الرعيــة وتبقــى ال تــزول ،يقول(((:)فــاذا ادت الرعيــة اىل الــوايل
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حقــه ،وادى الــوايل اليهــا حقهــا عــز احلــق بينهــم وقامــت مناهــج الديــن واعتدلــت

الســنن فصلــح بذلــك الزمــان و ُطمــع يف بقــاء الدولــة
معــامل العــدل وجــرى عــى اذالهلــا ُ
ويئســت مطامــع االعــداء))(.)35

ويقــول عــي صــاح؛ ان مــن واجبــات احلاكــم ،املبــادرة الرسيعــة مــن قبلــه نحــو

حتقيــق حاجــات النــاس ،ومراقبــة الــوزراء والــوالة الذيــن يتثاقلــون عــن تأديــة واجباهتم

جتــاه الشــعب ،ويطلبــون املنفعــة واالربــاح ويامطلــون يف قضــاء االعــال مــن جهــة ،ومن

جهــة اخــرى عــدم االعتــاد عليهــم كليـ ًا يف حــل قضايــا الشــعب ،وعــى احلاكــم ان يضع

لــه برناجمـ ًا قائـ ًا عــى رؤيــة ســليمة وان يتعهــد بتنفيــذ هــذا الربنامــج مــا امكنــه عــن طريق
تأديــة كل عمــل يف يومــه ووقتــه املحــدد لــه ،واذا التــزم احلاكــم بذلــك ،فــان النتائــج

ســتكون يف مصلحــة النظــام االجتامعــي ،وايض ـ ًا مــن حــق الشــعب عــى احلاكــم عــدم
احتجــاب احلاكــم طويـ ً
ا عــن رعيتــه ،بــل عليــه ان خيــرج لشــعبه عــى فــرات متقطعــة،

كــا ان ذلــك ســيكون داعي ـ ًا جلهلــه بأحــوال شــعبه )36(..كــا ان عــى احلاكــم كــا يقــول

عــي صــاح :ان اليبخــل عــى شــعبه بأعطــاء حقوقــه ،بــل يعمــل مــا يف وســعه لتلبيــة
حقوقهــم ،ويبــذل يف ذلــك كل مــا يملــك مــن طاقــات وقــدرات ،فيتعامــل مــع الشــعب

تعامــ ً
ا مناقبيــ ًا عــى اســاس العطــف مــن اجــل اجيــاد جــو معنــوي متالحــم وخلــق
االنســجام النفــي بــن ابنــاء الشــعب وبــن احلاكــم لذلــك ينبغــي االبتعــاد كلي ـ ًا عــن
التعامــل بمنطلــق اســتبدادي ،بــل جيــب ان حيــرم احلاكــم مشــاعر واحاســيس اآلخريــن

وحيــاول جهــد االمــكان ،االبتعــاد عــن املواطــن التــي تــؤدي اىل خدشــها وازعاجهــا،

فالــذي يريــد ان يقــود النــاس البــد ان يتعامــل مــع املجتمــع هبــذا التعامــل مــن حيــث
لــن اجلانــب واعطــاء احلقــوق .ويعتــر( ،)ان منصــب احلاكــم ووصولــه للســلطة
داخــل النظــام الســيايس االســامي ،ليســت اداة اســتعالء وتكــر عــى النــاس ،وانــا هــو
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مركــز خدمــة وحتمــل اعبــاء املســؤوليات العامــة ،وبــا ان احلاكــم يقــود الشــعب عــى
اســاس قيــم اهلل تعــاىل ومــن اجــل مصلحتهــم وســعادهتم ،لذلــك حتتــم عليــه ان يســر

يف سياســته وفــق االوامــر االهليــة؛ فــا خيالــف رشيعــة اهلل بظلــم او جــور؛ بحيــث تكــون

كل قوانــن النظــام احلاكــم نابعــة مــن االســام االصيــل ،ال اســام الــذات واالهــواء،
وجيــب عــى احلاكــم ان اليفكــر ان واجبــه هــو الســيطرة عــى الســلطة وصنــع القــرار
واصــداره ومتريــره ،وانــا عليــه ان يراعــي الوضــع الــذي يعيشــه شــعبه وان يكــون عــى

بصــره تامــة مــن ناحيــة الظــروف الطبيعيــة التــي متــر بالشــعب ،وان يقــوم بالتنســيق بــن
الفكــرة املطروحــة واالمكانيــات املوجــودة ،ومــن ثــم االســتفادة مــن مجيــع االراء لصنــع

القــرار االفضــل ،املتفاعــل واملنســجم مــع الوضــع القائــم يف املجتمــع(.)37

ان اإلمــام عليــه ان ال يطمــع باخلالفــة ويســطو عــى الســلطة ،ولكــن عليــه تأديــة

حقــوق الشــعب ،وانصــاف املظلومــن واصــاح البــاد ،يقول(((:)اللهــم انــك

تعلــم انــه مل يكــن الــذي كان منــا منافســة يف ســلطان؛ وال التــاس يشء مــن فضــول
احلطــام ،ولكــن لنــرد املعــامل مــن دينــك ،ونظهــر االصــاح يف بــادك ،فيأمــن املظلومــون

مــن عبــادك ،وتقــام املعطلــة مــن حــدودك))(.)38

واملتتبــع لكلــات اإلمــام عــي( )يف خطبــه وكتبــه اىل عاملــه ووالتــه ،جيــد عنايتــه

واهتاممــه بــرد املظــامل واحقــاق احلقــوق مــن قبلهــم ،حيــث الهنــم بقدرهتــم وقوهتــم

السياســية ،يكونــون اقــدر عــى ذلــك مــن كل احــد .فاإلمــام عــي( )بعــد تصديــه

للخالفــة ،رد عــى املســلمني مــا اقطعــه اخلليفــة عثــان بــن عفــان(رض) مــن امواهلــم.
فقــد قــام بمصــادرة مــا اقطعــه مــن القطائــع ووهبــه مــن األمــوال لغــر املســتحقني

بشــكل غــر مــروع( .)39وأكــد ( )يف عهــده لالشــر عــى رضورة اهتاممــه بالنظــر
يف حاجــات الرعيــة والتواضــع هلــم(( : ،واجعــل لــذوي احلاجــات منــك قسـ ًا تفــرغ هلــم
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فيــه شــخصك ،وجتلــس هلــم جملسـ ًا عامـ ًا ،فتتواضــع فيــه هلل الــذي خلقــك ،وتقعــد عنهــم
جنــدك واعوانــك مــن احراســك ورشطــك حتــى يكلمــك متكلمهــم غــر متتعتــع ،فــإين

ســمعت رســول اهلل( )يقــول يف غــر موطــن :لــن تقــدس ُامــة اليؤخــذ للضعيــف فيهــا
حقــه مــن القــوي غــر متتعتــع))( ،)40ويقــول لالشــر ايض ًا(((:)ثــم ان للــوايل خاصــة
وبطانــة فيهــم اســتئثار وتطــاول وقلــة انصــاف يف معاملــة ،فأحســم مــادة اولئــك بقطــع
اســباب تلــك االحــوال ..والــزم احلــق مــن لزمــه مــن القريــب والبعيــد ،وكــن يف ذلــك

صابــر ًا حمتســب ًا واقع ـ ًا ذلــك مــن قرابتــك وخاصتــك حيــث وقــع))( .)41وقــد ركــز()
هنــا عــى التواضــع مــن احلاكــم الســيايس جتــاه الرعيــة وعــدم الغلــظ وتصنــع لغــة األمــرة
يف حديثــه مــع الرعيــة وابعــاد حاشــيته وحرســه الشــخيص عنــد مقابلــة شــعبه وانصــاف

الضعيــف واخــذ احلــق لــه مــن القــوي .وحيســم( )مســؤولية احلاكــم جتــاه االمــة يف
موقــع الســلطة بــأن الســلطة وجــدت يف االســام ،للمحافظــة عــى الديــن ثــم تــأيت وظيفــة
اجلوانــب احلقوقيــة واخلُلقيــة مــن احلاكــم جتــاه الرعيــة ،فيقول(((:)مــن عالمــات

املأمــون عــى ديــن اهلل ،بعــد االقــرار والعمــل واحلــزم يف امــره والصــدق يف قولــه ،والعــدل

يف حكمــه ،والشــفقة عــى رعيتــه ،ال خترجــه القــدرة اىل خــرق ،وال اللــن اىل ضعــف ،وال
متنعــه العــزة مــن كــرم عفـ ٍـو ،وال يدعــوه العفــو اىل اضاعــة حــق ،وال يدخلــه اإلعطــاء يف
رسف ،وال يتخطــى بــه القصــد اىل ُبخــل وال تأخــذه نعــم اهلل ببطــر))(.)42

يقــول حممــد باقــر احلكيــم يف تبــادل العالقــة احلقوقيــة بــن القيــادة واالُمــة :يف متــام

مســؤوليات القيــادة لالُمــة .فعــى الرعيــة لــزوم الطاعــة .فالطاعــة مرتبطــة بتــام تنفيــذ

املســؤوليات امللقــاة عــى القيــادة السياســية ،ألن هــذه املســؤوليات تفــرض رضورة

الطاعــة ،ألهنــا طاعــة هلل تعــاىلُ .
وتكــن القيــادة مــن القيــام بدورهــا يف تزكيــة املجتمــع
وتعليمــه .ومــن تطبيقــات الطاعــة هــي الــوالء الســيايس الــذي يتمحــور حــول القيــادة،
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وبــدون الطاعــة ال يصبــح الــوالء ذا مضمــون حقيقــي( .)43وعندمــا بايــع النــاس اإلمــام

عــي( )قال((:اهيــا النــاس بايعتمــوين ،عــى مــا بويــع عليــه مــن كان قبــي ،وانــا
اخليــار قبــل ان تقــع البيعــة فــإذا وقعــت فــا خيــار ،وانــا عــى اإلمــام االســتقامة وعــى

الرعيــة التســليم .)44())..ويف نفــس املقــام يقــول(..(( :)ويل عليكــم الطاعــة ،وان

ال تنكصــوا عــن دعــوة ،وال تفرطــوا يف صــاح ،وان ختوضــوا الغمــرات اىل احلــق ،فــأن
ـي ممــن اعــوج منكــم ثــم اعظــم لــه
انتــم مل تســتقيموا يل عــى ذلــك ،مل يكــن اهــون عـ ّ

العقوبــة ،وال جيــد عنــدي فيهــا رخصــة ،فخــذوا هــذا مــن امرائكــم واعطوهــم مــن
انفســكم مــا يصلــح اهلل بــه امركــم))( ،)45فالطاعــة هــي احلــق االســاس املفــرض وجوبـ ًا

منحهــا للحاكــم امللتــزم بــأداء حقــوق الشــعب ورضورة اتبــاع احلاكــم واطاعــة اوامــره
وخــوض احلــروب معــه وحماربــة الفتــن والبــدع ،وعــدم االنشــقاق والتمــرد عليــه ،واال

تعرضــوا للعقوبــة ويصبحــون مــن اخلارجــن عــى الســلطة الرشعيــة.

لقــد جســد اإلمــام( )العالقــة التقابليــة بااللتــزام باحلقــوق مــن طــرف االُمــة

واحلاكــم بقوله(((:)ثــم جعــل ســبحانه مــن حقوقــه حقوقـ ًا افرتضهــا لبعــض النــاس
ٍ
بعــض فجعلهــا تتكافــأ يف وجوههــا ،ويوجــب بعضهــا بعضــ ًا ،وال يســتوجب
عــى

بعضهــا اال لبعــض))( .)46وهبــذا التقابــل يف احلقــوق وااللتــزام بادائهــا مــن احلاكــم
واملحكــوم ،حيفــظ العــدل وتشــاع العدالــة االجتامعيــة ،التــي هــي املطلــب االســايس يف

السياســة االســامية .وكان( )نموذجـ ًا للحاكــم العــادل الصالــح الــذي ســاوى بــن
الرعيــة وبــن احلاكــم واملحكــوم(.)47

وعــدم االلتــزام باحلقــوق وادائهــا بــن احلاكــم والرعيــة ،يعنــي ان تتعطــل احليــاة

السياســية ويتعثــر تطبيــق الديــن والرشيعــة ويعــم الظلــم ،لذلــك يقــول(((:)واذا
غلبــت الرعيــة واليهــا ،او اجحــف الــوايل برعيتــه ،اختلفــت هنالــك الكلمــة ،ظهــرت
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الســنن ،وعطلــت االحــكام،
معــامل اجلــور ،وكثــر االدغــال يف الديــن ،وتركــت حمــاج ُ
وكثــرت علــل النفوس.)48())..ويــرى االســام ،ان حــق القيــادة السياســية للمجتمــع

يف اطــار تعاليمــه ال يغايــر حقــوق النــاس ،بــل هــو رهــن بــاداء القائــد حقوقهــم ،وهــم
مكفولــون بطاعتــه ودعمــه اذا روعيــت حقوقهــم يف النظــام الــذي يقــوده(.)49

ان مــن رضورات احلكــم الصالــح ،هــو املشــاركة الوجدانيــة بــن الراعــي والرعيــة.

اذ هبــا يســتطيع احلاكــم ان يتعــرف عــى آمــال املحكومــن واآلمهــم ومطاحمهــم ،وان

يعــي حاجاهتــم وخماوفهــم ،فيعمــل خلريهــم ،ويصنــع كل يشء ممــا يصلحهــم موضعــه
ويشــعرهم ذلــك برعايتــه هلــم وحياطتــه المورهــم وعملــه لصاحلهــم ،فيدعمــون حكمه

بحبهــم وايثارهــم لــه ويؤازرونــه يف الــراء والــراء عــى الســواء(.)50

مــن هنــا نصــل اىل ان صــاح الراعــي ونجاحــه مرتبطــ ًا باســتقامة الرعيــة وهــذا

يرتبــط بنجــاح النظــام الســيايس ،وعــدم االلتــزام باحلقــوق املتبادلــة بــن القيــادة واالُمــة،
هيــز العدالــة السياســية للنظــام احلاكــم وســيواجه صعوبــات عصيــة يف نجاحــه .وان
اإلمــام عــي( )قــد اوكل مجيــع حقــوق الرعيــة ،اال ان الرعيــة قــد تقاعســت عــن طاعة

اإلمــام( )يف اكثــر مــن موطــن ،ممــا اثــار الصعوبــات امــام قيامــه ببعــض االصالحــات
االضافيــة التــي حتتــاج اىل فــرة طويلــة يف احلكــم .ذلــك ألن الشــخصيات القياديــة

السياســية ،ليســت مســؤولة عــن السياســة واالقتصــاد وغريهــا فحســب ،بــل تقــع عــى
عاتقهــا مســؤوليات اكــر يف جمــاالت االخــاق وااليــان والعمــل والتفــوق ومكافحــة
املنكــر واشــاعة ثقافــة اخلــر وتكويــن املجتمــع االســامي االيــاين املتكامــل ،وهــذا مــا

يميــز النظــام الســيايس االســامي عــن غــره.
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احملور الثالث :إقامة منهج العدل

تعــد العدالــة املحــور االكثــر بــروز ًا يف منهــج حكــم وادارة اإلمــام عــي()

وقــد بلــغ مــن اقــران اســم عــي( )بالعدالــة وامتزاجــه هبــا ،قــدر ًا بحيــث صــار
اســم عــي( )عنــوان للعدالــة ،وعنــوان العدالــة باعثــ ًا لإلحيــاء باســم عــي(،)
ومعنــى هــذا التصاحــب بــن االثنــن ،ان احلكــم الــذي يمكنــه االدعــاء باقتفــاء حكومــة
اإلمــام( )مثــاالً لــه ،هــو احلكــم الــذي حيــرص قادتــه عــى العدالــة اكثــر مــن اي يشء
آخــر .ويقــول حممــد الريشــهري يف عدالــة اإلمــام( :)بدهيــي ال يمكــن االقتــداء

بالعدالــة والتعاطــي معهــا مــن خــال الشــعار واالقــوال وحســب ،كــا دأب عــى ذلــك
اجلميــع يف العــامل املعــارص عــر رفــع هــذا الشــعار وتكــراره ،وانــا حيصــل برتســيخ

العدالــة مــن خــال الســلوك والعمــل .ان احلكــم الــذي يســعى لالقتــداء بمنهــج حكــم
اإلمــام ( ،)هــو ذلــك الــذي ال يضحــي بالعدالــة ،فليــس يف هنــج حكومــة وادارة

اإلمــام ( ،)اعــى مــن مصلحــة اقامــة العــدل ،فــان بمقــدور احلكــم ان يعلــن ان مثالــه

االعــى الــذي حيتــذى بــه ،هــو عــي( )اذا مــا اســتطاع ان حيكــم القلــوب عــر تقديــم

العدالــة عــى املصلحــة ،ال ان حيكــم االجســاد ويقبــض ســيطرته عليهــا ،عــر منهــج

ترجيــح املصالــح العابــرة(.)51

لقــد ركــز( )عــى عــدم جتــاوز الفــرد احلاكــم يف موقــع الســلطة عــى حقــوق

اآلخريــن ،ورضورة منارصتــه للضعفــاء .فالعــدل كــا يقــول مرتــى املطهــري :كلمــة
يقصــد هبــا كــون الــيء موزونـ ًا ،فمثـ ً
ا ان أي جمتمــع يريــد لنفســه البقــاء واالســتقرار،

فانــه البــد ان يكــون متعــادالً ،أي ان يكــون كل يشء فيــه موجــود ًا بالقدر الــازم ،وليس

بالقــدر املتســاوي .وكل جمتمــع متعــادل حيتــاج اىل فعاليــات متنوعــة ،منهــا اجتامعيــة،
وسياســية ،واقتصاديــة ،وتربويــة وقضائيــة وثقافيــة ..والبــد مــن تقســيم هــذه الفعاليات
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بــن افــراد املجتمــع واســتخدام افــراد هلــا بالقــدر الــروري ،وهــذه مســؤولية احلاكــم
الســيايس الــذي يبنــي نظامــه الســيايس عــى العــدل ،فالتعــادل االجتامعــي يفــرض عــى

القيــادة السياســية ان تأخــذ بنظــر االعتبــار ختصيــص ميــزان االحتياجــات ،مــن خــال
ميزانيــة مناســبة ،وتــرف فيهــا قــوة الزمــة .حيــث يصــل النظــام الســيايس اىل مســألة

املصلحــة العموميــة ،التــي فيهــا بقــاء ودوام الــكل والــذي يــؤدي اىل االهتــام باالهــداف

الكُليــة وجيعــل مــن العــدل اساسـ ًا للســلطة(.)52

ويقــول حممــد الســند :ان غايــة احلكومــة يف النظــام الســيايس ،هو حتقيــق الرضورات

االساســية ،ثــم الــرورات الكامليــة الالحقــة املطلوبــة لتأمــن الســعادتني الدنيويــة
واآلخرويــة للبــر ،وهنــا ليــس مــن دوران األمــر بــن تلــك الغايــات الدينيــة الترشيعيــة

مــن احلــدود االهليــة واحلكومــة الدنيويــة بــا هــي ،بــل جيــب ضــان اجلانبــن عــن طريــق
النظــام الســيايس ،فلذلــك جيــب اصــاح التدبــر واصــاح االعــراف والعادات بتوســط

سلســلة مــن العوامــل واملنــايشء التــي تُقــوم الوئــام والتناســب بــن رضورات العــدل
االجتامعــي املــدين وبــن غايــات الترشيــع االهلــي ،وصــوالً اىل تعميــم العــدل جلميــع
مكونــات االجتــاع البــري برضوراتــه االوليــة والكامليــة وصــوالً اىل غايــة العــدل،
وبنظــرة فاحصــة جتــد حكومــة اإلمــام عــي( )عملــت هبــذا التوفيــق(.)53

لقــد ذهــب ( )اىل تفعيــل العــدل يف حكومتــه ،وســعى لتثبيــت دعائــم العدالــة

ـي رســولك .وذكــرت مــا رأيت
عمليـ ًا .ففــي كتابــه لألشــر ،يقــول((( :)فقــد قــدم عـ َّ
وبلغــك عــن اهــل البــرة بعــد انــرايف ،وســأخربك عــن القــوم :هــم بــن مقيــم لرغبــة

يرجوهــا ،او عقوبــة خيشــاها ،فارغــب راغبهــم بالعــدل عليــه واالنصــاف لــه واالحســان
اليــه))( .)54حيــث وضــح( )رضورة التمســك بمنهــج القســط والعــدل حتــى بعــد

الظفــر والنــر عــى املجتمــع ،لذلــك امــر باالحســان اليهــم واعتــر ذلــك مــن اركان
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الســلطة ورضوراهتــا .وايضـ ًا جــاء بعهــده( )لألشــر((:وليكن احــب االُمــور اليــك

اوســطها يف احلــق واعمهــا يف العــدل وامجعهــا لــرىض الرعيــة ...ان افضــل قــرة عــن
الــوالة ،اســتقامة العــدل يف البــاد وظهــور مــودة الرعيــة))( ،)55وهنــا يربــط( )بــن

بســط العــدل يف املجتمــع باســتقطاب الــرىض الشــعبي وجيعــل مــن القاعــدة اجلامهرييــة
اكثــر التصاقــ ًا بحكامهــا ،مــن خــال الوســطية يف التعامــل الســيايس واالجتامعــي
والدينــي ..وكل مايرتبــط بالتعامــل مــع الرعيــة ،فالوســطية اســاس العــدل.

ويصــف لبيــب بيضــون نظــرة وغايــة اإلمــام( )مــن الســلطة :ان اإلمــام()

يرفــض الســلطة بصفتهــا مقامـ ًا دنيويـ ًا يشــبع غريــزة حــب اجلــاه والتســلط يف االنســان،

وبصفتهــا هدف ـ ًا للحيــاة وعندئــذ ال تســاوي يف نظــره شــيئ ًا ..ولكنــه يقدســها تقديس ـ ًا

عظيــ ًا ،اذا كانــت حتقــق هدفهــا االصيــل ،هــو ان تكــون وســيلة اىل احقــاق احلــق
وخدمــة اخللــق .ويعتــر( )ان احقــاق احلــق واقامــة العــدل ،واجــب اهلــي فــا يصــح

ان يقــف املســلم جتــاه الظلــم وقفــة املتفــرج ،عندمــا يــرك النــاس العــدل ويعملــون

بالظلــم والتميــز الطبقــي .ووجــد اإلمــام( )نفســه ملزم ـ ًا وفــق هــذا املبــدأ ،ليزيــل
مظاهــر اجلــور والظلــم مــن املجتمــع ويعيــد احلقــوق اىل اهلهــا ،فهــذه غايتــه مــن

ـن اإلمــام( ،)ان احلاكــم يف موقــع الســلطة
الســلطة ،وليــس املنصــب واألمــرة .فقــد َبـ َ َ
السياســية ،مــا هــو يف الواقــع اال حــارس مؤمتــن عــى حقــوق النــاس ومســؤول امامهــم،
فاحلاكــم هــو للرعيــة وليــس الرعيــة للحاكــم .ان العــدل يف نظــر اإلمــام( )هــو
االصــل الــذي يســتطيع ان حيقــق تــوازن املجتمــع ويــريض مجيــع افــراده ،امــا الظلــم

والتمييــز الطبقــي ،فهــو ال يــريض حتــى نفــس الظــامل ،فكيــف باملظلومــن واملحرومــن،

لذلــك مل هيــادن اإلمــام( )احــد ًا يف احلــق ،ومل تأخــذه يف اقامــة العــدل لومــة الئــم،
ومــن ذلــك اكــد( ،)ان يف العــدل ســعة وان يف اجلــور ضيق ـ ًا ،فاملؤمــن يقنــع بالعــدل
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وال يتجــاوز حــدوده فيعيــش يف اســتقرار وســعادة ،امــا املنحــرف الــذي يتجــاوز حــدود

العــدل ،فليــس امامــه حــدود حتــده فيعيــش دائـ ًا يف ضيــق وقلــق وال يبلغ حد االســتقرار
والســعادة .لذلــك حيــث اإلمــام( )كل انســان االلتــزام اجتاهــه باعطــاء حقــه وهــو

بــدوره ان يعطــي غــره مــا يســتحقه كل حســب اســتعداده وعملــه ،لكــي يصبــح املجتمع

كامـ ً
ا ومتوازنـ ًا ،حيــث ان العدالــة قانــون عــام يديــر مجيــع شــؤون املجتمــع ،فهــو ســبيل
يســلكه اجلميــع ،لذلــك كان( )يقــدم العدالــة كمبــدأ اجتامعــي( .)56ومــن مصاديــق

دعــوة اإلمــام( )اىل العــدل مــا اورده اىل عاملــه ووالتــه وتشــديده عــى التــزام مبــدأ
العــدل يف معاملــة الرعيــة .ففــي كتابــه ألحــد والته((:امــا بعــد ،فــان الــوايل اذا اختلــف

هــواه منعــه ذلــك كثــر ًا مــن العــدل ،فليكــن امــر النــاس عنــدك يف احلــق ســواء؛ فأنــه

ليــس يف اجلــور عــوض عــن العــدل ،فاجتنــب مــا تنكــر امثالــه))(.)57

ويشــدد( )عــى انصــاف املظلومــن وتطبيــق العــدل االجتامعــي حتــى مــع اهــل

الذمــة ممــن يعيــش يف حميــط الدولــة االســامية .فقــد اكــد يف كتابــه ألحــد والتــه..((:
وبالعــدل عــى اهــل الذمــة وانصــاف املظلــوم وبالشــدة عــى الظــامل ،وبالعفــو عــن

النــاس .)58())...ويقــول ايضــ ًا(( :وال ييــأس الضعفــاء مــن عدلــك عليهــم.)59())..
ويســتمر تأكيــد اإلمــام عــي( )عــى اســتقامة احلاكــم ورضورة تأمــن صفــة العــدل
االجتامعــي جتــاه املجتمــع .مؤكــد ًا ان اقامــة العــدل هــو ابتغــاء مرضــاة اهلل ،وان الظلــم

هــو معصيــة اهلل وهــو يرتبــط بالدنيــا ،وانــا الظلــم وصاحبــه زائــان ،يقــول(((:)واهلل

لــو ُاعطيــت االقاليــم الســبعة بــا حتــت امالكهــا ،عــى ان اعــي اهلل يف نملــة اســلبها
جلــب شــعرية ،مــا فعلتــه وان دنياكــم عنــدي ألهــون مــن ورقــة يف فــم جــرادة تقضمهــا،

ـي ولنعيــم يفنــى ولــذة التبقــى))(.)60
مــا لعـ ٌ

واإلمــام عــي( )ال يتهــاون يف اقامــة العــدل حتــى مــع اقــرب النــاس لــه ،وال
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يفــرق بــن القريــب والبعيــد .فقــد نقــل ابــن كثــر يف البدايــة والنهايــة :أن جعــدة بــن

هبــرة جــاء اىل اإلمــام عــي ،وقــال له((:يــا امــر املؤمنــن .يأتيــك الرجــان ان انــت
احــب اىل احدمهــا مــن نفســه او مــن اهلــه ومالــه ،واآلخــر لــو يســتطيع ان يذبحــك

لذبحــك ،فتقــي هلــذا عــى هــذا ؟ فلهــزه( )61عــي وقــال :ان يشء لــو كان يل فعلــت،

ولكــن انــا ذا يشء اهلل))(.)62

ويعتــر اإلمــام( )ان العــدل مــن افضــل مــكارم االخــاق ،وهــي افضــل

مــن اجلــود بــكل اموالــه .وعندمــا ســئل اإلمــام( )اهيــا افضل:العــدل اواجلــود ؟
فقال(((:)العــدل يضــع االُمــور مواضعهــا ،واجلــود خيرجهــا مــن جهتهــا ،العــدل

ســائس عــام ،واجلــود عــارض خــاص ،فالعــدل ارشفهــا وافضلهــا))(.)63

لقــد ســعى( )القامــة احلــق وإزهــاق الباطــل يف ظــال حكومتــه ومــن خــال

تســنمه الســلطة ،رغــم تلــك االزمــة العاصفــة التــي واجههــا واملرحلــة احلساســة
واخلطــرة التــي عاشــها ،فــكان موقفــه يف مســتوى الشــعور باملســؤولية واحلــرص عــى

مســتقبل االســام والدولــة االســامية بانتهــاج العــدل كأحــد الطــرق لتحقيق ذلــك(.)64
لقــد اوىل اإلمــام( )العــدل امهيــة اوىل يف منهجــه قبــل وبعــد اســتالمه الســلطة.

واوىل( )املقومــات الشــخصية التــي يتمتــع هبــا احلاكــم اهتامم ـ ًا بليغ ـ ًا ألن مســؤولية

تطبيــق العدالــة السياســية كــا يرســمها اإلمــام عــي( )تتطلــب حاكــ ًا مــن طــراز
مرمــوق يلتــزم بتطبيــق حكــم اهلل ،ممــا جيــذب الطاعــة وااللتــزام مــن الرعيــة.
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اخلامتة
نســتخلص مــن مرحلــة عهــد االمــام عــي ( )يف اخلالفــة وممارســة الســلطة

الرشعيــة ،مجلــة اســتنتاجات اساســية جتســد ماهيــة االصــول السياســية واالداريــة والتــي
عــى احلاكــم الســيايس ان يلتــزم هبــا ازاء االمــة او الرعيــة ،فقــد خلــف االمــام عــي ()
منظومــة فكريــة متكاملــة يصعــب االحاطــة بمضامينهــا ومعانيهــا .فقــد عالــج يف خطبــه
وكتبــه وعهــده ملالــك االشــر ،شــؤون املجتمــع االجتامعيــة والسياســية واالداريــة،
وتأمــن العيــش الكريــم هلــم ،باختصــار رســم االمــام عــي ع سياســة اداريــة جســدت
بدورهــا املعــامل األساســية حلقــوق اإلنســان.

لقــد فكــر اإلمــام عــي( )يف املجتمــع الــذي حيكمــه ،وفكــر يف أفضــل الطــرق

والوســائل التــي تنمــي مقوماتــه االجتامعيــة وترتفــع بــه إىل الــذروة يف الرفاهيــة والقــوة

واألمــن ،مــع مالحظــة انــه جمتمــع يديــن باإلســام ،وإن شــؤونه االجتامعيــة ختضــع

لقوانــن اإلســام ،وإنــه جيــب أن يأخــذ ســبيله إىل النمــو والتكامــل يف إطــار إســامي
بحــت.

إن ماتــم اســتعراضه حيــال االصــول السياســية عنــد اإلمــام عــي( )يف جمــال

اإلدارة واحلكــم و منهــج اقامــة العدل ،يكشــف بجالء إن السياســة (الســلطة) ،يف منظار
اإلمــام عــي( )هــي أداة للحكــم عــى أســاس احلقــوق والواجبــات واالحتياجــات

الواقعيــة للنــاس ،وليســت أداة لرتســيخ ســلطة األقويــاء عــى حقــوق الشــعب ،وهــذه
املواقــف التــي يتمســك هبــا اإلمــام( )مــن حيــث إرصاره عــى التمســك بالقيــم
اإلنســانية واألخالقيــة التــي ينشــدها اإلســام ،أدت إىل انــه مل يصــل إىل الســلطة .وقــد

أشــار اإلمــام( )يف أكثــر مــن مــرة ،إىل إن السياســات والوســائل الفاعلــة عــى صعيــد

فــرض احلكــم التســلطي عــى املجتمــع ،بأنــه ال يســتطيع أن يلجــا إليهــا ،ألهنــا تنتهــي إىل
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ثمــن باهــض ،وهــو فســاد الســيايس نفســه .فلــم يكــن حلركــة اإلصــاح الســيايس مــن
ـم مل يكــن بمقدورهــا أن تتحــرك عــى
هــدف ســوى إحيــاء منهــج احلكــم النبــوي ،ومــن َثـ َ
ُاســس غــر مبدئيــة مناهضــة للديــن والقيــم وكل ماهــو غــر إنســاين .مــن هــذا املنطلــق

راحــت سياســة اإلمــام عــي( ،)تواجــه ذات العقبــات واملشــكالت التــي اصــدم هبــا
احلكــم النبــوي.

إن سياســة اإلمــام عــي( ،)أبــرزت الواقــع اإلســامي بجميــع طاقاتــه يف عــامل

السياســة واحلكــم .فقــد كان( )هيــدف يف حكمــه إىل إزالــة الفــوارق االجتامعيــة بــن
النــاس ،وحتقيــق الفــرص املتكافئــة بينهــم عــى اختــاف قومياهتــم وأدياهنــم ،ومعاملــة
مجيــع الطوائــف بــروح العــدل ،مــن دون أن تتمتــع أي طائفــة بامتيــاز خــاص .وقــد
أوجــدت هــذه السياســة لإلمــام( )رصيــد ًا شــعبي ًا هائـاً ،فقــد ظـ َّـل اإلمــام عــي()

قائ ـ ًا يف قلــوب اجلامهــر الشــعبية ،بــا تركــه مــن صنــوف العــدل واملســاواة اإلنســانية.

إن املجتمــع الصالــح الــذي يعــز فيــه احلــق وال يطمــع فيــه العــدو يقــوم عــى أمريــن:

صــاح احلاكــم ،وصــاح الشــعب .أمــا صــاح احلاكــم فبعلمــه وأداءه الســيايس
وكفاءتــه للقيــام بأعبــاء احلكــم .وأمــا صــاح الشــعب ،فيقــوم بالنصــح واإلخــاص

للحكــم الصالــح ،والتعــاون عــى اخلــر والنفــع العــام ،فــإذا قــر احلاكــم اومتــرد
ُ
الشــعبُ ،فقــد األمــن وعــم ُ
الذعــر ُ
وشــلت األعــال ،وقــد اعتــر اإلســام التمــرد عــى
احلاكــم العــادل متــرد ًا عــى املجتمــع ،وســمى اخلارجــن عليــه بالســاعني يف األرض
فســاد ًا .فقــد أوىل( )اجلانــب األمنــي أمهيــة فائقــة ،وكان يعــد البقعــة التــي تفتقــد إىل

األمــن ،أســوأ أالماكــن ،كــا إن مــن األســباب التــي دفعتــه إىل قبــول احلكــم ،هــي إجيــاد
اإلصالحــات األمنيــة وتأســيس نظــام امنــي فاعــل ،مــن خــال التــوازن االجيــايب يف

العالقــة بــن احلاكــم واملحكــوم.
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لقــد كانــت سياســة اإلمــام عــي( )تتضمــن مبــادى سياســية واداريــة شــاملة

وعامــة ودقيقــة ال تغفــل أي تفصيــل ،حيــث ال تكمــن أمهيــة السياســة واالدارة يف فكــر
اإلمــام عــي( )مــن خــال تعاملــه مــع ماهــو أســايس فحســب ،ولكنهــا تتعــدى ذلــك

إىل تعاملــه مــع أدق التفاصيــل .وذلــك طبيعــي ،ألن القاعــدة واحــدة ،وهــي استشــعار

رضــا اهلل يف كل تــرف يقــوم بــه احلاكــم حيــال الرعيــة .والطلــب مــن احلاكــم أن يكــون

عــادالً حتــى يف توجيــه النظــرات ،ليــس بســبب قيمــة تلــك النظــرات مفــردة ،ولكــن
بســبب مــا يرتتــب مــن جــور عــى اختــال ميــزان العــدل يف توزيعهــا.
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( )13ابــن عبدالــر يوســف القرطبــي ،االســتيعاب يف معرفــة االصحــاب ( ،بــروت ،دار الكتــب
العلميــة1415 ،هـــ) ،.ج ،3ص.211-210

( )14ايب حممــد احلــراين ،حتــف العقــول فيــا جــاء مــن املواعــظ واحلكــم عــن آل الرســول ،مصــدر
ســابق ،ص.137

( )15كورة السواد :ارايض وقرى يف العراق ،نسبة اىل النخيل والزرع واالشجار.
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بحــوث دار احلديــث ،ط( ،2قــم ،مؤسســة النــر اإلســامي1404 ،هـــ) ،ج ،4ص.141

( )20حممــد باقــر املجلــي ،بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر اخبــار االئمــة االطهــار ،ط ( ،2بــروت،
مؤسســة الوفــاء ،)1983 ،ج ،33ص.489
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( )21امحــد بــن حييــى البــاذري ،انســاب االرشاف ،حتقيــق :حممــد باقــر املحمــودي ،ط ( ،1مؤسســة
االعلمــي للمطبوعــات ،)1974 ،ج ،2ص.397

( )22النعــان بــن حممــد بــن منصــور املغــريب ،دعائــم االســام وذكــر احلــال واحلــرام والقضايــا
واالحــكام ،حتقيــق :آصــف بــن عــي اصغــر فيــي ،ط ( ،3مــر ،دار املعــارف1389 ،هـــ) ،ج،1

.361

( )23امحد بن حييى البالذري ،انساب االرشاف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.390

( )24املفيــد ،االمــايل ،حتقيــق :حســن اســتاد ويل وعــي اكــر الغفــاري ،ط ( ،2قــم ،مؤسســة النــر
االســامي1404 ،هـــ) ،ص.80

( )25حممد الريشهري ،موسوعة اإلمام عيل( )يف الكتاب والسنة والتاريخ ،مصدر سابق

( )26عــي الكــوراين العامــي ،جواهــر التاريــخ ،ط ( ،1قــم ،دار اهلــدى للنــر1425 ،هـــ) ،ج،1
ص.20-199

( )27حســن عــي منتظــري ،دراســات يف واليــة الفقيــه وفقــه الدولــة االســامية ،ط ( ،2قــم ،مكتبــة
االعالم االســامي1409 ،هـــ) ،ج ،2ص.14

( )28الرشيــف الريض(اجلامــع) ،هنــج البالغــة ،رشح :حممــد عبــدة (قــم ،دار الذخائــر ،د .ت) ،ج،2
ص،202

( )29الرشيف الريض(اجلامع) ،هنج البالغة ،فهرسة :صبحي الصالح ،اخلطبة  ،164ص .287

( )30عبــد الواحــد اآلمــدي ،تصنيــف غــرر احلكــم ودرر الكلــم ،حتقيــق :جــال الديــن اآلرمــوي،
(طهــران ،جامعــة طهــران1360 ،هـــ) ،ج ،4احلكمــة .6199

( )31حممد باقر املجليس ،بحار األنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار ،ج  ،90ص .41

( )32زيــد بــن عــي ،مســند زيــد بــن عــي ،ط ( ،1بــروت ،منشــورات مكتبــة احليــاة .)1966 ،ص
.322

( )33ايب جعفــر حممــد بــن يعقــوب الكلينــي ،اصــول الــكايف ،تصحيــح وتعليــق :عــي اكــر الغفــاري،
(ايــران ،دار الكتــب االســامية ،د.ت) ،ج ،8ص.352
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( )34عــي ابــن احلســن( ،)رشح رســالة احلقــوق ،حتقيــق ورشح :حســن عــي القبانجــي ،ط،2
(قــم ،مؤسســة اســاعليان للطباعــة والنــر1406 ،هـــ) ،ص.378

( )35الرشيــف الريض(اجلامــع) ،هنــج البالغــة ،فهرســة :صبحــي الصالــح ،مصــدر ســابق ،اخلطبــة
 ،216ص.419

( )36عــي صــاح ،احلكــم واالدارة يف هنــج اإلمام عــي( ( ،)د.م ،دار البصائر للنــر1405 ،هـ)،
ص.103-101

( )37املصدر السابق ،ص 56وما بعدها.

( )38الرشيــف الريض(اجلامــع) ،هنــج البالغــة ،فهرســة :صبحــي الصالــح ،مصــدر ســابق ،اخلطبــة،
 ،131ص.232

( )39سلســلة العلــوم واملعــارف االســامية ،احليــاة السياســية ألئمــة اهــل البيــت( ،)مصــدر
ســابق ،الكتــاب  ،14ص.72

( )40الرشيــف الريض(اجلامــع) ،هنــج البالغــة ،فهرســة :صبحــي الصالــح ،مصــدر ســابق،
الكتــاب ،53ص.565-564

( )41املصدر نفسه ،الكتاب  ،53ص.567

( )42ابــن ايب احلديــد املعتــزيل ،رشح هنــج البالغــة ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،ط،2
(القاهــرة ،دار احيــاء الكتــب العربيــة.)1967 ،ج ،2ص.255

( )43حممــد باقــر احلكيــم ،العالقــة بــن القيــادة واالُمــة مــن خــال رؤيــة هنــج البالغــة ،ط ( ،1قــم،

انتشــارات اإلمــام احلســن( )للطباعــة والنــر والتوزيــع والتبليــغ1425 ،هـــ) ،ص.50-49

( )44ايب حنيفــة امحــد بــن داود الدينــوري ،االخبــار الطــوال ،حتقيــق :عبــد املنعــم عامــر ،مراجعــة:
مجــال الديــن الشــيال ،ط ( ،1القاهــرة ،دار إحيــاء الكتــاب العــريب .)1960 ،ص.140

( )45لبيــب بيضــون ،تصنيــف هنــج البالغــة ،ط( ،3قــم ،مكتــب اإلعــام اإلســامي1417 ،هـــ)،.
ص.661

( )46املصدر السابق ،ص.659
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( )47قاســم خضــر عبــاس ،اإلمــام عــي( )رائــد العدالــة االجتامعيــة والسياســية ( ،بــروت ،دار
األضــواء.)2002 ،ص .53

( )48الرشيــف الريض(اجلامــع) ،هنــج البالغــة ،فهرســة :صبحــي الصالــح ،مصــدر ســابق ،الكتــاب،
 ،216ص.419

( )49حممــد الريشــهري ،القيــادة يف االســام ،حتقيــق وتعريــب :عــي االســدي( ،قــم ،مؤسســة دار
احلديــث الثقافيــة ،د.ت).ص.343

( )50عيل ابن احلسني( ،)رشح رسالة احلقوق ،مصدر سابق ،ص.464

( )51حممــد الريشــهري ،موســوعة اإلمــام عــي( )للكتــاب والســنة والتاريــخ ،مصــدر ســابق،
ج ،4ص.32

( )52مرتىض املطهري ،العدل االهلي ،ط( ،1إيران ،دار الفقه للنرش1424 ،هـ).ص.69-55

( )53حممــد الســندُ ،اســس النظــام الســيايس عنــد اإلماميــة ،مجــع وتقريــر :مصطفــى االســكندري
وحممــد الرضــوي ،ط ( ،1قــم ،باقيــات للطباعــة والنــر1426 ،هـــ) ،ص.313

( )54نــر بــن مزاحــم املنقــري ،وقعــة صفــن ،حتقيــق :عبدالســام حممــد هــارون ،ط ( ،2د.م،
املؤسســة العربيــة احلديثــة للنــر1382 ،هـــ) ،ص.105

( )55ايب حممد احلراين ،حتف العقول فيام جاء من املواعظ واحلكم عن آل الرسول ،ص.133
( )56لبيب بيضون ،تصنيف هنج البالغة ،مصدر سابق ،ص.592-584

( )57حممــد باقــر املجلــي ،بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر اخبــار االئمــة االطهــار ،مصــدر ســابق،
ج ،33ص.511

( )58ايب حممــد احلــراين ،حتــف العقــول فيــا جــاء مــن املواعــظ واحلكــم عــن آل الرســول ،مصــدر
ســابق ،ص.176

( )59املصدر نفسه ،ص.177

( )60حممــد بــن بابويــه القمــي " الصــدوق" ،االمــايل ،ط ( ،5بريوت ،مؤسســة االعلمــي للمطبوعات،
1400هـ)،ص.722
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( )61هلــزه :الــرب بجمــع الكــف عــى الصــدر ،انظــر :مبــارك بــن مبــارك ،النهايــة يف غريــب
احلديــث واالثــر ،مصــدر ســابق ،ج ،4ص.281

( )62ايب الفــداء اســاعيل "ابــن كثــر" ،البدايــة والنهايــة( ،بــروت ،دار إحيــاء الــراث العــريب،
 ،)1994ج ،8ص.5

( )63لبيب بيضون ،تصنيف هنج البالغة ،مصدر سابق ،ص.593

( )64حممــد حممديــان ،حيــاة امــر املؤمنــن( )عــن لســانه يف عــر اخللفــاء ،ط ( ،1قــم ،مؤسســة
النــر االســامي1421 ،هـــ) ،ج ،3ص .4
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املصادر واملراجع
( )1سلســلة العلــوم واملعــارف االســامية ،احليــاة السياســية الئمــة اهــل البيــت( )مؤسســة
املعــارف االســامية ،الكتــاب  ،14د.ت.

( )2الرشيف الريض ،حممد بن احلسني املوسوي( ،اجلامع) ،هنج البالغة ،تعليق وفهرسة:
صبحي الصالح ،حتقيق :فارس تربيزيان ( ،إيران ،مؤسسة اهلجرة1380 ،هـ).

( )3ايب حممد احلراين ،حتف العقول فيام جاء من املواعظ واحلكم عن آل الرسول ،تصحيح
وتعليق :عيل اكرب الغفاري ،ط( ،2قم مؤسسة النرش اإلسالمي1404 ،هـ).

( )4ابــو جعفــر االســكايف ،املعيــار واملوازنــة يف فضائــل امــر املؤمنــن( ،)حتقيــق :حممــد
باقــر املحمــودي ،ط ( ،1د.م ،د.ن1402 ،هـــ).

( )5ســليامن ابــن ابراهيــم القنــدوزي ،ينابيــع املــودة لــذوي القربــى ،حتقيــق :عــي مجــال ،ط،1
( طهــران ،دار األســوة لطباعــة والنــر1416 ،هـــ).

( )6ايب حممــد احلــراين ،حتــف العقــول فيــا جــاء مــن املواعــظ واحلكــم عــن آل الرســول،
مصــدر ســابق ،ص.132

( )7ايب حممــد بــن قتبــة الدينــوري ،اإلمامــة والسياســة ،حتقيــق :عــي شــري ،ط( ،1قــم،
مكتبــة الرشيــف الــريض1413 ،هـــ).

( )8حممــد باقــر املحمــودي ،هنــج الســعادة يف مســتدرك هنــج البالغــة ،ط ( ،1النجــف
االرشف ،دار النعــان ،)1968 ،ج ،5ص.33

( )9ايب احلســن عــي بــن حممــد الليثــي الواســطي ،عيــون احلكــم واملواعــظ ،ط ( ،1قــم،
مؤسســة دار احلديــث1376 ،هـــ) ،.ص.432

( )10ابــن عبدالــر يوســف القرطبــي ،االســتيعاب يف معرفــة االصحــاب ( ،بــروت ،دار
الكتــب العلميــة1415 ،هـــ).
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( )11امحــد بــن يعقــوب اليعقــويب ،تاريــخ اليعقــويب ( ،بــروت ،دار صــادر ،د.ت) ،ج،2
ص.205-204

( )12حممــد الريشــهري ،موســوعة اإلمــام عــي( )يف الكتــاب والســنة والتاريــخ ،حتقيــق:
مركــز بحــوث دار احلديــث ،ط( ،2قــم ،مؤسســة النــر اإلســامي1404 ،هـــ) ،ج،4
ص.141

( )13حممــد باقــر املجلــي ،بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر اخبــار االئمــة االطهــار ،ط( ،2
بــروت ،مؤسســة الوفــاء.)1983 ،

( )14امحــد بــن حييــى البــاذري ،انســاب االرشاف ،حتقيــق :حممــد باقــر املحمــودي ،ط( ،1
مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات.)1974 ،

( )15النعــان بــن حممــد بــن منصــور املغــريب ،دعائــم االســام وذكــر احلــال واحلــرام
والقضايــا واالحــكام ،حتقيــق :آصــف بــن عــي اصغــر فيــي ،ط ( ،3مــر ،دار املعــارف،

1389هـ).

( )16املفيــد ،االمــايل ،حتقيــق :حســن اســتاد ويل وعــي اكــر الغفــاري ،ط ( ،2قــم ،مؤسســة
النرش االســامي1404 ،هـــ) ،ص.80

ثالث نظريات ابداعية يف
السلطة السياسية للحكومة العلوية
تأسيس االمام علي (عليه السالم)
لوظائف السلطة بني التشريع والواقع

الدكتور حممد نعناع

مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

واحلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى فخــر االنســانية وخاتــم

الرســاالت االهليــة النبــي االمــن حممــد بــن عبــد اهلل وعــى الــه اهلــداة املهديــن ســيام

فخــر االوصيــاء امــر املؤمنــن املحــارب بــن يــدي رســول اهلل عــى التنزيــل واملدافــع

بعــده عــن علــوم التأويــل.

امــا بعــد فمــن دواعــي الفخــر ان يوفــق االنســان للحديــث عــن االمــام امــر

املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب عليــه الســام ملــا يف ســرة هــذا االمــام العظيــم مــن طاقــة

ســافرة ومعرفــة كامنــة ســيتحصل عليهــا كل مــن يطلــع عليهــا باحثــا عــن احلقيقــة
وطالبــا للعلــم وااليــان عــى حــد ســواء ،ومــن الــرف لنــا املشــاركة يف املؤمتــر العلمــي
الســنوي الثــاين الــذي ينعقــد حتــت شــعار منهــج االمــام عــي عليــه الســام يف بنــاء
االنســان وانســانية الدولــة ،وقــد اخرتنــا البحــث يف املحــور الثــاين املخصــص للجوانــب

القانونيــة والسياســية ضمــن الفــرع الثالــث منــه واملعنــون (السياســة بــن ترصيــف
املصالــح وجتنــب املأثــم واثــره يف انســانية الدولــة يف ضــوء هنــج البالغــة)

وعنــوان بحثنــا هــو (ثــاث نظريــات ابداعيــة يف الســلطة السياســية للحكومــة

العلويــة – تأســيس االمــام عــي عليــه الســام لوظائــف الســلطة بــن الترشيــع والواقع).
ونحــاول يف هــذا البحــث ان وضــع االمــور يف نصاهبــا والفــات النظــر علميــا اىل

بعــض املامرســات العلويــة اثنــاء فــرة حكــم امــر املؤمنــن للبــاد االســامية ملــا يف هــذا
البحــث مــن نتائــج اجيابيــة تنعكــس بالــرورة عــى طريقــة التفكــر املعــارصة خصوصــا

خــال املنهــج املقــارن باســتدعاء التطبيقــات العلويــة لالســتفادة منهــا يف جمــال بنــاء

معادلــة الســلطة عــى االقــل يف اجلوانــب االخالقيــة وميــدان القيــم االنســانية التــي
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تفتقــر هلــا انظمــة احلكــم الســائدة.
املــن ان يكــون بحثنــا اضافــة ملؤمتركــم الكريــم ،داعــن البــاري عــز وجــل ان

ينفــع بكــم االســام واملســلمني ويوفقكــم لــكل مــا فيــه اخلــر والصــاح...واول واخــر

دعوانــا ان احلمــد هلل رب العاملــن..

متهيد
مــن اهــم االهــداف التــي تســعى الرشيعة املحمديــة الســمحاء لتحقيقها هي ترســيخ

القيــم االنســانية ،او بالبتعبــر املعــارص (اعــاء االكســولوجيا) رغــم ان بعــض املفكريــن

او الباحثــن يطرحــون هــذا املفهــوم يف مقابــل (متــدد االنطولوجيــا) اال اننــا نحــاول

الوصــول اىل مســاحة مشــركة تتمثــل يف حتكيــم (االبســتمولوجيا) عــى (االنطولوجيــا)
النتــاج (االكســولوجيا – القيــم) وخصوصــا القيــم االنســانية التــي تعتــر مــن الثوابــت

يف التعامــات االســامية وحتديــدا يف املنهــج املحمــدي العــام واملنهــاج العلــوي بشــكل
خــاص.

وكــا ان للفكــر االســامي عمومــا ثوابــت ال يمكــن ان تتغــر اىل قيــام الســاعة ،فــان

هنــاك ثوابــت للفكــر الســيايس هــي االخــرى ال تتغري.

واذا اردنــا التدقيــق اكثــر فمــن املمكــن القــول بــان القــرأن الكريــم والســنة الرشيفــة

تضمنــا اساســيات سياســية لبنــاء الدولــة ولتشــكيل الســلطة وادارة احلكــم ال يمكــن

جتــاوز هــذه االساســيات لفهــم الفكــر الســيايس االســامي ،ســيام اذا علمنــا بــان هــذا
الفكــر الــذي نتحــدث عنــه ليــس نتاجــا مرتبــط بمجهــودات برشيــة وانــا بفقــه رشعــي
مســتد للكتــاب والســنة.

ومــع ان الفكــر الســيايس يمكــن ان يكــون ابداعــا برشيــا يف جمــاالت معينــة ككيفيــة
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بنــاء مؤسســات الدولــة وتســمياهتا اال انــه باالســاس يعــود اىل ثوابت ال يمكــن جتاوزها.
ومن ثوابت الفكر السيايس االسالمي:
 -1رشعيــة احلكومــة او الســلطة :هنــاك العــرات مــن االيــات القرانيــة الدالــة عــى

رضورة رشعيــة الســلطة يف الدولــة االســامية ،فالســلطة جيــب ان تكــون رشعيــة مــن
جهــة تطابــق اعامهلــا مــع النصــوص املثبتــة لرشعيتهــا ،بمعنــى ان احلاكــم عليــه ان يطبــق

النصــوص االخــرى التــي حتافــظ عــى حقــوق العامــة وليــس فقــط العنايــة بالنصــوص

التــي اتــت بــه اىل احلكــم ،ومــن جهــة اخــرى جيــب ان تكــون الســلطة رشعية باســتجابتها

حلقــوق النــاس واذا خالفــت هــذا االمــر فعــى املجتمــع وضــع حــد هلــذه الســلطة ملخالفة

لبدهيــي مــن بدهييــات توليهــا للحكــم(.)1

وتنقســم ايــات حتديــد احلــكام ومســؤولياهتم يف الفكــر الســيايس االســامي اىل

ســتة اقســام وهــي:

األول :آيات احلُكم ،ومنها( :وما اختلفتم فيه من يشء فحكمه اىل اهلل)(.)2

الثــاين :آيــات الواليــة ،ومنهــا( :انــا وليكــم اهلل ورســوله والذيــن امنــوا الذيــن

يقيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون)(.)3

الثالث :ايات الطاعة ،ومنها( :قل اطيعوا اهلل والرسول)(.)4
الرابع :ايات االتباع ،ومنها( :قل ان كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل)(.)5
اخلامــس :ايــات االســتخالف ،ومنهــا( :يــا داود انــا جعلنــاك خليفــة يف االرض

فاحكــم بــن النــاس باحلــق)(.)6

السادس :ايات العدل ،ومنها (وامرت العدل بينكم).
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وهــذه االيــات القرانيــة تشــرط الرشعيــة االهليــة وتفــرض عــى احلاكــم تطبيــق

الرشيعــة وتلــزم النــاس باطاعــة مــن تتوفــر فيــه هــذه الــروط فقــط وتعينهــم عــى
متابعــة ممارســات احلاكــم.

 -2اهليــة احلاكــم ،وتتضمــن جمموعــة مواصفــات كالعدالــة والعلــم :وهــذا مــن

البدهييــات فكيــف حلاكــم يف امــة اســامية ال يكــون عارفــا بامــور دينــه ودنيــاه واالســام

حيــث عــى العلــم حتــى كاد ان يوجبــه ،بــل وجبــه كواجــب كفائيــا حســب بعــض الفقهاء
ويصبــح عينيــا يف حالــة حاجــة املجتمــع لعلــاء يف اختصــاص مــن االختصاصــات.

وممــا يفــرض عــى احلاكــم رعايتــه المــور النــاس والعدالــة بينهــم ،قــال االمــام عــي

بــن ايب طالــب (( :)عــى الــوايل أن يتعهــد أمــوره ويتفقــد أعوانــه حتــى ال خيفــى عليــه
إحســان املحســن وال إســاءة املــيء ثــم ال يــرك أحدمهــا بغــر جــزاء فــإن تــرك ذلــك

هتــاون املحســن واجــرأ املــيء وضــاع العمــل)(.)8

 -3تعزيــز احلريــة واحلقــوق االساســية :جيــب ان يكــون االنســان حــرا يف ترصفاتــه،

فهــذا مــن حقوقــه االنســانية ،ولكــن االســام يضــع احلريــة يف نطــاق قوانــن واحــكام
ليضمــن تنفيــذ االحــكام الرشعيــة ويف الوقــت نفســه حيقــق حريــة االنســان.

كــا ان االســام يريــد املوازنــة بــن املجتمــع فــا بــد مــن حتقيــق متطلبــات اخلاصــة

والعامــة ،قــال االمــام عــي ( ( :)فــأن ســخط العامــة جيحــف برضــا اخلاصــة)
وقــال( :وان ســخط اخلاصــة يغتفــر مــع رضــا العامــة)(.)9

ويقــول االمــام عــي..( :وال تكــن عبــد غــرك وقــد جعلــك اهلل حـ ّـرا )10()...ممــا

يعنــي ان احلريــة يف الفكــر الســيايس االســامي اساســية مرتبطــة بكرامــة االنســان.

واذ يوجــب االســام تنظيــم امــور االمــة فانــه يفتــح جمــاال واســعا امــام تفصيــل
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االمــور ووضــع كل يشء يف نصابــه فالفكــر االنســاين املرتبــط بــادارة الدولــة ينظــم
العالقــات بشــكل متكامــل ومنهــا شــبكة عالقــات احلقــوق واحلريــات املنبثقــة مــن
االيــة القرانيــة الكريمــة (ولقــد كرمنــا بنــي ادم ومحلناهــم يف الــر والبحــر ورزقناهــم

مــن الطيبــات)(.)11

 -4ترســيخ الســام الداخــي واخلارجــي :مــن رضوريــات احلكــم االســامي توفري

الســلم االهــي او املحــي وكذلــك الســام اخلارجــي ورفــع الضغوطــات الناجتــة عــن
التحديــات والتهديــدات عــى املجتمــع والدولــة ،ورغــم ان الفكــر الســيايس االســامي
املبنــي عــى قاعــدة (قــل يــا اهــل الكتــاب تعالــوا اىل كلمــة ســواء )12()....يركــز عــى فــن

التجمــع اال انــه يوجــب اعــداد العــدة والعــدد ملواجهــة العــدو ،ولكــن تبقــى القاعــدة

االساســية يف الفكــر االســامي هــي حتقيــق الصلــح واالمــن مــع االخــر ،يقــول االمــام

عــي (( :)وال تدفعــن صلحــا دعــاك اليــه عــدوك ،وهلل فيــه رضــا ،فــان الصلــح دعــة
جلنــودك ،وراحــة مــن مهومــك ،وامنــا لبــادك.)13()...

ومــن هــذه املنطلقــات ســنبحث يف ممارســة امــر املؤمنــن عليــه الســام للســلطة

لنــرى مــدى تطابــق هــذه املامرســات مــع االهــداف االنســانية التــي اكتنــزت هبــا
النصــوص االصليــة يف الرســالة املحمديــة.
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الفصل االول
نظرية بناء معادلة السلطة بني حاجات االمة وتطبيق الشريعة
قــال تعــاىل( :وقــل امنــت بــا انــزل اهلل مــن كتــاب وامــرت العــدل بينكــم اهلل ربنــا

وربكــم لنــا اعاملنــا ولكــم اعاملكــم)

()14

انفــرد امــر املؤمنــن االمــام عــي بــن ايب طالــب عليــه الســام بمامرســات نــادرة يف

جمــاالت ابداعيــة خمتلفــة ورســخ ممارســات اخــرى تطبيقيــة قــل ان ســبقه احــد اليهــا،
ولكــن العــدل كان ابــرز مــا انفــرد بــه عمــن ســبقه ،ومــن هــذه املزيــة االســتثنائية انطلــق

عليــه الســام ليؤســس نظامــا اجتامعيــا متوازنــا يضمــن تطبيــق الرشيعــة الســمحاء مــن
جهــة ويلبــي احلاجــات االنســانية الواقعيــة مــن جهــة اخــرى ،لذلــك كانــت الســلطة يف

وعــي االمــام عبــارة عــن عمليــة اســتقطاب بدوافــع انســانية باجتــاه الرشيعــة االكمــل
وفقــا الليــة عدالــة الوســائل ونظافتهــا واحقيــة الغايــات وســامتها ،بمعنــى اخــر اقــرب
اىل الفهــم املتعــدد واالدراك املتغــر (وســائل نظيفــة شــفافة يفهــا مجيــع النــاس ،تــؤدي

اىل حتقيــق غايــات ســليمة تســتفيد منهــا كافــة رشائــح املجتمــع ،وفقــا الليــات رشعيــة
وانســانية بســيطة ال يكتنفهــا التعقيــد وال تشــوهبا املراوغــة وال تعتورهــا االزدواجيــة)
وهــذه هــي نظريــة بنــاء الســلطة التــي نعتقــد ان االمــام عــي ســعى هلــا لتكــون قاعــدة ثابتــة

لنظــام احلكــم الســيايس االســامي ،نظريــة طبــق منهــا االمــام مــا اســتطاع اليــه ســبيال ،ومــا
اتســع لــه الوقــت قبــل استشــهاده وارحتالــه اىل الرفيــق االعــى جــل وعــا.

وكانــت تطبيقــات معادلــة الســلطة ذات ابعــاد شــاملة فهــي مســتوعبة لــكل

االختالفــات االجتامعيــة ومتعاليــة عــن كل التفضيــات الشــخصية ومتوجهــة

نحــو كافــة افــراد املجتمــع مهــا اختلفــت ارائهــم وميوهلــم وثقافاهتــم وقدرهتــم عــى
االســتيعاب العقــي
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املبحث االول
احلاكمية يف فكر االمام علي – جتربته عليه السالم مع اخلوارج
قــال االمــام عــي عليــه الســام( :كان رســول اهلل عهــد ايل عهــدا فقــال :يابــن ايب

طالــب لــك والء امتــي ،فــأن ولــوك يف عافيــة وامجعــوا عليــك بالرضــا فقــم بأمرهــم،
وان اختلفــوا عليــك فدعهــم ومــا هــم فيــه فــان اهلل ســيجعل لــك خمرجــا)

()15

هــذا النــص النبــوي تعبــر مبــارش عــن احلالــة التــي عاشــها االمــام عــي عليــه

الســام ،فقــد حتقــق مــا قالــه الرســول اخلاتــم صــى اهلل عليــه والــه وســلم بالكامــل،
ويف مقابــل ذلــك جنــح االمــام عــي ليطبــق حرفيــا مــا قالــه لــه الرســول االكــرم،
وبتحليــل علمــي هلــذا النــص نــرى فصــا واضحــا بــن مفهــوم (االمــرة – الســلطة)
ومقــام (االمامــة الرشعيــة) فمفهــوم الســلطة ال يســاوي مفهــوم احلاكميــة الــوارد يف

التنزيــل احلكيــم والــذي حــاول اخلــوارج اســتخدامه لتخطئــة االمــام عــي واحلكــم عليــه

باخلــروج عــن احلاكميــة االهليــة حســب شــعارهم الشــهري(ال حكــم اال هلل)( ،)16كــا ان
امــر املؤمنــن مل يــرد عــى اخلــوارج مــن موقعــه الرشعــي كأمــام مفــرض الطاعــة بــل رد

عليهــم باســلوب علمــي مبتكــر نســميه يف الدراســات املعــارصة (علــم املفاهيــم) الــذي

حيــدد وظيفــة كل مفهــوم واســتخداماته ( ،)17()conceptادراك جديــد او فهــم اخــر
يعيــد وضــع االمــور يف نصاهبــا ويصحــح اســتخداماهتا ،مل يقــل االمــام للخــوارج عندمــا

قالــوا (ال حكــم اال هلل) انتــم خمطئــون ،قــال هلــم نعــم صحيــح (الحكــم اال هلل) ولكــن
انتــم ال تطلبــون حكــم اهلل بــل تطلبــون االمــرة أي الســلطة وهنــاك فــرق بــن احلاكميــة

التــي مازلنــا ملتزمــن هبــا وبــن االمــرة التــي هــي الســلطة او احلكــم الســيايس او ادارة
املجتمــع او قيــادة احلــرب وهــذا مــا بايعتــم عــى الســمع والطاعــة عليــه ،كأنــه يقــول

هلــم (عليكــم ان تفصلــوا عمليــا بــن الســلطة واحلاكميــة ،فالســلطة للــر والفاجــر الهنــا
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متشــية امــور املجتمــع ،امــا احلاكميــة فهــي هلل حيــث فرضهــا عــى عبــاده بــا ينســجم مــع
فطرهتــم ونحــن مل نخــرج عنهــا ،فلــم نحــرم حــاال ومل نحــل حرامــا).

روي عــن أيب إســحاق ،قــال :ملــا حكمــت احلروريــة قــال عــي (عليــه الســام) :مــا

يقولــون؟.

قيل :ال حكم إال هلل.
قــال :احلكــم هلل ،ويف األرض حــكام ،ولكنهــم يقولــون :ال إمارة ،والبــد للناس من

إمــارة يعمــل فيهــا املؤمــن ،ويســتمتع فيها الفاجــر والكافــر ،ويبلغ اهلل فيهــا األجل(.)18

التحليــل العلمــي هلــذا النــص تؤكــد قيــام االمــام عــي عليــه الســام بعمليتــن

علميتــن عقليتــن رشعيتــن مســتندتني اىل الكتــاب والســنة ،فاحلاكميــة يف ايــات ســورة

املائــدة (مــن مل حيكــم بــا انــزل اهلل فأولئــك هــم ،الكافرون....الظاملون.....الفاســقون)

( )19ليــس حمــا للتطبيــق يف احلادثــة التــي وقعــت بــن االمــام ومعاويــة ،وبــن اخلــوارج
واالمــام ،فلــو ســلم معاويــة لالمــام عليــه الســام امــور الشــام ملــا حاســبه عــى انحرافاته

الشــخصية بــل حياســبه عــى بيــت مــال املســلمني وقضايــا ختــص العدالــة االجتامعيــة،

بمعنــى اخــر ال عالقــة المــر املؤمنــن بصــاة وصيــام معاويــة مــن الناحيــة الشــخصية
بــل لــه عالقــة بتنظيــم شــؤون املجتمــع االســامي التــي كان معاويــة يشــكل خطــرا
عليهــا وفقــا لرؤيــة االمــام عــي عليــه الســام.

كــا ان ايــات احلاكميــة يف ســورة املائــدة جــاءت عــى شــكل عمليــة مقارنــة بــن

الرشيعــة املوســوية والرشيعــة املحمديــة وركــزت عــى املحرمــات التــي اصبحــت
واضحــة يف رشيعــة خاتــم النبيــن ،وهنــا يصبــح مفهــوم احلاكميــة مفهــوم رشعــي

انســاين ال عالقــة لــه باالبعــاد السياســية التــي نبــه عليهــا االمــام بقولــه (ولكنهــم يقولــون
ال امــارة).
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امــا العمليتــن العلميتــن اللتــن قــام هبــا امــر املؤمنــن ردا عــى ســوء ســلوك

اخلــوارج وخروجهــم عــن جــادة الصــواب:

االوىل :تصحيــح املفاهيــم ،وحتديــدا الصحابــه ليقومــوا بعمليــة اعالميــة توضيحيــة

لعامــة اخلــوارج وقــد نجــح ابــن عبــاس يف هــذه املهمــة نجاحــا باهــرا وحقــق نــرا
انســانيا لدولــة االمــام عليــه الســام.

الثانيــة :التأكيــد عــى توســيع رعايــة الدولــة االســامية لتشــمل غــر املؤمنــن

واحلفــاظ عــى انفســهم وممتلكاهتــم وتفضيالهتــم الشــخصية حــد االســتمتاع هبــا وليــس

فقــط احرتامهــا ومحايتهــا ،طبعــا بالتأكيــد مــع محايــة الثوابــت االســامية وعــدم شــيوع

مــا خيالفهــا.

وهــذا البيــان يعــد ردا عــى مجيــع التخرصــات اخلوارجيــة بــل حتــى عــى اتبــاع

النزعــات املتشــدة واالرهابيــة او املؤسســة للجامعــات املتطرفــة او املســتفيدة منهــا
االحــزاب السياســية املســتقطبة باســم الديــن كأفــكار ابــو االعــى املــودودي وســيد قطب

حــول احلاكميــة حيــث ســاوى هــؤالء بــن احلاكميــة االهليــة املبــارشة التــي جــاءت مــع

النبــي موســى عليــه الســام ،وحاكميــة اخلالفــة التــي كانــت مــع داود وســليامن عليهــا

الســام ،واحلاكميــة االنســانية التــي اعطيــت للرســول اخلاتــم صــى اهلل عليــه والــه

وســلم ،وتفســرات واســتنباطات هــذه املســتويات مــن احلاكميــة تزخــر هبــا االيــات
القرانيــة وهــي تتطابــق مــع منهــج امــر املؤمنــن يف تعامالتــه العامــة يف دولتــه وبالتحديــد

يف جتربتــه مــع اخلــوارج.

تســبب اخلــوارج بمشــكلة كبــرة للدولــة االســامية والمــر املؤمنــن االمــام عــي

( )فقــد ســلبوا االمــام نــره الوشــيك عــى معســكر معاويــة( ،)20وهــذا انتــج ازمــات
اســراتيجية يف جســم الدولــة والســلطة ظلــت مســتمرة حتــى اليــوم ،ورغــم ان االمــام
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كان يعرفهــم حــق املعرفــة ويعــرف افكارهــم كــا قــال لــه الرســول االكــرم ( )عنهــم،
باهنــم يمرقــون مــن االســام كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة( ،)21اال انــه كان عــادال معهم
واعطاهــم مــا يعتقــد بانــه حقهــم.

بعــد ان رفعــوا شــعارهم «ال حكــم اال هلل» قــال عــي (( :)اهلل اكــر ،كلمــة حــق

اريــد هبــا باطــل ،امــا ان لكــم عندنــا ثالثــا مــا صحبتمونــا :ال نمنعكــم مســاجد اهلل ان

تذكــروا فيهــا اســمه ،وال نمنعكــم الفــيء مــا دامــت ايديكــم يف ايدينــا ،وال نقاتلكــم
حتــى تبدأونــا)(.)22

هــل هنــاك عــدل يف حــرب لقــوم نزعــوا نــرا وشــيكا مــن قائــد كان بأمــس احلاجــة

هلــذا النــر للقضــاء عــى الفتــن واعــادة بنــاء الدولــة واملجتمــع عــى اســس صحيحــة

بعــد ان طــال اخلــراب الســيايس البنــى التحتيــة للدولــة االســامية؟.

بمثــل هــذا الفقــه تعامــل عــي ( )مــع خمالفيــه ،فقــه مل نبــره منــذ غــاب الرســول

( )حتــى قــام عــي ( ،)هكــذا نكــص قــوم عــن بيعتــه فرتكهــم وشــأهنم ومل
يمنعهــم عطاءهــم(.)23

قــال االمــام عــي عليــه الســام( :إن خالفــوا إما ًمــا عــادالً فقاتلوهــم وإن خالفــوا

إما ًمــا جائـ ًـرا فــا تقاتلوهــم فــإن هلــم مقــاالً)

()24

بعــد أن انتهــى مــن حــرب النهــروان فإنــه (عليــه الســام) مل يغــر سياســته هــذه

معهــم ،فقــد روي عــن أيب خليفــة الطائــي ،قــال« :ملــا رجعنــا مــن النهــروان لقينــا ـ قبــل
أن ننتهــي إىل املدائــن ـ أبــا العيــزار ،فقــال لعــدي :يــا أبــا طريــف ،أغانــم ســامل؟ أم ظــامل
آثــم؟

قال :بل غانم سامل.
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قال :احلكم إذن إليك!
فقــال األســود بــن يزيــد ،واألســود بــن قيــس املراديــان ـ وكانــا مــع عــدي :مــا أخرج

هــذا الــكالم منــك إال رش ،وإنــا لنعرفــك بــرأي القوم.

فأخــذاه ،فأتيــا بــه عليـ ًا ،فقــاال :إن هــذا يــرى رأي «اخلــوارج» ،وقــد قــال كــذا وكــذا

لعدي.

قال :فام أصنع به؟! قاال :تقتله .قال :أقتل من ال خيرج عيل؟! قاال :فتحبسه.
قال :وليست له جناية أحبسه عليها؟! خليا سبيل الرجل))

()25

جتربــة االمــام مــع اخلــوارج كشــف عــن عمــق تفكــر االمــام عليــه الســام ومــدى

معرفتــه بتقنيــات التعاطــي العقــي مــع حاجــات املجتمــع ويف الوقــت نفســه احلفــاظ عــى

ثوابــت الرشيعــة وعــدم الســاح باخرتاقهــا مــن قبــل املتشــددين وغــر الواعــن لطبيعــة

تنظيــم شــؤون املجتمــع.

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

384

املبحث الثاني
حدود التعددية واحلرية يف مقابل االكراه املرفوض قرانيا
هنــا لنــا وقفــة مــع ثــاث صــور يف جمــال التعدديــة واحلريــة يف املجتمــع االســامي

اثنــاء حكومــة االمــام عــي بــن ايب طالــب عليــه الســام ،ففــي جمــال التعدديــة ســنعطي

صــورة عــن الوجــود الدينــي املتعــدد ،وعــن احلريــة السياســية ســنوضح موقــف االمــام

عــي ممــن مل يعطــوا بيعتهــم لــه ،والصــورة الثالثــة ســنبني موقــف االمــام مــن التالعــب

بااللفــاظ وســوء اســتخدام املصطلحــات التــي تــؤدي اىل خطــوات عمليــة ســيئة يف
املجتمــع وهــذه احلالــة حتديــدا هــي مــا نعــاين منــه االن يف واقعنــا املعــارص.

الصــورة االوىل :كان اإلمــام ( )إذا اقيمــت دعــوى عــى أحــد مــن النصــارى

واليهــود ال حي ّلفهــم يف األماكــن املقدّ ســة يف اإلســام كاجلوامــع ،وإنّــا كان يأمــر

باســتحالفهم يف بيعهــم وكنائســهم ،وأ ّمــا املجــوس فــكان حي ّلفهــم يف بيــوت النــار.

()26

يســتخدم الكثــر مــن الباحثــن هــذا النــص لالســتدالل عــى عــدم ثقــة املســلمني بايــان

اصحــاب الرشائــع االخــرى عنــد طلــب اليمــن منهــم يف داخــل املســاجد ،ولكننــا هنــا

نســتخدم هــذا النــص لالســتدالل مــن وجــه اخــر ،فنقــول اذن املجتمــع االســامي كان جمتمعا
تعدديــا والدولــة االســامية كانــت تســمح باالختــاف يف العبــادات داخــل دور عبــادة جمــازة

رســميا ،وجتيــز التعامــات التجاريــة مــع غــر املســلمني داخــل وخــارج املجتمــع االســامي.
ـي ريض اهلل عنــه باخلالفــة يــوم ُقتــل
الصــورة الثانيــة :قــال ابــن عبــد الــر( :بويــع لعـ ٍّ

ُعثــان ،فاجتمــع عــى بيعتــه املهاجــرون واألنصــار ،وخت َّلــف عــن بيعتــه نفـ ٌـر منهــم ،فلــم

هيجهــم ومل ُيكرههــم)..

()27

وهــذا النــص يؤكــد بــا ال يقبــل الشــك بــأن امــر املؤمنــن كان ينظــر اىل االمــارة

عــى اهنــا حالــة سياســية تســتند اىل قبــول االغلبيــة باحلاكــم الــذي ينظــم امــور املجتمــع
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بــرط ان ال يتعــدى عــى الثوابــت الرشعيــة ،وهنــا نــرى االمــام عليــه الســام مكتفيــا
ببيعــة املهاجريــن واالنصــار تــاركا للعــازف والرافــض حريــة العــزوف والرفــض بــرط
عــدم االخــال بالنظــام العــام ،وهــذا ان دل فيــدل عــى مســاحة مــن احلريــة يف احليــاة

السياســية ،قــال امــر املؤمنــن(( :وال اراين يســعني الوثــوب عــى النــاس واحلبــس هلــم
وعقوبتهــم حتــى يظهــروا لنــا اخلــاف))

()28

وقــال ملــن ســبه بــل ملــن اهتمــه بالكفــر واراد اصحابــه معاقبتــه (رويــدا ،انــا هــو

ســب بســب او عفــو عــن ذنــب)(.)29

الصــورة الثالثــة :عندمــا عــاد االمــام امــر املؤمنــن مــن حــرب اجلمــل قــال لــه عبــد

اهلل بــن وهــب الراســبي اهنــم الباغــون الظاملــون الكافــرون املرشكــون.

فقــال لــه امــر املؤمنــن عليــه الســام( :ثكلتــك أمــك! مــا اقــواك بالباطــل واجــراك

عــى ان تقــول مــا مل تعلــم! ابطلــت يــا ابــن الســوداء ،ليــس القــوم كــا تقــول لــو كانــوا

مرشكــن ســبينا وغنمنــا امواهلــم ومــا ناكحناهــم وال اورثناهــم))

()30

فقــد نفــى االمــام عــن اصحــاب اجلمــل هتمــة املرشكــن تصحيحــا للمفاهيــم وردا

عــى مــن يريــد اســتخدامها للتضليــل وتبشــيع وجــوه املســلمني وتشــويه ســمعتهم ومــن
ثــم اغتياهلــم معنويــا وصــوال اىل تصفيتهــم جســديا ،مــع امكانيــة اســتقامتهم مــن جديــد
وعودهتــم اىل جــادة الصــواب واندماجهــم باملجتمــع مــرة أخــرى.

مــع العلــم ان الــذي قــال هــذا الــكالم المــر املؤمنــن وهــو عبد اهلل بــن وهب الراســبي

هــو نفســه كفــر االمــام فيــا بعــد واصبــح خليفــة للخــوارج ،وهــذا يفــر رد االمــام عليــه

هبــذه احلــدة وكأنــه قــرأ مســتقبله الســيايس والعقائــدي واســترشف اعاملــه وتنبــئ بافعالــه.

هــذه الصــور الثالثــة تــدل عــى اتســاع مســاحة التعديديــة واحلريــة يف احلكومــة

العلويــة انســجاما مــع املطلــب القــراين (ال إكــراه يف الديــن) مــن اجــل ضــان االســتقرار
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االجتامعــي والتفاعــل الســلمي املفــي إىل قبــول الرشيعــة لســاحتها ومرونتهــا ومحايتهــا
للنــوع االنســاين ،فعمليــة تأمــن التفاعــل الســلمي والتعــاون االجيــايب ليســت بالعمليــة
الســهلة اطالقــا ،فهــي عمليــة حتتــاج اىل الكثــر مــن اجلهــد النوعــي ،وهــذا اجلهــد
النوعــي البــد ان يمــر بعــد مراحــل ،ولكــن املرحلــة االوىل هــي املرحلــة االهــم حيــث

بنــاء االفــكار الصاحلــة لالنتشــار ،فمشــاكلنا اساســا عبــارة عــن افــكار مرتاكمــة ،افــكار

متضاربــة ،افــكار متناقضــة ،افــكار يــدوس بعضهــا عــى البعــض االخــر مــن اجــل فرض
فكــرة حمــددة او العمــل عــى ســيادهتا بــأي شــكل مــن االشــكال ،ونحــن هنــا ال نريــد ان

نوحــد االفــكار وال ندخــل النــاس كلهــم يف مرحلــة واحــدة دون رغبتهــم بذلــك ولكــن
نقــول هلــم اذا اختلفتــم فاتركــوا مســاحة للخصوصيــة فــأن أي اجــراء غــر هــذا ســيكون
املصــر ســيئا الن حــرب االفــكار هــي االخطــر عــى االطــاق يف عــامل تنتقــل فيــه الفكــرة

بســهولة بعــد متكــن امليديــا مــن اخــذ مــكان مركــزي يف العــر التكــروين.

لذلــك هــي دعــوة نطلقهــا لتهذيــب االفــكار ومنهــا الفكــر الســيايس الــذي بــه

يقــود القائمــن عــى ادارة املجتمعــات جمتمعاهتــم ومنــه تتفــرع كل انــواع التأثــرات يف
حيــاة النــاس ،وهــذا التهذيــب الــذي نطالــب بــه يرتكــز عــى ركيزتــن حمرتمتــن عنــد

كل النــاس عــى اختــاف توجهاهتــم والســنتهم ،الركيــزة االوىل هــي قدســية النفــس
االنســانية ،واخلطيئــة الكــرى التــي يرتكبهــا بنــو البــر هــي حمــو نفــس مــن الوجــود

بســهولة وبســبب اختــاف فكــري او تناقــض مصلحــي ،فــا جمــال العــادة التفكــر
مرتــن بــأن هــذا املعنــى حمــرم عنــد مجيــع النــاس ولكــن املشــكلة يف اســتيعابه والعمــل

بــه ،امــا الركيــزة الثانيــة فهــي مــا اتفــق عليــه مجيــع البــر ايضــا مــن ان الــذي حيكــم

ســلوكيات االنســان ويفــرض العــدل بينــه وبــن غــره هــو القوانــن التــي ثبــت بالدليــل
يف اهنــا طريــق القامــة العــدل والبــد ان نشــيع العمــل بالقوانــن لضــان اخــذ كل ذي
حــق حقــه بــدون العنــف واالرهــاب والضغــط والفــرض.
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الفصل الثاني
نظرية النزاهة اساس احلكم

قــال امــر املؤمنــن عليــه الســام (فأ َّمــا هــذا الفــيء فليــس ألحـ ٍـد عــى أحـ ٍـد فيــه

أثــرة ،وقــد فــرغ اهلل مــن قســمته ،فهــو مــال اهلل ،وأنتــم عبــاد اهلل املســلمون ..وهــذا
ـرض بــه فليتـ َّ
ـول
كتــاب اهلل بــه أقررنــا ولــه أســلمنا ،وعهــد نب ِّينــا بــن أظهرنــا ،فمــن مل يـ َ

كيــف يشــاء! فـ َّ
ـإن العامــل بطاعــة اهلل واحلاكــم بحكــم اهلل ال وحشــة عليــه)

()31

هــذا النــص ونصــوص اخــرى كثــرة تثبــت متواليــة منطقيــة يف ســلوكيات

وترصفــات االمــام امــر املؤمنــن عليــه الســام ،فهــو يبــدأ مــن قاعــدة عامــة ذات تأثــر

نفــي حمكــم وذات مدلــول اجتامعــي مقبــول لــذوي النفــوس النظيفــة ،ثــم يســتدل

عــى هــذه القاعــدة بكتــاب اهلل كمصــدر اول للترشيــع واملعرفــة ،ثــم يستشــهد بالســنة
النبويــة وا يســتحرضها كتطبيــق عــى القاعــدة التــي اسســها ،ليضــع املجتمــع امــام حكــم

رشعــي منطقــي قبولــه مرهــون بطاعتهــم لوالهتــم الذيــن بعــد حتكيمهــم الكتاب والســنة
ســيكون ال منــاص مــن مشــايعتهم.

واكثــر هــذا االنــواع مــن املتواليــات املنطقيــة التــي عمــل هبــا االمــام امــر املؤمنــن

كانــت يف جمــال النزاهــة الشــخصية للحاكــم ،يقــول االمــام عــي (يــا أهــل الكوفــة ،إذا
أنــا خرجــت مــن عندكــم بغــر راحلتــي ورحــي وغالمــي فــان ،فأنــا خائــن .)32()..ويف
هــذا القــول تطبيــق عمــي لزهــد احلاكــم ومســاواة نفســه باالخريــن مــن عامــة النــاس.

ويف رســالته لعاملــه عــى اذربيجــان يقــول االمــام عــي( :وإن عملــك ليــس لــك

بطعمــة ،ولكنــه يف عنقــك أمانــة ،وأنــت مســرعى ملــن فوقــك ،ليــس لــك أن تفتــات يف
رعيــة .)33()...وليــس غريبــا ان يــويص االمــام عــي والتــه وعاملــه يف االقاليــم البعيــدة
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بــا يقــوم بــه هــو بنفســه حفاظــا عــى حقــوق النــاس.
لقــد ابــرزت ممارســات قــام هبــا امــر املؤمنــن حرصــه عــى النزاهــة كأســاس للحكم

منهــا تتفــرع املزايــا االخــرى وهــي –أي النزاهــة -التــي تصنــع املميــزات االخــرى

للحاكــم ،وبدوهنــا حتــى لــو كان شــجاعا او داهيــة ســيثلم حكمــه وتــزول ســلطته.

فاقوالــه ( )توضيحــا لتطبيقاتــه يف جمــال النزاهــة هــي ممــا تعــد مداميــك لنظريــة

النزاهــة اســاس احلكــم ،فترصحياتــه يف هــذه املناســبات(( :بيــت املــال للمســلمني وانــا

خازهنــم وامــن هلــم  -الســوين بــن االســود واالمحــر  -مل اجــد لولــد اســاعيل عــى
ولــد اســحاق فضــا  -ال ينبغــي ان نصحبكــم يف ضوئــه  -أتأمــروين ان اطلــب النــر

باجلــور  -واهلل لــو كانــت امواهلــم مــايل لســويت بينهــم  -اليــس رســول اهلل كان يقســم

بالســوية  -ال يســعنا ان نــؤيت امــرأ يف الفــيء اكثــر مــن حقــه)) متثــل اعمــدة النظــام
االقتصــادي العــادل ،والصياغــات امللزمــة املســتندة اىل الكتــاب والســنة املضمنــة يف

هــذه الترصحيــات تعتــر قوانــن ضامنــة لتحقيــق املســاواة التــي تــازم اعتــزاز االنســان

بحكومتــه وجمتمعــه الــذي يعيــش فيــه.
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املبحث االول
ابداعات تعزيز الثقة بالنفس واجملتمع
ال اشــكال يف عــدل عــي ( )بــل االشــكال يف انــه عــادل حــازم يف عدلــه اىل

ابعــد احلــدود ،او كــا يســميه البعــض جهــا بشــخصه «مفــرط يف عدلــه ،غــر جمامــل

يف حكمــه» او باملعنــى الســيايس احلديــث «ليــس براغامتيــا» ولربــا يقصــدون انــه ليــس

«ذرائعيــا او نفعيــا» الهنــم بالتأكيــد ال يقصــدون انــه غــر مــرن يف تعاملــه مــع االخــر
املختلــف فكريــا وسياســيا ،واال فاهنــم ســيقعون بخطــأ تارخيــي ال يغتفــر بلحــاظ
احــداث «فتنــة اخلــوارج» و»لعبــة التحكيــم» فمواقفــه يف هاتــن الواقعتــن تنــان عــن

عدالــة مثاليــة وواقعيــة وموضوعيــة ال جتــارى.

فكيــف بالقائــد الــذي ينصــف «نملــة» ال يفكــر يف ســلبها جلــب شــعرية ،ان يظلــم

انســانا بعــث الرســل مــن اجــل تربيتــه وهدايتــه.

وهــو القائــل ..(( :واهلل لئــن ابيــت عــى حســك الســعدان مســهدا واجــر يف االغالل

مصفــدا احــب ايل مــن ان القــى اهلل ورســوله يــوم القيامــة ظاملــا لبعــض العبــاد وغاصبــا

لشــئ مــن احلطــام ..واهلل لــو اعطيــت االقاليــم الســبعة بــا حتــت افالكهــا عــى ان اعــي
اهلل يف نملــة اســلبها جلــب شــعرية مــا فعلــت ،وان دنياكــم عنــدي الهــون مــن ورقــة

يف فــم جــرادة تقضمهــا ،مــا لعــي ،ونعيــم يفنــى ولــذة ال تبقــى نعــوذ بــاهلل مــن ســبات
العقــل وقبــح الزلــل وبــه نســتعني))(.)34

يف هــذا النــص جتتمــع ثالثيــة (العــدل والزهــد والعلــم) وال يمكــن لرجــل هــذا

حالــه اال ان يكــون عــادال يعلــم متــام العلــم بــان احلكــم بــا عــدل ليــس حكــا عــى

الطريقــة املثــى التــي رشعهــا اهلل يف دينــه احلنيــف.
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ان احلكــم االســامي هبــذا الشــكل يعطــي لالســام وجــوده احلقيقــي وغايتــه

الكــرى ،ومــا جــاء االســام اال ليعلــم النــاس ان الــرب الكريــم مل يرســل عليهــم
حكامــا متجربيــن كــا يف االيديولوجيــات القديمــة واحلديثــة ،وانــا ارســل هلــم انبيــاء
وائمــة واوليــاء يقســطون بــن النــاس ولــو عــى انفســهم واالقربــن ،وهــذه هــي سياســة

عــي (.)

ويبــدو العــدل ومضامينــه الواقعيــة واالنصــاف ومصاديقــه املوضوعيــة مبــدأ يف

الفكــر الســيايس لالمــام عــي ( )وليــس وســيلة الســتقطاب االتبــاع ،فــا انفــك ()
يقــرن القــول بالعمــل يف طريقــة بنائــه للدولــة ،ومــن اشــد االفــكار اعجابــا يف ســرته
السياســية عنــد قيادتــه لالمــة االســامية حتريضــه النــاس عــى املطالبــة بحقوقهــم ،فــأي

حاكــم يفعــل مــا يفعلــه االمــام عــي ( )حينــا يقــول ( :فــا تكلمــوين بــا تكلــم بــه
اجلبابــرة وال تتحفظــوا منــي بــا يتحفــظ بــه عنــد اهــل البــاردة وال ختالطــوين باملصانعــة

وال تظنــوا يب اســتثقاال يف حــق قيــل يل فانــه مــن اســتثقل احلــق ان يقــال لــه او العــدل

ان يعــرض عليــه كان العمــل هبــا اثقــل عليــه! فــا تكفــوا عــن مقالــة بحــق او مشــهور

بعــدل)(.)35

فــأي عالقــة تلــك التــي يرســيها حاكــم اســامي منصــف عــادل مــع شــعبه عــر

اليــات التواصــل املفتوحــة حســب التعبــرات السياســية الديمقراطيــة املعــارصة .ولــو
امعنــا النظــر بجــزء مــن هــذا النــص وهــو قوله(:فانــه مــن اســتثقل احلــق ان يقــال لــه او

العــدل ان يعــرض عليــه كان العمــل هبــا اثقــل عليــه) لوجدنــا خارطــة طريــق لتــايف

«عملقــة احلــوايش» ونمــو دورهــم الطفيــي عــى جوانــب ســدة احلكــم.

ويف هــذا النــص يســعى امــر املؤمنــن اىل تعزيــز ثقــة النــاس ببعضهــم ليكونــوا حالــة

ضاغطــة عــى احلاكــم وال يرتكــوا الســلطة تتالعــب هبــم وتشــتت جهودهــم فيفقــدوا
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ثقتهــم ببعضهــم البعــض ،وال يتحقــق هــذا املطلــب اال بوجــود امــر عــادل يربيهــم عــى
ثقافــة طلــب حقوقهــم ويدرهبــم عــى معادلــة ثقــة شــاملة.

هلــذا يبــدو ان الرســول اخلاتــم ( )ركــز عــى العــدل يف شــخصية االمــام عــي

( )كبعــد حيــوي لــدوره القيــادي يف املجتمــع االســامي وخصوصــا حينــا قــال
(( :)عــي كفــه وكفــي يف العــدل ســواء)(.)36

وينتقــل االمــام عليــه الســام ليعــرف النــاس بحقهــم عليــه فيقــول( :ان حقكــم عيل

النصيحــة لكــم مــا صحبتكــم ،والتوفــر عليكــم ،وتعليمكــم كيــا جتهلــوا ،وتأديبكــم

كــي تعلمــوا ،فــأن يــرد اهلل بكــم خــرا تنزعــوا عــا اكــره وترجعــوا اىل مــا احــب ،تنالــوا
مــا حتبــون وتدركــوا مــا تأملــون)

()37

ثــم ينتقــل عليــه الســام اىل نــوع اخــر مــن تعزيــز الثقة يتمثــل يف وضــع ثقتــه الكاملة

يف اشــخاص معينــن ليكونــوا نموذجــا يقتــدى بــه ،فحينــا نمــى اهلل ســمعه انتقــاد بعــض
اصحابــه ملالــك االشــر قال(:بــى االشــر يــرىض اذا رضيت.....وليــت فيكــم مثلــه
اثنــن بــل ليــت فيكــم مثلــه واحــد يــرى يف عــدوه مثــل رايــه اذن خلفــت عــي مؤونتكــم
ورجــوت ان يســتقيم يل بعــض اودكــم)

()38

اذن تعزيــز الثقــة بالنفــس وتقويــة اوارص املجتمــع ورد الشــائعات عــن املخلصــن

كانــت ابداعــات علويــة يســتهدف مــن خالهلــا تقويــة اجلامعــة الصاحلــة لضــان حكــم

عــادل خيــدم املصالــح العليــا للمجتمــع.
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املبحث الثاني
تعرية الفساد للحفاظ على مقدرات االمة
ســنذكر هــا هنــا موقفــن لالمــام امــر املؤمنــن عليه الســام ملعرفــة مواقفــه الرصحية

مــن الفســاد الــذي اجتــاح الســلطة السياســية االســامية خــال عهــد اخللفــاء وحتديــدا

يف عهــد عثــان بــن عفــان حيــث املحســوبية كانــت الســمة البــارزة لتعامــات اخلليفــة
وحواشــيه ،وبعــض االجــراءات التــي قــام هبــا االمــام عليــه الســام كانــت عبــارة عــن
احتجــاج عــى الفســاد املســترشي واملحســوبية الفاضحــة

املوقــف االول :ملــا دخــل االمــام عــي ( )الكوفــة ،قيــل :أي القرصيــن ننزلــك

؟ قــال (( :قــر اخلبــال ال تنزلونيــه))( .)39فنــزل عــى جعــدة بــن هبــرة املخزومــي.

واخلبــال كــا يف الفائــق للزخمــري والنّهايــة البــن األثــر و مقاييــس اللغــة البــن

فــارس ،مــادة ( خبــل) ،اخلبــل :الفســاد ،و حراقــة صديــد أهــل النّــار.
جلور والفساد.
واملراد هنا منزل أهل ا َ

وهــذا تعبــر شــديد اللهجــة مــن امــر املؤمنــن ( )حيــث اعــرض عــى

النــزول يف هــذا القــر املــيء باملخالفــات الرشعيــة واملوبــوء باالشــكاالت االجتامعيــة
واالخالقيــة ،وقــد كانــت كلمتــه هــذه ووصفــه لقــر االمــارة بقــر اخلبــال تعريــة

للفســاد وكشــفا للفاســدين ويف الوقــت نفســه تأسيســا ملنهــج جديــد يف تعامــل الســلطة
مــع النــاس وخصوصــا حقوقهــم املاليــة واملعاشــية التــي هــدرت عــى يــد مــن تصــدوا
الدارة شــؤون االمــة.

املوقــف الثــاين :قــال ابــن عبــاس :ان عليــا خطــب يف اليــوم الثــاين مــن بيعتــه يف

املدينــة فقــال( :اال ان كل قطيعــة اقطعهــا عثــان ،وكل مــال اعطــاه مــن مــال اهلل ،فهــو
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مــردود يف بيــت املــال ،فــان احلــق القديــم ال يبطلــه يشء ،ولــو وجدتــه وقــد تــزوج بــه
النســاء ،وفــرق يف البلــدان ،لرددتــه اىل حالــه ،فــان يف العــدل ســعة ،ومــن ضــاق عنــه
احلــق فاجلــور عليــه اضيــق)

()40

كان قــد عــرض عــى امــر املؤمنــن عليــه الســام خالفــة املســلمني بعــد مقتــل

اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب ،ولكــن الــرط الــذي وضــع عــى تســلمه لالمــر وقيامــه

بــادارة شــؤون االمــة كان ثقيــا عــى نفســه االبيــة وهــو الســر بطريقــة الشــيخني
واحلكــم بــا حكــا ،وهــذا يعنــي وضــع القيــود يف يديــه ممــا يــؤدي اىل تعويــق جهــوده

االصالحيــة ،وبمعنــى اخــر ســيكون حاكــا بصالحيــات حمــدودة ال حيــق لــه االعــراض

عــى ممارســات غــر صحيحــة النــه قبــل بــرط اهليئــة التــي رشــحته للخالفــة ،وهــذا

ممــا ال يرضــاه االمــام عــي لنفســه ،وعــى عكــس ذلــك جــرت االمــور فاصبــح االمــام
بعــد مقتــل عثــان هــو مــن يشــرط الــروط مــن اجــل ان يتــوىل امــرة املؤمنــن وقيــادة
املســلمني وادارة املجتمــع ،واول رشوطــه بعــد توضيحــه ملعــامل مرشوعــه يف احلكــم كان

قبوهلــم بمنهجــه وعــدم اعرتاضهــم عــى اجراءاتــه ،وعــى هــذا االســاس متــت مبايعتــه،
النــه عــازم عــى ارجــاع احلقــوق اىل اهلهــا وحتجيــم نشــاط املنتفعــن كــا يف النــص
الســابق الــذي يوضــح بــان امــر املؤمنــن قــام بمراجعــة حســابية ملامرســات عثــان بــن

عفــان وحاشــيته.

وهذيــن املوقفــن يــرزان بــا ال يقبــل الشــك حــرص االمــام عــي عليــه الســام عــى

مقــدرات االمــة ولــو شــاء البقــى امتيــازات حاشــية عثــان ليقرهبــم ويكســب نفوذهــم

ليقــوي ســلطته ولكنــه مل يفعــل ذلــك ،وحتــى مــن عينهــم كــوالة ورعــاة للمصالــح كان

حياســبهم اشــد حســاب حتــى ال هيــدروا امــوال املســلمني.
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الفصل الثالث
نظرية صناعة القوى الفاعلة

قــال تعــاىل( :اهلل نــزل احســن احلديــث كتابــا متشــاهبا مثــاين تقشــعر منــه جلــود

الذيــن خيشــون رهبــم ثــم تلــن جلودهــم اىل ذكــر اهلل ذلــك هــدى اهلل هيــدي بــه مــن يشــاء
ٍ ()41
ومــن يضلــل اهلل فــا لــه مــن هــاد)
باالضافــة اىل نــر الديــن واحقــاق احلــق والعــدل بــن النــاس كانت هناك مســؤولية

كــرى ملقــاة عــى عاتــق امــر املؤمنــن وهــي وظيفــة خاصــة اختــص هبــا اســتكامال

للمــروع االهلــي بعــد الرســول اخلاتــم وهــي عمليــة تأويــل التنزيــل.

قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم َّ
(إن منكــم مــن يقاتــل عــى تأويــل

القــرآن) فقــال أبــو بكــر :أنــا هــو؟ وقــال عمــر :أنــا هــو؟ فقــال رســول اهلل ( ( :)ال،

ـي)
لكنَّــه عـ ٌّ

()42

ويف نــص اخــر نقلــه االمــام عــي ( )بنفســه ،قــال االمــام امــر املؤمنــن ،قــال

رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم الصحابــه ((ان فيكــم مــن يقاتــل عــى تأويــل

القــران كــا قاتلــت عــى تنزيلــه واشــار ايل))

()43

وهــذا يــدل عــى ان لعــي ( )صالحيــات حرصيــة ضمــن خطــوات ترســيخ

الرشيعــة الســمحاء ومتتــن اسســها وتثبيــت ركائزهــا وتقويــة مداميكهــا وتعزيــز البعــد

املعنــوي والنفــي للمؤمنــن هبــا واســتقطاب اخلارجــن عنهــا ،وهــذه الصالحيــات
احلرصيــة ال ينبغــي لغــره االختصــاص هبــا النــه االقــدر عــى تطبيقهــا ،واهــم هــذه

الصالحيــات املخصوصــة هــي عمليــة التأويــل اليــات القــران الكريــم التــي تنطــوي

عــى عمليــة علميــة بحثيــة عميقــة تكشــف عــن حقائــق غائبــة ،وعندمــا يــارس رأس
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الســلطة يف النظــام االســامي هــذه العمليــة بالتأكيــد ســيكون جاذبــا للطاقــات ومفعــا

للقابليــات ،وهــذا بالضبــط مــا يســمى يف الدراســات املعــارصة بنظرية(املغناطيــس) أي
ان يكــون الشــخص جاذبــا للقــوى لتتحلــق حولــه وال تنفــك عنــه ويكــون هــو قطبهــا
واملؤثــر فيهــا ،وهــذا الــدور المــر املؤمنــن يتحقــق مــن خــال عمليــة التأويــل.

والتأويــل كــا نفهمــه مــن ايــات التنزيــل احلكيــم هــو حتويــل او حتــول النبــأ اىل خــر،

واخلــر هــو احلقيقــة التــي ال تتناقــض مــع الواقــع وال خيتلــف عليهــا طرفــن.

وهــذا التعريــف الــذي التزمنــا بــه لتوضيــح وظيفــة التأويــل حيتــاج اىل ان يكــون

املــوؤل عــى درجــة عاليــة مــن العلــم وعــى اســتعداد تــام للعمــل مــن اجــل حتويــل
االنبــاء اىل اخبــار وبالتــايل اكتشــاف اخلبايــا املودعــة يف الكــون والطبيعــة.

ولتوضيــح عمليــة التأويــل حســب التعريــف اعــاه ســنعطي مثــاال مــن القــران

الكريــم وحتديــدا مــن قصــة يوســف النبــي عليــه الســام ،فرؤيــا يوســف يف املنــام كانــت
نبــأ مل يتحقــق بعــد عندمــا قــال البيــه يعقــوب عليــه الســام (اذا قــال يوســف البيــه يــا

ابــت اين رأيــت احــد عــر كوكبــا والشــمس والقمــر رأيتهــم يل ســاجدين)( )44ولكــن

بعــد ثالثــون عامــا تقريبــا قــال تعــاىل (ورفــع ابويــه عــى العــرش وخــروا ســجدا وقــال
يــا ابــت هــذا تأويــل رؤيــاي مــن قبــل قــد جعلهــا ريب حقــا)( )45وهــذا يعنــي كــا يوضــح

القــران بــأن منــام يوســف وهــو نبــأ حتــول اىل خــر يعرفــه مجيــع النــاس وهــو حــق ،وهــذا
احلــق جــاء بعــد عمليــة علميــة وهــي التفكــر يف قوانــن الكــون والطبيعــة ،وقابليــة عــى

العمــل حيــث قــام النبــي يوســف بــكل مــا يســتطيع للوصــول اىل املنصــب واملقــام الرفيع

الــذي مــن خاللــه جــذب اهلــه ليأتــوا اليــه مــن الشــام اىل مــر.

وهــذا املعنــى للتأويــل هــو الــذي كان يامرســه امــر املؤمنــن باظهــار احلقائــق امــام

اصحابــه واتباعــه وعمــوم النــاس ليجذهبــم اىل الرشيعــة الســمحاء.
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املبحث االول
معرفة احلاكم باجلغرافيا اليت حيكمها
اراد االمــام عــي عليــه الســام ان يوصــل اصحابــه واتباعــه اىل اعــى مســتوى مــن

العلــم لتحقيــق اهلــدف املنشــود الــذي تتطلبــه املرحلــة التــي عاشــها والتــي تســتدعي
االفصــاح عــن علــوم معينــة وتطبيقــات خاصــة ،بــا ينســجم مــع املســتوى الفكــري
واملعــريف يف ذلــك الوقــت.

ومــن خــال حــروب االمــام وترحالــه بــن املناطــق التــي حيكمهــا افصــح الصحابــه

عــن بعــض تلــك اخلفايــا التــي اصبحــت حقائــق يف واقــع االمــة اثنــاء حكــم االمــام عليــه
السالم.

قــال زيــد بــن وهــب :كنــت مــع عــي عليــه الســام يــوم النهــروان فنظــر اىل بيــت

وقنطــرة فقــال(( :هــذا بيــت بــوران بنــت كــرى ،وهــذه قنطــرة الديزجــان ،حدثنــي

رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم اين اســر هــذا املســر وانــزل هــذا املنــزل)

()46

ووفقــا هلــذا التعبــر فــأن االنبــاء املحمديــة اصحبــت اخبــارا علويــة مــن خــال

عمليــة تأويليــة قــام هبــا امــر املؤمنــن وهــدف هــذه العمليــة هــو صناعــة القــوى الفاعلــة
وجذهبــا اىل حميــط العلــم واملعرفــة.

ملــا عــزم امــر املؤمنــن عــى حــرب اخلــوارج ،قيــل لــه :القــوم عــروا جــر

النهــروان ،فقــال عليــه الســام(( :مصارعهــم دون النطفــة ،واهلل ال يفلــت منهــم عــرة،
وال هيلــك منكــم عــرة))

()47

وصــدق امــر املؤمنــن رغــم كثــرة مــن قــال لــه ان اخلــوارج عــروا اجلــر وجتــاوزوا

املنطقــة التــي يريــد ان يقاتلهــم االمــام فيهــا ،وهــذا جيعلــه حاكــا عاملــا باجلغرافيــا التــي
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حيكمهــا ويقــود املعــارك فيهــا.
وينتقــل امــر املؤمنــن اىل مســاحة اخــرى مــن التأويــل وهــي مرحلــة متقدمــة

مــن العلــم واملعرفــة ،فعندمــا نصحــه بعــض املنجمــن وعلــاء الفلــك بعــدم التحــرك

للحــرب الن النجــوم ليســت يف صاحلــه خالفهــم وقــال للدهقــان ((يــا دهقــان ،انــا
خمــرك اين وصحبــي هــؤالء ال رشقيــون وال غربيــون ،انــا نحــن ناشــئة القطــب ،ومــا

زعمــت البارحــة انــه انقــدح مــن بــرج امليــزان فقــد كان جيــب ان حتكــم معــه يل ،الن نــوره
وضيــاءه عنــدي ،فلهبــه ذاهــب عنــي)

()48

ويعنــي امــر املؤمنــن بــان الشــهاب الــذي انطلــق مــن بــرج امليــزان كانــت نــاره

ذاهبــة اىل الطــرف االخــرى متجهــة اىل منطقــة اخــرى فهــذا يعنــي انــه منطلــق ليفتــك

بعــدوي الن هلبــه عنــدي ،وعنــد هــذا التأويــل اعــرف الدهقــان بــأن علــم االمــام مادتــه
الســاء وهــو فــوق علــوم وفنــون املنجمــن ،خصوصــا بعــد تصديــق الواقــع مــا قالــه
االمــام وحتقيــق االنتصــار يف حــرب النهــراوان.
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املبحث الثاني
املعادلة العلمية بني تقوية الذات واستقطاب الطاقات
قــال الرســول االكــرم «صــى اهلل عليــه والــه وســلم» ( :أخصمــك يــا عــي بالنبــوة

حياجــك فيهــا أحــد مــن قريــش ،أنــت أوهلــم
فــا نبــوة بعــدي ،وختصــم النــاس بســبع ال ّ

إيامنـ ًا ،وأوفاهــم بعهــد اهلل ،وأقومهــم بأمــر اهلل ،وأقســمهم بالســوية ،وأعدهلــم بالرعيــة،
وأبرصهــم بالقضيــة ،وأعظمهــم عنــد اهلل مزيــة)(.)49

فهــذه شــهادة ال تعدهلــا شــهادة المــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب «عليــه الســام»

مــن خــر اخللــق وصاحــب الدعــوة اىل احلــق الرســول االكــرم حممــد «صــى اهلل عليــه
والــه وســلم» ،وهــي بمثابــة اجــازة علميــة الســتالم وظيفــة كــرى ،وهلــذه الشــهادة
ٍ
عــال ومقــام ســا ٍم ال حيــل مقابلهــا أي شــهادة اخــرى ،ســيام يف
العلميــة االهليــة حمــل

ُبعدهــا العقائــدي وجماهلــا القيــادي ،فمعنــى ان القائــد االوحــد املختــص بالقيــادة حــرا
العــارف بامــور الرشيعــة ظاهرهــا وباطنهــا يشــخص نقــاط القــوة يف القائــد املســتقبيل

لالمــة االســامية فذلــك ال يمكــن ان يســمى اال ختطيطــا علميــا اســراتيجيا للمرحلــة
املقبلــة ،وخصوصــا يف جوانــب الواليــة احلقيقيــة وتثبيــت معايــر مصداقهــا ،فقــول

الرســول اخلاتــم ( ( :)واقومهــم بامــر اهلل) مطابــق لاليــة القرآنيــة الكريمــة (وجعلنــا

منهــم ائمــة هيــدون بامرنــا ملــا صــروا وكانــوا باياتنــا يوقنــون)(.)50

امــا قولــه ( ( :)وابرصهــم بالقضيــة) فذلــك معيــار ومقيــاس علمــي بحــت

للداللــة عــى حجــم العلــم الــذي يمتلكــه امــر املؤمنــن عــي ( )ممــا جيعلــه نافــذ
البصــرة غــر حمتــاج اال هلل ســبحانه وتعــاىل الكــال املســرة االســامية عــى الطريقــة
املحمديــة.
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وال يمكــن الي متتبــع لســرة االمــام مــع الرســول اخلاتــم ان يغفــل اجلوانــب

العلميــة بينهــا بطريقــة العــامل واملتعلــم ،يقــول امــر املؤمنــن (( :)وقــد كنــت ادخــل
عــى رســول اهلل ( )كل يــوم دخلــة ،وكل ليلــة دخلــة ،فيخلينــي فيهــا ادور معــه حيــث
دار ،وقــد علــم اصحــاب رســول اهلل انــه مل يصنــع ذلــك بأحــد مــن النــاس غــري... ،

وكنــت اذا دخلــت عليــه بعــض منازلــه اخــاين واقــام عنــي نســاءه فــا يبقــى عنــده

غــري ،واذا أتــاين للخلــوة معــي يف منــزيل مل يقــم عنــي فاطمــة وال أحــد مــن بنــي.
وكنــت اذا ســألته اجابنــي ،واذا ســكت عنــه وفنيــت مســائيل ابتــدأين ،فــا نزلــت عــى

رســول اهلل ايــة مــن القــرآن اال اقرأنيهــا او امالهــا عــي فكتبتها بخطــي ،وعلمنــي تأويلها
وتفســرها وناســخها ومنســوخها ،وحمكمهــا ومتشــاهبها ،وخاصهــا وعامها...ودعــا اهلل
ان يعطينــي فهمهــا وحفظهــا ،فــا نســيت ايــة مــن كتــاب اهلل تعــاىل ،وال علــا امــاه اهلل

عــي وكتبــه منــذ دعــا اهلل يل مــا دعــا ،ومــا تــرك شــيئا علمــه اهلل مــن حــال وال حــرام وال
امــر وال هنــي كان او يكــون ،وال كتــاب منــزل عــى احــد قبلــه مــن طاعــة او معصيــة اال
علمنــي ايــاه وحفظتــه فلــم أنــس حرفـ ًا واحد ًا...ثــم وضــع يــده عــى صــدري ودعــا اهلل

يل ان يمــأ قلبــي فهـ ًا وعلـ ًا وحكـ ًا ونــور ًا ،فقلــت :يــا رســول اهلل  -بــايب انــت وامــي
 -منــذ دعــوت اهلل يل بــا دعــوت مل أنــس شــيئا ،ومل يفتنــي شــئ مل اكتبــه أفتتخــوف عــي

النســيان فيــا بعــد ،فقــال :ال لســت أختــوف عليــك النســيان واجلهــل»)(.)51

ومضمــون هــذه الروايــة ذات اجلوانــب العلميــة هــي ان الرســول اخلاتــم ()

يعتنــي علميــا بخليفتــه مــن بعــده وفــق منهجيــة دقيقــة تتكــون مــن عــدة ركائــز ،ومنهــا:
 -1االهتــام الشــخيص ،وذلــك بالســاح لالمــام عــي ( )بالدخــول عــى

الرســول اخلاتــم ( )يف اوقــات ال يمكــن ان يدخــل فيهــا غــره ليوفــر لــه الدعــم

النفــي الكامــل لتلقــي العلــم اخلــاص.
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 -2املشــاركة الرســالية ،وذلــك عــر املــدد القــراين بجديــد القــران ومكنــون االفكار

الرســالية اجلديدة.

 -3االحــكام وااللــزام ،وذلــك بمعرفــة حقيقــة املــدد القــراين وتثبيتــه يف القلــب

والعقــل بكتابتــه ،او باصطــاح احلديــث «ارشــفته» والــزام الكاتــب بفهمــه وحفظــه.
 -4الشــمولية الرشعيــة والفكريــة ،وذلــك بحــرص الرســول االكــرم ( )عــى

اســتيعاب االمــام عــي ( )لــكل جوانــب الرشيعــة ،حرامهــا وحالهلــا ،والصيانــة
الفكريــة للمتلقــي مــن الوقــوع يف اخطــاء متشــاهبها.

 -5الديمومــة واالســتمرارية ،وذلــك بدعــوة الرســول االكــرم ( )لعــي ()

لتــايف النســيان وعــدم الوقــوع يف الفتنــة.

فهــذه ركائــز للمنهجيــة العلميــة بــن القائــد وخليفتــه ،وقــد عــر عنهــا االمــام عــي

( )بقولــه ( :مــن ينصــب نفســه للنــاس إمامــ ًا فليبــدأ بتعليــم نفســه قبــل تعليــم
غــره ،وليكــن تأديبــه بســرته قبــل تأديبــه بلســانه)(.)52

وهــذه املعادلــة العلميــة التــي طبقهــا الرســول اخلاتــم صــى اهلل عليــه والــه وســلم

مــع عــي عليــه الســام اراد االمــام تطبيقهــا مــع اصحابــه لتقويتهــم ذاتيــا وال ســتقطاهبم
ِِ
ٍ
ـوب َأ ْو ِع َي ـ ٌة
علميــا فهــا هــو يقــول لكميــل بــن زيــاد ( َيــا ك َُم ْيــل ْبــن ِز َيــاد ،إِ َّن َهــذه ا ْل ُق ُلـ َ

ِ
اح َفـ ْ
ـظ َعنِّــي َمــا َأ ُقـ ُ
ـول َلـ َ
ـاس َث َ
ـم َعـ َـى
ـك :النَّـ ُ
اهــا َف ْ
َفخَ ْ ُي َهــا َأ ْو َع َ
ـان َو ُم َت َع ِّلـ ٌ
ال َث ـ ٌةَ :ف َعــال ٌ َر َّبـ ِ ٌّ
ـاة ،و َهــج رعــاع َأ ْتبــاع ك ُِّل ن ِ
ٍ
ـون َمـ َـع ك ُِّل ِريــحٍ َ ،ل َي ْس ـت َِضيئُوا بِنُـ ِ
َس ـبِ ِ
ـور
َاعـ ٍـق َي ِمي ُلـ َ
يل ن ََجـ َ َ ٌ َ َ ٌ َ ُ
ْ
ِ ِ
ـن وثِيـ ٍـق ،يــا كُميـ ُـل ،ا ْل ِع ْلــم َخـ ِ
ِ
ي ُر ُسـ َ
ـك
ـر مـ َ
ا ْلع ْل ـمَِ ،و َل ْ َي ْل َجـ ُـؤوا إِ َل ُر ْكـ ٍ َ
ـم َ ْ
ـن ا َْلــال ،ا ْلع ْلـ ُ
َ َْ
ُ ٌْ
ِ
ـاقَ ،و َصنِيـ ُـع ا َْلـ ِ
ال ْن َفـ ِ
ـم َي ْز ُكــو َعـ َـى ْ ِ
ـالَ .وا َْلـ ُ
ـت َ ْتـ ُـر ُس ا َملـ َ
ـال
َو َأ ْنـ َ
ـال َتنْ ُق ُص ـ ُه النَّ َف َق ـ ُةَ ،وا ْلع ْلـ ُ
ـاد ،مع ِر َف ـ ُة ا َل ِع ْل ـ ِم ِديــن يــدَ ُ ِ ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ـب ْ ِ
َي ـز ُ
ـان
الن َْسـ ُ
ان بِــه ،بِــه َيكْسـ ُ
ُول بِز ََوالــهَ .يــا ك َُم ْيــل ْبــن ِز َيـ َ ْ
ٌ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـمَ ،وا َْلـ ُ
م ُكــو ٌم َع َل ْيـ ِـه.
ـال َ ْ
ـم َحاكـ ٌ
ال َّطا َع ـ َة ِف َح َياتــهَ ،و َجيـ َـل األُ ْحدُ و َثــة َب ْعــدَ َو َفاتــهَ .وا ْلع ْلـ ُ
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ِ
يــا كُميــل بــن ِزيـ ٍ
ِ
ـادَ ،ه َلـ َ
ـي الدَّ ْهـ ُـر:
ـاءَ ،وا ْل ُع َلـ َـا ُء َبا ُقـ َ
ـك ُخـز ُ
َ َْ ْ
ـون َمــا َبقـ َ
َّان ْالَ ْمـ َـوال َو ُهـ ْ
ـم َأ ْح َيـ ٌ
ـم ِف ا ْل ُق ُلـ ِ
ـم َم ْف ُقــو َدةٌَ ،أ ْم َث ُ
ـوب َم ْو ُجــو َدةٌ)(.)53
الـ ْ
َأ ْع َي ُانُـ ْ
هــذه معادلــة متكاملــة ووصفــة جاهــزة جتعــل مــن العلــم اهــم يشء يف حيــاة

االنســان ،جتعــل منــه احــدى اهــم الغايــات واســمى االهــداف للوصــول اىل القيمــة

احلقيقيــة لوجــود االنســان.

ولكــن امــر املؤمنــن املعلــم الصحابــه واملواظــب عــى تدريبهــم وتأديبهــم مل يكــن

جمامــا هلــم وال متجاهــا الخطائهــم الهنــم مقربــن منــه النــه ال يريــد كــا احلــكام
االخريــن ان يســتقوي هبــؤالء املقربــن عــى النــاس ليطيعــوه بــل يريــد ان يطيعــه

النــاس النــه اهــل للطاعــة ،فكميــل بــن زيــاد الــذي اغــدق عليــه امــر املؤمنــن بالعلــوم
واهــداه صنوفــا مــن املعرفــة ملــم يســلم مــن معاتبــة االمــام بــل توبيخــه باشــد الكلــات

بــل ومقاطعتــه وعــدم الســاح لــه بالدخــول عليــه حتــى يصلــح خطــأه بعــد ان اهنــزم
امــام عصابــات معاويــة يف واليــة هيــت غــرب االنبــار ،حيــث خاطبــه امــر املؤمنــن

قائــا(( :امــا بعــد فــان تضييــع املــرء مــا ويل وتكلفــه مــا كفــي لعجــز حــارض ،ورأي متــر
وان تعاطيــك الغــارة عــى اهــل قرقيســيا وتعطيلــك مســاحلك التــي ولينــاك ليــس هلــا مــا

يمنعهــا وال يــرد اجليــش عنهــا لــراي شــعاع...فقد رصت جــرا ملــن اراد الغــارة مــن
اعدائــك عــى اوليائــك ،غــر شــديد املنكــب وال مهيــب اجلانــب ،وال ســاد لثغــرة ،وال

كارس لعــدو شــوكة ،وال مغــن عــن اهــل مــر وال جمــز عــن امــره))

()54

وبعــد هــذا اخلطــاب تأثــر كميــل بــن زيــاد كثــرا ومل يدخــل اىل امــر املؤمنــن حتــى

اعــاد هيــت وســاعد يف حتريــر قرقيســيا ،وعندها قال لــه امــر املؤمنني عليه الســام(:وقد
احســنت النظــر للمســلمني ونصحــت امامــك ...فأنظــر ال تغــزون غــزوة ،وال ختطــون

اىل حــرب عــدوك خطــوة بعــد هــذا حتــى تســتأذنني يف ذلــك)

()55
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ومثــل ذلــك ايضــا تعامــل امــر املؤمنــن مــع املســيب بــن نجبــة الفــزاري الــذي

اخطــأ يف مســؤويل واله اياهــا امــر املؤمنــن فحجبــه عــن العمــل ،فكلمــه يف امــره وجــوه

الكوفــه فلــم جيبــه ،فاســتدعاه وقــال لــه (انــه قــد كلمنــي فيــك مــن انــت ارجــى عنــدي
منــه ،فكرهــت ان يكــون الحــد منهــم عنــدك يــد دوين) وهــذا يعنــي ان امــر املؤمنــن

ال يريــد الصحابــه ان يشــفع هلــم مــن هــو ابعــد منهــم عــن امــر املؤمنــن النــه يريدهــم
اقويــاء مهابــون ليــس الحــد عليهــم فضــل اال يف طاعــة اهلل ،وعندمــا وىل االمــام املســيب

بعــد ذلــك عــى قبــض الصدقــات يف الكوفــة بالتعــاون مــع عبــد الرمحــن بــن حممــد
الكنــدي قــال عنهــا(( :لــو كان النــاس كلهــم مثــل هذيــن الرجلــن الصاحلــن ،مــارض

صاحــب غنــم لــو خالهــا بــا راع ،ومــا رض املســلامت ال تغلــق عليهــن االبــواب ،ومــا

رض تاجــر لــو القــى جتارتــه بالعــراء))(.)56

هــذه هــي االهــداف احلقيقيــة للدولــة واحلكومــة يف رؤيــة االمــام السياســية

واالجتامعيــة وهــي ان يكــون النــاس امنــن يف بيوهتــم ومطمئنــن عــى امواهلــم ،وهــو

الــذي مــا انفــك يــوىص والتــه وقــادة حربــه قائــا(( :اتــق اهلل الــذي تصــر اليــه االمــور،
وال حتتقــر مســلام ،وال معاهــدا ،وال تغصبــن مــاال وال ولــدا وال دابــة ،وان حفيــت
وترجلــت ،وصــل الصــاة لوقتهــا))(.)57

لقــد كانــت نظريــة امــر املؤمنــن لصناعــة القــوى الفعلــة قائمــة عــى العلــم واملعرفــة

مــن جهــة واملحاســبة واملراقبــة مــن جهــة اخــرى ،اضافــة اىل العامــل الرشعــي املتمثــل
بالفرائــض والعامــل املعنــوي والنفــي املتمثــل بقــوة االرادة.
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اخلامتة
ســيظل االمــام عــي ( )نرباســا يف علمــه وعدلــه وثباتــه عــى املبــدأ ،وســيظل اعدائــه يف

زمنــه ويف وقتنــا احلــارض جمــرد لوحــة موحشــة رســمتها الــوان احلقــد االعمــى ،وبــأي طريقــة

حياولــون اطفــاء نــوره فــأن مصريهــم الفشــل.

ويف هــذه اخلامتــة املختــرة يطيــب لنــا ان نعــرض بعــض التوصيــات لــذوي الشــأن يف

املجــال الــذي كتبنــا فيــه:

اوالً :ان يعقــد مؤمتــر خــاص بفكــر االمــام عــي ( )الســيايس والقواعــد السياســية التــي

ابدعهــا يف عهــد اخللفــاء الثالثــة واثنــاء قيادتــه للمجتمــع االســامي كخليفــة للمســلمني،
ويدعــى هلــا القــادة السياســيون واملفكريــن االجتامعيــن والباحثــن مــن شــتى انحــاء العــامل

للوقــوف عــى طريقــة االمــام عــي ( )يف احلكــم ،خصوصــا اننــا نمــر بازمــة سياســية خانقــة
نحتــاج مــن اجــل اخلــاص منهــا اىل قواعــد حكــم رشــيد كالتــي اسســها االمــام عــي (.)

ثانيــ ًا :دعــوة الشــباب وعــر مؤمتــر ايضــا ملناقشــة فكــر االمــام عــي ( )االعتــدايل

الرافــض للمامرســات االرهابيــة ،وهــذا ينســجم مــع املرحلــة احلاليــة التــي تعمــل فيهــا

املجموعــات االرهابيــة واملتطرفــة عــى اســتقطاب الشــباب وجتنيدهــم للعمــل كارهابيــن
يشــوهون الفكــر االســامي.

ثالث ـ ًا :البحــث يف الفكــر التســاحمي والســلمي لالمــام عــي ( )الــذي يفــوق االفــكار

الديمقراطيــة ســلمية وتســاحما ،ومجــع مفــردات هــذا الفكــر يف موســوعة تطبــع بعــدة لغــات

وتوجــه اىل كافــة انحــاء العــامل.

ونكتفــي هبــذا القــدر مــن التوصيــات وهــي مهمــة وحتتــاج اىل جهــد كبــر للقيــام هبــا،

وحيبــذ ان تكــون ضمــن منهجيــة مدروســة وبتفاعــل مــن عــدد كبــر مــن الباحثــن واخلــراء
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لتخلــق تأثــرا يف العــامل.
دعواتنــا اىل اهلل عــز وجــل بــان يوفــق مجيــع العاملــن لنــر فكــر االمــام عــي ( )واخــر

دعوانــا ان احلمــد هلل رب العاملني..وصــى اهلل عــى حممــد وال بيتــه الطيبــن الطاهريــن.
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العدل كقيمة اخالقية
دراسة استكشافية لفلسفة و تطبيقات مفهوم العدالة
يف ضوء عهد اإلمام علي (عليه السالم) ملاك األشرت
مقارنة باالجتاهات احلديثة ملفهوم العدالة
نظرية العدالة عند الفيلسوف االمريكي جون رولز أمنوذجا

الباحث حسني جويد الكندي
عضو احتاد احلقوقيني

مقدمة
ومَــددة ،ويــأيت يف
مصــادر الترشيعــات والقوانــن يف الفكــر االســامي ُم َعينــة ُ

مقدمتهــا القــرآن الكريــم ،ذلــك الكتــاب الــذي يصفــه اهلل تعــاىل بقولــه « :الريــب فيــه...

« فهــو يف االطــار العــام « ال ينطــق عــن « هــوى « او « ميول « او حتى اســتجابة الجتاهات
دينيــة او عرقيــة ،كونــه كتــاب « هــدى للنــاس « فانــه ايضــا يتوفــر عــى مقــدار كبــر مــن

« البينــات « التــي فيهــا اهلــدى باإلضافــة اىل « الفرقــان « الــذي يســتطيع االنســان مــن

خاللــه التمييــز بــن احلــق والباطــل ،بــل والوقــوف عــى احلــق وســط مقــاالت الباطــل

وشــبهاته.

ثــم تــأيت بعــد الكتــاب املجيــد واملعجــزة املحمديــة اخلالــدة ( القــرآن الكريــم)،

مــا صــح مــن احاديــث اهــل بيــت العصمــة والنبــوة  والتــي وصلــت الينــا عــن

طريــق الثقــات مــن رواة احاديثهــم يف كتــب احلديــث والفقــه والتفســر ،وبعــد هــذه
املصــادر الرئيســية ،تــأيت مصــادر أخــرى صحــح العمــل هبــا علــاء جمتهديــن ،وان أكثــر
مــاورد عنهــم  وحتــى مــا ُأثــر ممَــن كتــب يف موضوعــات الرشيعــة ،قــد تأثــر بخطــب

ورســائل ووصايــا اإلمــام عــي ،بــل كان تأثــر االدب العلــوي ـ ان جــاز التعبــر ـ

شــامال لنواحــي وجهــات اخــرى غــر مــا ذكرنــاه مــن اصنــاف املعــارف ،فشــمل علــوم
الفكــر واللغــة والقانــون واالجتــاع بــل ربــا العلــوم التجريبيــة واحلياتيــة ايضــا ،ولعــل

يف اقتباســات الشــعراء واصحــاب صنعــة البديــع نموذجــا حيــا ملــا نشــر اليــه ،والنــزال
نستشــعر ذلــك التأثــر اىل اليــوم ،عــى ان قســم كبــر مــن املصنفــن جــاؤوا عــى ذكــر

هــذه اخلطــب يف مواطــن االستشــهاد ومل ينســبوهنا اىل انفســهم ،لشــهرهتا بــن املســلمني
بــل وغــر املســلمني كذلــك.

وســنتناول يف هــذا البحــث عهــد مــوىل املوحديــن عــي بــن ايب طالــب  الــذي
411
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عهــد بــه اىل واليــه عــى مــر مالــك االشــر النخعــي ،واثــر ذلــك العهــد يف الصياغــات
الترشيعيــة والقانونيــة االســامية ومــدى موائمتهــا مــع القيــم اإلنســانية التــي هيــدف
االســام كديــن قبــل كل يشء اىل اجيادهــا يف املجتمــع االســامي ،ومقارنتهــا مــع
احــدث النظريــات العامليــة فيــا يتعلــق بالعــدل باعتبــاره قيمــة اخالقيــة وانصــاف قبــل

كونــه قيمــة قانونيــة هتــدف الترشيعــات والقوانــن اىل اجيــاده ،وقــد تطلــب ذلــك جمموعة
مــن اخلطــوات للوصــول اىل هــدف البحــث ومبتغــاه.

خطوات البحث:
 .1القــراءة النظريــة الواعيــة ومجــع املعلومــات القانونيــة واالخالقيــة ذات العالقــة

بالبحــث ،ثــم القيــام بدراســة املصــادر إلنــارة جوانــب الغمــوض يف بعــض فقــرات
البحــث اذ تعتــر خطــب وعهــود امــر املؤمنــن مصدر مهم مــن مصــادر الترشيعات

يف خمتلــف املذاهــب االســامية ،بــل وحتــى القوانــن والتنظيــات غــر االســامية،
وامكانيــة دخــول ومــا ال يتفــق مــع املبــادئ االســامية العامــة مــن تفســرات يف جمموعــة

الصياغــات املفــرة واملوضحــة لكلامتــه  ومــن هنــا كانــت مهمــة دراســة املصــادر
امــر يف غايــة االمهيــة.

 .2جدولــة البيانــات واملعلومــات بطريقــة ختــدم منهــج البحــث ،وذلــك الن

تصنيــف هــذه البحــوث والتــي تقــرب مــن كوهنــا يف خانــة البحــوث القانونيــة املقارنــة،

يتطلــب اســتيعاب نــاذج الترشيعــات التــي تأثــرت بعهــد مــوىل املوحديــن 
او بخطــب هنــج البالغــة بصفــة عامــة ،والجــدال يف كــون تلــك النصــوص القانونيــة

خاضعــة للمســبقات القيميــة واالخالقيــة والفلســفية لطائفــة املرشعــن وا ُملقننــن والتــي

تلعــب دور مهــم يف الصياغــات القانونيــة املتبعــة يف خمتلــف املــدارس القانونيــة ،وهكــذا
كان جلدولــة البيانــات التــي توفــر عليهــا البحــث اثــر يف فــرز مايتناســب مــع الســياقات
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العامــة املتبعــة يف البحــوث القانونيــة املقارنــة بــن الترشيعــات والنصــوص االصليــة

والصياغــات القانونيــة.

 .3رســم خارطــة طريــق للبحــث ثــم البــدء بعمليــة التحليــل وإجيــاد العالقــات

بــن البيانــات املتعلقــة بموضوعــه ومــن ثــم البــدء بالكتابــة حتــى اخلــروج بمجموعــة
اســتنتاجات تعـ ٌـر عــن الفكــرة األساســية التــي يشــر إليهــا البحــث يف مطالبــه ،وذلــك
الن املصــادر التارخييــة وكتــب الرتاجــم و األدب والبالغــة تتضمــن وصف ـ ًا ألحــداث

سياســية مــرت يف التاريــخ اإلســامي ،القــت بظالهلــا عــى الصياغــات القانونيــة جلــزء
مهــم مــن الترشيعــات املتداولــة او التــي كونــت عــر الزمــن مصــادر للقوانــن املعــارصة
او حتــى القيــم االجتامعيــة ،والتــي يعتــر العــرف االجتامعــي جــزء مهــم منهــا.

مشكلة البحث:
البــد لـكٌل بحــث علمــي مــن مشــكلة يبــدأ فيهــا وهيــدف بصــورة منظمــة إىل العمــل

ألن يصــل اىل طريقــة ملعاجلتهــا ،ولــذا هيــدف هــذا البحــث لإلجابــة عــن األســئلة التالية:
 1ـ هــل كان خلطــب هنــج البالغــة بصــورة عامــة اثــر يف الفكــر الســيايس والقانــوين

االســامي ،خاصــة عنــد طبقــة الفالســفة الذيــن أثــروا يف الفكــر املســيحي واالوريب

بصــورة عامــة كأبــن رشــد.

 2ـ هــل هنــاك ارتبــاط مــا ،بــن القيــم االخالقيــة التــي يشــر اليهــا العهــد ،ومنظومــة

القيــم االنســانية التــي تــردد تأثرياهتــا يف خمتلــف القوانــن حــول العــامل ،واىل أي حــد

يمكــن ان نعــد نظريــة العدالــة كانصــاف التــي قدمهــا جــون رولــز تصــور ســيايس قابــل
للتحقــق عــى ارض الواقــع جيــد صــداه يف كلــات امــر املؤمنــن  ،واىل أي حــد

متكــن هــذا املــرع االســامي مــن التوفيــق بــن احلريــة واملســاواة االجتامعيــة كــا فعــل
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رولــز يف نظريــة العدالــة كانصــاف.

هدف البحث:
دراســة طبيعــة العالقــة بــن الترشيعــات والقوانني يف الــدول االســامية و مصادرها

االساســية ،الــذي يمثــل الــراث االســامي ونصوصــه احلاكمــة احــد مواردهــا املهمــة،

ومــدى االخــذ بتلــك النصــوص يف املــوارد الترشيعيــة ،ومــن ثــم امكانيــة االخــذ بنظــر
االعتبــار قابليــة تلــك القوانــن الوضعيــة للعمــل بالقيــم االنســانية واالخالقيــة الــواردة

يف عهــد املــوىل امــر املوحديــن .

فرضية البحث:
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا اســاهم املقــاالت الــواردة عــن امــر املؤمنــن

 ســواء مــا كان منهــا يف هنــج البالغــة او غــره ،يف اثــراء اجلانــب القانــوين يف اغلــب
الــدول االســامية ،بــل وغــر االســامية كذلــك ،كــا وأثــرت الــراث االنســاين خاصــة

يف هنضتــه احلديثــة مــن خــال التضمينــات اخلارجــة عــن حــد االحصــاء التــي توافــرت

عليهــا كتــب الفقــه واالخــاق والفلســفة االســامية والتــي كان هلــا االثــر الواضــح يف

كينونــة الفلســفة االوربيــة يف العصــور الوســطى ،وعــر االنــوار ،والتــي تــم االطــاع
عليهــا ودراســتها حديثــا يف فــرة مابعــد عــر االنــوار االوريب مــن قبــل طائفــة مــن

الفالســفة ،حيــث القــت هــذه املقــاالت بظالهلــا عــى جممــل الفلســفة االخالقيــة ـ

القانونيــة يف اوروبــا ،خاصــة فيــا يتعلــق بمفاهيــم احلريــة والعدالــة وحقــوق االنســان.

منهجية البحث:
من أهم املناهج البحثية التي تم استعامهلا يف البحث هي-:
 .1املنهــج التارخيــي :ألمهيــة هــذا املنهــج يف اســتقصاء احلقائــق التارخييــة ،حيــث
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اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون هــذا املنهــج حاك ـ ًا عــى أغلــب مرتســاته البحثيــة،

بســبب كوننــا نبحــث يف اصــل نــص تارخيــي قبــل ان يكــون نصــا قانونــا او قيميــا.

 .2املنهــج التحليــي :مل يــزل هــذا املنهــج كاشــف ًا عــن مــا أغفلــه التاريــخ يف نصوصــه

وآثــاره ،فهنــاك جمموعــة مــن النصــوص التارخييــة غــر واضحــة االشــارة اىل حقيقيــة او

موقــف بعينــه ،ومــن هنــا كانــت احلاجــة اىل حتليــل تلــك النصــوص يف ضــوء الظــروف
الزمكانيــة واحلاليــة املحيطــة بوجــود النــص.

خطة البحث:
اشــتمل البحــث عــى مقدمــة ومتهيــد وتركــز يف مبحثــن وخامتــة ،وقــد تنــاول

املبحــث االول ( العــدل كقيمــة اخالقيــة) مــن خــال مطلبــن كان املطلــب االول يتتبــع

مفهــوم العدالــة كقيمــة اخالقيــة يف نصــوص عهــد امــر املؤمنــن ملالــك االشــر

النخعــي ،امااملطلــب الثــاين فقــد تنــاول روح القانــون ونظريــة تطابــق العــدل واخلــر
عنــد اإلمــام عــي .

وجــاء املبحــث الثــاين ( العدالــة كانصــاف)يف اول مطالبــه مهتــا بدراســة مفهــوم

العدالــة كانصــاف يف كتــاب ( نظريــة يف العدالــة) جلــون رولــز ،امــا املطلــب الثــاين فقــد

تتبــع اجلــذور الفلســفية لنظريــة العدالــة كانصــاف.

وختام ـ ًا أرجــو أن يكــون يف بحثــي املتواضــع ســداد مــن عــوز ،وأن يكــون فاحتــة

لدراســات قادمــة اكثــر رصانــة ،واظهــار دور الفكــر القانــوين االســامي يف احلضــارة
االنســانية ،وأظــن أن هــذه أول حماولــة يف هــذا املجــال ،يتــم فيهــا إجــراء هــذا النمــط

مــن املوازنــة واملقابلــة بــن عهــد امــر املؤمنــن  وراس الفلســفة القانونيــة الغربيــة
جــون رولــز ،بقصــد الكشــف عــن بعــض جوانــب الشــبه والتشــابه ،عــى مســتوى اآلراء
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واألفــكار ،ممــا يولــد القناعــة باتــكاء الفلســفة الغربيــة عــى الــراث القانــوين واحلقوقــي

االســامي ،ورجوعهــا اليــه يف كثــر ممــا تدعــي انتســابه اىل حضارهتا  0وال ادعــي الكامل
فيــا فعلــت حســبي اين توخيــت فيــه جهــد املســتطاع وابتهــل إىل البــاري عـ ٌـز وجــل أن

يكــون هــذا البحــث عنــد حســن املســتوى ورفعــة اجلهــد.
واهلل ويل التوفيق.

متهيد
احتلــت كلــات امــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب  مكانــا مهــا يف التمظهــرات

الفلســفية والترشيعيــة واالخالقيــة بــل وحتــى يف ا ُملخرجــات االدبيــة االســامية ويف
فــرات متقدمــة جــدا عــن تأليــف الرشيــف الــريض لكتــاب هنــج البالغــة اجلامــع

لكالمــه وخطبــه ووصايــاه  ولعــل ذلــك كان كائنــا يف فــرة ســابقة ايضــا عــن
حمــاوالت ابــن املقفــع وتضميناتــه حلكــم ووصايــا امــر املؤمنــن  يف جممــل نتاجــه
االديب والســيايس ،والــذي وجــد طريقــه اىل اجلانــب الترشيعــي يف االقاليــم واالنحــاء

االســامية التــي عمــل فيهــا ابــن املقفــع ( ت  142هـــ) كاتبــا و وزيــرا.

فقــد حــاول ابــن املقفــع وغــره يف جممــل نتاجهــم االديب ـ الســيايس أن يســتنبطوا

أفــكار ًا سياســية حتقــق هلــم أغراضهــم التــي وضعــوا كتبهــم مــن أجلهــا ،فمنهــم مــن
حــاول أن يســتنبط نظريــة سياســية مــن املصــادر األوىل ،وبعــض آخــر حــاول أن ُيقــدم

دراســة شــافية للســلطان كــي يتمكــن مــن إدارة دفــة األمــور ،مــن خــال ترشيعــات
وقوانــن هلــا ســند رشعــي مــن كالم امــام وخليفــة للمســلمني ،وبعــض حــاول أن يقــدم
مــن خــال دراســته رؤيــة عــن املشــاكل السياســية التــي تعــاين منهــا األمــة ،وطــرق
معاجلتهــا ،ومنهــم مــن جــاء عــى ذكــر املواضيــع السياســية عرضــ ًا يف صلــب ارادة

الترشيــع ،باعتبــار ان السياســة البــد وان تكــون حمكومــة بقانــون قــادر عــى انفاذهــا يف
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أي جمتمــع .والريــب إن أكثــر َمــن كتبــوا يف هــذه املوضوعــات تأثــروا بخطــب اإلمــام

عيل.

تعتــر جتربــة ابــن املقفــع املولــع باملنطــق والسياســة مــن اوائــل التجــارب التــي عنيت

بخطــب ووصايــا اإلمــام عــي بــن ايب طالــب حتــى إنــه اعتــاد عــى نقــل نصــوص
مــن خطــب اإلمــام  دون أن يذكــر اســمه ،ختفيـ ًا من الســلطة التــي كان يعمــل موظف ًا

لدهيــا ،وقــد أشــار إىل ذلــك دون أن ُيــديل بــا هــو أكثــر فذكــر يف األدب الصغــر :وقــد
وضعــت يف هــذا الكتــاب مــن كالم (النــاس) املحفــوظ حروفـ ًا( ،)1فهــو يــرى أن البنــاء
األول يف النثــر العــريب األديب الفنــي كان عنــد أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي ،وقيــل أنــه

ختــرج يف البالغــة بخطــب عــي بــن أيب طالــب( ،)2ولعــل اجلانــب الســيايس كان واضحــا
يف جممــل حركــة نصــوص امــر املؤمنــن عنــد ابــن املقفــع فمثــا نســمعه يقــول:
ومــن نصــب نفســه للنــاس إمام ـ ًا يف الديــن فعليــه بتعليــم نفســه وتقديمهــا يف الســرة
والطعمــة( ،)3وهــي كــا هــو واضــح مأخــوذة مــن كلمــة اإلمــام عــي :مــن نصــب
نفســه للنــاس إمامـ ًا فليبــدأ بتعليــم نفســه( ،)4وغــر ذلــك كثــر يف كتبــه (األدب الصغــر
واألدب الكبــر ورســالة الصحابــة).

ومل يكــن ابــن املقفــع يتيــا يف هــذا املجــال ،فقــد كان اليب عثــان عمــرو بــن بحــر

اجلاحــظ ( ت  255هـــ) وهــو كبــر أئمــة األدب ،ورئيــس الفرقــة اجلاحظيــة مــن

املعتزلــة( ،)5اســهامه يف هــذا املجــال ،وذلــك لشــدة اهتاممــه بالبالغــة فقــد تأثــر بخطــب
وكلــات اإلمــام أمــر املؤمنــن ،حتــى أنــه ألــف جمموعــة اختــار فيهــا مائــة كلمــة

ألمــر املؤمنــن( ، )6اختــار الرشيــف الــريض مجلــة منهــا وأثبتهــا يف النهــج(،)7

وقــد أورد اجلاحــظ كلــات اإلمــام أمــر املؤمنــن يف مجيــع كتبــه ،البيــان والتبيــن،
احليــوان ،واملحاســن واألضــداد ،التــاج ،وهــو القائــل « :عــي بــن ايب طالــب  حمنــة
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للمتكلــم ،إن وىف حقــه غــى ،وإن بخســه حقــه أســاء ،واملنزلــة الوســطى دقيقــة الــوزن،
حــادة اللســان ،صعبــة الرتقــي إال عــى احلــاذق الذكــي»(.)8

ففــي كتابــه احليــوان الــذي يتنــاول احليوانــات ومــا يرتبــط هبــا مــن أدب ،وأخبــار،

وروايــات ،حيــاول اجلاحــظ أن يســتنبط مــن حيــاة احليــوان العــر التــي تنفــع اإلنســان يف

جمــاالت حياتــه املختلفــة ،عــى غــرار ( حكمــة العجــم) التــي تنســب اىل ملــوك الفــرس

واهلنــد وحكامئهــم وهــي وان كان ُيــراد منهــا ان تكــون مؤطــرة للســلوك موجهــة للرؤيــة
اال اهنــا مل تكشــف عــن نظــام للقيــم خــاص ومتجســد بحيــث تعمــل عــى اذاعتــه

وتكريســه ولذلــك اقتــر النظــر اليهــا يف احســن االحــوال مــن زاويــة اهنــا مــادة لغــرس
االدب يف النفــوس( ،)9ومل ينجــو اجلاحــظ مــن هــذا االســفاف اال عندمــا اســتغرق يف

كلــات اإلمــام أمــر املؤمنــن خاصــة ماتعلــق منهــا بالفكــر الســيايس ـ القانــوين.
فحــول إمــارات النباهــة ،يذكــر مــا يــي :وكان ُيقال ُيســتدل عــى نباهة الرجــل يف املاضني

بتبايــن النــاس فيــه ،وقــال :أال تــرى أن علي ـ ًا (عليــه الســام) ،قــال :هيلــك ّيف فئتــان،
حمــب مفــرط ،ومبغــض مفــرط .وهــذه صفــة أنبــه النــاس وأبعدهــم غايــة يف مراتــب
التديــن ورشف الدنيــا( ،)10وذلــك كــا هــو واضــح حتقيــق ملــا يشــرط اليــوم يف صفــات

وخصائــص القضــاة واملراكــز السياســية والدبلوماســية وللجاحــظ باإلضافــة إىل هــذا

الكتــاب ،كتــاب البيــان والتبيــن وكتــاب التــاج يف أخــاق امللــوك ،وهــو كتــاب أخالقــي

ســيايس كتبــه عــى نســق وصايــا أمــر املؤمنــن لولــده احلســن ،وقــد مجــع فيــه
مجلــة أفــكار اســتعارها مــن كلــات وحكــم األولــن ومنهــم أمــر املؤمنــن.)11(

وقــد اســتفاد اهــل احلديــث كــا اســتفاد الفقهــاء مــن مجــل ووصايــا امــر املوحديــن

للوقــوف عــى املــدارك الترشيعيــة( )12والقانونيــة ،باعتبارهــا مصــدرا مــن مصــادر
الترشيــع ،وقــد كان حمدثــي الكوفــة يف مقدمــة هــؤالء النفــر ممــن وثــب اىل تلــك اخلطــب
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فجمــع شــتات الترشيعــات يف صعيــد فهمهــا وادراك املعــاين القانونيــة والسياســية التــي

تشــر اليهــا ،ومــن هــؤالء أبــو جعفــر الربقــي ( ت  274هـــ او  280هـــ) الــذي وثقــه
الطــويس( ،)13وذكــره ابــن النديــم ،وذكــر أنــه مــن أصحــاب الرضــا ،وذكــر كتبــه:
كتــاب العويــص ،كتــاب التبــرة ،كتــاب املحاســن ،كتــاب الرجــال ،وفيــه ذكــر مــن
روى عــن أمــر املؤمنــن( ،)14ويف كتــاب الربقــي املســمى ( املحاســن)( ،)15والــذي

ق ّيمــه املحقــق الســيد حممــد صــادق بحــر العلــوم يف املقدمــة ،وإن كتابــه هــذا كان مرجعـ ًا

لعلــاء التأريــخ ،واجلغرافيــة والرتاجــم ،كــا كان مرجعــ ًا لعلــاء احلديــث ،بــل عــدّ ُه
العالمــة عبــد الزهــراء اخلطيــب مــن مصــادر هنــج البالغــة( ،)16فقــد أورد الربقــي فيــه
كلــات اإلمــام عــي  يف املوضوعــات السياســية باإلضافــة إىل املوضوعــات األخــرى

كالقانونيــة وغريهــا فذكــر( )17عــن صفــات اإلمــام أنــه قــال :ثــاث موبقــات ،نكــث
الصفقــة ،وتــرك الســنة ،وفــراق اجلامعــة ،ومــن النظــرة االوىل ُيلحــظ اهنــا تشــر اىل

سياســات عامــة تتعلــق باملواثيــق والعهــود وتطبيــق القوانــن واحلفــاظ عىل نســيج االمة،
وهــي بمجموعهــا متظهــرات سياســية وقانونيــة مبكــرة يف منظومــة القيــم االســامية.

ان االثــر الــذي تركتــه كلــات امــر املؤمنــن ووصايــاه وجــد اهــل النظــر مــن

االمــة عندهــا ظالتهــم املنشــودة فتواتــر نقــل كلامتــه يف خمتلــف شــؤون املعرفــة عنــد كبــار
ادبــاء البديــع وفقهــاء الترشيــع ،يف الفقــه كــا يف السياســة ،كأيب حممــد عبــد اهلل بــن قتيبــة

(ت  276هـــ) وكتابيــه عيــون االخبــار( )18واالمامــة والسياســة ،وابراهيــم بــن حممــد
البيهقــي ( حيــا  320هـــ) وكتابــه املحاســن واملســاوئ( ،)19و أبــو احلســن األشــعري (
ت  324او  330هـــ) الــذي اورد مقــاالت امــر املؤمنــن يف أبــرز كتبــه (الــرد عــى
املجســمة) و(مقــاالت اإلســاميني) و(اإلبانــة عــن أصــول الديانــة) و(الــرد عــى ابــن
الروانــدي) و(اللمــع يف الــرد عــى أهــل الزيــغ والبــدع) وعــى ســبيل املثــال يذكــر يف
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قضيــة التحكيــم قــول أمــر املؤمنــن :قــد أبيــت عليكــم يف أول األمــر فأبيتــم إال
إجابتهــم إىل مــا ســالوا ،فأجبناهــم وأعطيناهــم العهــود واملواثيــق ..وليــس يســوغ لنــا

الغــدر(.)20

وكذلــك كان تأثــر تلــك النصــوص واضحــا يف خمرجــات عــامل اخالقــي فــذ هــو

أمحــد بــن مســكويه(ت  421هـــ) فقــد اورد يف أهــم كتبــه (جتــارب األمــم وتعاقــب

اهلمــم) وهــو كتــاب تارخيــي انتهــى بــه إىل الســنة التــي مــات فيهــا عضــد الدولــة (372
هـــ) مفــردات مــن خطــب امــر املؤمنــن ،ولــه كتــاب آخــر هــو ( هتذيــب األخــاق

وتطهــر األعــراق)( ،)21هــو كتــاب خيــرج بــن األخــاق والسياســة واالجتــاع ،فيعتــر
بذلــك مــن مصــادر الفكــر الســيايس والقانــوين ،حيــث أختــذ ابــن مســكويه مــن اإلمــام

ـرب باألخــاق الفاضلــة ،وقــد
عــي مثلــه األعــى يف احلاكــم امللتــزم واإلنســان املتـ ّ
انعكــس ذلــك جليـ ًا يف موضوعــات الكتــاب املتنوعــة التــي تناوهلــا ،وكثــر ًا مــا استشــهد
بكلــات اإلمــام أو مواقفــه( ،)22يقــول :منهــا كثــرة املــزام التــي قــد يتصــور البعــض

أهنــا تتناقــض والشــجاعة ،وكان مــن كثــرة مزاحــه أن عابــه بعــض النــاس ،فقــال :لــو
ال دعابــة فيــه( ،)23ولــو اردنــا احصــاء مــن هنــل مــن خطبــه ووصايــاه استشــهادا هبــا
حلكــم رشعــي او حــدث باعتبارهــا اصــا ترشيعيــا او قانونيــا ،لضــاق بنــا املقــام ،ولكننــا
نكتفــي هبــذه االمثلــة لتقدمهــا عــى تاليــف كتــاب هنــج البالغــة.

ولعــل مــن اكثــر املــوارد التــي كانــت نظــر حكــاء السياســة وفقهــاء القانــون ،ذلــك

العهــد الــذي عهــد بــه امــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب  اىل عاملــه عــى مــر مالــك

االشــر النخعــي( ،)24ملــا وجهــه اليهــا ،فقــد كان هــذا العهــد دليــل عمــل ومصــدر ترشيع

لــدى املســلمني طيلــة القــرون املاضيــة ،فهــو عهــد يف كيفيــة إدارة الدولــة وسياســة
احلكومــة ومراعــاة حقــوق الشــعب وفيــه نظريــات اإلســام يف احلاكــم واحلكومــة
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ومناهــج الديــن يف االقتصــاد واالجتــاع والسياســة واحلــرب واإلدارة واألُمــور العباديــة
والقضائيــة .والقانونيــة.

وهــذا العهــد يم ّثــل نظامــ ًا وقانونــ ًا ســيايس وإداريــ ًا ،وهــو ال يتنــاول البحــث

يف عموميــات العدالــة ،بنحــو العمــوم ،بــل يتنــاول مباحــث الترشيعــات العا ّمــة التــي
تتنــاول تفاصيــل وجزئيــات قانونيــة كــا هــو معمــول اليــوم يف القوانــن التنظيميــة
ملختلــف شــؤون احليــاة ،ووصلــت شــهرته اىل احلــد الــذي قــال فيــه فقهــاء القانــون انــه

يعتــر مــن اكثــر نــاذج نضــوج العقــل القانــوين االســامي ،وواضــع تلــك املرتســات

القانونيــة يف نظــر مفكــري العــامل شــخصية خصبــة ،و مظهــرا مــن مظاهــر التكامــل
االنســاين ،بــدا بتطبيــق برناجمــه االصالحــي يف اشــاعة العــدل واملســاواة بــن ابنــاء االمــة

االســامية بــرف النظــر عــن دينهــم ومذهبهــم ولغتهــم ولــون برشهتــم واجتاهاهتــم
السياســية واالجتامعيــة .لقــد امــر الــوالة ان يكونــوا رمحــاء مــع رعاياهــم كــا جتــى ذلــك

يف رســالة االمــام اىل وايل مــر(.)25

وقــد كانــت كلــات هــذا العهــد مصــدر اهلــام لكثــر مــن فالســفة الغــرب

ومفكرهيــم فضــا عــن فقهــاء القانــون ،االمــر الــذي مل يســتطع ميشــيل هاملتــون اال

ان يظهــر أعجابــه الفائــق بالسياســة احلكيمــة لشــخص خليفــة املســلمني عــي بــن ايب

طالــب بعــد ان اطلــع عــى رســائله التــي حررهــا اىل والتــه يف االمصــار االســامية
ومنهــم مالــك االشــر مؤكــدا عليهــم ان يعاملــوا املواطنــن مــن غــر املســلمني بــروح
العــدل واملســاواة يف احلقــوق والواجبــات ،فهاملتــون اعتــر ذلــك انعكاســا صادقــا

لســلوكيات اخلليفــة احلميــدة املؤطــرة بفضائــل االخــاق التــي اهلتــه للدخــول يف
تاريــخ االنســانية مــن ابوابــه العريضــة ( ،)26والخيفــى مــا للفكــر الفلســفي والدينــي
االســامي مــن اثــر واضــح وجــي عــى فلســفة العصــور الوســطى املســيحية واحلديثــة
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املعروفــة بعــر االنــوار ،بالرغــم مــن اختــاف فكــر فالســفة املســلمني ومتفلســفة

املســيحية ،اال ان تســلل مــا حصــل للعديــد مــن احللــول الفلســفية (الرشــدية)

()27

للمشــاكل املختلفــة اىل الفكــر (االكوينــي)( )28وغــره ممــن حــاول عقلنــة املســيحية،
انتــج هــذا التاثــر الكبــر برشوحــات ابــن رشــد يف اوروبــا ،وبفضــل هــذا التســلل حتقــق

اجتــاه جتريبــي مــادي ارســطي رشــدي يف النمــط الفكــري الســائد يف العصــور الوســطى

ـ كــا يدعــي ماكســيم جــورس ـ احــد علــاء العصــور الوســطى املســيحني العظــام(،)29
وهــذا االجتــاه يف تاويــل افــكار فالســفة اوروبــا ،يطــرح قضيــة التشــابه عــى مســتوى
األفــكار واملنهــج بــن بعــض فالســفة املســلمني القدمــاء مــن أمثــال الغــزايل و الفــرايب
وابــن ســيناء وابــن رشــد وغريهــم ممــن ترشبــوا بالفلســفة االخالقيــة والعقليــة المــر

املؤمنــن  ،وبعــض فالســفة أوربــا املحدثــن مــن أمثــال ديــكارت وهوبــز باســكال
واســبينوزا روســو وكانــط وغريهــم ،ممــا دعــى بعــض الكتــاب املشــتغلني بحقــل

الدراســات الفكريــة والفلســفية بإجــراء مقارنــات ومقاربــات اســتطالعية واستكشــافية
و حتليليــة يف هــذا الشــأن ،عــى ان العــر الوســيط االوريب كــا هــو معلــوم لــه اســهام

كبــر يف صــرورة افــكار وفلســفات عــر التنويــر( )30الــذي الزالــت الفلســفة االوربيــة

تنتمــي لــه باخــاص يف جممــل فلســفاهتا احليــة ( القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة).
اال أن هــذا الشــبه بــن فالســفة املســلمني والفالســفة املحدثــن مل يعــره الباحثــون

مــن قبــل عنايــة تذكــر ،ظنــا منهــم ان هــذه الصلــة وهــذه العالقــة ربــا تبــدو غريبــة ،فقــد
جــرت عــادة مؤرخــي الفلســفة اإلســامية أن يقفــوا هبــا عنــد حــدود القــرون الوســطى،
ومل يفكــر واحــد مــن هــؤالء بجديــة أن يــدرس هــذه الصلــة بــن الفلســفة اإلســامية

وفلســفة العصــور احلديثــة دراســة منظمــة ،الصلــة والتــي يــرى فيهــا الدكتــور ابراهيــم
مدكــور أهنــا جديــرة بالبحــث والــدرس(.)31
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وقــد اعتمــدت األمــم املتحــدة هــذه الرســالة كوهنــا مــن أوائــل الرســائل احلقوقيــة

والتــي حتــدد احلقــوق والواجبــات بــن الدولــة والشــعب ،ويف ذلــك يقــول االمــن العــام

الســابق لألمــم املتحــدة كــويف عنــان ان يقــولّ :
إن هــذه العبــارة مــن العهــد جيــب أن

تع ّلــق عــى ّ
كل املؤسســات احلقوقيــة يف العــامل ،والعبــارة هــي« :وأشــعر قلبــك الرمحــة
فإنــم صنفــان :إ ّمــا ٌ
أخ لــك يف الديــن ،وإ ّمــا
للرعيــة ،واملح ّبــة هلــم ،واللطــف هبــمّ ،... ،
نظــر لــك يف اخللــق»( ،)32يف ذات الوقــت الــذي نــادت مراكــز بحثيــة قانونيــة واألجهــزة
احلقوقيــة والقانونيــة حــول العــامل اىل رضورة ان يكــون عهــد امــر املؤمنــن  أحــد

ـتمرت ملــدّ ة ســنتني يف األمــم
مصــادر الترشيــع للقانــون الــدويل ،وبعــد مــداوالت اسـ ّ
صوتــت غالبيــة دول العــامل عــى كــون عهــد عــي بــن أيب طالــب ملالــك
املتحــدة ّ

األشــر كأحــد مصــادر الترشيــع للقانــون الــدويل(.)33

تعتــر هــذه الوصيــة مــن اوضــح وادق اللوائــح التــي وائمــت بــن حقــوق االنســان

والتــي يعــر عنهــا ( حقــوق الرعيــة) و التنظيــات القانونيــة احلاكمــة واملنظمــة
ملختلــف شــؤون احليــاة ،يف فــرة زمنيــة مل يكــن العقــل القانــوين والتنظيمــي االنســاين ،قد

توصــل اىل تلــك االوارص بــن حــق الفــرد وحــق الدولــة وحــق املجتمــع وحــق االخــر (
الســيايس والدينــي) ،ومــن خــال هــذا الفهــم اعتــر فقهــاء القانــون هــذا العهــد نمــوذج
نــادر للعقــل القانــوين والســيايس االســامي الــذي متكــن مــن اجيــاد تلــك الرابطــة بــن

تلــك احلقــوق يف الفــرة التــي كانــت فيهــا البرشيــة يف حالــة جهــل تــام بتلــك املرتســات
واخلطــوط القانونيــة بشــكلها العــام فضــا عــن التفصيــي.
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املبحث االول
العدالة كقيمة اخالقية

خيتلــف اســلوب ســن الترشيعــات والقوانــن بتنــوع األوضــاع الفكريــة واالجتامعية

واالقتصاديــة ،وربــا كان لطبيعــة نظــام احلكــم اثــر يف فلســفة ســن القوانــن ،اذ يلعــب

األســلوب املتبــع يف وضــع القوانــن دور ًا هامــا يف كشــف املذهــب الســيايس وحتــى
االقتصــادي احيانــا للتكوينــات االجتامعيــة ذات العالقــة ،وذلــك ألن كل قانــون

هــو نتــاج مســتوى التطــور الــذي بلغــه النظــام االجتامعــي واالقتصــادي والقانــوين
ومنظومــات التقاليــد واالعــراف واخلــرات السياســية ،والتــي تتطــور بتطــور أنظمــة
احلكــم يف كل دولــة مــن الــدول ،ويف هــذا الســياق جــاء عهــد امــر املؤمنــن  ملالــك

االشــر ممثــا لتطــور النظريــة السياســية والقانونيــة واالجتامعيــة االســامية خاصــة فيــا
يتصــل بالعالقــة بــن احلاكــم واملحكــوم وكذلــك متظهــرات الوعــي الســيايس اجلديــد

الــذي اتضــح بصــورة جليــة بعــد قتــل عثــان بــن عفــان.

وملــا كان الغــرض االســايس لوضــع القوانــن هــو تنظيــم احتياجــات أي جمتمــع

بــا يتوافــق مــع مقتضيــات التعايــش بــن طبقاتــه ،فــكان لزامــا ان يصبــح القانــون
هبــذا االعتبــار برجمــة اجتامعيــة للعالقــات داخــل أطــر ذلــك املجتمــع ،منشــأه احلاجــة
إىل قواعــد معياريــة ملزمــة حتقــق التــوازن والتناســق بــن املصالــح املختلفــة ألفــراد
املجتمــع ،وإجيــاد تنظيــم ملختلــف العالقــات القانونيــة بصفــة دائمــة ومســتمرة ،وهــذا

مــا يتحقــق عــن طريــق حفــظ النظــام وحتقيــق العــدل االجتامعــي والتقــدم اإلنســاين
يف إطــار احــرام حقــوق اإلنســان واحلــق يف املســاواة ،و مــن أجــل حتديــد الواجبــات

واحلقــوق لــكل مــن الســلطات املتعــددة وعمــوم املجتمــع وتفضيالتــه ،وذلــك بإتبــاع
طــرق ختتلــف باختــاف الدولــة ودرجــة النضــج القانــوين والســيايس واالخالقــي لــدى
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الــرأي العــام فيهــا ،الن هنــاك مــن يــرى انــه :مهــا كان النظــام االجتامعــي عقالنيــا أي
متبعــا للمعايــر القانونيــة الصحيحــة ،فانــه قــد اليســاوي شــيئا عــى الصعيــد االخالقــي
اذا مل يعالــج الظلــم الصــارخ ،لذلــك فــان أي تصــور للعدالــة البــد ان يكــون معتمــدا

عــى اعتبــارات اخالقيــة مســتقلة( ،)34وهــو مايمكــن فهمــه وبوضــوح يف عبــارات امــر
(أن ِْصـ ِ
املؤمنــن  يف عهــده ملالــك االشــر ،قــال  يف عهــده ملالــك األشــرَ :
ـف اهللَ
ِ
ـك ،ومــن َلـ َ ِ ِ
ـك ،و ِمــن َخ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـن َر ِع َّيتِـ َ
ـك،
ـك فيــه َهـ َـوى مـ ْ
اصــة َأ ْهلـ َ َ َ ْ
َّ
ـن َن ْفسـ َ َ
ـاس مـ ْ
َوأنْصــف النَّـ َ
َان اهللُ َخصمـه د َ ِ ِ ِ
ِ
َفإِ َّنـ َ
اص َمـ ُه
ـم ِع َبــا َد اهللِ ك َ
ـن َخ َ
ون ع َبــادهَ ،و َمـ ْ
ْ َ ُ ُ
ـم! َو َمـ ْ
ـن َظ َلـ َ
ـك إِالَّ َت ْف َعـ ْـل َت ْظلـ ْ
ـس َش ٌء َأ ْد َعــى إِ َل َتغْيـ ِ
اهللُ َأ ْد َحـ َ
ـر
ـض ُح َّج َت ـ ُهَ ،وك َ
ـوبَ ،و َل ْيـ َ
َان هلل َح ْرب ـ ًا َح َّتــى َينْـ ِـز َع َأ ْو َي ُتـ َ
ِ
ِ
ٍ
جيـ ِ ِ ِ ِ ِ
نِ َع َمـ ِـة اهللِ َو َت ْع ِ
ـن َو ُهـ َـو
يع َد ْعـ َـو َة ا ُْل ْض َط َهديـ َ
ـن إِ َق َامــة َعـ َـى ُظ ْلـمٍَ ،فـإِ َّن اهللَ َســم ٌ
ـل ن ْق َمتــه مـ ْ
ِ ِ
ـن بِا ْل ِ ْر َصــاد)( )35وهــو ماســوف نركــز الضــوء عليــه يف هــذا املبحــث ،حيــث يتناول
لل َّظالـ َ
املطلــب االول منــه :اســتيضاح فلســفة العدالــة عنــد امــر املؤمنــن  ،امــا املطلــب

الثــاين فيتنــاول :روح القانــون ونظريــة تطابــق العــدل واخلــر عنــد اإلمــام عــي .

املطل��ب االول :مفه��وم العدال��ة كقيم��ة اخالقي��ة يف نص��وص عه��د اإلم��ام
عل��ي ملال��ك االش�تر النخعي
مــن اخلصائــص املميــزة ألي حضــارة انســانية ،جمموعــة ترشيعاهتــا وانظمتهــا

القانونيــة والتنظيميــة ،الرتبــاط تلــك التنظيــات بمنظوماهتــا أألخالقيــة وتقاليدهــا
وثقافتهــا ،فهــي مظهرهــا ،وجتــي واضــح ملــدى اســتفادة تلــك احلضــارة مــن عمــق
وجودهــا االنســاين ،ومــرآة حلالتهــا االقتصاديــة والسياســية ،وهــي بذلــك ال تبتعــد

يف مقصودهــا عــن غايــة الرشيعــة اإلســامية ومقاصــد ترشيعهــا يف جلــب املصالــح
ودفــع املفاســد وحتقيــق مصالــح اإلنســان ،وبالرغــم مــن تســليم جــل املتاخريــن ممــن

عرضــوا ملوضــوع تاريــخ الفكــر االخالقــي يف احلضــارة العربيــة ـ االســامية بفكــرة:

426

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

ان العــرب مل ينتجــوا ال يف اجلاهليــة وال يف االســام فكــرا اخالقيــا باســتثناء مــاردده

بعــض فالســفتهم مــن اراء يف اطــار مانقلــوه عــن فالســفة اليونــان( ،)36اال ان املتتبــع

جيــد اســتثناءآت واضحــة هلــذا التعميــم لعــل ابرزهــا واوضحهــا يقــف شــاخما يف الفكــر
القانــوين الــذي ُيعــد احــد ابــرز اركان الترشيــع االســامي ،وهــو مايمكــن تلمســه يف

مــواد العهــد املشــهور المــر املؤمنــن  الــذي ارســله لعاملــه عــى مــر ،والــذي

يظهــر منــه جليــا ارادتــه  خللــق نظــم القيــم بعيــدا عــن الرصاعــات السياســية
واالجتامعيــة التــي كانــت حماثيــة خلالفتــه ،حيــث جعــل مفهــوم العدالــة كقيمــة اخالقيــة،

ثابــت بنيــوي خيــرق مفعولــه مجيــع نظــم القيــم االخــرى.

فكــون اإلســام دينــا اجتامعيــا جيعــل مــن رشيعتــه قانونــا اجتامعيــا معياريــا بامتيــاز،

بحيــث يكــون القانــون متناغــا مــع طبيعــة أي جمتمــع يديــن بمناهجــه ،ويســتنري بمبادئــه

العامــة ،امــر يعتــره امــر املؤمنــن  حموريــا ومركزيــا يف حركــة وفهــم ا ُملــرع
وا ُملقنــن ،ومقــدار وعيــه للنصــوص ،بــا تقتضيــه طبيعــة ذلــك املجتمــع ،هــي املعيــار

يف انتخــاب مضامــن معينــة وتشــكيلها يف اطــار قانــوين يســتجيب للحاجــات املتجــددة

واملصالــح املتداخلــة يف االطــار االســامي العــام ،واىل هــذا املعنــى اشــار امــر املؤمنــن

 يف عهــده لالشــر النخعــي ،يف اشــارة منــه اىل اختــاذ املســاعدين واالعــوان ســواء
يف اجلانــب التتنفيــذي او التنظيمــي يف اطــاره القانــوين ،قــال « :وتــوخ منهــم ( )37أهــل

التجربــة واحليــاء مــن أهــل البيوتــات الصاحلــة والقــدم يف اإلســام املتقدمــة ،فإهنــم

أكــرم أخالقــا ،وأصــح أعراضــا ،وأقــل يف املطامــع إرشافــا ،وأبلــغ يف عواقــب األمــور
نظــرا « ( ،)38ويف ذلــك اشــارة اىل معرفــة هــذه الطبقــة مــن النــاس باملعايــر االجتامعيــة

التــي ينبغــي ان تكــون منــاط اهتــام املــرع لكــي ال حيــدث عــدم انســجام بــن القيــم
االجتامعيــة واملنظومــة الترشيعيــة والقانونيــة احلاكمــة عــى النــاس.
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وإذا رجعنــا للتاريــخ العــامل اإلســامي نجــد أن أول قانــون عــرف باملفهــوم الفنــي

احلديــث يف عهــد الرســول تلــك الوثائــق التــي أعدهــا النبــي حممــد لتنظيــم أحوال

جمتمــع املدينــة بعــد أن انتقــل إليهــا مــن مكــة ،والــذي كان يف مقاربــات كثــرة منــه اشــبه
مايكــون ببلــورة ملفاهيــم فكــرة القوانــن التنظيمــة االجتامعيــة ،مــع فــرق اســايس
يتمثــل يف دائميــة الترشيعــات الدينيــة ومرحليــة الترشيعــات الوضعيــة ،وهــذا بحــد

ذاتــه مااعتــره بعــض الباحثــن اختالفــا جوهريــا بــن قســمي الترشيعــات يف املنظومــة

القانونيــة االســامية وهــو مــا يعــر عنــه باختــاف جهــة املقاصديــة يف الترشيــع ،ذلــك

ماســة إىل نظرة
أن الترشيــع الوضعــي قابـ ٌـل للتعديــل والتغيــر باســتمرار ،فليــس بحاجــة َّ
مقاصديــة ،تســتخرج منــه ِ
احل َكــم والغايــات املصلحيــة املقصــودة منــه ( ،)39بلحــاظ تغــر
االســباب الداعيــة اىل وجــود القانــون مثــا ،او انتفــاء احلاجــة اىل وجــود قانــون قــد ســن
يف فــرة معينــة ملعاجلــة ظاهــرة مــا ،ايضــا.

تعتــر الترشيعــات القانونيــة اليــوم صــورة عاكســة ملــدى اســتجابة الشــعوب

واألنظمــة عــى حــد ســواء إلثبــات ســيادهتا الداخليــة واســتقالليتها ،وذلــك بواســطة

تنظيــم جزئيــات ومفاصــل حركــة املجتمعــات ،والســلطة بوضعهــا قانــون يبــن حــدود
الســلطات املمنوحــة يف الدولــة ،فــأن هــذه الدولــة بوضــع القانــون تؤهــل نفســها إلقامــة
حــوار بــن الســلطة واحلريــة بمفهومهــا الســيايس التــي تتكفلهــا القوانــن وحتــرص عــى
وجودهــا ،فكأهنــا تعلــن للغــر بأهنــا وصلــت إىل مرحلــة النضــج الســيايس والقانــوين،

يقــول امــر املؤمنــن  :احلريــة منزهــة مــن الغــل واملكــر( ،)40والدولــة بذلــك ترعــى

جمموعــة القواعــد القانونيــة العامــة و املجــردة اآلمــرة و املكملــة و امللزمــة ،فاحلريــة
هــي الــرط االول يف املســؤولية ســواء تعلــق االمــر باملســؤولية امــام اهلل او القانــون
او الضمــر أعنــي ( املســؤولية االخالقيــة) بمعناهــا املجــرد ،فاحلريــة اســاس املســؤولية
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فهــي اذن رشط قيــام االخــاق نفســها( ،)41الن املكــره عــى فعــل مــا ،الخيضــع للمســألة

القانونيــة ،وهــو مبــدأ ثابــت ايضــا يف الرشيعــة االســامية « فالــرورات تبيــح
املحظــورات « فمســلوب احلريــة كاملكــره املجــر عــى اتيــان عمــل او تــرك آخــر ،ويف كال
احلالــن اليكــون خاضعــا للمســالة القانونيــة ،النــه وببســاطة مل يصــدر عنــه الفعــل عــن

قصــد واختيــار ،ومــن هنــا استشــعر فقهــاء القانــون احلاجــة اىل مقاصديــة معينــة خاصــة

يف عمليــة االصــاح الترشيعــي والقانــوين( ،)42بعــد ان اصبحــت املقاصــد االصليــة يف

اطارهــا العــام مفضيــة اىل النتيجــة ذاهتــا يف رضورة االصــاح.

مفهوم املؤسسات االجتماعية عند امري املؤمنني 
ادراك املصالــح االجتامعيــة عنــد امــر املؤمنــن  يبــدا وينتهــي باملؤسســة

االجتامعيــة او املؤسســات االجتامعيــة العادلــة ،التــي البــد وهلــا ان تكــون هادفــة الجيــاد

العدالــة باعتبارهــا مؤسســة للحريــات واحلقــوق الفرديــة يف جمتمــع منظــم وحــر،

وعنــد ذلــك يكــون هــذا املجتمــع ويف ظــل ظــروف احساســه باحلريــة واملســاواة داعــا

للمؤسســات التــي حتقــق لــه هــذا املقــدار مــن العدالــة ،والتــي كونــت بمجملهــا صــورة
البنيــة االساســية ( الدســتور) الــذي ينظــم املؤسســات واالفــراد عــى حــد ســواء وجيعلها

هادفــة لتحقيــق االســتقالل الــذايت لــكل شــخص يقــول  « :وإن أفضــل قــرة عــن

الــوالة اســتقامة العــدل يف البــاد ،وظهــور مــودة الرعيــة» (.)43

متثــل النصــوص القانونيــة التــي وصلــت الينــا يف عهــد االمــام عــي  لالشــر

النخعــي قمــة االشــتغال القانــوين ببعــده الســيايس االصالحــي فهــي تشــر إىل منطلقــات
وركائــز كانــت غائبــة يف الوعــي القانــوين مــن قبيــل نظريــة التعايــش يف االســام ،والتــي

زرعاهــا ورعاهــا الرســول األكــرم  أيــا رعايــة ،حتــى اصبحــت مثــار اعجــاب
مفكــري االنســانية واصحــاب االلبــاب منهــم ،قــال العالمــة الفرنــي جوســتاف
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لوبــون :رأينــا مــن آي القــرآن أن مســاحمة حممــد لليهــود والنصــارى كانــت عظيمــة
للغايــة ( ،)44وقــد جتســدت تلــك املبــادى يف ســلوك وافــكار امــر املوحديــن عــي بــن

ايب طالــب  ايــا جتســيد ،فهــو القائــل يف عهــده املشــهور ملالــك األشــر »:وأشــعر
قلبــك الرمحــة للرعيــة واملح ّبــة هلــم واللطــف هبــم ،وال تكونّــن عليهــم ســبع ًا ضاريــ ًا

تغتنــم أكلهــم ،فإهنــم صنفــان إ ّمــا أخ لــك يف الديــن أو نظــر لــك يف اخللــق ،يفــرط
الزلــل وتعــرض هلــم العلــل ،ويؤتــى عــى أيدهيــم يف العمــد واخلطــأ ،فأعطهــم
منهــم ّ
حتــب أن يعطيــك اهلل مــن عفــوه وصفحــه»(،)45
مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي
ّ
وذلــك ُيظهــر بوضــوح اخلطــاب املألــوف منــه  املؤيــد ملبــادئ العدالــة يف احلريــات

االساســية ملختلــف االنتــاءآت العرقيــة والدينيــة االساســية املتســاوية واملســاواة املنصفــة

يف الفــرص ومجلــة الواجبــات الطبيعيــة لالفــراد الالزمــة لدعــم املؤسســات العادلــة،
التــي تنــادي هبــا النظريــات احلديثــة ملفهــوم العدالــة باعتبــاره قيمــة انســانية واخالقيــة

( ،)46وقــد رضب االمــام عــي  اروع امثلــة توفــر الدولــة للحريــات االساســية (

الشــخصية والسياســية)( )47واالقتصاديــة وغريهــا.

وهــو بذلــك يؤســس اىل مفهــوم قانــوين ضامــن للتعايــش بــن االفــراد االحــرار

واملكونــن للجامعــة ( ســواء كانــت اجلامعــة اســامية خالصــة ام فيهــا جمتمعــات غــر
اســامية) يف رقعــة جغرافيــة معينــة ،يف وقــت مبكــر جــدا مــن تاريــخ العقــل القانــوين،
اليكتفــي بمجــرد رعايــة الســلطة للرمحــة واملحبــة واللطــف يف التعامــل مــع الرعيــة

وبجميــع مكوناهتــا املختلفــة ،بــل يدعــو اىل االنطــاق مــن الــذات ،باعتبارهــا مســؤولة

عــن اختياراهتــا ،االنطــاق مــن القلــب ،لتبــدأ بزراعــة احلــب والرمحــة واللطــف ،حتــى
يتحــول ذلــك احلــب الــذي يســع مجيــع مكونــات النســيج االجتامعــي إىل ملكــة ،فتحــب
الرعيــة بتعدديتهــا وحريتهــا ح ّب ـ ًا متواص ـ ً
ا و نابع ـ ًا مــن القلــب ،ذلــك أن أي ترشيــع
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متعلــق بتنظيــم حيــاة اإلنســان وســلوكه داخــل اجلامعــة؛ يكــون يف أصــل وضعــه مبنيــا

عــى غايــة يريــد واضعــه حتقيقهــا يف حيــاة املخاطبــن هبــذا القانــون ،وتلــك الغايــة هــي
املقصــودة مــن ترشيعــه ووضعــه يف مجلتــه وتفاصيلــه؛ ال فــرق بــن أن يكون هــذا القانون

قانونــا وضعيــا أو كان ترشيعــا ســاويا (.)48

(ح ِســن) ويمكــن للشــخص ان يؤديــه
ان تطبيــق العــدل باعتبــاره قيمــة اخالقيــة َ

بصــورة وجدانيــة ذاتيــة بعيــدا عــن املصلحــة املتحصلــة مــن فعــل ماهــو عــدل أي

باعتبــاره واجبــا عقليــا ولكــن هــذا الواجــب العقــي هــو ذاتــه خــر االنســان اذ لــوال

تعــدد الواجبــات العقليــة التــي يكــون فعلهــا لذاهتــا حســن مــع توفــر االرادة ملــا تعرفنــا
عــى القيــم االخالقيــة املوجبــة خلــر االشــخاص بغــض النظــر عــن مــدى فائــدة هــذا
اخلــر يف صــاح الفــرد او املجتمــع بمعنــى ان الواجــب العقــي هــادف اىل اخلــر باملعنــى

املجــرد العقــي بعيــدا عــن املنفعــة التــي جيلبهــا االيــان بذلــك اخلــر عــى مســتوى الفــرد

وهــو بذلــك يوافــق الطبيعــة البرشيــة ،ومــن املثــر لالنتبــاه ان هــذه االفــكار هــي ذاهتــا
االفــكار التــي نــادى هبــا فالســفة عــر االنــوار ،ومــن ذلــك يظهــر أن هنــاك مواطــن

شــبه والتقــاء حيمــل عــى الظــن بــأن مــا بــن التفكــر الفلســفي يف اإلســام وفلســفة
العــر احلديــث ،ويف تشــابه األفــكار واآلراء رضبــا مــن النســب والقرابــة.

اال ان احلضــارات احلديثــة ،و احلضــارة األوروبيــة الغربيــة عــى وجــه اخلصــوص،

التــي عــرف عنهــا أهنــا أخــذت مــا أخــذت مــن إرث وتــراث الثقافــات واحلضــارات
الســابقة عليهــا ،وبالــذات احلضــارة اإلســامية ،قــد تنكــرت لــكل ذلــك اإلرث

والــراث ،وأغفلتــه وتعمــدت إغفالــه ،وأعطــت لنفســها صفــة احلضــارة ،وحاولــت
احتــكار هــذه الصفــة لذاهتــا ،وعرفــت احلضــارة عــى أســاس أهنــا نقيــض التوحــش ،يف

داللــة عــى تقريــب صفــة التوحــش باملجتمعــات التــي تقــع خــارج الغــرب.
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ان اهلــدف االســايس للمؤسســات االجتامعيــة عنــد امــر املؤمنــن تاســيس مبــدا

احــرام االنســان لالنســان عــى اختــاف االعــراق واالديــان أي محايــة احلريات االساســية

اخلاصــة فيــا يتعلــق باالنتــاء واهلويــة يف ظــل قانــون متفــق عليــه بــن مجيــع افــراد املجتمــع
وتوفــر القــدر املناســب واملتســاوي جلميــع االفــراد لتحقيــق فــرص منصفــة وصــوال اىل

بلــوغ مســتوى االســتقالل االجتامعــي واالكتفــاء الفــردي احلــر واالرادي.

مفهوم احلريات االساسية
ربــا يــرى بعــض الدارســن ان مصطلــح احلريــات مــن املصطلحــات احلديثــة،

لكــن ذلــك مــن التجنــي عــى الفلســفة السياســية االســامية بمــكان ،اذ تداولــت هــذه
الفلســفات مصطلــح احلريــة بشــكل مل نعهــده يف الفلســفات احلديثــة اليــوم ،وان كان
ثمــة مائــز للفكــر الســيايس االســامي هــو ذلــك التاثــر يف الفلســفة االوربيــة احلديثــة

خاصــة يف جمــال فكــر احلريــات ،وعــى ســبيل املثــال فــان اغلــب نظريــات الفيلســوف

مانؤيــل كانــط يف كتابــه ( نقــد العقــل املحــض) جــاءت كمحاولــة لفهــم كتــاب (هتافــت
الفالســفة) للغــزايل ،ونقــد «كانــط» للميتافيزيقــا يف القســم الثالــث مــن كتابــه واملعنــون

باجلــدل املتعــايل ،فهــذا النقــد جــاء مطابقــا ملــا ورد يف كتــاب التهافــت للغــزايل مــن دون أن

يتقــدم عليــه خطــوة واحــدة ،وأمــا نظريــات «كانــط» عــن الزمــان واملــكان واألحــكام ،كام

وردت يف القســم األول مــن كتابــه الســالف الذكــر ،القســم املعنــون باحلساســية املتعاليــة،
فهــذه النظريــات متثــل خالصــة الــراع يف الفكــر اإلســامي بــن مــا يســمى بعلــاء

الــكالم مــن جهــة ،وفالســفة اإلســام مــن جهــة أخــرى ،كــا وردت كذلــك عنــد الغــزايل

يف كتابيــه (التهافــت) و(معيــار العلــم) ،وبشــأن مــا حتــدث بــه «كانــط» يف القســم الثــاين
مــن كتابــه املذكــور ،القســم املعنــون بالتحليــل املتعــايل ،واملتعلــق بمشــكلة العليــة ،فإنــه

وإن ادعــى أنــه يــرد عــى ديفيــد هيــوم ،إال أنــه ينتقــد موقــف الغــزايل مــن عالقــة الســبب
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باملســبب ،باعتبــار أن فلســفة هيــوم ،تعتمــد أوال وأخــرا عــى حتليــل املســألة الســابعة
عــر مــن التهافــت ،هلــذا فــإن نقــد «كانــط» ليــس جديــدا ،إذ اعتمــد فيــه عــى نظريــة

األحــوال الكالميــة ،التــي رفضهــا الغــزايل يف هتافتــه حفاظــا عــى منهجــه اجلــديل(.)49

ان التاكيــد عــى مصطلــح احلريــات يف الفكــر االســامي يســتدعي اســتحضار

النــاذج الواقعيــة لتطبيقــات مفهــوم احلريــة يف احليــاة السياســية االســامية ،وكذلــك

مقومــات التعايــش املســتدام ،باالضافــة اىل تثبيــت مفهــوم
احلديــث عــن خلــق فــرص ّ
اصالــة التعدديــة ،وواقعيــة ،وعدالــة وعقالنيــة التعامــل معهــا ،إضافــة إىل معاجلــة

وتصحيــح النظــرة إىل كل مــن الــذات واآلخــر ،بتأكيــد وحــدة األصل االنســاين يف قوله:

فإهنــم  -أي النــاس  -صنفــان إمــا أخ لــك يف الديــن أو نظــر لــك يف اخللــق( ،)50يعتــر

حالــة واعيــة للتنظيــات القانونيــة التــي شــهدها العــامل حــدد اطرهــا العامــة واوضــح

مرتســات تفصيالهتــا االمــام عــي  يف فــرة خالفتــه عــى املســلمني ،لتجســد الواقــع
القانــوين والترشيعــي للفكــر االســامي ببعــده التنظيمي ،النــه  ادرك ماســتؤول اليه
االمــور ان اســتطاع الفكــر االمــوي تعميــة الفلســفة احلقيقيــة للترشيعــات االســامية،
فقــد بــدأ معاويــة بــن ايب ســفيان يشــيع عقيــدة اجلــر يف صفــوف االمــة كبديــل رســمي

عــن نظريــة احلريــة واالختيــار ،وخطبتــه بجنــوده يف صفــن( )51خــر دليــل عــى الفلســفة
التــي يرمــي اىل تثبيتهــا يف العقــل القانــوين والســيايس االســامي ،وســار عــى هــذا النهــج

اتباعــه مــن بعــده.

ويف هــذا العهــد ايضــا اشــارة إىل عــدم جــدوى املعرفــة باالنــا واالخــر ومــن ثــم

خلــق حالــة التعــاون يف اطــار التعــدد ،مــا مل يعـ ّـزز بتكريــس حقــوق خمتلــف الفــروق
االجتامعيــة ،وجتنــب اإلرضار هبــا ،و بتوليفاهتــا املختلفــة يقــول :وال تكونــن عليهــم

يؤصــل 
ســبع ًا ضاري ـ ًا  -أي ترضهــم  -تغتنــم أكلهــم  -أي هتضــم حقوقهــم ،ثــم ّ
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العفــو والصفــح خللــق األرضيــة اخلصبــة للتســامح والتعايــش بقولــه :يفرط  -أي يســبق
الزلــل  -وتعــرض هلــم العلــل  -أي علــة األعــال الســيئة،
 -منهــم  -أي مــن النــاس ّ -

ويؤتــى عــى أيدهيــم يف العمــد واخلطــأ  -وهــذا طبيعــة اإلنســان  ،-فأعطهــم مــن عفــوك
وصفحــك...و التندمــن عــى عفــو( - )52إذ العفــو أحســن عاقبــة مــن االنتقــام ،والن

اهلــدف احلفــاظ عــى اســتقرار االوضــاع يف ظــل العدالــة كقيمــة اخالقيــة ،اذ ان هــدف

الترشيــع حتقيــق تلــك املقاصــد( ،)53ومقاصديتــه هنــا اســتباب االوضــاع السياســية يف
جمتمــع متعــدد االنتــاءآت العقائديــة ،وال يمكــن ان يتكفــل غــر القانــون يف اجيــاد ذلــك

االســتتباب املنشــود كقصــد غائــي للتنظيــات القانونيــة باختالفهــا.

وهــذه بمجموعهــا تاصيــات كافيــة الرتســام مفهوم العدل عند الســلطة السياســية

أو القضائيــة ،باعتبــار ان كليهــا لــه اســهام واضــح يف كينونــة احلالــة القانونيــة ،فمجــرد

التعــدد يف اثنيــات املجتمــع االســامي وغــره اليوجــب اجلــور اىل جهــة او مكــون مــن

مكوناتــه ،اذ يبقــى توخــي العــدل معيــارا الســتبيان احلــق وفــرز الباطــل مــادام حمكومــا
بقانــون األســام وســنته ،يقــول  :فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي

ـب أن يعطيــك اهلل مــن عفــوه وصفحــه ،ولعلــه اشــار يف خطبــه اخــرى اىل هــذا
حتـ ّ

بمقومــات التعايــش وحتديــد ًا بــا يتع ّلــق بإنصــاف النــاس والصــر
املفهــوم بــا يرتبــط ّ
عــى حوائجهــم ودون متييــز :أنصفــوا النــاس مــن أنفســكم واصــروا حلوائجهــم فإنكــم

خـ ّـزان الرعيــة ووكالء األ ّمــة ،اذ الغايــة تاســيس حقــوق حتمــي احلريــات االساســية(،)54
فالبــد ان تُراعــى البعــد املقاصــدي يف فهــم النصــوص القانونيــة وتفســرها عــى اعتبــار
الشعيــة،
أن املقاصــد ال تُبحــث يف األحــكام ،ولكــن يف ثمــرات األحــكام ومآالهتــا َّ

وحتصيــل الثمــرات املرجــوة منهــا واملتمثلــة يف املصلحــة املأمــور جلبهــا ،واملفســدة
املطلــوب درؤهــا أو رفعهــا حــال التوقــع أو الوقــوع؛ وهــو أهــم تشــوف لــدى الشــارع
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مــن االهتــام بمجــرد معرفــة األحــكام ذاهتــا ،او انــزال العقوبــة يف مــن خيالفهــا (،)55
يقــول الشــاطبي« :ألن األعــال الرشعيــة ليســت مقصــودة ألنفســها ،وإنــا تقصــد هبــا

أمــور أخــرى هــي معانيهــا وهــي املصالــح التــي رشعــت ألجلهــا»(.)56

ان اســتقامة العــدل ال حيــول دون كتــم خترصــات املعارضــة السياســية فحســب ،بــل

تعمــل عــى تبــادل االحــرام الالئــق بــن املجتمــع احلــر والســلطة السياســية ،وهــو أكثــر
تقدم ـ ًا مــن وجــود حالــة الوئــام االجتامعــي ،قــال :إن أفضــل قـ ّـرة عــن الــوالة -
املوجــب لفــرح واطمئنــان الــوالة  -اســتقامة العــدل يف البــاد ،)57(-فيأمــن ّ
كل إنســان

للعدالــة املط ّبقــة فــا يتعــدّ ى بعــض الرعيــة عــى اآلخــر فينتعــش التعايــش  -وظهــور

مــو ّدة الرعيــة  -أي ح ّبهــم للدولــة  ،-وإهنــم ال تظهــر مو ّدهتــم إال بســامة صدورهــم -
بســبب تكريــس العــدل ،وهنــا تــايت اجابــة التســاؤل الكبــر الــذي اطلقــه رولــز يف كتابــه

( نظريــة يف العدالــة) حــول ســبب اندفــاع النــاس اىل االهتــام بالعدالــة ،فليــس الســبب
بمجــرد
الــذي اورده فريــان كافيــا لتربيــر ذلــك االهتــام( ،)58فاإلمــام  مل يكتــف
ّ
إرســاء أســس العدالــة كقيمــة اجتامعيــة يف جمتمــع حــر ،بــل يدعــو للتعامــل والتعاطــي

ـب الصــادق الــذي يســتند إىل العدالــة ،أي حمبــة العــدل بذاتــه ال ألجــل
عــى أســاس احلـ ّ
منفعــة ثانيــة ،ومــن ثــم حــب مــن يعمــل عــى وجــوده ،وهــو مــن قبيــل اعــرف احلــق

تعــرف اهلــه ،وهــو  بذلــك يشــر بوضــوح اىل اعتبــار العــدل انصافــا أي باعتبــاره
قيمــة اخالقيــة اوال وبالدرجــة االســاس ،قبــل اعتبــاره قيمــة قانونيــة هتــدف التنظيــات
والرشائــع اىل توخــي غاياتــه.

ســار امــر املؤمنــن  يف اثبــات مقاصديــة الترشيعــات والقوانــن يف طريــق

جديــد ،فاحتــا البــاب عــى مرصاعيــه للولــوج اىل هــذه املقاصــد الرشعيــة ،فهــو يريــد

ان يؤســس للعدالــة كقيمــة مركزيــة يف جممــل الصــورة القانونيــة ،بعيــدا عــن شــخصنة
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القانــون او الســلطة ،النــه ادرك ومــن البدايــة ان الفكــر الــذي ينطلــق منــه االمويــن

حيــاول ترويــج نظــام خــاص مــن القيــم حيتــل فيــه الســلطان موقــع القيمــة املركزيــة(،)59
ومــن هنــا تــرر الصفــة اإلنســانية للعدالــة حينــا ختضــع عالقاهتــا ملجموعــة مــن املبــادئ

واملؤسســات القانونيــة مــن أجــل حتقيــق اخلــر ،وهــو مــا يتطلــب بالــرورة تغــر وظيفة
الدولــة التقليديــة املكلفــة باحلراســة واألمــن ،إىل الوظيفــة اجلديــدة املتمثلــة بفكــرة
الدولــة احلانيــة القائمــة عــى حتقيــق اخلــر ملواطنيهــا وجلميــع البــر ،بفعــل انتشــار

أفــكار املســاواة والعــدل التــي ختطــت احلــدود الوطنيــة إىل نطــاق انســاين اوســع ،ومــا
يصاحــب ذلــك مــن اعتبــار هــذه القيــم رضوريــة لتحقيــق الســام واألمــن ،انطالقــا

مــن مبــدأ الســيادة بصفتهــا مفهوم ـ ًا قانوني ـ ًا ،والعــدل باعتبــاره انصافــا للمجتمــع ،اي
اعتبــار العــدل قيمــة اخالقيــة بالدرجــة االســاس ،لذلــك أدت العالقــة بــن املفاهيــم

القانونيــة والعالقــات االجتامعيــة املؤثــرة إىل انفصــال املفاهيــم القانونيــة عــن الوقائــع

كــي تصبــح مســتقلة عنهــا متامـ ًا ،حيــث احلــق يف الترشيــع وحتقيــق العدالــة وغريهــا مــن
مضامــن تصبــح اخالقيــة بصــورة ادق ممــا كانــت عليــه مــن قبــل ،فــان اســمى الدوافــع

االخالقيــة الرغبــة يف فعــل ماهــو حــق وعــادل ملجــرد كونــه حقــا وعــدال دونــا حاجــة اىل
اي توصيــف آخــر( ،)60وذلــك هــو جوهــر احلــق يف نظريــة امــر املؤمنــن  القانونيــة،

والتــي تعتــر احلــق والعــدل قيــم البــد مــن حتقيقهــا بدوافــع انســانية حتتمهــا الفطــرة،
ومــن دون توصيفــات اخــرى ربــا تشــر اىل دوافــع واســباب اخــرى لــرورات معينــة

بعيــدة عــن تلــك املقاصــد االساســية لوجــود هــذه املعــاين يف فلســفة الترشيعــات ،قــال
ــك ،و ِمــن َخاص ِ
ِ
ِ
ِ ِ
أمــر املؤمنــن ِ ِ َ 
ــة َأ ْهلِ َ
ــك،
َّ
ــن َن ْفس َ َ
َّــاس م ْ
«أنْصــف اهللَ َوأنْصــف الن َ
ِ
ومــن َلـ َ ِ ِ
ـكَ ،فإِ َّنـ َ
ـن َر ِع َّيتِـ َ
ـك إِالَّ َت ْف َعـ ْـل َت ْظلِــم»(.)61
ـك فيــه َهـ َـوى مـ ْ
ََ ْ
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املطلب الثاني :روح القانون ونظرية تطابق العدل واخلري عند اإلمام علي
ينطلــق امــر املؤمنــن  يف خطابــه مــن خــال تاسيســه ملــروع اجتامعــي عــادل

وايامنــه بــان هــذا املــروع قابــل للتطبيــق العمــي ،وهــذا بالــذات التحــول الرئيــي يف

الفلســفة السياســية ـ االخالقيــة املعــارصة التــي احالــت مســالة العدالــة اىل االخــاق

بــدال مــن السياســة ،وهــي بذلــك متثــل نســخة مطــورة ملقــوالت املــازق القديم والســؤآل
االكثــر احلاحــا :هــل العدالــة جــزء مــن اخلــر البــري ،ووفقــا لكلــات امــر املؤمنــن

 يصبــح اجلــواب باالجيــاب امــرا بدهييــا بمراجعــة بعــض فقــرات عهــده لالشــر
النخعــي او رســائله االخــرى اىل عاملــه يف االمصــار والتــي ينبــه فيهــا اىل رضورة العــدل
بــن الرعيــة بمختلــف اعراقهــم وادياهنــم فهــم «امــا اخ لــك يف الديــن او نظــر لــك يف
اخللــق» وذلــك بطبيعــة احلــال ناظــر اىل انصــاف اخالقــي باعتبــار االشــراك يف االنســانية
اوال وقبــل كل يش.

يشــمل مصطلــح التعايــش جوانــب متعــددة ومتداخلــة ،فبــد ًا مــن تعايــش االنســان

مــع ذاتــه ،اىل تعايشــه مــع افــراد آخريــن مــن مجاعتــه او مــن غريهــا ،مــرورا بتعايــش

اجلامعــة مــع الفــرد العضــو فيهــا او مــع الفــرد مــن اجلامعــات األخــرى ،وايضــا التعايــش
بــن اجلامعــات األفقيــة كـــ (املؤسســات واهليئــات والنقابــات) والعموديــة كـــ (األديــان،
واملذاهــب والطوائــف والقوميــات) ،والتعايــش بــن األكثريــة أو األغلبيــة مــع األقليــة

أو األقليــات مــن جهــة اخــرى.

فاحلاجــة إىل التعايــش رضورة أينــا وجــدت عالقــة بــن افــراد املجتمــع ،وهــي

مســؤولية مشــركة اطــراف ذلــك املجتمــع ،وعمليــة التعايــش تبــدأ مــن قيــم االنســان

التــي يؤمــن هبــا وصــوال اىل طبيعــة تقييــم الفــرد لذاتــه ،ومــدى امكانيتــه يف إقــرار حالــة

التعايــش مــع ذاتــه اوال ،فالتعايــش يبــدأ مــن دائــرة الــذات ويمتــد ليؤثــر ،ويتأثــر بجميــع
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والتنوع
احلــاالت املختلفــة ،فاألصــل االنســاين واحــد ،واجلميع مكرمــون ،واالختــاف
ّ

والتعــدّ د يف اللغــات واأللــوان مــن آياتــه ومعجزاتــه للعــامل ،ومــدار ادراك هــذا الواقــع

هــو التجربــة االنســانية يف احلكــم عــر التاريــخ ،ولعــل هــذا االجتــاه يمكــن التامســه يف
كلــات امــر املؤمنــن  قــال :اعلــم يــا مالــك ،إين قــد وجهتــك إىل بــاد قــد جــرت
عليهــا دول قبلــك مــن عــدل وجــور ،وإن النــاس ينظــرون مــن أمــورك يف مثــل مــا كنــت

تنظــر فيــه مــن أمــور الــوالة قبلــك ،ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول فيهــم( ،)62وبالرغــم

مــن اعتقــاد البعــض ان اخضــاع اعــى ســلطة سياســية اىل حــدود قــوة القانــون اليعــدو
اال ان يكــون فكــرة نظريــة سياســية معياريــة( ،)63ومــن ثــم اســتتباع هــذا االعتقــاد عــدم

تبنيهــا ملفاهيــم حقــوق االنســان والتعايــش املجتمعــي اســقاطا عــى جتربــة الكنيســة
الكاثوليكيــة التــي رفضــت االقــرار بحقــوق االنســان واملواطــن اذ مل تعتمــد اوال عــى

االقــرار بحقــوق اهلل( ،)64أي اهنــا ختضــع ملجموعــة مــن الــروط واملحــددات العرفيــة
املختلفــة باختــاف املجتمعــات ،اال ان هــذه الفكــرة كانــت يف صلــب وظيفــة احلاكــم

بمثاليــة مفرطــة يف طبيعــة حركتــه عنــد عــي بــن ايب طالــب  ،يف جتســيد واقعــي
لالفــكار السياســية بصيغتهــا املثــى.

فــإذا كانــت التعدديــة واالختــاف يف الظواهــر والتجليــات مــن آياتــه ســبحانه

وتعــاىل ،وهــي األصــل يف احليــاة ؛ فــا هــو االســلوب االمثــل للتعامــل بــن تلــك
املكونــات التعدديــة يف ضــوء التطابــق املفــرض بــن العــدل واخلــر ،ومــدى امكانيــة

يمهــد للتفاهــم ،والتقــارب ،والتعــاون،
حتقيــق ذلــك ،والن مفهــوم اخلــر عــادة مــا ّ

وكل ذلــك مقدمــات يف غايــة االمهيــة وصــوال اىل حالــة التعايــش ،كــا يف قولــه تعــاىل:
وتعانــوا عــى الــر والتقــوى وال تعاونــوا عــى اإلثــم والعــدوان ،ويف احلديــث الرشيــف

عــن الرســول األكــرم  :خــر النــاس مــن ينفــع النــاس ،وكل هــذه االشــارات تؤكــد
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عــى ان مفهــوم التعدديــة هــو األصــل ،وهــو باإلضافــة لكونــه جمــاال لظهــور حــاالت
االبــداع يف املجتمــع كذلــك هــو جمــال إلختبــار قــدرة الفــرد عــى االندمــاج يف املجتمــع،

وقدرتــه ايضــا عــى التنافــس اخلــاق لتحقيــق ذلــك املبــدا.

مقاصدية االخالق عند االمام علي 
تصــور امــر املؤمنــن  للعدالــة اخالقــي بالدرجــة االســاس ويعتمــد عــى

معايــر اخالقيــة وتطبيقاهتــا العمليــة ويمكــن فهــم صيــغ االســتقرار االجتامعــي التــي

هيــدف خطابــه  الجيادهــا مــن خــال املفهــوم االخالقــي للعدالــة الــذي يقــدم
رعويــة الســلطة وتبنيهــا ملجمــل الفعاليــات االجتامعيــة عــى القــر الســيايس ـ القانــوين

لتطبيقــات مفهــوم العدالــة وهــو بذلــك يقــدم االعتبــارات االخالقيــة بصــورة مســتقلة
ملعاجلــة الظلــم االجتامعــي ،التوزيــع العــادل للثــروة ،التنافــس الطبقــي ،االنتــاء
االيدلوجــي ،حريــة التعبــر ،حريــة الديــن ،املعارضــة السياســية ،هــذه الفلســفة اثــارت
انتبــاه فالســفة عــر التنويــر االوريب ،يقــول الدكتــور مصطفــى عبــد الــرزاق « :فــإن

الناظــر فيــا بــذل الغربيــون مــن جهــود يف دراســة الفلســفة اإلســامية وتارخيهــا ،ال

يســعه إال اإلعجــاب بصربهــم ونشــاطهم ،وســعة إطالعهــم ،وحســن طريقتهــم» (.)65
يقــوم اإلســام النظــرة إىل الــذات وجيعلهــا يف ميــزان خــاص خاضــع البجديــات

مقاصــده أوالً ،ويصحــح النظــرة اىل اآلخــر باعتبــار عــدم ظهــور االنــا ( الســالبة) يف
صحيفــة القيــم االخالقيــة الداعيــة اىل االيثــار والتامهــي يف االخــر ثانيـ ًا ،ويمهــد اىل حالــة

الوعــي بــرورة التعدديــة يف أي جمتمــع ثالثـ ًا ،ومــن ثــم يســاعد عىل اجيــاد متط ّلبــات حالة

التعايــش رابعـ ًا ،فنكــون امــام اطــوار مصححــة حلالــت التحجيــم والتضخيــم التــي تنتــاب
النفــس االنســانية ســوا ًء يف النظــرة إىل الــذات أو إىل األخــر ،مــن خــال تأصيــل وحــدة
األصــل االنســاين ،قــال امــر املؤمنــن  :النــاس صنفــان امــا اخ لــك يف الديــن او نظــر
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لــك يف اخللــق ( ،)66وهنــا حيــق لنــا التســاؤل :أليــس ذلــك قمــة التســامح املنشــود لدعــم
وترســيخ التعايــش ،ومــن ثــم حصــول التطابــق بــن دواعــي اخلــر ،ومبــادى العدالــة

التــي هيــدف القانــون اىل حصوهلــا واقعــا معاشــا بــدل وجودهــا كفكــرة خاضعــة للمعايــر
االجتامعيــة املختلفــة ؟ ،ولعــل هــذا اجلانــب مــن النظريــة القانونيــة المــر املؤمنــن  مل

يكشــف عنــه النقــاب بالصــورة التــي يكــون فيهــا مســامها يف بلــورة مفاهيــم سياســية تُشــبع
فلســفة التعدديــة باطارهــا القانــوين اال يف العصــور املتاخــرة التــي تلــت حصــول نظرياتــه

السياســية ـ القانونيــة يف الواقــع اخلارجــي ،وهــو مايعــر عنــه رولــز بعبــارة يراهــا مكافئــة

عــن مــدى :قــدرة عقائــد معقولــة متناقضــة بعمــق عــى التعايــش واالمجــاع عــى صــواب

التصــور الســيايس الي نظــام قانــوين ( ،)67وهــو فهــم يقــرب كثــرا مــن اعتقادنــا اليــوم

بامكانيــة حتقــق مرشوعيــة سياســية يف جمتمعــات تعدديــة مــن خــال رشوط قانونيــة الزمــة
للســلطة السياســية مــن خــال مــرر اخالقــي لفــرض تلــك القوانــن يــايت يف مقدمتهــا

اعتبــار العدالــة كانصــاف او حتقيــق العدالــة باعتبارهــا قيمــة اخالقيــة تلتــزم هبــا الســلطة

السياســية بذلــك االعتبــار وليــس باعتبــار الزامهــا القانــوين الــرف.

وقــد جســد جــون رولــز كل ذلــك مــن خــال تبنيــه ملبــدا التعاقــد الدســتوري

بــن احلاكــم والرعيــة بحيــث يكــون كل فــرد متاثــر حياكــم بكفــاءة اعتــادا عــى الــراي
القائــل بــان رؤيــة املــرء للقانــون منســجام عــى نحــو مقبــول مــع اســباب منطبقــه عليــه
ومــن منطلــق مصاحلــه( ،)68فــا يمكــن بعــد ذلــك ان يكــون التطابــق اال يف اطــار اخلــر
والعدالــة هلــا وجــه واحــد ُيعــر عنــه القانــون الــذي يضعــه يف حيــز التطبيــق جمموعــة

حمرتمــة مــن القضــاة ،ومــن هنــا جــاء تاكيــد امــر املؤمنــن  يف عهــده عــى اختيــار

دقيــق للقضــاة الهنــم الوســيلة االوىل لتحقيــق مصالــح االفــراد اخلاضعــن بــاالرادة
للقانــون ،قــال :ثــم ال قــوام هلــم ( )69اال بالقضــاة والعــال والكتــاب ،ملــا حيكمــون
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مــن املعاقــد [العقــود] وجيمعــون مــن املنافــع ،ويؤمتنــون عليــه مــن خــواص األمــور

وعوامهــا ( ،)70وقولــه  ،جيمعــون مــن املنافــع ،هــو ماقصــده ميتشــلامن االنســجام

عــى نحــو مقبــول مــع اســباب انطبــاق اخلضــوع للقانــون مــع املصالــح الفرديــة.

خطاب االستقرار عند امري املؤمنني 
هاجــس االســتقرار االجتامعــي احــد الركائــز االساســية للخطــاب الســيايس ـ

االخالقــي عنــده  وهــو احــد املالمــح العامــة لوجهــات النظــر القائلــة بالعقــد

االجتامعــي ( النظريــة االكثــر شــيوعا يف فلســفة االنــوار) فهــو يــرى ان حتقيــق العدالــة

بــن الرعيــة البــد وان يكــون عــر وجــود مؤسســات سياســية ـ قانونيــة ،يقودهــا افــراد
متســاوون يف يف القيمــة االخالقيــة واالجتامعيــة وبذلــك فانــه ينظــر اىل العدالــة بوصفهــا

معايــر اخالقيــة حاكمــة عــى عمــل املؤسســات اهلادفــة اىل بلــوغ حالــة االســتقرار

االجتامعــي يف ظــل جــو مــن التعــاون الســلمي واملنتــج ومــن ثــم امــكان الوصــول اىل

حالــة انعــدام القــر الســيايس لتحقيــق العدالــة.

أعلــن اإلســام املســاواة بــن النــاس يف القيمــة اإلنســانية املشــركة ويف احلقــوق
ُــون
املدنيــة وشــؤون املســؤولية واجلــزاء واحلقــوق العامــة عندمــا أعلــن أن :ا ُْل ْؤ ِمن َ

إِ ْخـ َـوةٌ )71(ووضــع اساســا للتفاضــل بينهــم فجعــل املعيــار مقــدار التقــوى فقــال :إِ َّن
َأكْرم ُكـ ِ
ـم ،)72( وســاوى اإلســام يف احلقــوق املدنية بــن الرجل واملرآة
ـم عنْــدَ اللَِّ َأ ْت َقا ُكـ ْ
ََ ْ
واعــرف هلــا بإنســانيتها كاملــة ،ومنحهــا األهليــة الكاملــة يف مجيــع ترصفاهتــا فالنســاء

شــقائق الرجــال ،كــا ســاوى اإلســام بــن املســلمني وغــر املســلمني يف املجتمــع فقــرر
أن لغــر املســلمني هلــم مــا للمســلمني مــن حقــوق وتطبــق عليهــم القوانــن نفســها التــي
ل إِ ْكـ َـرا َه ِف الدِّ يـ ِ
تطبــق عــى املســلمني ،كــا وكفــل احلريــات يف العقيــدة اذ َ
ـن،)73(
وكــا كفــل حريــة التعبــر ،فقــال :و ْل َتك ِ
ال ْ ِ
ــون إِ َل َْ
ون
ــر َ
ُــم ُأ َّمــ ٌة َيدْ ُع َ
ْ
َ
ــر َو َي ْأ ُم ُ
ُــن م ْنك ْ
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بِا َْلعــر ِ
وف َو َين َْهـ ْـو َن َعـ ِ
ـن ا ُْل ْن َكـ ِـر ،)74(واحلريــة الفكريــة هــي التــي كانــت أســاس ظهــور
ْ ُ
املذاهــب الفكريــة املتعــددة ،وضمــن احلريــة املدنيــة ،ويــراد هبــا أن تكــون لإلنســان حرية

التــرف يف أمــوره الشــخصية واملاليــة ،كــا ومل يمنــع احلريــة السياســية ،وحــق األمــة يف
اختيــار انســب االشــخاص لتســيري امورهــا احليويــة.

هــذه االفــكار جتســدت وبوضــوح يف النزعــة االنســانية التــي اتســمت هبــا كلــات

امــر املؤمنــن  ،ســواء مــا كان منهــا يف التوجيهــات والوصايــا االخالقيــة ،او تلــك

التــي تشــر اىل اجلانــب القانــوين والتــي هيــدف مــن وراءهــا اىل بيــان حكــم او اثبــات
حقيقــة مــا ،فاجلانــب االنســاين هــو القيمــة العليــا يف تنظيــم شــؤون املجتمــع ،وهــو

بذلــك خيلــق مرتســات صفــة الراعــي التــي وصفهــا رســول االنســانية  يف حديثــه
املشــهور (كلكــم راع )...خاصــة وإنــه يمثــل اعــى ســلطة ترشيعيــة ،تعنــى بســن القوانني

واالنظمــة ملختلــف التنظيــات واملظاهــر االجتامعيــة ،ومــن هنــا كان الربــط عنــده 

بــن العــدل واخلــر متــازم بــا حيقــق وحــدة االنتظــام يف خــط التكامــل ســواء عــى
صعيــد الفــرد او املجتمــع.

يف منظــور أمــر املؤمنــن فـ ّ
ـإن دائــرة العــدل أوســع ممّــا أوردهــا الفقهــاء أثنــاء

معاجلاهتــم القضائيــة ،فتحقيــق العــدل عنــده هــي الركــن القانــوين يف نظــام
ٌ
مســؤول عــن تطبيقاتــه احلياتيــة او جتلياتــه كمفهــوم
العالقــات االجتامعيــة فاملســلم

اجتامعــي ،فيجــب عــى اإلنســان املســلم أن ُيــؤ ّدي دوره يف حتقيــق مرتســاته العامــة التــي

ياطرهــا القانــون ،ونتيجــة هلــذه العالقــة املتبادلــة يقــوم نظــام العالقــات االجتامعيــة بــن
األفــراد ،والتــي يــايت يف مقدمتهــا نظامــي احلقــوق والواجبــات ،التــي حتكــم األفــراد

كوهنــم يعيشــون يف الوســط االجتامعــي ،أ ّمــا حـ ّـق اهلل فهــو الدائــرة الواســعة التــي تشــمل
ـع حلقــوق النــاس،
حـ ّـق املجتمــع ،فهــو غــر منفصــل عــن حقــوق النــاس ،بــل هــو تبـ ٌ
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وليــس العكــس .تأ َّمــل مــا يقولــه أمــر املؤمنــن « :جعــل اهلل ســبحانه حقــوق
عبــاده ُمقدِّ مــة حلقوقــه»( ،)75وهــو ربــط واضــح لفكــرة انســياق حــق الفــرد يف سلســلة

هنايتهــا حــق اهلل تعــاىل املتعــايل عــن أي منفعــة.

ان مصــدر حقــوق االنســان واملواطــن عنــد امــر املؤمنــن  ليــس يف ارادة كل

فــرد بــل يف ارادة املجتمــع املتحــرك يف اطــار الرشيعــة الضامنــة حلــق كل فــرد ،فمفهــوم
االنســان يف الرشيعــة هــو الكيــان املتفاعــل لتحقيــق املصلحــة العامــة التــي تعتــر حتقيــق

مصلحــة الفــرد يف طــول حتقيقهــا بــا يف ذلــك حريتــه يف حياتــه اخلاصــة كــا يف اختيــاره
االيــان بديــن مــن االديــان ،فاالنســان حــر يف كل ماخيتــاره مــادام االختيــار اليمــس حياة

املجتمــع الــذي يعيــش ويتحــرك يف اطــاره ،هــذه العالقــة بــن االنســان او الفــرد والدولــة

اشــبه ماتكــون بالتعاقــد ،يتــم مــن خــال هــذه العالقــة العيــش باحلريــة الشــخصية يف

اطــار جامــع حيــرم حريــة املجتمــع بافــراده ،وهــو مامتــت جتربتــه يف العقــل االســامي

خــال حكــم امــر املؤمنــن  وليــس حكــرا عــى العقــل االوريب بعــد عــر االنــوار

كــا يــرى اركــون( ،)76وهــو واضــح يف جممــل خطابــه االخالقــي ـ الســيايس وبصورة
خاصــة يف عهــده ملالــك االشــر الــذي يشــدد فيــه عــى جانــب احلريــات الشــخصية قــال:
واعلــم أنــه ليــس شــئ بأدعــى إىل حســن ظــن راع برعيتــه مــن إحســانه إليهــم ،وختفيفــه

املؤونــات عليهــم ،وتــرك اســتكراهه إياهــم عــى مــا ليــس قبلهــم ،فليكــن منــك يف ذلــك

أمــر جيتمــع لــك بــه حســن الظــن برعيتــك ،فــإن حســن الظــن يقطــع عنــك نصبـ ًا طويـاً،

 ،...وال تنقــض ســنة صاحلــة عمــل هبــا صــدور هــذه األمــة ،واجتمعــت هبــا األلفــة،
وصلحــت عليهــا الرعيــة .وال حتدثــن ســنة تــر بشــئ مــن مــايض تلــك الســنن فيكــون
األجــر ملــن ســنها .والــوزر عليــك بــا نقضــت منهــا( ،)77ويف ذلــك اشــارة اىل رضورة

اعطــاء احلريــة لالفــراد املجتمــع وعــدم اكراههــم عــى يش ليــس هلــم بــه قبــل ،واملحافظــة

عــى العــادات والتقاليــد املالوفــة لدهيــم.
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املبحث الثاني
العدالة كإنصاف

بعــد هنايــة احلــرب الكونيــة الثانيــة بــدأت الديمقراطيــات االوربيــة بمراجعــة

منظومــات الفلســفة السياســية واالجتامعيــة التــي انطلقــت منهــا يف التاســيس للنمــوذج
الليــرايل الديمقراطــي ،والتــي اتــكأت عــى مبــادئ وصيــغ معدلــة مــن نظريــة العقــد

االجتامعــي لروســو وغــره مــن فالســفة عــر االنــوار ،الذيــن اطلعــوا عــى فلســفة
الترشيــع لــدى االمــم االخــرى مــن خــال تبنيهــم للقطيعــة مــع الــراث الكنــي،
ويبــدو لنــا اليــوم ان ان جــاك روســو ومــن يف طبقتــه مــن فالســفة االنــوار اطلعــوا عــى
فلســفة وآراء االمــام عــي  ســواء يف القانــون او السياســة ،فــا يســتغرب الباحــث

بعــد ذلــك ان يســمع روســو يقــول :ماوجــدت يف التاريــخ مــا يســتحق كلمــة اســتاذ بتــام
مفهومهــا ســوى رجــل واحــد هــو عــى بــن ايب طالــب.

وقــد كان النــزاع الفلســفي حمتدمــا حــول التوافــق املفــرض بــن الليرباليــة كفلســفة

سياســية ومــا يســتتبعها مــن نظــم اجتامعيــة ،و مبــادئ العدالــة ومفاهيــم احلريــة
واملســاواة ومتظهراهتــا القانونيــة ،ومــن خــال الصياغــات املقرتحــة هلــذا التوافــق كان

الرتكيــز يتصاعــد عــى اعتبــار العدالــة مبــدأ اخالقــي قبــل ان يكــون مبــدأ ترشيعــي

هتــدف القوانــن اىل حتقيقــه يف الواقــع العمــي ،ويف ذلــك احالــة اىل ان فالســفة االنــوار

قــد اســتعملوا مبــادئ االســام كوســيلة لنقــد الكنيســة ( ،)78اذ تعتــر هــذه املنظومــة
التــي حتــدث مــن خالهلــا فالســفة عــر االنــوار تواصــا مــع املبــادى العامــة حلقــوق
االنســان يف االســام يف الوقــت الــذي اعتــرت قطيعــة ابســتمولوجيه مــع فلســفة

القــرون الوســطى.

444

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

وهبــذا االعتبــار الوجــداين ،اقــرح جــون رولــز نظريتــه يف العدالــة التي ركــز البحث

فيهــا بكتابــه ( نظريــة يف العدالــة) حيــث اعتــر حتقيــق العدالــة كأنصــاف رؤيــة سياســية
هادفــة اىل احــال القيــم واالخــاق كمحــور ارتــكازي للقوانــن والترشيعــات ذات
العالقــة بتحقيــق هــذا املبــدأ ،وافــرض ايضــا ان نظريتــه قابلــة للتحقيــق يف املجتمعــات
الليرباليــة ذات التقاليــد الديمقراطيــة وان كانــت رؤيتــه تلــك الختلــو مــن البعــد

الطوبــاوي ،املختلــف نوعيــا عــن عقــل االنــوار ،اذ الخيلــو الفكــر الغــريب مــن حمــاوالت
نقديــة ملبــادئ عقــل االنــوار ومقدماتــه ومواقفــه املعرفيــة.

نظريــة رولــز يف العدالــة تلقــي الضــوء بشــدة عــى الــراث القيمــي واالخالقــي

ا ُملؤطــر للمنظومــات القانونيــة يف الــراث القانــوين ـ الســيايس االســامي ،حيــث تعتــر

عــوده اىل تلــك ا ُملثــل ايت تدعــوا اليهــا االديــان الســاوية ،ومــن هــذا املبــدا اهتــم خصــوم
رولــز هــذه النظريــة بامليتافيزيقــا معتربيــن اهنــا غــر قابــل التحقــق يف املجتمــع الليــرايل،

ولذلــك نجــده ( رولــز) يشــدد عــى ( التطابــق بــن اخلــر واحلــق) يف اســتذكار قــري
لنظريــة ( كانــط) يف التطابــق ،وال يعــدم التاريــخ الســيايس ـ القانــوين نمــوذج آخــر

ســبق عهــد االنــوار وفالســفته ،تعامــل مــع هــذا املبــدأ مــن منطلــق القيمــة االخالقيــة ـ
واعتبــار حتققــه انصافــا للنــاس مــن الســلطة او احلاكــم ،قبــل ان ينظــر اليــه باعتبــاره مبــدا

قانــوين يتحقــق بمجموعــة مــن القوانــن والتنظيــات ـ متــت صياغــة مبادئــه يف العهــد
املشــهور المــر املؤمنــن  لــوايل مــر االشــر النخعــي ،ويف هــذا املبحــث ســنركز

عــى بيــان اهــداف رولــز املتمثلــة يف اظهــار ان جمتمعــا حســن التنظيــم قائــم عــى اســاس
العدالــة كانصــاف ممكــن واقعيــا ،ومــن خــال مطلبــن احدمهــا يتنــاول مفهــوم العدالــة

كانصــاف عنــد رولــز ،والثــاين اجلــذور الفلســفية لنظريــة رولــز يف العدالــة .والــذي
يتمظهــر يف كتابــات ورؤى الفيلســوف جــون رولــز (  1920م)(.)79
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وال غرابــة يف ذلــك االتــكاء مــن رولــز عــى مفاهيــم العهــد املشــهور المــر املؤمنــن

 ففكــرة الســببية لــدى الغــزايل هــي نفســها لــدى ديفيــد هيــوم ،ومذهــب الــذرات
الروحيــة لــدى ليبنتــز لــه مــا يامثلــه يف مذهــب اجلوهــر الفــرد لــدى فالســفة املســلمني

ومتكلميهــم ،وهنــاك صلــة وثيقــة بــن اســبينوزا والفكــر اإلســامي عــن طريــق
الرتمجــات الالتينيــة ،وعــن طريــق موســى بــن ميمــون ،ولــدى ابــن عــريب أفــكار هلــا مــا

يامثلهــا لــدى اســبينوزا ،والبــن ســينا أفــكار هلــا مــا يامثلهــا لــدى ديــكارت وغــره ،وال

نعــدم أن نجــد صلــة بــن ميتافيزيقــا الغــزايل وكانــط( ،)80وهــذه كلهــا جمــرد أمثلــة وليــس
حــرا للمجــاالت التــي يمكــن البحــث فيهــا عــن صــات ببــن الفلســفة اإلســامية
والفلســفة األوروبيــة احلديثــة واملعــارصة.

ومــن خــال هــذا املبحــث ســتتضح مالمــح نظريــة رولــز يف كتابــه ( نظريــة يف

العدالــة) ( )81التــي اجتهــد فيهــا بحــل مشــكلة العدالــة يف ( التوزيــع) :التوزيــع العــادل

للحقــوق ،وكذلــك حــل مشــكلة ( التحــرر) :التحــرر مــن قيــود التبعيــة للســلطة او
منظومــة القيــم ذاهتــا ،باســتخدام نســخة معدلــة مــن نظريــة العقــد االجتامعــي ،عرفــت

بـــ ( العدالــة كوهنــا انصافــا) والتــي اشــتق منهــا رولــز مبدايــه يف العدالــة :مبــدا التحــرر
ومبــدا الفــرق ،وهــو بذلــك يشــاكس منهجيــا القطيعــة االبســتمولوجية لنظريــة العقــد

االجتامعــي ـ الن عقــل االنــوار انفصــل عــن العقــل الدينــي انفصــاال جذريــا( )82ـ مــن

خــال احالتــه العدالــة اىل االخــاق.

املطلب االول :مفهوم العدالة كانصاف يف كتاب (نظرية يف العدالة) جلون رولز
يكافــح رولــز يف كتابــه ( نظريــة يف العدالــة) مــن اجــل التوفيــق اجلوهــري بــن

التحــرر والعدالــة ،ســائرا يف ذات الطريــق الــذي يوافــق فيــه جــان جــاك روســو ( )83بــن
احلريــة والعــدل ،العتبــار بســيط ومبدئــي هييمــن عــى قــراءة فكــرة العدالــة عنــد رولــز
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يؤكــد كوهنــا امتــداد لنظريــة العقــد االجتامعــي ذائعــة الصيــت ،بالرغــم مــن الفــوارق
الواضحــة بــن تصــورات رولــز لــذات املســالة يف االطــر االجتامعيــة واالقتصاديــة
والقانونيــة ،مــن قيبــل تصوراتــه لـــ املركــز القانــوين لالفــراد واملســتوى االجتامعــي
الطبقــي هلــم والتوجــه الســيايس والثقافــة املكتســبة واملــوروث الدينــي واخللفيــة

االيدلوجيــة واملســتوى التعليمــي واختــاف املوقــف بالنســبة اىل النظريــة ذاهتــا باعتبــار

اختــاف الظــروف املوضوعيــة وتفضيــات االفــراد بــن زمــاين روســو ورولــز...
وغريهــا مــن العوامــل التــي حتــدد طبيعــة حتقيــق العدالــة بــن االفــراد (والاجــد مايشــر
اىل اعتبــار العدالــة كانصــاف مفهومــا سياســيا للعدالــة فقــط ،يف الوقــت الــذي يرفــض

فيــه رولــز مثــل هــذه االحــاالت يف معــرض دفاعه عــن النظريــة قبالة انصــار النفعيــة(،)84
باالضافــة اىل اهنــا تعــد يف مقدمــة النظريــات التــي ســاعدت عــى اعــادة تاويــل النظريــة
االخالقيــة الكانطيــة)( )85واشــارات هــذا االجتــاه مــن التفضيــات لطبقــات املجتمــع

واضحــة يف جممــل اخلطــاب القانــوين ـ االخالقــي المــر املؤمنــن  يف عهــده املشــهور

لالشــر النخعــي قــال« :اعلــم أن الرعيــة طبقــات ال يصلــح بعضهــا إال ببعــض ،وال
غنــى ببعضهــا عــن بعــض .فمنهــا جنــود اهلل ،ومنهــا كتــاب العامــة واخلاصــة ،ومنهــا
قضــاة العــدل ،ومنهــا عــال االنصــاف والرفــق ،ومنهــا أهــل اجلزيــة واخلــراج مــن أهــل
الذمــة ومســلمة النــاس ،ومنهــا التجــار وأهــل الصناعــات ،ومنهــا الطبقــة الســفىل مــن
ذوي احلاجــة واملســكنة»( ،)86هــذه الطبقــات االجتامعيــة هلــا متايــز رضوري يف جممــل

كينونــة العدالــة واقعــا اجتامعيــا يقــدم اساســا اكثــر يقينيــة ومقبوليــة للمبــادى واحلقــوق
واحلريــات االساســية ،يقــول رولــز« :اذا كنــا نتطلــع الجيــاد توافــق عمومــي (بــن

طبقــات املجتمــع) ،يقــول حــون رولــز :علينــا ان نقــوم بتنظيــم افــكار ومبــادئ معروفــة
جيــدا بكيفيــة جديــدة هبــدف تشــكيل تصــور للعدالــة»( ،)87وهــو مــا دعــى اليــه امــر
املؤمنــن  اجيــاده يف التنظيــات الطبقيــة الــواردة يف عهــده القانــوين املشــهور.
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خطاب تطابق العدل واخلري عند جون رولز
انطلــق رولــز مؤسســا بتجريديــة مبتكــرة فكــرة ان يف املجتمــع حســن التنظيــم قائــم

عــى اســاس العدالــة كأنصــاف ممكــن واقعيــا ،وهــو بذلــك يعــود اىل ذات اجلــذور التــي
انطلــق منهــا كانــط يف تاسيســه لــذات املبــدأ ،فتجــدد احلديــث عــن التطابــق بــن العدالــة

وخــر البــر ،تلــك النظريــة التــي درســها كانــط يف اغلــب كتبــه والتــي حــاول فيهــا

فــك عــرى ارتبــاط العدالــة عــن االخــاق وازاحتهــا اىل السياســة ،اال انــه شــعر بمــرارة
املــازق الــذي وقــع فيــه عندمــا اخفــق يف انجــاح تلــك االزاحــة ،لنشــهد فصــول احالتــه

العدالــة اىل الديــن ( االخــاق) يف هنايــة املطــاف ،مقــررا ان العدالــة تتطابــق مــع خــر
البــر ،ولعــل مــأزق كانــط هــذا هــو الــذي قــاد رولــز اىل الليرباليــة السياســية ،غــر انــه

رجــع وتنــازل عــن رايــه حينــا قــرر بــان العدالــة ويف ظــل ظــروف اجتامعيــة معينــة ممكــن
ان تكــون جــزء مــن خــر البــر ( اي كوهنــا مبــدا اخالقــي) يف حالــة وجــود مــروع

اجتامعــي قابــل للتطبيــق العمــي.

وبالرغــم مــن كــون نظريــة رولــز يف العدالــة جــاءت كــردة فعــل عــى جمموعــة

االحــداث التــي شــهدها العــامل خاصــة مايتعلــق منهــا بانتهــاء القطبيــة التــي حكمــت

العــامل عقــود طويلــة وتراكــات اهلواجــس الســلبية للمجتمــع االوريب التــي تركتهــا
احلــرب الكونيــة الثانيــة ،والتــي كانــت بمثابــة اشــعار يعــر عــن جتــذر ازمــة املثــل ومنهــا

تصــور نمــوذج للعدالــة يف الوجــدان البــري بصفــة عامــة والغــريب بوجــه اخلصــوص،
اال ان نظريــة رولــز يف العدالــة تعتــر بمثابــة حفريــات ( اركولوجيــا) يف عمــق الوعــي

االخالقــي االنســاين ،وليــس فقــط يف اساســيات عــر التنويــر وفلســفتها التــي هنضــت

عــى يــد جــان جــاك روســو وايامنويــل كانــط وتومــاس هوبــز( ( )88الــذي ســاهم بشــكل
كبــر يف بلــورة كثــر مــن األطروحــات التــي متيــز هبــا القــرن الســابع عــر عــى املســتوى
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الســيايس واحلقوقــي ،كــا عــرف بمســامهته يف التأســيس لكثــر مــن املفاهيــم التــي لعبــت
دورا كبــرا ليــس فقــط عــى مســتوى النظريــة السياســية بــل كذلــك عــى مســتوى الفعــل
والتطبيــق يف كثــر مــن البلــدان وعــى رأســها مفهــوم العقــد االجتامعــي ،كذلــك يعتــر

هوبــز مــن الفالســفة الذيــن وظفــوا مفهــوم احلــق الطبيعــي يف تفســرهم لكثــر مــن
القضايــا املطروحــة يف عرصهــم).

خطاب االستقرار عند جون رولز
يقصــد رولــز بخطــاب االســتقرار كــون العدالــة كانصــاف ممكنــة يف ظــل جمتمــع

مؤمــن بمــروع اجتامعــي عــادل ويســعى يف تطبيقــه وهــو بذلــك يتوافــق مــع هوبــز
الــذي يــرى بــان االســتقرار هو املوضــوع االول بالنســبة اىل اي تصــور للعدالة السياســية
فاملجتمــع العــادل عنــده البــد وان يكــون مســتقرا ،فهــو يــرى العدالــة متمثلــة بقبــول
وتطبيــق النــاس املتبــادل جلملــة املعايــر واملؤسســات االزمــة لتحقيــق تتعــاون اجتامعــي

قائــم ىل الســلم اهلــادف اىل بلــوغ حالــة االســتقرار يف ظــل مســاومة او تبــادل منفعــة بــن
مجلــة املصالــح املتضاربــة.

مــن الواضــح تاثــر رولــز بنظريــة العقــد االجتامعــي وقــد ظهــر هــذا التاثــر يف جممــل

خطابــه الســيايس ـ االخالقــي ،لكــن مفهــوم االســتقرار لديــه خيتلــف نوعــا مــا عــن

مؤســي النظريــة فـــ ( لــوك وروســو وكانــط) يــرون االســتقرار رؤيــة مغايــرة يكــون فيها

لالخــاق الســهم االوىف فاالخــاق هــي املوضــوع االول للعدالــة السياســية ومــن ثــم
يــايت طــرح حالــة االســتقرار للنظــام االجتامعــي ،ال لــي اال مــن اجــل اختبــار مــدى
ادراك املجتمــع للعدالــة وفــق معــامل هــذا التصــور(.)89

وجــدت نظريــة العدالــة كانصــاف جذورهــا يف فلســفات اخالقيــة التنتمــي اىل

الفلســفات اليونانيــة بالــرورة ـ والتــي ُيرجــع بعــض الباحثــن امهيــة فلســفة عــر
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االنــوار االوريب اليهــا ـ بــل يف اخالقيــات السياســة االســامية ،ونظريــات الترشيــع

ومقاصديتــه االجتامعيــة ،التــي طــورت الفكــر الديني والفلســفي املســيحي مــن االجواء
االســطورية اىل عــامل العلــم والفلســفة العقالنيــة اجلديــدة( ،)90ونتيجــة هلــذا الشــعور

باالنتــاء اىل املنظومــة االخالقيــة االســامية ببعدهــا االنســاين والقانــوين ،واقــراب

مرتســات نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز مــن بعــض مقاصديــات نظريــة العدالــة يف
الــراث االســامي ،كان اإلهتــام هبــا كبــرا مــن قبــل خمتلــف الباحثــن يف العــامل العــريب،
فتناوهلــا يف كتاباهتــم بتعــدد انتــاءآت الطيــف الفكــري ،نظــر طائفــة مــن الكتــاب مثــل:

حممــد اهلاشــمي ونوفــل احلــاج لطيــف ومــراد ديــاين ومنــر لكشــو ...وغريهــم ،غــر

ان هــذا االهتــام بالنظريــة الرولزيــة اليعــر بالــرورة عــن تاييــد بمعنــاه الدقيــق هلــا
بقــدر تعبــره عــن حمــاوالت لفهمهــا وتفكيــك مرتكزاهتــا وتطويرهــا ونقدهــا مــن دون
االنتقــاص منهــا مــن جهــة القيمــة العلميــة ،ومــن ثــم االشــارة اىل وجودهــا املســبق

يف الــراث االخالقــي والقانــوين االســامي ،واشــارته اليهــا يف منظومتــه السياســية
والقانونيــة ،قبــل عــر االنــوار االوريب بقــرون ،وال ادل عــى وجــدان هــذا االجتــاه
القانــوين ـ االخالقــي واصالتــه يف املنظومــة السياســية االســامية مــن العهــد املشــهور

المــر املؤمنــن  لعاملــه االشــر النخعــي.

ذلــك اخلطــاب الــذي مل يــزل معتمــدا عــى التوافــق بــن العــدل واخلــر يف ظــل

اوضــاع متســاوية ،تتكفلــه مؤسســات اجتامعيــة راعيــة تعالــج اســباب الظلــم يف النظــام

االجتامعــي ومــن ثــم تبلــور مفهومهــا اخلــاص لالســتقرار حســب طبيعــة كل جمتمــع
ومنظومتــه القيميــة بــكل زمخهــا احلضــاري ،يف ظــل تنامــي االحســاس بضغــط الــراث

القيمــي يف بلــورة مفهــوم االســتقرار االجتامعــي ،ولعــل هــذا االجتــاه يف احــرام
املنظةمــات القيميــة للمجتمــع جعلهــا يف صلــب البنيــة االساســية القانونيــة وفلســفتها
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االخالقيــة املهيمنــة والتــي اشــار اليهــا امــر املؤمنــن  يف قولــه« :وال تنقــض ســنة

صاحلــة ،..اجتمعــت هبــا األلفــة ،وصلحــت عليهــا الرعيــة .وال حتدثــن ســنة تــر بشــئ

مــن مــايض تلــك الســنن»( ،)91هــو ذاتــه مايشــر اليــه رولــز عندمــا« :ناشــد قناعــات
اخالقيــة معينــة يزعــم اهنــا كامنــة يف عمــق احساســنا بالعدالــة»(.)92

خطاب الواجب عند رولز
يقــول رولــز بنظريــة ان فعــل العــدل لــدى االنســان هــو كونــه واجبــا ،فهــو يــرى

ان املبــادى االخالقيــة بوصفهــا احــدى حقائــق البــر «تشــغل ضامئرنــا»( ،)93وان
االحســاس بالعدالــة موجــود بــن «غاياتنــا النهائيــة»( ،)94اننــا نســتطيع ان نتــرف ال

مســايرة الحساســنا بالعدالــة وحســب ،بــل واالنطــاق منهــا ايضــا( ،)95وهــو بذلــك

يــرى بــان االحســاس بالعدالــة متوافــق مــع الطبيعــة البرشيــة او مــن خــر البــر.

مبــادى العدالــة عنــد رولــز تتمثــل يف (احلريــات االساســية املتســاوية ،املســاواة يف

توزيــع الفــرص ،مبــدأ الفــرق ،واجــب الفــرد دعــم املؤسســات االجتامعيــة) كل ذلــك
يعتــره رولــز التصــور الصحيــح للمبــادى العامــة التــي حتــدد البنيــة القانونيــة االساســية
الي جمتمــع ،وهــو بذلــك يقــدم للمؤسســات االجتامعيــة املؤسســة حلقــوق دســتورية

حتمــي احلريــات االساســية ولقوانــن تضمــن املســاواة املنصفــة يف الفــرص ولديمقراطيــة
قائمــة عــى حيــازة امللكيــة توفــر حــدودا اجتامعيــة دنيــا متكــن االفــراد مــن ممارســة
احلقــوق االساســية وبلــوغ مســتوى االســتقالل الفــردي.

وهنــا نــرى رولــز مقتنعــا بــان ( االفــراد يف اي جمتمــع حســن التنظيــم قائــم عــى

اســاس العدالــة كانصــاف ســيصبحون عــى نحــو طبيعــي متوفريــن عــى نــزوع مســتقر
اىل دعــم املؤسســات التــي تفيدهــم) مؤكــدا :ان االحســاس بالعدالــة متواصــل مــع

عواطفنــا الطبيعيــة وهــو جــزء طبيعــي مــن حيــاة البــر( ،)96وهــذا االحســاس ســوف
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يكــون جــزء مــن خــر اي شــخص وذلــك هــو خطــاب التطابــق عنــد رولــز.

املطلب الثاني :اجلذور الفلسفية لنظرية العدالة كانصاف
يف البــدء البــد ان نذكــر امهيــة نظريــة العدالــة الرولزيــة التــي اكتســبت هــذا القــدر

مــن االهتــام نتيجــة كوهنــا بديــل مرحــي ـ فرضتــه رضورات اجتامعيــة واقتصاديــة ـ عــن
النظريــة النفعيــة لديفيــد هيــوم( )97وآدم ســميث( ،)98والتــي كانــت مهيمنــة عــى الفكــر

الســيايس واالقتصــادي االوريب ،يقــول رولــز يف هــذا املضمــون « :ان نظريــة العدالــة

كانصــاف هــي تصــور ممنهــج ومعقــول بشــكل كايف ومؤهــل الن يقــدم بديــا عــن
النفعيــة التــي هيمنــت يف اطــار تقليــد فلســفتنا السياســية( ،)99فالنفعيــة تؤكــد اســتناد
التمييــز االجتامعــي عــى معيــار الرفاهيــة او املنفعــة املرتتبــة عليــه وهــي يف الغالــب

االعــم الهتتــم بالعدالــة اال اذا كانــت يف مصلحــة طائفــة خاصــة مــن املجتمــع ،فهــي اذن

تضحــي بحقــوق االقليــات ،وهــذا التحــول الفلســفي لرولــز والــذي تظهــر فيــه القطيعــة
مــع افــكار فالســفة عــر النهضــة وتثــره الشــديد باجلانــب االخالقــي لنظريــة العدالــة

مايؤكــد اســترشافه تلــك املبــادئ مــن الفلســفة احلقوقيــة المــر املؤمنــن  يف عهــده اذ
قــال « :وليــس أحــد مــن الرعيــة أثقــل عــى الــوايل مؤونــة يف الرخــاء ،وأقــل معونــة لــه يف
البــاء ،وأكــره لإلنصــاف ،... ،مــن أهــل اخلاصــة»( )100يقصــد بذلــك اصحــاب املنافــع
واملغانــم ،يقــول رولــز يف هــذا املنحــى« :ان املنفعيــة التاخــذ بعــن االعتبــار الطريقــة
التــي يتــم هبــا توزيــع املجمــوع االمجــايل لالشــباعات بــن االفــراد»( )101فالنفعيــة

مــن اهــل اخلاصــة ـ حســب تعبــر امــر املوحديــن  ـ التابــه باحلريــات واحلقــوق
االساســية لالفــراد بــل هــي تضحــي هبــا يف ســبيل حتقيــق اكــر قــدر مــن النجاعــة
االقتصاديــة ،بالرغــم مــن ان« :عــاد الديــن ومجــاع املســلمني والعــدة لألعــداء (العامــة

مــن األمــة)»( )102فالنفعيــة هيمهــا يف املقــام االول جتميــع املنافــع وحســاهبا وتاوجيهــا وهو
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مايتعــارض كليــا مــع املبــادئ االساســية للنظريــة الرولزيــة ( مبــدأ الفــارق اخلــاص)
القائمــة عــى رضورة متتــع كل االفــراد بحرياهتــم االساســية عــى قــدم املســاواة ،وبذلــك

فهــي متنــع فضيلــة املؤسســات االجتامعيــة( ،)103ذات العالقــة والشــان العــام ،والتــي
يعتــر القضــاء بــل جممــل املنظومــة القانونيــة مــن اهــم عنارصهــا ،ويف هــذا الســياق يــايت

الــدور املتقــدم الــذي وضعــه امــر املؤمنــن  هلــذه املؤسســة االجتامعيــة الفاعلــة
والرئيســية خاصــة يف اختيــار مــن يتمكــن مــن اقامــة العــدل بــن خمتلــف الطبقــات

االجتامعيــة قــال يف عهــده للنخعــي« :اخــر للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتــك يف
نفســك ممــن ال تضيــق بــه األمــور ،وال متحكــه اخلصــوم ،وال يتــادى يف الزلــة،... ،

وال تــرف نفســه عــى طمــع ،... ،وأقلهــم تربمــا بمراجعــة اخلصــم ،وأصربهــم عــى

تكشــف األمــور ،وأرصمهــم عنــد اتضــاح احلكــم ،ممــن ال يزدهيــه إطــراء وال يســتميله
إغــراء ،وأولئــك قليــل ،ثــم أكثــر تعاهــد قضائــه ،وافســح لــه يف البــذل مــا يزيــل علتــه
وتقــل معــه حاجتــه إىل النــاس ،وأعطــه مــن املنزلــة لديــك مــا ال يطمــع فيــه غــره مــن
خاصتــك ليأمــن بذلــك اغتيــال الرجــال لــه عنــدك»( ،)104كل ذلــك مــن اجــل ان تاخــذ

هــذه املؤسســة االجتامعيــة اهلامــة دورهــا يف متتــع مجيــع افــراد املجتمــع باملقــدار ذاتــه مــن
احلريــات ،وهــو مايمكــن مالحظتــه يف كلــات رولــز التــي يؤكــد فيهــا اهلــدف الرئيــي

لنظريتــه باعتبــاره هدفــا عمليــا بالدرجــة االوىل يتمثــل يف تاســيس توافــق ســيايس واعــي

وطوعــي بــن مواطنــن احــرار وانــداد.

بنية اخلطاب السياسي عند رولز
بنيــة اخلطــاب الســيايس عنــد رولــز تنتمــي اىل اراء كانــط الــذي دمــج يف تصوراتــه

للعدالــة القانونيــة بــن االخــاق والسياســة ،فهــو يــرى ان الوصــول اىل دســتور عــادل

(البنيــة القانونيــة األساســية) هــي كــرى مشــكالت اجلنــس البــري وحــل هذه املشــكلة
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يكــون عــر ( التصــور الصحيــح لدســتور عــادل مضافــا اىل معرفــة التجربــة البرشيــة

يف هــذا املجــال ومــن ثــم ارادة خــرة عــى اســتعداد لقبــول هــذا الدســتور) فالتصــور
والتجربــة البرشيــة وارادة اخلــر قــادت رولــز اىل القــول ( بــرورة التوافــق املعقــول

بــن االشــخاص االحــرار والعقالنيــن يف ظــل اوضــاع متســاوية) واســتدرار القناعــات
االخالقيــة الكامنــة يف عمــق االحســاس بالعدالــة عنــد االفــراد ،ســوف تبلــور التصــور

االنســب للعدالــة الدســتورية وهــو بذلــك احــال املســالة مــرة اخــرى اىل االخــاق يف

الوقــت الــذي يشــدد عــى التوافــق الســيايس النظــري.

االمــر املركــزي يف هــذه املحاولــة هــو اســتفادة رولــز مــن اهلــام ديفيــد هيــوم ،خاصــة

فيــا يتعلــق بعــدم الثقــة بالتامــل الفلســفي( )105يف حتقيــق العدالــة ،فهــو يعتقــد متاثــرا

بروســو :ان احلريــة هــي امكانيــة الفــرد دون اي جــر او رشط او ضغــط خارجــي عــى
اختــاذ قــرار او حتديــد هــدف معــن ،وهــو بذلــك يوافــق كانــط ايضا الــذي يــرى ان احلرية
خــروج االنســان مــن ســباته العقــي الــذي وضــع نفســه بنفســه فيــه عــن طريــق اســتخدام

العقــل( ،)106مــع حلــاظ ان علــم االنثربولوجيــا اســتطاع االهتــام بالــراث الفلســفي يف
اطــاره التقليــدي بالرغــم مــن وجــود هــذا الــراث بعــدة مســتويات او طبقــات مرتاتبــة
فــوق بعضهــا البعــض والــذي تنــدرج فيــه بعــض التقاليــد والعقائــد القديمــة( ،)107االمــر
الــذي متكــن رولــز مــن خاللــه تاييــد فكــرة اننــا نفعــل ماهــو صــواب وعــادل النــه
صــواب وعــادل (املبــادئ االخالقيــة تشــغل ضامئرنــا)( ،)108يف ذات الوقــت الــذي ايــد
فكــرة ان النــاس يســتطيعون طبيعيــا ان يــؤدوا واجباهتــم مــن منطلــق االحســاس بالواجــب

أو كرامــة لعــن العدالــة (االحســاس بالعدالــة موجــود بــن غاياتنــا النهائيــة)( ،)109مســلطا

الضــوء عــى وجــوب قيــام العدالــة بتعزيــز خــر االنســان( ،)110ويرتتــب عــى ماتقــدم
التاكيــد عــى ان املؤسســات وســائر االنشــطة االجتامعيــة اليمكننــا فهمهــا اال اذا بحثنــا
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فيــا وراء اشــكاهلا عــن الفعاليــة التــي تولدهــا « ،فالبنــى اجلامعيــة التظهــر ككليــات
ذات داللــة ذاتيــة بــل جمــرد رشوط خارجيــة وموضوعيــة لفاعليــة االشــخاص الذيــن

يضفــون داللــة مــا عــى هــذه االنشــطة وذلــك يف ضــوء التوجــه الــذايت للفاعــل»( ،)111ان

خــرا فخــر وان رشا فــر ،لذلــك شــدد امــر املؤمنــن  عــى اختيــار ذوي الكفــاءة
ومــن ينطلــق مــن واعــز اخلــر باعتبــاره مرتكــزا اخالقيــا قــال يف عهــده لالشــر« :إن

رش وزرائــك مــن كان لــأرشار قبلــك وزيــر ًا ،فــا يكونــن لــك بطانــة» ،فاكــد عــى
جانــب الكفــاءة مــن خــال تقلــده الــوزراة ســابقا ،ويف ذات الوقــت اشــار اىل جانــب
اخلــر والــر يف ارادة الفعــل وادارة املؤسســة ،فبــن ان املؤسســة االجتامعيــة او ذات

الشــان العــام البــد ان يتــم اختيــار خربائهــا مــن ذوي الكفــاءة والفضيلــة ممــن ينطلقــون

يف افعاهلــم مــن ارادة اخلــر ،فاشــار لــرورة اســتبدال هــؤالء بمــن هــم «خــر اخللــف
ممــن لــه مثــل آرائهــم ونفاذهــم ،وليــس عليــه مثــل آصارهــم وأوزارهــم» يتقلــدون ذات

الشــان العــام« ،ثــم ليكــن آثرهــم عنــدك أقوهلــم بمــر احلــق لــك ،... ،والصـ ْـق بأهــل

الــورع والصــدق ،)112( »...الهنــم االقــدر عــى اجيــاد جمتمــع حســن التنظيــم مــع االخــذ
بنظــر االعتبــار تصــور كل شــخص ملفهــوم اخلــر ،وهــو مانجــده يف صلــب اعتقــادات

رولــز يف العدالــة االجتامعيــة ( ،)113ويف ذلــك خيتلــف رولــز كليــا مــع فالســفة آخريــن يف
علــم االخــاق الذيــن يــرون ان الســياق واجلامعــة خيرتقــان حماكامتنــا االخالقيــة بعمــق

شــديد ،اي ان النمــط االجتامعــي والعقــل العمومــي يؤثــران يف مقــدار حتقيــق اخلــر
ومطابقتــه للعدالــة يف خمتلــف املؤسســات االجتامعيــة ،يف الوقــت الــذي يتوافــق مــع
املبــادى العامــة للخطــاب الســيايس املوجــود يف تظمينــات العهــد املشــهور لــه .

يعتقــد رولــز متامــا ان احلريــة صفــة اساســية لالنســان وحــق غــر قابــل للتفويــت

فــاذا ختــى االنســان عــن حريتــه فقــد ختــى عــن انســانيته وعــن حقوقــه كانســان مــرددا
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افــكار روســو ذاهتــا ،وهــي نظريــة تعنــي بمجملهــا متتــع الفــرد بجميــع حقوقــه السياســية
واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة يف اطــار قانــوين ،وهــو مايدعــوه رولــز باملجتمــع

املنظــم او يــراد منــه ان يطبــق عــى اهليــكل االســايس ملجتمــع جيــد التنظيــم( ،)114ووضــع
اختيــار منصــف الطــراف العالقــة يف مثــل تلــك الظــروف ،بســبب البنيــة االساســية

للمجتمــع ـ التــي تنطبــق عليهــا مســائل العدالــة االساســية ـ هــي التــي تســتدعي نوعــا
خاصــا مــن التربيــر( )115يتوافــق مــع اختيــار اطــراف العالقــة،

ان مشــاهبة رولــز لبعــض اراء كانــط( ،)116وبصــورة خاصــة يف فكــرة احلريــة ،حــن

يــرى ان البحــث االســايس يف مســالة احلريــة والعدالــة يكمــن يف اطاعــة االلزامــات

القانونيــة واالجتامعيــة والتوفيــق بــن هــذه االلزامــات واحلريــة الفرديــة( ،)117مــع بقــاء
الطابــع االخالقــي رشطــا يف االذعــان لاللزامــات القانونيــة ،كمحــدد للحريــة الفرديــة،
وليــس عــن طريــق االكــراه الســالب لــكل معنــى رضائــي حــر ،ويــرى كانــط ان االنســان

البــد وان يكــون حــرا اذا ُاريــد منــه ان يكــون مســؤوال الن مــن ال اختيــار لــه ال واجــب
عليــه ،وبالتــايل اليكــون مكلفــا بااللتــزام بااللزامــات القانونيــة ،ويــرى كانــط ان احلريــة
او كــا يســميها حكــم االرادة «املبــدأ االعــى لالخــاق»( ،)118وهــو بذلــك قــد وقــع حتت

تاثــر روســو الــذي ُيتطلــع إىل مبــادئ العدالــة لتوجيــه ســلوك االطــراف ،اي حتقيــق
املصلحــة الفرديــة( ،)119مــن املعــرف بــه ان تلــك االطــراف تواجــه شــحة معتدلــة ،كــا

ان شــخوصها ليســوا موثريــن بالفطــرة وال انانيــن بصــورة حمضــة ،لدهيــم اهــداف
يتطلعــون اىل حتقيقهــا ،لكنهــم يفضلــون اداء ذلــك باملشــاركة مــع االخريــن وفــق رشوط

يتــم التوافــق عليهــا.

مبدأ االختيار عند رولز
يعــرض رولــز نموذجــا حلالــة اختيــار منصفــة حيــث يفــرض فيــه ان ختتــار
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االطــراف مبــادى عدالــة يقبــل هبــا اجلميــع ،اعتــادا عــى اختيــار يعتمــد قيمــة احليــاة
االجتامعيــة واملعــارشة وااللفــة كمعيــار اســايس ،وان االشــياء اجلديــرة بااللتــاس

ليســت حمصــورة بالغايــات اخلاصــة التــي حيققهــا املــرء لذاتــه وحســب ،بــل يف حتقيــق

غايــات مشــركة معينــة ايضــا يتعــاون اجلميــع بغيــة حتقيقهــا ،وهبــذا املعنــى هــي ايضــا

غايــات خاصــة ،المهيتهــا لــدى كل فــرد ،باعتبــار تقاســم منافعهــا مــع بقيــة االفــراد ،اال
ان العمــل عــى بلوغهــا او حصوهلــا ـ يف جمتمــع حــر و متسـ ٍ
ـاو ـ يبــدو مشــركا ،بــل يكــون
كل شــخص مســتمتعا بمشــاركة االخريــن يف الفعاليــة ذاهتــا( ،)120ويف ذلــك اشــارة اىل
االرادة العامــة املفهــوم االصــي للعقــد االجتامعــي عنــد روســو( ،)121حيــث توصــف

االطــراف بالتشــاور وفــق مبــادئ االختيــار العقــاين ( ،)122واعتقــاد االفــراد بــدون
ادنــى شــك ان العقــل هــو املعيــار الــذي يمكــن بــه ادراك احلقائــق وبلــوغ اخلــرات(،)123

هــذا االعتقــاد الــذي اســتطاع روســو ان يطيــح بــه ويمــزج هــذه الفكــرة مــع اراء كانــط،
والتــي كان متظهرهــا يف نظريــة رولــز اجلامعويــة التــي يتضــح بــن ثناياهــا ايامنــه الراســخ

بأولويــة النســيج االجتامعــي عــى الفــرد ( ،)124يقــول رولــز :احليــاة االجتامعيــة رشط

لتطويــر قابلياتنــا ،حتــى تصورتنــا كثــرا ماتســتبق افــراض خلفيــة اجتامعيــة معينــة اىل
جانــب منظومــة معتقــدات وافــكار هــي حصيلــة جهــود مجعيــة لتقليــد عريــق( ،)125ومــن
هنــا نجــد الرتكيــز عــى هــذا اجلانــب واضحــا يف عهــد امــر املؤمنــن  ،واعتبــار

التجربــة االنســانية ومنظومــة القيــم واملعتقــدات املتحصلــة منهــا جتربــة انســانية جديــرة
بالرعايــة واالهتــام بســبب هيمنتهــا الواضحــة عــى مــدى اســتجابة اجلامعــة وتفاعلهــا

مــع القوانــن والتنظيــات التــي تفرضهــا الســلطة عليهــا ،قــال« :اعلــم يــا مالــك أين قــد
وجهتــك إىل بــاد قــد جــرت عليهــا دول قبلــك مــن عــدل وجــور ،وأن النــاس ينظــرون

مــن أمــورك يف مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه مــن أمــور الــوالة قبلــك ،ويقولــون فيــك مــا
كنــت تقــول فيهــم»(.)126
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وهــو االمــر الــذي دفعــه للقــول بمبــدأ (حجــاب اجلهــل) عنــد تاسيســه للوضعيــة

االصليــة التــي ســيتعاقد يف اطارهــا االفــراد االحــرار والعقالنيــون بعيــدا عــن اصوهلــم
االجتامعيــة والثقافيــة والفكريــة واالقتصاديــة والسياســية وااليدلوجيــة بحيــث يصبــح

املتعاقــد عاجــزا عــن تصميــم مبــادئ ختــدم وضعيتــه اخلاصــة ،الجيــاد املجتمــع حســن
التنظيــم بعيــدا عــن اي تصــور ميتافيزيقــي غــارق يف التجريــد.

يعتقــد رولــز ان االطــراف قــد تــرى مبــادى العدالــة التــي تفضلهــا ذات جاذبيــة

بشــكل خــاص تتفــوق عــى بدائــل متنوعــة ،ومــن هنــا رحــب الليرباليــن بكتابــه (نظريــة

يف العدالــة) باعتبــاره االعــان االكثــر منهجيــة للنظريــة الليرباليــة ،التــي تؤكــد عــى
حريــة كل فــرد باعتبــاره طرفــا واغفــال االمهيــة التكوينيــة للســياقات االجتامعيــة وامهيــة

العالقــات البينيــة االخالقيــة( )127بــن تلــك االطــراف ،وبذلــك تظهــر امهيــة اخلطــا
املنهجــي الــذي كشــف عنــه اجلامعو ٌيــن الذيــن وقفــوا ضــد نظريــة الليرباليــة الرولزيــة،

باعتبــار ان ذلــك اخلطــا احــدث حركــة يف عمــق الوعــي( )128للقضايــا احلقيقيــة واملهمــة
التــي يثريهــا النقــد اجلامعــوي ،ومــن ذلــك يمكــن التــاس امهيــة (اجلامعــة) وتفضيلهــا

عــى حريــة الفــرد ليــس فقــط عنــد امليالــن اىل نقــض الليرباليــة بــل حتــى عنــد غريهم الن

اجلامعــة عبــارة عاطفيــة ومفهــوم مطمئــن مــن شــان اي عقيــدة سياســية ان تكــون راغبــة

يف تبنيهــا واســتيعاهبا( ،)129وقــد نجــد اشــارات هــذا املعنــى يف كالم امــر املؤمنــن 
عندمــا قــال« :فاعمــد ألحســنهم كان يف العامــة أثــراً»( )130فجعــل للعامــة ( اجلامعــة) يف

مقــام اســمى مــن الفــرد (اخلاصــة) يف احلقــوق واحلريــات بحيــث تلجــا الســلطة الختيــار

الكُتــاب وباقــي الوظائــف ذات الشــان العــام بــا يتناغــم وتفضيــات اجلامعــة بوحدهتــا

املوضوعيــة باعتبارهــا تكوينــا واحــدا مــع غــض النظــر بالكليــة عــن تفضيــات االفــراد
( اخلاصــة) الن «ســخط العامــة جيحــف بــرىض اخلاصــة ،وإن ســخط اخلاصــة يغتفــر مــع
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رىض العامــة»(.)131
فالقانــون ليــس جمــرد تنظيــم للعالقــات االجتامعيــة الســائدة يف الدولــة و ضابــط

للســلوك اإلنســاين ،بــل هــو يف نفــس الوقــت وســيلة لتطويــر هــذه العالقــات باجتــاه

إيديولوجــي معــن ،بمعنــى ان القانــون ُيمكــن الســيايس بالدرجــة االســاس مــن تطويــر
نظريتــه السياســية وجيعلهــا اكثــر مقبوليــة لــدى املجتمــع ،الن االيدلوجيــا باملعنــى

الصحيــح والدقيــق هلــا عبــارة عــن االفــكار املقبولــة التــي تســتند اىل وجــود العلــة،

لكنهــا بــذات الوقــت افــكار (باطلــة)( )132او ليســت حقــة باملقــدار املتعــارف عليــه
باحلقانيــة لــدى املجتمــع كوهنــا التســتند اىل دليــل ،وهكــذا خيــرج القانــون وهــو عبــارة

عــن عمــل ســيايس أوال وقبــل ان يكــون عمــا تنظيميــا يعــر عــن مصالــح الفئــات
االجتامعيــة الســائدة يف الدولــة ،ذلــك ان أي قانــون عــادل لــن يكــون ممكنــا اال اذا كان
يقــي بالتوافــق املعقــول بــن افــراد عقــاء واحــرار يف اوضــاع متســاوية(( )133امــام

القانــون) ومشــرا اىل قيــم اخالقيــة مرتكــزة يف عمــق الوعــي االجتامعــي ،ولعــل هلــذا
املعنــى اشــارات يف عهــد امــر املوحديــن  يف عهــده املشــهور اذ قــال« :وال تنقــض

ســنة صاحلــة عمــل هبــا ،...واجتمعــت هبا األلفــة ،وصلحــت عليهــا الرعيــة»( ،)134أي ان
هنــاك ســنن وقيــم وســلوكيات يف أي جمتمــع جيــب مراعاهتــا واحلفــاظ عليهــا وتقويمهــا

الن فيهــا تآلــف املجتمــع ووئآمــه وانتظــام حريتــه يف انتقــاء خياراتــه املؤطــرة بالتوافــق
املعقــول بــن افــراده.
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اخلامتة
يــؤرش هــذا البحــث اىل جهــة تاثــر الطروحــات الترشيعيــة للعدالــة ( ذات النظــرة

االخالقيــة) التــي ينطــق منهــا عهــد امــر املؤمنــن  ملالــك االشــر ،عــى جممــل نظريــة
الفيلســوف جــون رولــز يف العدالــة خاصــة يف كتابــه ( نظريــة يف العدالــة) ،وعــى الرغــم

مــن ان رولــز يف فلســفته االخالقيــة والسياســية مل يصــل إىل حــد التطابــق التــام عــى

مســتوى املنهــج الفلســفي او املفاهيمــي مــع الفلســفة االخالقيــة لالمــام عــي  ،اال
ان نظريتــه تلــك تعــد مدخــا ممكنــا للنظــر يف جممــل تاثــر تلــك النظريــة يف املتبنيــات

القانونيــة واالخالقيــة عنــد طيــف واســع مــن فالســفة الغــرب ،يعــد رولــز يف مقدمتهــم،
ويف الوقــت الــذي دافــع رولــز فيــه عــن فكــرة تبنيــه اراء فلســفية قديمــة ،او التنتمــي
اىل مرحلــة احلداثــة التــي عارصهتــا فلســفته السياســية ،نجــده حيــاول اثبــات االســس

االخالقيــة لتصــورات سياســية يف العدالــة ،باالتــكاء عــى الدوافــع االخالقيــة واســئلة

امليتافيزيقيــا التــي ذاع صيتهــا عنــد فالســفة عــر ماقبــل االنــوار ،يف مفارقــة واضحــة
للنظريــات الســائدة يف الفكــر القانــوين والترشيعــي الغــريب ،واقــراب حــذر مــن ذات

االســس التــي تؤســس عليهــا الفلســفة احلقوقيــة االســامية للعدالــة.

ينطلــق رولــز يف تاسيســه للعدالــة كقيمــة اخالقيــة مــن ذات االســس التــي تعتــر

العدالــة يف أي جمتمــع هــو انصــاف لــه مــن الدولة الراعــي الرســمي للتنظيــات الترشيعية،
وهــذا هــو جوهــر نظريــة العدالــة كانصــاف التــي قــال هبــا رولــز ،والتــي نجــد هلــا اثــار

واضحــة يف الفلســفة السياســية ـ االخالقيــة التــي تتضمنهــا فقــرات العهــد العلــوي ،الذي

يمكــن امجــال اهــم مبادئــه باعتبــار العدالــة كانصــاف او قيمــة اخالقيــة ،وهــي:

 1ـ مبــدأ احلريــات :يصنــف امــر املؤمنــن احلريــات االساســية اخالقيــا،

وهــي يف نظريتــه السياســية اهــم مــن حريــة االفــراد مقارنــة بغريهــا مــن احلريــات غــر
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االساســية ،الهنــا قــوام القيــم املركزيــة يف املجتمــع ،وهــذا يعنــي ان احلريــات االساســية

متفــق عليهــا بحيــث اصبحــت عاكســة ملقــدار االلفــة واخلــر يف املجتمــع ،واهنــا رضورية

ملتابعــة االحســاس بالعــدل الــازم لالنخــراط يف التعــاون االجتامعــي ،وكذلــك يف
حصــول حالــة االســتقرار ،وهــو بذلــك جيــزم بصالحيتهــا الجيــاد جمتمــع حســن التنظيم،

يقــول « :وال تنقــض ســنة صاحلــة ( جمموعــة احلريــات والعــادات والتقاليــد االساســية
املتفــق عــى صالحيتهــا االجتامعيــة يف توليــد اخلــر لــدى الفــرد ومــن ثــم املســامهة يف

بنــاء املجتمــع الصالــح) عمــل هبــا صــدور هــذه األمــة ( أي اهنــا حــازت عــى توافــق
اجتامعــي متناســب) ،واجتمعــت هبــا األلفــة( تصــورات الفــرد للخــر) ،وصلحــت

عليهــا الرعيــة ،وال حتدثــن ســنة تــر بشــئ مــن مــايض تلــك الســنن « ،الن احــداث
خــرق يف منظومــة االعــراف والســنن والعــادات املألوفــة واملعروفــة بصالحهــا ،تســبب

عرقلــة يف طريــق توفــر اكــر قــدر مــن الســعادة االمجاليــة يف املجتمــع ( الرفــاه) وكذلــك
تقليــل قيــم الكــال يف تصــورات النــاس حليــاة صاحلــة.

 2ـ مبــدأ تكافــؤ الفــرص :يرفــض امــر املؤمنــن أي اختــاف يف حتقيق املســاواة

املنصفــة ،ويدعــوا اىل توزيــع الفــرص بصــورة متكافئــة ،ويرفــض التوزيــع غــر العــادل

نتيجــة االختــاف يف اخللفيــة الطبقيــة االجتامعيــة ،كــا يرفــض اســتبعاد أي فــرد تعســفا
واعتباطــا ،ويدعــوا اىل اعطــاء الفرصــة ملســتحقها اذ االشــخاص لدهيــم نفــس احلقــوق

السياســية والقانونيــة املتســاوية ،وذلــك تفرضــه طبيعــة كوهنــم « صنفــان إمــا أخ لــك يف
الديــن وإمــا نظــر لــك يف اخللــق « ،ويف كلتــا احلالتــن البــد مــن اتيــان كل ذي اســتحقاق
فرصتــه املتالئمــة مــع قابلياتــه.

 3ـ مبــدأ عموميــة العــدل ووســطية احلــق :ينطلــق امــر املؤمنــن  مــن فكــرة

اخضــاع اعــى الســلطات السياســية يف البلــد اىل حــدود ورشوط متمتعــة بقــوة القانــون،
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بحيــث تكــون احــب االمــور للســيايس ( اوســطها يف احلــق واعمهــا يف العــدل) وبالرغــم

مــن كــون هــذه الفكــرة معياريــة بامتيــاز ،اال انــه  دعمهــا لتكــون يف موضــع التطبيــق
باملســامهة الكفــؤة لرتصــن الســلطة السياســية بــذوي القابليــات االخالقيــة مــع فــرض

القانــون االســايس حــدود ورشوط معينــة عــى احلكــم الســيايس ،قــال  « :اخــر

للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتــك ...وتــوخ منهــم أهــل التجربــة « ،مــع مراعــاة جانــب
الكفــاءة والياقــة املناســبتني لبســط العــدل واحقــاق احلــق قــال :وأنــت واجــد منهــم
(اهــل اخلــرة والكفــاءة) خــر اخللــف ،ممــن لــه مثــل آرائهــم ( يف السياســة والتدبــر)

ونفاذهــم ( يف االمــور) ،وليــس عليــه مثــل آصارهــم وأوزارهــم ( بنقــض رشوط التعــاون

االجتامعــي االساســية) ،ممــن مل يعــاون ظامل ـ ًا عــى ظلمــه وال آثــا عــى إثمــه.

 4ـ مبــدأ الفــرق :يــؤرش امــر املؤمنــن  اىل ان وجــود نســبة مــن الالمســاواة

يف االمتيــازات االجتامعيــة واالقتصاديــة بــن الطبقــات االجتامعيــة باعتبارهــا ضامنــة

لتثبيــت اخليــار االصلــح واقامــة الشــؤون العامــة للمجتمــع فــأن « :الرعيــة طبقــات ال

يصلــح بعضهــا إال ببعــض « ،يف ظــل توزيــع عــادل للحقــوق والواجبــات ،وبذلــك
ضــان لوجــود رشوط التعــاون االجتامعــي بــا خيــدم الطبقــة االســؤأ يف املجتمــع والــذي

يعــر عنهــم  بـــ « :الطبقــة الســفىل مــن الذيــن ال حيلــة هلــم ،واملســاكني واملحتاجــن،

وأهــل البؤســى والزمنــى ،... ،واجعــل هلــم قسـ ًا من بيت مالــك ( الضــان االجتامعي)،
وقســ ًا مــن غــات صــوايف اإلســام يف كل بلــد ( ،الفائــض الــذي تتولــد منــه نســبة
القيمــة الزائــدة واملوزعــة عــى اهــل الزمنــى مــن املجتمــع دونــا عــن غريهــم).»...

ويف املقابــل ظــل عمــل جــون رولــز منــذ البدايــة مسرتشــدا بســؤال ( التصــور

االخالقــي) االنســب للعدالــة وطبيعتهــا االجتامعيــة ومــدى توافقهــا مــع الطبيعــة
البرشيــة وخــر الفــرد ،وهنــا يمكــن مالحظــة اهــم مبــادئ نظريــة رولــز يف العدالــة
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كانصــاف وهــي:
 1ـ مبــدأ رولــز يف احلريــات ( حجــاب اجلهــل) :الن رولــز جيــزم بعــدم امكانيــة

اتفــاق االفــراد بطبقاهتــم عــى مفهــوم معــن للعدالــة ،ومــن ثــم فهــو يشــك يف اســتقرار
هــذا املجتمــع ،فقــد افــرض القطيعــة االبســتمولوجية مــع كل ايــان املرحلــة الســابقة،
أي حجــب مجيــع املســبقات االيدلوجيــة والفكريــة والسياســية بحيــث يكــون املجتمــع

عــى احلالــة البدئيــة االصليــة ،وهــذا احلجــاب افرتضــه رولــز ليــرر وجــود املجتمــع
حســن التنظيــم ،أي املجتمــع الــذي يكــون فيــه االفــراد واملؤسســات االجتامعيــة عــى
اتفــاق بمبــادئ معينــة للعدالــة ،وهــو بذلــك حيــاول وضــع حــد لالختــاف عــى مبــادى

العدالــة ،واجيــاد حــق متســاو مــع غــره يف النســق الشــامل مــن احلريــات االساســية
املتســاوية حيــث ينســجم ذلــك مــع نســق مماثــل مــن احلريــة للجميــع.

 2ـ مبــدا تكافــؤ الفــرص :يــرى رولــز بــرورة منــح الفرصــة ذاهتــا لــكل فــرد،

ويبقــى وجــود املوهبــة او القابليــة هــو املحــدد لنيــل تلــك الفرصــة لالكثــر كفــاءة.

 3ـ مبــدأ الفــرق :يــرر رولــز الالمســاواة يف االمتيــازات االجتامعيــة واالقتصاديــة

بــن االفــراد اىل اهنــا يف صالــح االفــراد االقــل حظــا مــن داخــل املجتمــع مؤكــدا انــه

يكفــي ان تتحســن وضعيــة الفئــات االســؤأ حــاال لكــي تعتــر الوضعيــة النهائيــة اكثــر
عدالــة مــن الوضعيــة االوىل.

واجــد يف هنايــة هــذا البحــث ان هنــاك تأثــر كبــر للمبــادئ والقيــم االنســانية

واحلقوقيــة التــي طبقهــا االمــام عــي بــن ايب طالــب  يف حكومتــه ـ والتــي اصبحــت

فيــا بعــد مصــدرا مــن مصــادر الترشيعــات للقوانــن واملبــادئ االساســية االســامية
فيــا بعــد ـ عــى احــدث النظريــات يف العــدل واحلــق واملســاواة التــي قــال هبــا فالســفة
اوربيــن كبــار يعــد الفيلســوف جــون رولــز يف طليعتهــم ،ومــن هنــا ادعــوا الباحثــن
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اىل حــث اخلطــى وافــراغ الوســع يف اظهــار تلــك املبــادئ وبيــان تلــك املشــركات التــي

اســتطاع فالســفة عــر االنــوار االتــكاء عليهــا يف تاســيس منظوماهتــم الدســتورية

والقانونيــة واحلقوقيــة ،بــا يتوافــق وطبيعــة املدخــرات واملســبقات االخالقيــة التــي

تكــون بمجملهــا املنظومــة القيميــة يف العــامل االســامي ،ومــن هنــا ينبغــي أن يتجــه
بعــض الباحثــن يف احلقــل الفلســفي ،إىل االهتــام بصلــة الفلســفة اإلســامية بالفلســفة
األوروبيــة احلديثــة واملعــارصة ،واظهــار جوانــب التاثــر بالزخــم القانــوين والترشيعــي

للحضــارات احليــة بالفلســفة السياســية والقانونيــة االســامية.
هوامش البحث:

( .)1ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار إحيــاء الكتــب
العربيــة ـ بــروت ،طبعــة 1961م ،6 :1 ،مقدمــة التحقيــق.

( .)2ابــن االثــر ،حممــد بــن حممــد الشــيباين ،الكامــل يف التاريــخ ،دار صــادر ـ بــروت ،طبعــة
1965م.125 :4 ،

( .)3ابــن املقفــع ،اثــار ابــن املقفــع ،االدب الصغــر واالدب الكبــر ،منشــورات دار مكتبــة اهلــال ـ
بريوت ،بالت ،ص  276ومابعدها.

( .)4ابــن تيميــة ،السياســة الرشعيــة يف إصــاح الراعــي والرعيــة ،دار الكاتــب العــريب ،بــروت،
بــات ،ص .37

( .)5ابــن املقفــع ،الــدرة اليتيمــة ،تصحيــح األمــر شــكيب أرســان ،املطبعــة األدبيــة ،بــروت،
1897م ،ص .69

( .)6املوفــق بــن أمحــد امللكــي اخلوارزمــي :املناقــب ،تقديــم حممــد رضــا املوســوي ،املطبعــة احليدريــة
ـ النجــف االرشف ،طبعــة ـ 1965م.ص ،271وهــو ابــو املؤيــد مؤلــف ( مناقــب أمــر املؤمنــن

عــي بــن أيب طالــب) كان فقيهــا ،أديبــا لــه خطــب و ســفر ،أصلــه مــن مكــة أخــذ العربيــة عــن
الزخمــري بخــوارزم ،و تــوىل اخلطابــة بجامعهــا .واخلطيــب اخلوارزمــي روى بســنده عــن أيب
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بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد ،قــال :قــال أبــو الفضــل أمحــد بــن أيب طاهــر صاحــب أيب عثــان
اجلاحــظ :كان اجلاحــظ يقــول لنــا زمان ـ ًا :إن ألمــر املؤمنــن مائــة كلمــة ،كل كلمــة منهــا تعنــي
بألــف كلمــة مــن حماســن كالم العــرب ،قــال :وكنــت أســأله دهــر ًا بعيــد ًا أن جيمعهــا يل ،ويمليهــا

عــي ،وكان يعــدين هبــا ،ويتغافــل عنهــا ظنـ ًا هبــا ،قــال :فلــا كان آخــر عمــره أخــرج مجلــة مســودات
مصنفاتــه فجمــع منهــا تلــك الكلــات وأخرجهــا إيل بخطــه.

( .)7عبــد الزهــراء اخلطيــب ،مصــادر هنــج البالغــة و أســانيده ،مؤسســة األعلمــي ـ بــروت ،ط2ـ
1975م.60 :1 ،

( .)8عبــاس القمــي ،ســفينة البحــار ،دار االســوة للطباعــة ـ قــم ،ط 2ـ  1416هـــ ،146 :1 ،مــادة
جحــظ.

( .)9حممــد عابــد اجلابــري ،العقــل االخالقــي العــريب ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ـ بــروت،
ط 2ـ  ،2006ص .26

( .)10املــاوردي ،التــاج يف أخــاق امللــوك ،حتقيــق أمحــد زكــي ،مطبعــة األمرييــة ،القاهــرة ،ط،1
1914م ،ص .174

( .)11احلــي :مجــال الديــن احلســن بــن يوســف ،منهــاج الكرامــة يف إثبــات اإلمامــة طبــع حجــري،
بخــط حجــي هــال الرسحــان ،مطبعــة اإلرشــاد1971 ،م ،ص .77

( .)12حاجــي خليفــة ،كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ،دار الفكــر ـ بــروت ،طبعــة
1982م ،ص .169

( .)13حمســن االمــن أعيــان الشــيعة ،حتقيــق حســن االمــن ،دار التعــارف للمطبوعــات ـ بــروت،
ط 5ـ  1998م.399 :9 ،

(  .)14ابــن النديــم ،حممــد بــن اســحق ،الفهرســت ،طهــران ،طبعــة شــعبان 1391هـــ1971 /م،
ص.323

( .)15الربقــي ،املحاســن ،تقديــم حمــم صــادق بحــر العلــوم ،املطبعــة احليدريــة ـ النجــف االرشف،
طبعــة ـ  ،1964ص .9

( .)16اخلطيب ،،مصادر هنج البالغة وأسانيده ،مصدر سابق ،ص.40
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( .)17ألربقي ،املحاسن ،مصدر سابق ،ص.208

(  .)18الدينــوري ،عيــون االخبــار ضبــط يوســف الطويــل ،دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ،ط 2ـ
 ،2003ص .23

( .)19كحالة ،عمر رضا ،معجم املؤلفني ،النارش دار صادر ـ بريوت ،.طبعة 1961م ،ص .89
( .)20البيهقي ،املحاسن واملساويء ،دار املعارف ـ بريوت ،طبعة  1991م ،ص  49ـ .55

( .)21األشــعري :عــي بــن إســاعيل ،مقــاالت اإلســاميني ،واختــاف املصلــن ،املكتبــة املرصيــة ـ
القاهــرة ،طبعــة .64 :1 ،1990

( )22الزركيل :خري الدين ،االعالم ،مصدر سابق.212 :1 ،

( .)23حاجــي خليفــة (ت 1067هـــ) ،كشــف الظنــون ،دار احيــاء الــراث العــريب ـ بــروت ،طبعــة
 1941م.514 :1 ،

حممــد بــن احلســن الطــويس -مــن أعــام القــرن اخلامــس-؛ فيذكــر الشــيخ
( .)24هــذا العهــد رواه ّ
الطــويس ســند ًا صحيح ـ ًا عنــد املشــهور للعهــد ،وكذلــك النجــايش -الــذي هــو أحــد رجــاالت

العلــم يف الطائفــة اإلماميــة -أيضــ ًا روى العهــد بطريــق آخــر صحيــح عنــد املشــهور ،ورواه

الرشيــف الــريض أخــو الرشيــف املرتــى يف كتــاب هنــج البالغــة ،ورواه أيض ـ ًا ابــن أيب شــعبة
احلـ ّـراين -الــذي كان يعيــش يف أواســط القــرن الرابــع املعــارص للشــيخ الصــدوق -يف كتابــه حتــف

العقــول ،ورواه القــايض النعــان ،وهــو مــن علــاء اإلماميــة ،وكان قاضيـ ًا أيــام حكــم الفاطميــن

يف مــر يف القــرن الرابــع واخلامــس ،رواه يف كتابــه دعائــم اإلســام ،إذن عهــد مالــك األشــر

حممــد الســند ،بحــوث معــارصة يف الســاحة الدوليــة ،مركــز
لــه العديــد مــن املصــادر (الشــيخ ّ
االبحــاث العقائديــة ـ قــم ،ايــران ،ط 1ـ 2000م.)363-364 ،

( .)25توفيــق ابــو العلــم ،يف عــي بــن ايب طالــب ،مؤسســة اهــل البيــت ـ القاهــرة ،ط 1ـ ،2003
ص.37

( .)26ميشــيل هاملتــون مورغــان ،التاريــخ الضائــع ،مكتبــة الكونغــرس ـ واشــنطن ،ط 1ـ ،2007
ص.12

( .)27ابــن رشــد ( 1126ـ 1198م) فيلســوف وفقيــه ولغــوي مســلم واعظــم رشاح ارســطو .كان
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المــر املؤمنــن  اثــر واضــح يف ابــن رشــد فلســفته وهــو القائــل :ان يف كالم عــي مــن عجائــب
البالغــة ونواقــب احلكــم مــا اليوجــد يف كالم.

( .)28توماس االكويني ( 1225ـ 1274م) فيلسوف والهويت مسيحي.

( )29زينــب حممــود اخلضــري ،اثــر ابــن رشــد يف فلســفة العصــور الوســطى ،دار التنويــر للطباعــة ـ
بــروت ،طبعــة  2007م ،ص .12

( )30أ .و .ســذرن ،نظــرة الغــرب اىل االســام ،تعريــب عــي فهمــي ،دار الفكــر ـ طرابلــس ليبيــا ،ط1
ـ  1975م ،ص .161

( .)31ابراهيــم مدكــور ،يف الفلســفة االســامية منهــج وتطبيــق ،دار املعــارف ـ بــروت ،ط 1ـ 1947
م ،املقدمــة.

( .)32الرشيــف الــريض ( ت  406هـــ) هنــج البالغــة ،حتقيــق هاشــم امليــاين ،العتبــة العلوية املقدســة
ـ النجــف االرشف ،طبعــة  ،2011العهــد ـ ص  325ومابعدهــا.

حممد السند ،بحوث معارصة يف الساحة الدولية ،مصدر سابق ،ص.365
( .)33الشيخ ّ

(  .)34صموئيــل فريــان ،التطابــق وخــر العدالــة ،مقــال ،اجتاهــات معــارصة يف فلســفة العدالــة،
املركــز العــريب لالبحــاث وراســة السياســات ـ الدوحــة ،قطــر ،ط 1ـ  2015م ،ص .343

( .)35الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص .333
(  .)36اجلابري ،العقل االخالقي العريب ،مصدرسابق ،ص.8
( .)37يقصد أهل املشورة.

( .)38الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص .374

(  .)39حممــد ســليم العــوا ،فكــرة املقاصــد يف الترشيــع الوضعــي - ،مقاصــد الرشيعــة وقضايــا
العــر ،-منشــورات مؤسســة الفرقــان للــراث الثقــايف ـ لنــدن ،ط ،2011 ،1ص .271

(  .)40االمــدي ،الغــرر ،تصحيــح حســن االعلمــي ،مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات ـ بــروت ،ط1
ـ  2002م.385 :1 ،

( .)41اجلابري ،العقل االخالقي العريب ،مصدر سابق ،ص .79

(  .)42حممــد كــال الديــن إمــام ،مدخــل أصــويل للمقاصــد الرشعيــة ،منشــور ضمــن كتــاب مقاصــد
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الرشيعــة اإلســامية ،مصــدر ســابق ،ص .12

(  .)43الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصددر سابق ،العهد ـ ص .360

(  .)44جوســتاف لوبــون ،حضــارة العــرب ،ترمجــة عــادل زعيــر ،مؤسســة هنــداوي للتعليــم
والثقافــة ـ القاهــرة ،طبعــة  2012م ،ص.128

(  .)45الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص .366

( .)46صموئيــل فريــان ،التطابــق وخــر العدالــة ،مقــال اجتاهــات معــارصة يف فلســفة العدالــة،
مصــدر ســابق ،ص .345

(  .)47الطــري ،حممــد بــن جريــر ( ت  225هـــ  837م) ،تاريــخ االمــم وامللــوك ،دار الكتــاب العريب
ـ بغــداد ،ط 1ـ  ،72 :5 ،2005انظــر ايضــا :ابــن االثــر ،عــز الديــن ابــو احلســن عــي (ت 630هـــ
1232 /م) ،الكامــل يف التاريــخ ،مطبعــة دار الفكــر( ،بــروت1978 /م) .334/3 :حــواره

مــع اخلــوارج يف مســالة التحكيــم ،وانظــر :ابــن األثــر ،الكامــل ،.335 :3 :وحــواره مــع طلحــة
والزبــر يف امــر خرومهــا عــن طاعتــه.

(  .)48عبــد املجيــد النجــار؛ مقاصــد الرشيعــة بأبعــاد جديــدة؛ دار الغــرب اإلســامي؛ ط 2ـ ،2008
ص.5

(  .)49حممــد ياســن عريبـــي ،مواقــف ومقاصــد يف الفكــر اإلســامي املقــارن ،الــدار العربيــة للكتاب
ـ طرابلــس طبعــة ـ 1982م ،ص.9

( .)50الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص.327

(  .)51الطربي ،تاريخ االمم واللملوك ،مصدر سابق.252 :3 ،

(  .)52الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق العهد ـ ص .363

(  .)53عبــد النــور بــزا؛ مصالــح اإلنســان مقاربــة مقاصديــة؛ النارش املعهــد العاملي للفكر اإلســامي،
ط1ـ  ،2008ص .18

(  .)54صموئيل فريامن ،التطابق وخري العدالة ،مقال ،مصدر سابق ،ص .345

(  .)55ســلطان العمــري ،التــداول احلداثــي لنظريــة املقاصــد ،دراســة نقديــة ،موقــع جملــة البيــان
الكــروين ،العــدد  ،295بتاريــخ  2012 / 1 / 16م.
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(  .)56الشــاطبي ،املوافقــات يف أصــول الرشيعــة ،حتقيــق :أيب عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلامن،
دار ابــن عفــان ،ط ،1ســنة 1417هـــ1997 /م ،ج2؛ ص.375

(  .)57الرشيف الريض ،هنج الباغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص .351

(  .)58صموئيــل فريــان ،اجتاهــات معــارصه يف فلســفة العدالــة ،مصــدر ســابق ،ص  ( .346يــرى
فريــان ان الســبب يكمــن يف :التوجهــات الطبيعيــة لــدى البــر).

( .)59اجلابري ،العقل االخالقي العريب ،مصدر سابق ،ص .227

(  .)60صموئيل فريامن ،اجتاهات معارصه يف فلسفة العدالة ،مصدر سابق ،ص .347
(  .)61الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص .351
( .)62الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص .344

( .)63فرانــك .أ .ميتشــلامن ،رولــز عــن النزعــة الدســتورية والقانــون الدســتوري ،املركــز العــريب
لالبحــاث ودراســة السياســات ـ الدوحــة ،ط 1ـ  2015م ،،ص .481

( .)64حممــد آركــون ،ايــن هــو الفكــر االســامي املعــارص ،دار الســاقي ،بــروت ،ط 4ـ ،2010
املقدمــة.

(  .)65مصطفــى عبــد الــرزاق ،متهيــد لتاريــخ الفلســفة اإلســامية ،القاهــرة :مكتبــة الثقافــة الدينيــة ـ
القاهــرة ،بــات ،ص.27

(  .)66الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص .329

(  .)67جــون رولــز ،السياســة الليرباليــة ،مقــال ،صحيفــة جامعــة كولومبيــا ـ نيويــورك 1996 ،م،
ص .217

(  .)68فرانــك .أ .ميتشــلامن ،رولــز عــن النزعــة الدســتورية والقانــون الدســتوري ،مصــدر ســابق،
ص .483

(  .)69يقصد اصناف املكون االجتامعي التعددي.

( .)70الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص.330

(  .)71احلجرات 0 110
( .)72احلجرات.13 :
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(  .)73البقرة.251 :

( .)74ال عمران.104 :

(  .)75عــي بــن عيســى االربــي ،كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة ،نــر أدب احلــوزة ـ قــم ،طبعــة ـ
1346هـــ.163 :2 ،

(  .)76حممد اركون ،اين هو العقل االسالمي املعارص ،مصدر سابق ،املقدمة.
( .)77الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص .375

(  .)78حممد اركون ،اين هو الفكر االسالمي املعارص ،مصدر سابق ،املقدمة.

(  .)79جــون رولــز (  1921ـ  )2002فيلســوف اخالقــي وســيايس امريكــي ،يعتــر رولــس مــن
منظــري ومؤســي ليرباليــة اجتامعيــة ،حيــث اهتــم بالعدالــة االجتامعيــة ،يقــول الفيلســوف
اإلنجليــزي جوناثــان وولــف أنــه  -قــد يكــون هنــاك نــزاع حــول الفيلســوف الســيايس الثــاين

األكثــر أمهيــة يف القــرن  ،20ولكــن لــن خيتلــف أحــد عــى أن الفيلســوف األول األكثــر أمهيــة هــو:

جــون رولــس.-

(  .)80حممــود محــدي زقــزوق ،املنهــج الفلســفي بــن الغــزايل وديــكارت ،دار املعــارف ـ بــروت ،ط1
ـ 1998م ،ص .6

( .)81جون رولز ،نظرية يف العدالة ،دار نرش جامعة هارفرد ـ نيويورك ،طبعة  1971م.
( .)82حممد اركون ،اين هو الفكر االسالمي املعارص ،مصدر سابق ،املقدمة.

( .)83جــان جــاك روســو (  1712ـ  )1778كاتــب واديــب وفيلســوف وعــامل نبــات مــن جنيــف يف
ســويرسا ،يعــد مــن ابــرز كتــاب عــر التنويــر ســاعدت كتابــات روســو يف احلريــة والعدالــة عــى
قيــام الثــورة الفرنســية.

(  .)84جــون رولــز ،العدالــة كانصــاف اعــادة صياغــة ،ترمجــة حيــدر احلــاج اســاعيل ،املنظمــة
العربيــة للرتمجــة ـ بــروت ،ط 1ـ  ،2009ص  249ـ .250

(  .)85حممــد هاشــمي ،نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز :نحــو تعاقــد اجتامعــي مغايــر ،دار توبقــال
للنــر ـ الــدار البيضــاء ،ط 1ـ  2014م ،ص.159

(  .)86الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص.368
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(  .)87جون رولز ،العدالة كانصاف ،مصدر سابق ،ص ،101

( .)88تومــاس هوبــز :احــد أكــر فالســفة القــرن الســابع عــر بإنجلــرا وأكثرهــم شــهرة خصوصــا
يف املجــال القانــوين حيــث كان باإلضافــة إىل اشــتغاله بالفلســفة واألخــاق والتاريــخ ،فقيهــا

قانونيــا.

(  .)89جون رولز ،نظرية يف العدالة ،مصدر سابق ،ص .6

(  .)90عبــد الكريــم رسوش ،العقــل واحلريــة ،ترمجــة امحــد القابنجــي ،دار الفكــر اجلديــد ـ النجــف
االرشف ،بــات ،سلســلة ثقافــة اســامية معــارصة (  ،)14ص .215

(  .)91الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص.359

(  .)92صموئيل فريامن ،اجتاهات معارصة يف فلسفة العدالة ،مصدر سابق ،ص .344
(  .)93رولز ،نظرية يف العدالة ،مصدر سابق ،ص  416ـ .476
(  .)94رولز ،نظرية يف العدالة ،مصدر سابق ،ص  432ـ .494

( .)95صموئيل فريامن ،اجتاهات معارصة ،مصدر سابق ،ص .349
( .)96صموئيل فريامن ،اجتاهات معارصة ،مصدر سابق ،ص .346

(  .)97ديفيــد هيــوم (  1711ـ  )1776فيلســوف واقتصــادي ومــؤرخ اســكتلندي ،من الشــخصيات
املؤثــرة يف تاريــخ التنويــر االســكتلندي ،كانــت كتاباتــه الفلســفية اىل حد مــا مثار اهتــام املتاخرين،

قــال عنــه كانــط " ايقظنــي هيــوم مــن الســبات الدوغامئي".

(  .)98آدم ســميث (  1723ـ  ،)1790فيلســوف أخالقــي وعــامل اقتصــاد اســكتلنديُ .يعــدّ مؤســس
علــم االقتصــاد الكالســيكي ومــن رواد االقتصــاد الســيايس .اشــتهر بكتابيــه الكالســيكيني:

"نظريــة الشــعور األخالقــي" ( ،)1759وكتــاب "بحــث يف طبيعــة ثــروة األمــم وأســباهبا"

( .)1776وهــو رائعــة آدم ســميث ومــن أهــم آثــاره ،وهــو أول عمــل يتنــاول االقتصــاد احلديــث
وقــد اشــتهر اختصــار ًا ،باســم "ثــروة األمــم" .دعــا إىل تعزيــز املبــادرة الفرديــة ،واملنافســة ،وحريــة
التجــارة ،بوصفهــا الوســيلة الفضــى لتحقيــق أكــر قــدر مــن الثــروة والســعادة.

(  .)99جــون رولــز ،العدالــة بــن السياســة وامليتافيزيقيــا ،ترمجــة حممــد هاشــمي ،جملــة مــدارات
فلســفية ،ســنة  ،2004ص .99
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(  .)100الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص .348
( .)101رولز ،نظرية يف العدالة ،مصدر سابق ،ص.51

(  .)102الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص.346

(  .)103حــوار مــع نوفــل احلــاج لطيــف ،حــول طروحــات حــول العدالــة يف الفكــر الفلســفي

املعــارص ،منشــور يف املوقــع الرســمي ملؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات واالبحــاث.

(  .)104الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص.311

( .)105عبــد الرمحــن بــدوي ،موســوعة الفلســفة ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ـ بــروت،
طبعــة 1984م ،مــادة ديفيــد هيــوم 611 :2 ،ـ .612

(  .)106إمانويــل كانــط "تأمــات يف الرتبيــة" ترمجــة :حممــود بــن مجاعــة ،دار حممــد عــى للنــر،
سلســلة أضــواء ،ط  ،2005/ 1ص .285

(  .)107حممــد اركــون ،الفكــر االســامي مــن نقــد واجتهــاد ،ترمجــة وتعليــق هاشــم صالــح ،دار
الســاقي ـ بــروت ،ط 5ـ  ،2009ص .107

(  .)108رولز ،نظرية يف العدالة ،مصدر سابق ،ص  416ـ .476
( .)109رولز ،نظرية يف العدالة ،مصدر سابق ،ص  432ـ .494

(  .)110صموئيل فريامن ،التطابق وخري العدالة ،مقال ،مصدر سابق ،ص .348

(  .)111فيليــب رينــارد ،ماكــس فيــر واحلداثــة السياســية ،يب يــو اف ـ باريــس ،ط 1ـ 1996م ،ص
 44ـ .45

(  .)112الرشيف الريض ،هنج البالغة ،العهد ،ص326

(  .)113مارتــاك .نوســباوم ،رولــز واحلركــة النســوية ،مقــال ،املركــز العــريب لالبحــاث ودراســة
السياســات ـ الدوحــة ،ط 1ـ  2015م ،ص .595

(  .)114صموئيل فريامن ،التطابق وخري العدالة ،مقالة ،مصدر سابق ،ص .357

(  .)115ت .م .ســكانلون ،رولــز عــن التربيــر ،مقــال ،املركــز العــريب لالبحــاث ودراســة السياســات
ـ الدوحــة ،ط 1ـ  2015م ،ص .205

(  .)116ايامنويــل كانــت (  1724ـ  :)1804فيلســوف املــاين عــاش كل حياتــه يف مملكــة بروســيا،
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يعتــر اخــر فالســفة عــر التنويــر.

(  .)117طيبــة ماهــروزادة ،فلســة كانــت الرتبويــة ،تعريــب عبــد الرمحــن العلــوي ،دار اهلــادي
بــروت ،ط 1ـ  ،2001ص.218

( ،.)118صموئيل فريامن ،اجتاهات معارصة ،مصدر سابق ،ص.192
(  .)119طيبة ماهروزادة ،فلسفة كانت ،مصدر سابق ،ص .192

( .)120صموئيل فريامن ،التطابق وخري العدالة ،مصدر سابق ،ص .357
( .)121طيبة ماهروزادة ،فلسفة كانت ،مصدر سابق ،ص .68

( .)122تشــارلز الرمــور ،العقــل العمومــي ،مقــال ،املركــز العــريب لالبحــاث والدراســات ـ بــروت،
ط 1ـ  ،2015ص .451

(  .)123طيبة ماهروزادة ،فلسفة كانت ،مصدر سابق ،ص.78

( .)124ســتيفن موهلــال وآدم ســويفت ،رولــز واجلمعاويــة ،مقــال ،املركــز العــريب لالبحــاث
والدراســات ـ بــروت ،ط 1ـ  ،2015ص.565

( .)125رولز ،نظرية يف العدالة ،مصدر سابق ،ص  458ـ .522

( .)126الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص.362

(  .)127ستيفن موهلال ،رولز واجلامعوية ،مصدر سابق ،ص .555
( .)128رسوش ،العقل واحلرية ،مصدر سابق ،ص .34

(  .)129ستيفن موهلال وآدم سويفت ،رولز واجلمعاوية ،مصدر سابق ،ص .557
( .)130الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص.342

(  .)131الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ ص .347
(  .)132رسوش ،العقل واحلرية ،مصدر سابق ،ص.30

(  .)133صموئيل فريامن ،التطابق وخري العدالة ،مقال ،مصدر سابق ،ص .344
( .)134الرشيف الريض ،هنج البالغة ،مصدر سابق ،العهد ـ .376
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املصادر واملراجع

1 .1أ .و .ســذرن ،نظــرة الغــرب اىل االســام ،تعريــب عيل فهمــي ،دار الفكــر ـ طرابلس
ليبيا ،ط 1ـ  1975م.

2 .2ابراهيــم مدكــور ،يف الفلســفة االســامية منهــج وتطبيــق ،دار املعــارف ـ بــروت،
ط 1ـ  1947م.

3 .3ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار إحيــاء
الكتــب العربيــة ـ بــروت ،طبعــة 1961م.

4 .4ابــن االثــر ،عــز الديــن ابــو احلســن عــي (ت 630هـــ 1232 /م) ،الكامــل يف
التاريــخ ،مطبعــة دار الفكــر (بــروت – 1978م).

5 .5ابــن االثــر ،عــز الديــن ابــو احلســن عــي (ت 630هـــ 1232 /م) ،الكامــل يف
التاريــخ ،مطبعــة دار الفكــر( ،بــروت – 1978م).

6 .6ابــن املقفــع ،اثــار ابــن املقفــع ،االدب الصغــر واالدب الكبــر ،منشــورات دار
مكتبــة اهلــال ـ بــروت ،بــات.

7 .7ابــن املقفــع ،الــدرة اليتيمــة ،تصحيــح األمــر شــكيب أرســان ،املطبعــة األدبيــة،
بــروت1897 ،م.

8 .8ابــن النديــم ،حممــد بــن اســحق ،الفهرســت ،طهــران ،طبعــة شــعبان 1391هـــ/
1971م.

 9 .9ابــن تيميــة ،السياســة الرشعيــة يف إصــاح الراعــي والرعيــة ،دار الكاتــب العــريب،
بــروت ،بــات.

1010األشــعري :عــي بــن إســاعيل ،مقــاالت اإلســاميني ،واختــاف املصلــن،
املكتبــة املرصيــة ـ القاهــرة ،طبعــة  1990م.
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1111إمانويــل كانــط « تأمــات يف الرتبيــة « ترمجــة :حممــود بــن مجاعــة ،دار حممــد عــى
للنــر ،سلســلة أضــواء ،ط  1ـ 2000م.

1212االمــدي ،الغــرر ،تصحيــح حســن االعلمــي ،مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات
ـ بــروت ،ط 1ـ  2002م.

1313الربقــي ،املحاســن ،تقديــم حمــم صــادق بحــر العلــوم ،املطبعــة احليدريــة ـ
النجــف االرشف ،طبعــة ـ  1964م.

1414البيهقي ،املحاسن واملساويء ،دار املعارف ـ بريوت ،طبعة  1991م.

1515ت .م .ســكانلون ،رولــز عــن التربيــر ،مقــال ،املركــز العــريب لالبحــاث ودراســة
السياســات ـ الدوحــة ،ط 1ـ  2015م.

1616تشــارلز الرمــور ،العقــل العمومــي ،مقــال ،املركــز العــريب لالبحــاث
والدراســات ـ بــروت ،ط 1ـ 2015م.

1717توفيــق ابــو العلــم ،يف عــي بــن ايب طالــب ،مؤسســة اهــل البيــت ـ القاهــرة ،ط1
ـ 2003م.

1818جوســتاف لوبــون ،حضــارة العــرب ،ترمجــة عــادل زعيــر ،مؤسســة هنــداوي
للتعليــم والثقافــة ـ القاهــرة ،طبعــة  2012م.

1919جــون رولــز ،السياســة الليرباليــة ،مقــال ،صحيفــة جامعــة كولومبيــا ـ نيويــورك،
 1996م.

2020جــون رولــز ،العدالــة بــن السياســة وامليتافيزيقيــا ،ترمجــة حممــد هاشــمي ،جملــة
مــدارات فلســفية ،ســنة 2004م.

2121جــون رولــز ،العدالــة كانصــاف اعــادة صياغــة ،ترمجــة حيــدر احلــاج اســاعيل،
املنظمــة العربيــة للرتمجــة ـ بــروت ،ط 1ـ 2009م.
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2222جــون رولــز ،نظريــة يف العدالــة ،دار نــر جامعــة هارفــرد ـ نيويــورك ،طبعــة
1971م.

2323حاجــي خليفــة ( ت  1067هـــ) ،كشــف الظنــون ،دار احيــاء الــراث العــريب ـ
بــروت ،طبعــة  1941م.

2424حاجــي خليفــة ،كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ،دار الفكــر ـ
بــروت ،طبعــة 1982م

2525احلــي احلســن بــن يوســف ،منهــاج الكرامــة يف إثبــات اإلمامــة طبــع حجــري،
بخــط حجــي هــال الرسحــان ،مطبعــة اإلرشــاد1971 ،م.

2626حــوار مــع نوفــل احلــاج لطيــف ،حــول طروحــات حــول العدالــة يف الفكــر
الفلســفي املعــارص ،منشــور يف املوقــع الرســمي ملؤسســة مؤمنــون بــا حــدود
للدراسـ�ات واالبحـ�اث.

2727الدينــوري ،عيــون االخبــار ضبــط يوســف الطويــل ،دار الكتــب العلميــة ـ
بــروت ،ط 2ـ 2003م.

2828زينــب حممــود اخلضــري ،اثــر ابــن رشــد يف فلســفة العصــور الوســطى ،دار
التنويــر للطباعــة ـ بــروت ،طبعــة  2007م.

2929ســتيفن موهلــال وآدم ســويفت ،رولــز واجلمعاويــة ،مقــال ،املركــز العــريب
لالبحــاث والدراســات ـ بــروت ،ط 1ـ 2015م.

3030ســلطان العمــري ،التــداول احلداثــي لنظريــة املقاصــد ،دراســة نقديــة ،موقــع
جملــة البيــان الكــروين ،العــدد  ،295بتاريــخ  2012 / 1 / 16م.

3131الشــاطبي ،املوافقــات يف أصــول الرشيعــة ،حتقيــق :أيب عبيــدة مشــهور بن حســن
آل ســلامن ،دار ابــن عفان ،ط ،1ســنة 1417هـ1997 /م.
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3232الرشيــف الــريض ( ت  406هـــ) هنــج البالغــة ،حتقيــق هاشــم امليــاين ،العتبــة
العلويــة املقدســة ـ النجــف االرشف ،طبعــة 2011م.

3333صموئيــل فريــان ،التطابــق وخــر العدالــة ،مقــال ،اجتاهــات معــارصة يف

فلســفة العدالــة ،املركــز العــريب لالبحــاث وراســة السياســات ـ الدوحــة ،قطــر ،ط1

ـ  2015م.

3434الطــري ،حممــد بــن جريــر ( ت  225هـــ ـ  837م) ،تاريــخ االمــم وامللــوك ،دار
الكتــاب العــريب ـ بغــداد ،ط 1ـ 2005م.

3535طيبــة ماهــروزادة ،فلســة كانــت الرتبويــة ،تعريــب عبــد الرمحــن العلــوي ،دار
اهلــادي بــروت ،ط 1ـ 2001م.

3636عباس القمي ،سفينة البحار ،دار االسوة للطباعة ـ قم ،ط 2ـ  1416هـ.

3737عبــد الرمحــن بــدوي ،موســوعة الفلســفة ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر
ـ بــروت ،طبعــة  1984م.

3838عبــد الزهــراء اخلطيــب ،مصــادر هنــج البالغــة و أســانيده ،مؤسســة األعلمــي ـ
بــروت ،ط2ـ 1975م.

3939عبــد الكريــم رسوش ،العقــل واحلريــة ،ترمجــة امحــد القابنجــي ،دار الفكــر
اجلديــد ـ النجــف االرشف ،بــات ،سلســلة ثقافــة اســامية معــارصة ( .)14

4040عبــد املجيــد النجــار؛ مقاصــد الرشيعــة بأبعــاد جديــدة؛ دار الغــرب اإلســامي؛
ط 2ـ 2008م.

4141عبــد النــور بــزا؛ مصالــح اإلنســان مقاربــة مقاصديــة؛ النــارش املعهــد العاملــي
للفكــر اإلســامي؛ط1؛ ســنة 2008م.

4242عــي بــن عيســى االربــي ،كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة ،نــر أدب احلــوزة ـ
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قــم ،طبعــة ـ 1346هـ�ـ.

4343فرانــك .أ .ميتشــلامن ،رولــز عــن النزعــة الدســتورية والقانــون الدســتوري،
املركــز العــريب لالبحــاث ودراســة السياســات ـ الدوحــة ،ط 1ـ  2015م.

4444فيليــب رينــارد ،ماكــس فيــر واحلداثــة السياســية ،يب يــو اف ـ باريــس ،ط 1ـ
1996م.

 4545كحالــة ،عمــر رضــا ،معجــم املؤلفــن ،النــارش دار صــادر ـ بــروت ،.طبعــة
1961م.

4646كوبلســتون ،فردريــك ،تاريــخ الفلســفة « ،كانــت « ،املــروع القومــي للرتمجــة
ـ القاهــرة ،طبعــة  2002م.

4747مارتــاك .نوســباوم ،رولــز واحلركــة النســوية ،مقــال ،املركــز العــريب لالبحــاث
ودراســة السياســات ـ الدوحــة ،ط 1ـ  2015م.

4848املــاوردي ،التــاج يف أخــاق امللــوك ،حتقيــق أمحــد زكــي ،مطبعــة األمرييــة،
القاهــرة ،ط1914 ،1م..

4949حمســن االمــن أعيــان الشــيعة ،حتقيق حســن االمــن ،دار التعــارف للمطبوعات
ـ بريوت ،ط 5ـ 1998

5050حممــد اركــون ،الفكــر االســامي مــن نقــد واجتهــاد ،ترمجــة وتعليــق هاشــم
صالــح ،دار الســاقي ـ بــروت ،ط 5ـ 2009م.

5151حممــد آركــون ،ايــن هــو الفكــر االســامي املعــارص ،دار الســاقي ،بــروت ،ط4
ـ 2010م.

حممــد الســند ،بحــوث معــارصة يف الســاحة الدوليــة ،مركــز االبحــاث العقائديــة
ّ 5252
ـ قــم ،ايــران ،ط 1ـ 2000م.

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

478

5353حممــد ســليم العــوا ،فكــرة املقاصــد يف الترشيــع الوضعــي - ،مقاصــد الرشيعــة
وقضايــا العــر ،-منشــورات مؤسســة الفرقــان للــراث الثقــايف ـ لنــدن ،ط،1
2011م.

5454حممــد عابــد اجلابــري ،العقــل االخالقــي العــريب ،مركــز دراســات الوحــدة
العربيــة ـ بــروت ،ط 2ـ .2006

5555حممــد هاشــمي ،نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز :نحــو تعاقــد اجتامعــي مغايــر،
دار توبقــال للنــر ـ الــدار البيضــاء ،ط 1ـ  2014م.

5656حممــد ياســن عريبـــي ،مواقــف ومقاصــد يف الفكــر اإلســامي املقــارن ،الــدار
العربيــة للكتــاب ـ طرابلــس طبعــة ـ 1982م.

5757حممــود محــدي زقــزوق ،املنهــج الفلســفي بــن الغــزايل وديــكارت ،دار املعــارف
ـ بــروت ،ط 1ـ 1998م.

5858مصطفــى عبــد الــرزاق ،متهيــد لتاريــخ الفلســفة اإلســامية ،القاهــرة :مكتبــة
الثقافــة الدينيــة ـ القاهــرة ،بــات.

5959املوفــق بــن أمحــد امللكــي اخلوارزمــي :املناقــب ،تقديــم حممــد رضــا املوســوي،
املطبعــة احليدريــة ـ النجــف االرشف ،طبعــة ـ 1965م.

6060ميشــيل هاملتــون مورغــان ،التاريــخ الضائــع ،مكتبــة الكونغــرس ـ واشــنطن،
ط 1ـ 2007م.
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