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مقدمــــة
إن البحــث يف طبيعــة النفــس البرشيــة ومــن ثــم الوصــول إىل فهــم أفضــل ملســلك 
اإلنســان وترصفاتــه يف املجتمــع، مــن خــالل مؤثــرات القيــم األخالقيــة، هــي مــن أعقــد 
مــا واجهتــه جمموعــة العلــاء واملفكريــن واملصلحــن والقــادة عــى مــر العصــور، الذيــن 
ــه  ــول هــذا اإلنســان والســيطرة عــى أهوائ ــط األخالقــي ملي كانــت غاياهتــم، هــي الضب
وأنانيتــه مــن جشــع وعدوانيــة وقســاوة، وظلــم وهتالــك نحــو الســلطة والزعامــة، ومجــع 
الثــروة، واجلــري وراء املناصــب والرغبــات، التــي حيــاول حتقيقهــا بوســائل منافيــة 
ملبــادئ الديــن واألخــالق والقواعــد االجتاعيــة احلميــدة. وقــد حــاول قســم    مــن هــذه 
ــاد  ــظ واإلرش ــالل الوع ــن خ ــب، م ــة فحس ــراءات نظري ــك بإج ــالح ذل ــة إص املجموع
املجــرد، دون أن يكــون لــه أي موقــع عمــيل مؤثــريف املجتمــع. بينــا يف املقابــل هنــاك مــن 

انطلــق يف جهــده باجلمــع بــن الناحيتــن النظريــة والعمليــة.

ومــن هــؤالء اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم(،الذي كان عاملــًا، حكيــًا، 
فقيهــًا ،مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى هــو احلاكــم واخلليفــة للمســلمن. لذلــك 
ــب يف  ــه الصل ــه وكفاح ــم معارك ــائله، يف خض ــاه ورس ــه ووصاي ــرته وخطب ــاءت س ج
ــد  ــديد ض ــه الش ــك نضال ــف إىل ذل ــاواة. أض ــدل واملس ــق والع ــم احل ــت قي ــبيل تثبي س
ــالق  ــتلزمات األخ ــن مس ــرف ع ــلوك املنح ــد الس ــي وض ــرش األخالق ــواع ال ــف أن خمتل
ــق  ــف عمي ــق ووص ــل دقي ــوم بتحلي ــرته، يق ــالل س ــن خ ــده، م ــذا نج ــالمية. هل اإلس
لطبيعــة النفــس البرشيــة وســرب أغوارهــا وخفاياها.غــر أن الــذي أكســب مضامن ســرة 
اإلمــام، أمهيــة بالغــة، كوهنــا نابعــة مــن معاناتــه ومــن خربتــه عنــد تعاملــه مــع أصنــاف 
متعــددة مــن النــاس، بخاصــة مناوئيــه،  فضــال عــن تعقيــدات املشــكالت التــي واجهتــه.

ــة يف  ــم األخالقي ــر القي ــث أث ــذا البح ــنتناول يف ه ــرة، س ــذه الس ــاس ه ــى أس وع



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني 12

ــاور  ــة حم ــالل أربع ــن خ ــع، م ــلوكية يف املجتم ــاهتا الس ــة وانعكاس ــس البرشي ــاء النف بن
هــي: املــراد مــن القيــم األخالقيــة، وســلوك اإلنســان وترصفاتــه، ثــم وســائل بنــاء 
النفــس البرشيــة وانعكاســات القيــم األخالقيــة عــى اإلنســان يف املجتمع،ومفارقــات يف 

األخــالق والســلوك.

يتضمــن املحــور األول، معنــى القيــم األخالقيــة، ومــا املقصــود بســلوك اإلنســان 
ــات  ــار صف ــي باختص ــة ه ــم األخالقي ــة بينها.فالقي ــان العالق ــم بي ــن ث ــه، وم وترصفات
ــة.  ــاة املختلف ــن احلي ــة ميادي ــاس يف كاف ــلوك الن ــة لس ــدور أدل ــوم ب ــردة، تق ــانية جم إنس
ــد مــن األســس،  ــي ســنركز عليها،تشــمل العدي ــة، الت ــة اإلجيابي ــم األخالقي كــا أن القي
مثــل العــدل، واحلــق، والصــدق، والفضيلــة، والنزاهــة، واألمانــة للواجــب، واملســاواة، 
والرمحة،والتعــاون، والتواضــع، والتقــوى، والعفــو، واإلحســان، واخلــر، والنصيحــة، 

ــف. ــاء، والتعاط والوف

وبــدور هــذه القيــم ومقاصدهــا، تتشــكل ثوابــت ومبــادئ  ترتكــز  عليهــا األخــالق 
النــاس وأفعاهلــم، أي ســلوكهم  التــي تتحقــق مــن خــالل ترصفــات  االجتاعيــة، 
ــارزة عــن اخلــط الســوي،  االجتاعي.هــذا الســلوك خيــرج يف أحيــان كثــرة ، بصــورة ب
عــن اإلســتقامة، عنــد ذاك يكــون ذا طبيعــة ســلبية وآفــة مــن آفــات املجتمــع املؤملــة. أمــا 
ــل  ــادًا عــى الفضائ ــاء النفــس البرشية،اعت ــة لبن ــاين، فيتضمــن وســائل عملي املحــور الث
األخالقيــة. مــن هــذه الوســائل:  تأثيــــر قــوة املثــال، ووحــدة القــول والفعــل، والقــدرة 
ــا  ــتقامة وم ــة، واإلس ــس البرشي ــف النف ــى تصني ــف وع ــن الضع ــخيص مواط ــى تش ع
تتضمنــه مــن نبــذ املحابــاة واملداهنــة واملصانعــة والنفــاق، واملحاســبة الذاتيــة الصارمــة، 
واملوازيــن الدقيقــة يف التعامــل مــع اآلخريــن، وأمهيــة اتبــاع قــادة احلــق، والعمــل 
اجلاعــي واالبتعــاد عــن اإلنعزاليــة، ووحــدة املصالــح االجتاعيــة والشــخصية.أما 
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املحــور الثالــث، فيبحــث انعكاســات القيــم األخالقيــة عــى املجتمــع، ويتضمــن: اعتــاد 
هنــج ســيايس قائــم عــى الفضيلــة وليــس عــى املكــر والغــدر واخلــداع، وتطبيــق األحــكام 
اإلهليــة دون اســتثناء، واملســاواة يف املعامــالت، والتشــديد عــى مبــدأ احلــوار والنصيحــة 
أوال مــع املناوئــن قبــل االنتقــال إىل القتــال، ومتابعــة الــوالة يف تطبيــق القيــم األخالقيــة، 
والتعاطــف والرمحــة مــع الفئــات الضعيفــة واملظلومــة، ونقــد للمواقــف احلياديــة 
ــن  ــو ع ــر، فه ــور األخ ــا املح ــق والباطل.أم ــة للح ــر دقيق ــل، ومعاي ــق والباط ــن احل ب
ــات،  ــلوك والترصف ــة الس ــالق، وازدواجي ــلوك واألخ ــات يف الس ــات والتناقض املفارق

وتغــّر املقاييــس واألحــكام.

أواًل: املراد من القيم واألخالق والسلوك اإلنساني
إن القيــم واألخــالق والســلوك، هــي مفاهيــم مرتابطــة، متداخلــة، مــن ناحيــة 
املعنــى واملارســة العمليــة، التــي تؤثــر فيهــا تأثــرًا كبــرًا احلاجــات واملصالــح الســائدة يف 
املجتمع.والقيــم، قــد ذكرنــا معناهــا يف املقدمــة، تعتــرب مبــادئ أوليــة، معناها يف الفلســفة: 
ظاهــرة ماديــة أو روحيــة، تلبــي متطلبــات معينــة لإلنســان أو املجتمــع، وختــدم مصاحلــه 
وأهدافه)1(.وتشــمل  صنفــن أحدمهــا إجيــايب وآخــر ســلبي. فاإلجيــايب مثــل اخلــر واحلــق 
ــان أن  ــم لإلنس ــذه القي ــح ه ــد .وتتي ــض العه ــر ونق ــدر واملك ــلبي كالغ ــدل. والس والع
ــل  ــراه ويعتقــده، وتتمث ــة بالنحــو الــذي ي ــاة اليومي يتــرصف ويتعامــل مــع غــره يف احلي

يف طبيعــة نفســه البرشيــة.

أمــا األخــالق، فهــي مجــع كلمــة اخلُُلــق، وهــي الســجية والطبــع وصــورة اإلنســان 
ــت أو قبيحــة)2(. ــه، حســنة كان ــة، وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا املختصــة ب الباطني
ويف علــم الفلســفة، فــإن األخــالق أو اآلداب، هــي جمموعــة أصــول وأحــكام وقواعــد 
ســلوك النــاس يف املجتمــع. وهــي تعكــس تصــورات النــاس عــن العــدل والظلــم واخلر 
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والــرش والكرامــة واخليانــة إلخ)3(.ولألخــالق تأثــر مبــارش عــى خمتلــف مياديــن احليــاة، 
مــن السياســة واالقتصــاد وغرهــا. ويرتافــق مــع مفهــوم »األخــالق« كلمتــان مشــتقتان 
ــا  ــه وتشــيعان يف اإلســتعال اليومــي مهــا »األخالقــي«، و«غــر األخالقــي« أو أحيان من
»الالأخالقي«.فاألخالقــي هــو: مــا يتفــق وقواعــد األخــالق أو قواعــد الســلوك املقــررة 
يف املجتمــع. وعكســه الالأخالقــي)4(.إن املعضلــة األساســية يف مفهــوم األخــالق، 
ترتبــط بفــرز التناقــض بــن املتطلبــات األخالقيــة العامــة للمجتمــع، وبــن ســلوك 

اإلنســان الفعــيل.

ــه  ــل ترصفات ــره، وجمم ــه، تفك ــان، اجتاه ــرة اإلنس ــي س ــاين، يعن ــلوك اإلنس والس
وأفعالــه الــذي يتجــه هبــا إىل وجهــة معينــة، معــربة عــن شــتى جوانــب طبعــه األخالقــي.
ــا  ــا بالقضاي ــت مجيعه ــة، ليس ــه األخالفي ــان وترصفات ــات اإلنس ــروف أن صف ــن املع وم
التــي تولــد معــه، إنــا هــي أشــياء يكتســبها مــن حميطــه بمــرور الزمــن، بخاصــة يف 
ــن أساســن. أحدمهــا  املراحــل األوىل مــن حياته.وينحــرص ســلوك اإلنســان مــن جانب
جانــب اخلــر والفضيلــة. واآلخــر جانــب الــرش والرذيلة.الــذي هيمنــا هنــا، هــو البحــث 
ــي ســلوك  ــع اإلنســان أو اجلاعــة إىل تبنّ ــذي يدف ــى مــا ال عــن حمــركات الســلوك، بمعن
معــن، واإللتــزام بقيــم أخالقيــة معينــة ومتطلباهتا.فقــد أشــار بعــض علــاء النفــس، أن 
القيمــة اهلادفــة هــي املهمــة يف توجيــه الســلوك، أي مــا يتوقعــه اإلنســان مــن نتيجــة هــو 
الــذي يقــرر نوعيــة ســلوكه، وهنــاك مــن اعتقــد أن أن »إزالــة التوتــر« و«إشــباع احلاجــة« 

ــزه)5(. املحــرك األهــم يف تثبيــت الســلوك وتعزي

ومهــا يكــن مــن أمــر فإننــا نجــد يف هنــج البالغــة، مــن كالم أمــر املؤمنــن عــيل عليــه 
الســالم، دالالت ســبقت علــاء النفــس تشــر إىل أن الرغبــة والشــهوة، والتعلــق الشــديد 
ــركات  ــن املح ــد م ــا تع ــع، مجيعه ــوم، والطم ــس املذم ــوى النف ــاع ه ــاة، واتب ــم احلي بنع
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األساســية لإلنســان، وهــي طاقــات نفســية حيويــة عامــة، جتعــل اإلنســان يميــل إىل مــا 
حيــب ويشــتهي وحيــرص عليــه ويطمــع فيــه ، ســواء كان حممــودًا أو مذمومًا.وقــد شــبه 
عليــه السالم،اإلنســان، عندمــا تتملكــه الرغبــة يف الدنيا ، كأنه األســر املقيد بالسالســل، 
يــُف  ْنَيــا َل َيُروُعــُه ِمنَْهــا إِلَّ َصِ َج َعــَى الدُّ وا َفــإِنَّ امْلَُعــرِّ ْغَبــِة َأْقــِرُ ى الرَّ فيقــول: »َيــا َأْسَ
ْدَثــاِن« .املعرج:املائــل إليهــا أو املعــول عليهــا أو املقيــم هبــا. ويروعــه: يفزعــه.  َأْنَيــاِب احْلِ
والرصيــف: صــوت األســنان عنــد اإلصطــكاك. واحِلدثــان -بالكرس-النوائــب)6(. 

اقــرصوا: قللــوا .

ويتداخــل مــع معنــى »الرغبــة«، مفهــوم آخــر هــو »الشــهوة«، وهــي الرغبــة 
ــِة اللَِّ  ــْن َمْعِصَي ــا ِم ــزع إليهــا.إذ يقــول اإلمــام: »َوَم ــي تتمناهــا النفــس وتن الشــديدة، الت
َشْ ٌء إِلَّ َيــْأِت ِف َشــْهَوٍة«)7(.هلذا فهــو يدعــو باخلــر والنعمــة ملــن ينــزع مــن نفســه الشــهوة 

ــِه«)8(. ــَوى َنْفِس ــَع َه ــْهَوتِِه، َوَقَم ــْن َش ــَزَع َع ــاًل َن ــَم اللُ َرُج ــول: »َفَرِح ــوى فيق واهل

وهنــاك مصطلــح آخــر، يــأيت بــذات معنــى الرغبــة الشــديدة، والشــهوة، وهــو 
»اللــذة«، أي نقيــض األمل، ومالءمــة الــيء للشــهوة والرغبــة)9(. ويف علــم النفــس 
ــرتخاء  ــا واإلس ــذايت بالرض ــعور ال ــل الش ــط، ب ــية-املادية فق ــة احلس ــي املتع ــا التعن إهن
والســعادة)10(.هلذا حيــذر أمــر املؤمنــن أن تكــون اللــذة هــي أفضــل يشء يف دنيــا املــرء، 
ــٍظ  ــَفاُء َغْي ٍة َأْو ِش ــذَّ ــوُغ َل ــاَك ُبُل ــْن ُدْنَي ــَك ِم ــَت ِف َنْفِس ــا نِْل ــَل َم ــْن َأْفَض ــاَل َيُك ــول: »َف فيق
ــالً  ــْهَوًة َوإِْقَب ــوِب َش ــا: »إِنَّ لِْلُقُل ــول أيض «)11(.ويق ــاُء َحقٍّ ــٍل َأْو إِْحَي ــاُء َباطِ ــْن إِْطَف َو َلكِ

ــَي«)12(. ــِرَه َعِم ــَب إَِذا ُأْك ــإِنَّ اْلَقْل ــا، َف ا َوإِْقَباِلَ ــْهَوِتَ ــِل َش ــْن ِقَب ــا ِم ــارًا، َفْأُتوَه َوإِْدَب

كذلــك يتداخــل مفهــوم »الطمــع« مــع مــا ذكرنــاه مــن مصطلحــات، ويعنــي 
أيضــًا الرغبــة يف الــيء واشــتهاؤه)13(.لذلك حيــذر عليــه الســالم مــن التمســك الشــديد 
ــاَك َان ُتوِجــَف بِــَك َمطاَيــا الَطَمــِع  بالطمــع، ومــا يــؤدي مــن نتائــج مهلكــة، فيقــول: »اِيَّ
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َفُتــوِرَدَك َمناِهــَل اَلَلَكــِة«. توجــف: تــرسع ، واملناهــل: مــن تــرده اإلبــل ونحوها)14(.كــا 
ــِع«)15(. ــُروِق امْلََطاِم ــَت ُب ــوِل حَتْ ــُر َمَصــاِرِع اْلُعُق ــه: » َأْكَث يؤكــد اإلمــام ذلــك بقول

والنفــس البرشيــة إنــا تتجــه نحــو هــذا الســلوك املنحــرف الــذي يتمثــل بالطمــع، 
واللــذة والرغبــة والشــهوة، للحصــول عــى املكاســب الدنيويــة، نتيجــة عوامــل عديــدة 
منهــا، أن اإلنســان ال يمكنــه الصمــود أمــام املغريــات، مــن مــال وســلطة وزعامــة، 
ــم النبيلــة،  ــه، وضعــف إلتزامــه بالقي لذلــك فهــو يستســلم أمامهــا، نتيجــة ضعــف إيان
ــات، جاعــال مــن  ــذه املغري ــن اجــل ه فهــو إذن يبحــث عــن »اإلســتمتاع«، مكافحــًا م
مصاحلــه اخلاصــة فــوق كل اعتبــار، غــر مبــايل بمصــر النــاس مــن حولــه، وهبــذه احلالــة 
يصبــح عبــدا لشــهواته ويعيــش مــن أجــل االقتنــاء، األمــر الــذي جيعلــه ال يلتــزم بقيمــه 

ــة . ــة واألخالقي ــه  الروحي ومبادئ

ويبــن لنــا عليــه الســالم، أن اإلنســان عندمــا تصبــح الدنيــا وملذاهتــا هــي اهلــدف، 
والغايــة األساســية األوىل عنــده، فإنــه ســيفضلها عــى اتبــاع أوامــر اهلل وأحــكام الديــن 
ْنَيــا ِف َعْينـِـِه  احلنيــف، ويصبــح هبــذه احلالــة عبــدا هلــذه احليــاة، فيقــول: »َمــْن َعُظَمــِت الدُّ
ا«)16(.وهبــذه  َوَكــُرَ َمْوِقُعَهــا ِمــْن َقْلبـِـِه آَثَرَهــا َعــَى اللَِّ َتَعــاىَل َفاْنَقَطــَع إَِلْيَهــا َوَصــاَر َعْبــدًا َلَ
احلالــة يصبــح عقــل اإلنســان، عبــدا لعواطفــه ومشــاعره.وقد أشــار أمــر املؤمنــن 
بشــكل رائــع إىل ثــالث قضايــا رئيســية مــن نعــم احليــاة، يســعى كثــر مــن النــاس 
نحوهــا وهيلكــون أنفســهم ودينهــم يف ســبيل احلصــول عليهــا وهــي: الثــروة والســلطة 
ــُه حِلَُطــاٍم َينَْتِهــُزُه َأْو  َط َنْفَســُه َوَأْوَبــَق ِدينَ والزعامــة، فيقــول عــن أحــد النــاس: » َقــْد َأرْشَ
ــُه »)17(.وأرشط نفســه: أي هيأهــا وأعدهــا للــرش والفســاد  ــرَبٍ َيْفَرُع ــوُدُه َأْو ِمنْ ــٍب َيُق ِمْقنَ
ــه: أهلكــه . واحلطــام: املــال . ينتهــزه:  ــق دين ــة وســوءالعاقبة . أوب يف األرض أو للعقوب
ــارة  ــوده، إش ــب يق ــم. ومقن ــاس أو غره ــن الن ــة م ــب: مجاع ــه . واملقن ــه أو خيتلس يغتنم
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ــرع  ــا . وف ــا ومتعته ــبب أمهيته ــاس، بس ــن الن ــر م ــا الكث ــب عليه ــي يتكال ــلطة الت للس
املنــرب: طالــه وعاله.وقــد اســتخدم عليــه الســالم، مجلــة »منــرب يفرعــه«، أي يصعــد املنــرب 

ــة عــى الرفعــة وزعامــة النــاس وأمرهتــم. وخيطــب يف النــاس، كناي

ويبــن اإلمــام كيــف تتغــر أخــالق اإلنســان إىل الــرش والرذيلــة، عندمــا خيتــار هــذا 
ــَر  ــَب امْلُنَْك ــْد َصح ــِقِهْم َو َق ــُر إىَِل َفاِس ــول: »َكَأنِّ َأْنُظ ــرة، فيق ــى اآلخ ــا ع ــان الدني اإلنس
ــَل  ــمَّ َأْقَب ــُه، ُث ــِه َخاَلئُِق ــْت بِ ــُه َو ُصبَِغ ــِه َمَفاِرُق ــى َشــاَبْت َعَلْي ــُه َحتَّ ــِه َو َواَفَق ــُه َو َبِســَئ بِ َفَألَِف

َق«. ــا َحــرَّ ــُل َم ِف ِشــيِم َل َيْ ــاِر ِف اْلَ ــِع النَّ َق َأْو َكَوْق ــا َغــرَّ ــاِل َم ــاِر َل ُيَب ــدًا َكالتَّيَّ ُمْزبِ

بــيء بــه: اســتأنس بــه . املفــرق: مــن الــرأس حيــث يفــرق الشــعر . وصبغــت بــه 
أخالقــه : صــار عــادة لــه وســجية . مزبــدا كالتيــار: هــو كاملــاء عنفــوان جريانــه وفيضانــه. 

واهلشــيم: اليابــس مــن كل يشء.

ــه،  ــادا علي ــا، كيــف أن املنكــر أصبــح مالزمــا للفاســق، معت ــه الســالم هن يبــن علي
ومستأنســا بــه، طــوال حياتــه، وقــد أصبــح هــذا املنكــر جــزءا ال يتجــزأ مــن أخالقــه، هــذا 
مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى أصبــح هــذا الفاســق ال يكــرتث وال هيتــم بــا حيصــل 

لألخريــن نتيجــة فجــوره ومعاصيــه وتركــه أوامــر اهلل، وجتــاوزه عــى حــدود الــرشع.

ثــم يتســائل بــأمل عــن مــكان أولئــك الذيــن يســرون عــى طريــق اهلــدى والتقــوى 
وطاعــة اهلل، فيجيــب أهنــم يتدافعــون عــى متــاع الدنيــا ويتنازعون عــى األشــياء املحرمة، 
حِمَــُة إىَِل َمنَــاِر التَّْقــَوى  ــَدى َواأْلَْبَصــاُر الالَّ فيقــول: »َأْيــَن اْلُعُقــوُل امْلُْســَتْصبَِحُة بَِمَصابِيــِح اْلُ
وا  َطــاِم َوَتَشــاحُّ ــوا َعــَى احْلُ َأْيــَن اْلُقُلــوُب الَّتـِـي ُوِهَبــْت للَِِّ َوُعوِقــَدْت َعــَى َطاَعــِة اللَِّ اْزَدَحُ

َراِم«)19(.ازدمحــوا: تدافعــوا . احلطــام: متــاع الدنيــا . تشــاحوا:تنازعوا. َعــَى احْلَ
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ثانيا: وسائل عملية لبناء النفس البشرية
إن وســائل بنــاء النفــس البرشيــة تدخــل يف ميــدان الرتبيــة األخالقيــة، التــي تتمثــل 
ــة مــن جانــب الفــرد،  يف مســتوين. أوهلــا ذايت، وهــو فهــم واســتيعاب القيــم األخالقي
مــن حيــث امكانيــة ممارســتها بصــورة واعيــة. واملســتوى الثــاين، هــو متطلبــات املجتمــع 
ــائل  ــذه الوس ــن ه ــا م ــنبن قس ــه. س ــع حميط ــه م ــرد، وتفاعل ــلوك الف ــن س ــة م اخلارجي

ــة. العملي

1. قوة املثال الشخصي
يتســم املثــال الــذي يرضبــه الشــخص يف املجتمــع، بخاصــة إذا كان يف موقــع 
ــه  ــه وترصفات ــالل أفعال ــن خ ــك م ــة، ذل ــة األخالقي ــة يف الرتبي ــغ األمهي ــؤولية، ببال املس
وســرة حياته.ومعنــى املثــال، هــو يشء يقــاس عليــه ويتخــذ نموذجــا)20(. ويســمى 
ــه األخريــن. ونحــن  هــذا الــيء أيضــا املثــل األعــى، وهــو الشــخص الــذي هيتــدي ب
ــو  ــا ه ــم كل م ــة تعمي ــأ نتيج ــذي ينش ــايب، ال ــي اإلجي ــى األخالق ــل األع ــا املث ــد هن نقص
خــر وفضيلــة وحــق وعدل.لذلــك نجــد اإلمــام عــيل عليــه الســالم قــد رضب لنــا مثــال 
ــى  ــم ع ــه أوال، ث ــى نفس ــا ع ــن طبقه ــف، ح ــن احلني ــادئ الدي ــزام بمب ــا يف االلت صارخ
اآلخرين.ومــن هنــا تــربز، وحــدة القــول والفعــل عنــد اإلمــام، وليــس الوعــظ النظــري 
فحســب، وهنــاك أمثلــة عديــدة عمليــة عــى ذلــك.إذ يقــول اإلمــام يف هــذا املجــال: »إِنِّ 
ــى  ــٍة إِلَّ َوَأَتنَاَه ــْن َمْعِصَي ــْم َع ــا َوَل َأهْنَاُك ــبُِقُكْم إَِلْيَه ــٍة إِلَّ َوَأْس ــَى َطاَع ــْم َع ــا َأُحثُُّك َواللَِّ َم

ــا«)21(. ــْم َعنَْه َقْبَلُك

وتعــد عمليــة اإلهتــداء واإلقتــداء باملثــل األعــى األخالقــي أحــد األســاليب التــي 
ــات  ــن س ــرتب م ــي يق ــه ك ــالح نفس ــة وإص ــم النبيل ــزام بالقي ــان إىل اإللت ــع اإلنس تدف
املثــل األعى.ولكــن ملــاذا املثــال يمتلــك قــوة للتأثــر يف ســلوك اآلخريــن؟ ُيرجــع علــاء 
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االجتــاع ذلــك إىل أربعــة عوامــل:

1- ألن املثــال مرئــي. فهــو اليؤثــر يف الذهــن وحســب، بــل يؤثــر كذلــك قبــل كل 
يشء، يف امليــدان االنفعــايل احلــي.

2- املثال ُمعِد، فهو يشكل عالمة اهلدف، وجيتذب، ويوقظ اهلمة ويستحثها.

3- يف املثال ترد القيم األخالقية يف وحدة متازج مع الفعل املادي امللموس.

4- ينطــوي املثــل ويقــدم الربهــان عــى وحــدة القــول والفعــل، وخيلــق جــو الثقــة 
والصــدق اللذيــن ال يمكــن بدوهنــا عمومــا أن يقــوم التأثــر األخالقــي، وبالتــايل الرتبيــة 

األخالقيــة)22(.

البــد مــن التأكيــد هنــا، أن فعــل أي شــخص يكــون أكثــر أثــرا يف نفــوس اآلخريــن 
مــن أقوالــه، وهــو مــا نالحظــه عنــد اللذيــن يتاجــرون باملجــردات، مثــل العدالــة واحلــق، 
دون أن يطبقوهــا يف الواقــع العمــيل، أو يعملــوا بعكســها متامــا، فهــم ال أثــر فعــيل لدهيــم 
ــَرَة  ــو َاآلِْخ َّــْن َيْرُج ــْن ِم ــه: »لَ َتُك ــة بقول ــد حــذر مــن هــذه احلال ــك نجــد اإلمــام ق .لذل
اِهِديــَن َو َيْعَمــُل فِيَهــا  ْنَيــا بَِقــْوِل َالزَّ بَِغــْرِ َعَمــٍل َو َيْرُجــو َالتَّْوَبــَة بُِطــوِل َاأْلََمــِل َيُقــوُل ِف َالدُّ

اِغبِــَن«)23(. بَِعَمــِل َالرَّ

كــا أن هــذه الصفــة كانــت عنــد املتخاذلــن مــن أنصــاره، لذلــك فقــد ذمهــم بقولــه: 
ــاَلَب َو فِْعُلُكــْم ُيْطِمــُع فِيُكــُم َاأْلَْعــَداَء«. ثــم يتعجــب بقوله:  ــمَّ َالصِّ »َكاَلُمُكــْم ُيوِهــي َالصُّ

»أقــولً بَِغْرِ َعَمــٍل«)24(.

2.حتليل وتصنيف مواطن الضعف األخالقي 
ــن  ــا، ملواط ــال عميق ــا، وحتلي ــًا دقيق ــالم، وصف ــه الس ــيل علي ــن ع ــر املؤمن ــّدم  أم ق
ــق  ــوده لتحقي ــي تق ــة الت ــان املنحرف ــات اإلنس ــه، ولرغب ــي وانحطاط ــف األخالق الضع
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أمانيــه وغاياتــه، ســواء عنــد مناوئيــه أو أنصاره.فضــال عــن ذلــك، فقــد صنّــف هــؤالء 
ــه. ــلوكها وترصفات ــب س ــات حس ــن إىل جمموع املنحرف

) أ ( وصف للخصائص السلبية للنفس البشرية

لقــد وصــف اإلمــام النفــس البرشيــة، وصفــًا، رائعــا، حيــث قــام برتتيــب خصائــص 
النفــس بصيغــة ثنائيــات، كل ثنائيــة تتكــون مــن حديــن. األول يمثــل صفة معينــة للنفس 
البرشيــة، واحلــد الثــاين يبــن طريقــة تــرصف اإلنســان حــن يتمتــع هبــذه الصفــة، التــي 
ــه اإلمــام وهــو  ــر مــن البــرش. ســنذكر قســا ممــا أشــار ل ــد كث تكــون ســلبية، عــادة، عن

يبــن مــا حيصــل لإلنســان يف هــذه احلــاالت:

ــُه َالطََّمــُع«،أي إذا حصــل عــى مــا يريــد، أهانــه الطمــع  َجــاُء َأَذلَّ ــُه َالرَّ ــإِْن َســنََح َل »َف
ــه  ــه الطمــع أمات ــار ب ــرك وف ــْرُص«، وإن حت ــُه احْلِ ــُع َأْهَلَك ــِه الطََّم ــاَج بِ ــد. »َوإِْن َه يف املزي
ــَظ«، وإن  ــِيَ التََّحفُّ َض َن ــرِّ ــَعَدُه ال ــدة. »َوإِْن َأْس ــيء بش ــدة إرادة ال ــو ش ــع، وه اجلش
ــظ  ــي والتيق ــرز والتوق ــن التح ــل ع ــب، غف ــب ويرغ ــا حي ــج م ــى هن ــه ع ــارت أحوال س
ُة«، وإن حصــل عــى مــا يريــد وذهــب  َســَع َلــُه اأْلَْمــُر اْســَتَلَبْتُه اْلِغــرَّ مــن املــرضات. »إِن اتَّ
عنــه اخلــوف والوجــل وصــار آمنــا عــى نفســه ومالــه، اســتهوته الغفلــة واســتولت عليــه 

ــه عــن رشــده)25(. وذهبــت ب

) ب ( تصنيف النفس البشرية

الســالم، يف  عليــه  املنحرفة،ذكرهــا  البرشيــة  للنفــس  تصنيفــات عديــدة  هنــاك 
مناســبات عديدة،نســتطيع اســتخالصها ، لكنهــا قــد تكــون متداخلــة فيــا بينهــا وهــي:  

ــ املجموعة التي ليمكن الثقة هبا ف حل مبادىء الدين.

 بــن اإلمــام أن هنــاك أربعــة أصنــاف مــن النــاس الذيــن ال يلتزمــون بمبــادئ 
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ْنَيــا  يــِن لِلدُّ الديــن وليســوا مــن رعاتــه، وال يمكــن الثقــة هبــم، بقولــه: »ُمْســَتْعِماًل آَلــَة َالدِّ
ــقِّ لَ  َمَلــِة َاحْلَ َو ُمْســَتْظِهرًا بِنَِعــِم َاللَِّ َعــَى ِعَبــاِدِه َو بُِحَجِجــِه َعــَى َأْولَِيائِــه َأْو ُمنَْقــادًا حِلَ
ِة  ــذَّ ِل َعــاِرٍض ِمــْن ُشــْبَهة َأْو َمنُْهومــًا بِاللَّ ــكُّ ِف َقْلبِــِه أِلَوَّ ــِه َينَْقــِدُح َالشَّ َبِصــَرَة َلــُه ِف َأْحنَائِ
يــِن ِف َشْ ء«)26(.  َخــاِر َلْيَســا ِمــْن ُرَعــاِة َالدِّ ْمــِع َو َاِلدِّ ــْهَوِة َأْو ُمْغَرمــًا بِاْلَ َســلَِس َاْلِقَيــاِد لِلشَّ
أحنائه:مجــع حنــو، أطــراف الــيء ونواحيــه. ينقدح:خيــرج بقــوة. أمــا األصنــاف 
األربعــة فهــي: األول، يســتعمل وســائل الديــن لطلــب الدنيــا، ويســتعن بنعــم اهلل تعــاىل 
عــى إيــذاء عبــاده. والثاين،يتبــع أهــل احلــق لكــن ال بصــرة لــه بمعرفــة احلــق وخفايــاه.
الثالــث، مولــع بطلــب ملــذات الدنيــا، وســهل االنقيــاد للشــهوة.والرابع، مغــرم بجمــع 

املــال وادخــاره.

ــ جمموعة الساعني لطلب السلطة

ــم  ــن أه ــيلة، م ــأي وس ــم ب ــلطة واحلك ــو الس ــاعن نح ــام، للس ــف اإلم ــد تصني يع
ــاُس َعــَى  ــا التــي تشــغل النــاس، فقــد حددهــم يف أربعــة أصنــاف  بقولــه: »َوالنَّ القضاي
ِه  ــدِّ ــُة َح ــِه َوَكاَلَل ــُة َنْفِس ــاَد ِف اأْلَْرِض إِلَّ َمَهاَن ــُه اْلَفَس ــْن َل َيْمنَُع ــْم َم ــاٍف ِمنُْه ــِة َأْصنَ َأْرَبَع
ِه َوامْلُْجلـِـُب بَِخْيلـِـِه َوَرِجلـِـِه َوِمنُْهــْم  َوَنِضيــُض َوْفــِرِه َوِمنُْهــْم امْلُْصلـِـُت لَِســْيِفِه َوامْلُْعلـِـُن بـِـَرِّ
ــَذ ِســْرَ اللَِّ َذِريَعــًة إىَِل امْلَْعِصَيــِة َوِمنُْهــْم َمــْن َأْبَعــَدُه  َ ْنَيــا بَِعَمــِل اآْلِخــَرِة َواتَّ َمــْن َيْطُلــُب الدُّ

ــُة َنْفِســِه َواْنِقَطــاُع َســَببِِه«. ــِك ُضُئوَل ــِب امْلُْل َعــْن َطَل

ــة  ــرة: قل ــض وف ــه . ونضي ــع يف أعدائ ــن القط ــالحه ع ــف س ــده: أي ضع ــة ح كالل
مالــه . الضؤولــة: الضعف)27(.بمعنــى أن األول،ال يســتطيع الوصــول إىل الســلطة 
بســبب قلــة أنصــاره ومالــه وضعــف ســالحه. والثــاين يســتعمل القــوة لتحقيــق غاياتــه. 
والثالــث يســتخدم الديــن ســتارا لــه لطلــب احلكــم، اي يســتخدم املكــر واخلــداع 

ــه. ــاع مؤيدي ــه وانقط ــف حال ــع ضع ــة. والراب واحليل
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ــ جمموعة الشر والضاللة 

لقــد بــن لنــا أمــر املؤمنــن، أن جمموعــة الــرش والضاللة،تتألــف مــن  ثالثــة 
أصنــاف: أبغــض اخلالئــق، ورش النــاس، والتــي ينبغــي حماربتهــا ومقاتلتها.أمــا جمموعــة 
أبغــض اخلالئــق إىل الل،فهــي جمموعــة الضاللــة والفتنــة والتغريــر، وتضــم فئتــن، كــا 
اَلئـِـِق إىَِل َاللَِّ َتَعــاىَل َرُجــاَلِن َرُجــٌل َوَكَلــُه َاللَُّ إىَِل َنْفِســِه َفُهــَو  يقــول اإلمــام: »إِنَّ َأْبَغــَض َاخْلَ
ــَش  ــٌل َقَم ــٍة.... َو َرُج ــاِء َضاَلَل ــٍة َو ُدَع ــَكاَلِم بِْدَع ــُغوٌف بِ ــبِيِل َمْش ــِد َالسَّ ــْن َقْص ــٌر َع َجائِ
ُهُ  ــْد َســاَّ ــِة َق ْدَن ــِد َاْلُ ــَا ِف َعْق ــٍم بِ ــِة َع ــاِش َاْلِفْتنَ ــاٍد ِف َأْغَب ــِة َع ــاِل َاأْلُمَّ ــاًل ُموِضــٌع ِف ُجهَّ َجْه
َالنَّــاِس َعاملـِـًا َو َلْيــَس بِه«.وكلــه اهلل إىل نفســه: كنايــة عــن ذهابــه خلــف هــواه فيــا يعتقــد، 
ال يرجــع إىل حقيقــة مــن الديــن وال هيتــدي بدليــل مــن الكتــاب . قمــش جهــال: مجعــه. 
موضــع يف جهــال األمــة: مــرسع فيهــم بالغــش والتغريــر . عــاد: مــرسع . أغبــاش الليــل: 
بقايــا ظلمتــه ، أي أنــه ينتهــز افتتــان النــاس بجهلهــم وعاهــم يف فتنتهــم فيعــدو إىل غايتــه 

مــن التصــور فيهــم والســيادة عليهــم ممــا يظنــه اجلهلــة علــا وليــس بــه)28(.

باختصــار إن أحــد الفئتــن، هــي التــي تســر خلــف هواهــا فيــا تعتقــد، وعــن قصد، 
واألخــرى تدعــي العلــم واملعرفــة، غرضهــا التحكــم بالنــاس والســيادة عليهــم. وأمــا 
جمموعــة رش الناس،وتضــم هــذه املجموعــة، رش النــاس عنــد اهلل،وهــم الظلمــة كاحلاكــم 
ــر، الــذي خيلــط احلــق بالباطــل، ويغــّر األحــكام حســب هــواه،  الظــامل أو اإلمــام اجلائ
ــلَّ  ــلَّ َوُض ــٌر َض ــاٌم َجائِ ــَد اللَِّ إَِم ــاِس ِعنْ ــه: »َوإِنَّ رَشَّ النَّ ــن بقول ــر املؤمن ــه أم ــذا وصف ل
ــي  ــي ينبغ ــة الت ــا أن املجموع ــًة«)29(. ك وَك ــًة َمْرُ ــا بِْدَع ــوَذًة َوَأْحَي ــنًَّة َمْأُخ ــاَت ُس ــِه َفَأَم بِ
ــى  َع ــاًل ادَّ ــْنِ َرُج ــُل َرُجَل ــام: »َوإيِنِّ ُأَقاتِ ــول اإلم ــا يق ــًا ،ك ــن أيض ــم  فئت ــا، تض مقاتلته
ــِذي َعَلْيــِه«)30(.أي أن هنــاك فئــة تدعــي مــا ليــس هلــا وحتــاول  َمــا َلْيــَس َلــُه َوآَخــَر َمنَــَع الَّ

احلصــول عليــه بشــتى الطــرق والوســائل . وفئــة متنــع الــذي عليهــا مــن واجبــات.



23اجلزء الثالث: احملور الرتبوي واألخالقي

3. اإلستقامة يف املعامالت
ــام  ــه الت ــة والتزام ــه الصارم ــالم، يف مبدئيت ــه الس ــيل علي ــن ع ــر املؤمن ــدنا أم يرش
يف  اإلســتقامة  وهــي  البرشيــة،  النفــس  بنــاء  وســائل  أحــد  إىل  اإلهليــة،  باألحــكام 
ــة  ــذه السياس ــى ه ــاس. إذ تتج ــة الن ــع عام ــارشا م ــاال مب ــل اتص ــي تتص ــالت الت املعام
ــاة  ــداراة وحماب ــن م ــه م ــا تتضمن ــة، وم ــر األخالقي ــاومات غ ــواع املس ــع أن ــض مجي برف
ــدود اهلل يف  ــق ح ــن تطبي ــاد ع ــاهل أو اإلبتع ــؤدي إىل التس ــي ت ــة، الت ــة ومصانع ومداهن
العــدل واملســاواة. ألن مجيــع هــذه املســالك تســتلزم  بطريقــة أو أخــرى الكــذب والغــش 

ــد. ــض العه ــدر ونق ــداع والغ واخل

وقــد بــرزت هــذه املســالك أكثــر يف موضعــن رئيســين مهــا طريقــة توزيــع األمــوال 
عــى املســلمن، وعمليــة اختيــار والة األقاليــم وعاهلــا. ففــي املوضــع األول، ســار 
اإلمــام يف سياســته العامــة عــى مبــدأ تقســيم األمــوال بــن املســلمن مجيعــا بالتســاوي، 
بــا فيــه هــو، وأهلــه وذوي القربــى، رافضــا املحابــاة واملــداراة لكبــار القــوم وغرهــم، 
اللذيــن ألفــوا حيــاة التســاهل يف تطبيــق حــدود اهلل، لذلــك مل يســهل عليهــم مســاواهتم 
ــام  ــإن اإلم ــاس ف ــذا األس ــى ه ــام وحاربوه.ع ــداء لإلم ــوا الع ــم دوهنم،فناصب ــن ه بم
ــَت  ــه: »َواللَِّ أَلَْن َأبِي ــق، بقول ــر ح ــا بغ ــاع الدني ــن مت ــب أي م ــن يصي ــه ل ــاهلل أن ــم ب يقس
ــْن َأْن َأْلَقــى اللََّ  ــدًا َأَحــبُّ إَِلَّ ِم ــاَلِل ُمَصفَّ دًا َأْو ُأَجــرَّ ِف اأْلَْغ ــْعَداِن ُمَســهَّ َعــَى َحَســِك السَّ
َطــام«)31( .احلســك:  ــَن احْلُ ــَيْ ٍء ِم ــًا لِ ــاِد َوَغاِصب ــِة َظاملِــًا لَِبْعــِض اْلِعَب ــْوَم اْلِقَياَم َوَرُســوَلُه َي
الشــوك . الســعدان: نبــات بــري لــه شــوك . ســهد: أرق ومل ينــم بالليــل . مصفــدا: 

ــا. ــاع الدني ــدا. احلطــام: مت مقي

ــة  ــو عملي ــا، ه ــاومة وغره ــاة واملس ــه املحاب ــل في ــذي تدخ ــاين ال ــع الث ــا املوض أم
أن يكــون  لذلــك نجــد أن اإلمــام يؤكــد ويــويص  اختيــار والة األقاليــم وعاهلــا. 
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االختيــار ســليا معتمــدا عــى األخــالص والكفــاءة واخلــربة، كــا يــويص واليــه مالــك 
ــْم حُمَاَبــاًة َوَأَثــَرًة  ِ لـِـَك َفاْســَتْعِمْلُهُم اْختَِبــارًا َوَل ُتَولِّ األشــرت فيقــول: »ُثــمَّ اْنُظــْر ِف ُأُمــوِر ُعاَّ
َياِء«)32(.أثــرة:  ــِة َواحْلَ ــْم َأْهــَل التَّْجِرَب ــَوخَّ ِمنُْه ــِة َوَت َياَن ــْوِر َواخْلِ ــْن ُشــَعِب اْلَ ــاٌع ِم ــَا مِجَ ُ َفإهِنَّ

ــره. ــى غ ــه ع أي فضل

ــلوك  ــي س ــي تعن ــة، الت ــة واملداهن ــائل املصانع ــا وس ــالت، أيض ــل يف املعام وتدخ
ــة  ــن املداهن ــام، ع ــى اإلم ــك ينه ــالف باطنه.لذل ــره خ ــق، ظاه ــون، املناف ــان املتل اإلنس
ــِة«)33(. هيجــم بكــم : يدخــل  ــَى امْلَْعِصَي ــاُن َع ْدَه ــُم اْلِ ــوا َفَيْهُجــَم بُِك فيقــول: »َوَل ُتَداِهنُ
ــول: » َواَل  ــة، فيق ــة باملصانع ــن خمالطت ــاره، ع ــام، أنص ــى اإلم ــك ينه ــم برسعة.كذل بك

خُتَالُِطــويِن بِامْلَُصاَنَعــِة«)34(.

4. حماسبة دقيقة من النفس ومن اآلخرين
مــن الوســائل املؤثــرة يف بنــاء النفــوس وهتذيبهــا، التــي أشــار هلــا أمــر املؤمنــن، هــي 
حماســبة اإلنســان لنفســه ، وتقّبــل حماســبة اآلخريــن لــه، مــن أجــل كشــف أخطــاء النفــس 
وانحرافاهتــا وتذليلهــا، كــي يســر اإلنســان عــى طريــق اخلــر والفضيلــة، مبتعــدا عــن 
ــا اإلمــام منافــع املحاســبة الذاتيــة، كــا أرســى هلــا أسســا  الرذيلــة واخلطــأ. وقــد بــن لن
ــان  ــد لإلنس ــي بالتأكي ــة، ه ــبة الذاتي ــع املحاس ــا:أوال، أن مناف ــر منه ــا، نذك ــوم عليه تق
نفســه، ومــن ثــم تنعكــس عــى املجتمــع بــأرسه. إذ ســيكون هــو الرابــح، ألنــه سيســلك 
ــْن  ــن: »َم ــر املؤمن ــول أم ــا يق ــارس، ك ــو اخل ــيكون ه ــها س ــتقامة، وبعكس ــق اإلس طري

.)35(» ــَح، َوَمــْن َغَفــَل َعنَْهــا َخــِرَ َحاَســَب َنْفَســُه َربِ

ــه  ــهم، أن ــبة أنفس ــون بمحاس ــن ال يقوم ــديدا اللذي ــرا ش ــام حتذي ــذر اإلم ــا ، حي ثاني
ــات،  ــات وانحراف ــن موبق ــه م ــا اقرتف ــى م ــرون ع ــبه اآلخ ــذي سيحاس ــوم ال ــيأيت الي س
ــوا َأْنُفَســُكْم  ــاَد اللَِّ ِزُن عنــد ذلــك ال يبقــى أي جمــال للتغيــر أو التصحيــح، فيقــول: »ِعَب
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اَســُبوا«)36(. ثالثــا، يؤكــد اإلمــام أن  ِمــْن َقْبــِل َأْن ُتوَزُنــوا َوَحاِســُبوَها ِمــْن َقْبــِل َأْن ُتَ
ــه  ــات، ال يمكن ــاء واإلنحراف ــن األخط ــا ع ــه ويبعده ــر نفس ــتطيع أن يزج ــذي ال يس ال
ــُه َمــْن َلْ ُيَعــْن َعــَى َنْفِســِه َحتَّــى  قبــول مواعــظ اآلخريــن وهنيهــم لــه، فيقــول: »َواْعَلُمــوا َأنَّ

ــٌظ«)37(. ــٌر َوَل َواِع ــا َل َزاِج َه ــْن َغْرِ ــُه ِم ــْن َل ــٌر َلْ َيُك ــٌظ َوَزاِج ــا َواِع ــُه ِمنَْه ــوَن َل َيُك

ــة لإلنســان مــن نفســه، لكــن هنــاك حماســبة أخــرى،  كانــت هــذه ،املحاســبة الذاتي
فــإن اإلمــام وهــو احلاكــم  لذلــك  مــن اآلخريــن، مهــا كان هــذا اإلنســان،  تــأيت 
للمســلمن يطلــب مــن أنصــاره، أن ال يــرتددوا يف قوهلــم احلــق والعــدل ، كــا جــاء مــن 
ــقٍّ َأْو  ــٍة بَِح ــْن َمَقاَل ــوا َع ــاَل َتُكفُّ ــَل ِل....َف ــقٍّ ِقي ــتِْثَقاًل ِف َح ــوا ِب اْس ــه: »َوَل َتُظنُّ كالم ل
َمُشــوَرٍة بَِعــْدٍل«)38(. يرشــدنا عليــه الســالم هنــا إىل أمــر هــام يف توجيــه النقــد أو املشــورة 
بــن احلاكــم والرعيــة، وهــو أنــه ليــس لديــه حــرج يف اإلســتاع إىل مــا يقولــه أنصــاره، 
مــن حــق أو عــدل أو مشــورة، مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى أوصاهــم أن ال يرتكــوا 

ــول احلــق والعــدل واملشــورة. ق

ــة  ــن رؤي ــن م ــدف إىل التمك ــلوك هت ــة للس ــة الواعي ــي الرقاب ــبة وه ــا أن املحاس ك
تبايــن  إثبــات تطابــق أو  التقييــم، بمعنــى  الفــرد، وتســمى أيضــا  اإلنحــراف عنــد 
ــري  ــة ال جت ــذه العملي ــن ه ــة. لك ــالق االجتاعي ــر األخ ــع معاي ــل م ــرصف أو الفع الت
بيــرس وســهولة دائــًا، إنــا تواجــه صعوبــات وتناقضــات. فاإلنســان قــد حياســب أفعــال 
ــب  ــا حياس ــى، بين ــل األع ــاس املث ــال بمقي ــه، مث ــغ في ــاس مبال ــب مقي ــن بموج اآلخري
ــب  ــه وجوان ــه وعيوب ــامح إىل نواقص ــاهل وتس ــرا بتس ــض، ناظ ــاس منخف ــه بمقي أفعال
ضعفــه األخالقــي. ويف هــذه احلــال تنشــأ حماســبة غــر صحيحــة، فقــد تنشــأ لــدى الفــرد 
صفــات الغــرور وعــدم حتمــل املحاســبة، األمــر الــذي يــؤدي إىل الرصاعــات والتوتــر 

ــرى. ــات األخ ــرد واملجموع ــن الف ب
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5.موازين دقيقة يف تعامل اإلنسان مع اآلخرين
ــن،  ــة اإلنســان مــع اآلخري ــًا لقواعــد أساســية، تنظــم عالق لقــد ســار اإلمــام، وفق
نابعــة مــن الســرة املحمديــة، التــي حتــدد واجــب هــذا اإلنســان جتــاه اآلخريــن، وتــوازن 
كفتــي احلقــوق والواجبــات، القائمــة عــى أســاس أن كل مــا يرغــب بــه اإلنســان لنفســه، 
ينبغــي أن يكــون لآلخريــن مثلــه، وكل مــا ال يرغــب بــه، ينبغــي أن يبعــده عــن اآلخرين، 
ــا اإلمــام كيــف  ــه. فضــال عــن ذلــك، يبــن لن ــه ب ويعامــل النــاس كــا جيــب أن يعاملون
يتــرصف اإلنســان عنــد قوتــه، وعنــد ضعفــه، وكيــف ينظــر لعيوبــه وعيــوب اآلخريــن.

أواًل، توازن كفيت الواجب جتاه النفس واجتاه اآلخرين.

إن املبــادئ التــي كان ينــادي هبــا عليــه الســالم، هــي إنســانية يف جوهرهــا تنطلــق مــن 
فكــرة املســاواة بــن مجيــع النــاس. وكــا أن لــكل إنســان احلــق يف الســعادة، فــإن اآلخريــن 
ــده  ــة لول ــي وصيت ــه للغر.فف ــي أن ال يفعل ــه ينبغ ــده لنفس ــا ال يري ــه، وم ــق ذات ــم احل هل
َك  ــْرِ َك َفَأْحبِــْب لَِغ ــْنَ َغــْرِ ــَك َوَب ــَا َبْينَ ــيَّ اْجَعــْل َنْفَســَك ِميَزانــًا فِي ــا ُبنَ احلســن يقــول : »َي
ــا َوَل َتْظلِــْم َكــَا ل ُتِــبُّ َأْن ُتْظَلــَم َوَأْحِســْن َكــَا  َمــا ُتِــبُّ لِنَْفِســَك َواْكــَرْه َلــُه َمــا َتْكــَرُه َلَ
َك َواْرَض ِمــَن النَّــاِس  ُتِــبُّ َأْن ُيَْســَن إَِلْيــَك َواْســَتْقبِْح ِمــْن َنْفِســَك َمــا َتْســَتْقبُِحُه ِمــْن َغــْرِ
ــْم ِمــْن َنْفِســَك«)39(.ويف القصــار مــن كلاتــه يقــول، باملعنــى ذاتــه: »َكَفــاَك  بِــَا َتْرَضــاُه َلُ
ــان  ــا، اإلنس ــام أيض ــذر اإلم ــا حي َك«)40(. ك ــْرِ ــْن َغ ــُه ِم ــا َتْكَرُه ــاُب َم ــَك اْجتِنَ ــًا لِنَْفِس َأَدب
مــن األعــال التــي حيبهــا لنفســه ولكنهــا غــر مرغوبــة عنــد اآلخريــن كــا جــاء يف كتابــه 
ــِة  ــُه لِنَْفِســِه َوُيْكــَرُه لَِعامَّ إىل احلــارث اهلمــداين بقولــه: »َواْحــَذْر ُكلَّ َعَمــٍل َيْرَضــاُه َصاِحُب
امْلُْســلِِمَن«)41( .إن هــذه العالقــات اإلنســانية بــن الفــرد واآلخريــن التــي ذكرهــا اإلمــام 
ــة، يف  ــغ متاثل ــا صي ــاع، وهل ــاء االجت ــب عل ــالق حس ــة« يف األخ ــد ذهبي ــرب »قواع تعت
ــي القديــم كونفوشــيوس  ــم الصين ــاًل احلكي ــل امليالد.فمث ــذ قب خمتلــف أنحــاء العــامل، من
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ــم اإلغريقــي طاليــس يقــول:  ــه للغــر«. واحلكي ــده لنفســك ال تفعل يقــول: » مــا ال تري
»لنمتنــع عــن فعــل مــا نعيبــه يف اآلخرين«)42(.كذلــك احلديــث املــروي عــن النبــي 
ــِه  ــبَّ أِلَِخي ــى ُيِ ــْم َحتَّ ــُن َأَحُدُك ــه، هــو: »َل ُيْؤِم ــه وعــى آل ــم حممــد صــى اهلل علي الكري
َمــا ُيِــبُّ لِنَْفِســِه«، عــن أنــس بــن مالــك )43(.املشــكلة هنــا يف تطبيــق هــذه املبــادئ، ألن 
العالقــات أصبحــت يف كثــر مــن األحيــان، ال إنســانية، وكل يفكــر بمصلحتــه ، دون أن 

ينظــر إىل مصالــح اآلخريــن، أو الهيتــم هبــم.

ثانيا: تصرف اإلنسان عند قوته وعند ضعفه.

ــا  ــات اإلنســان وســلوكه عندم ــن منهجــًا رائعــًا، عــن ترصف ــا أمــر املؤمن يضــع لن
ــم  ــه بالقي ــدى التزام ــه، وم ــه أو منزلت ــه أو مكانت ــة ثروت ــن ناحي ــواء م ــًا، س ــح قوي يصب
واألخــالق وطاعتــه لألوامــر اإلهليــة. وبمقابــل ذلــك يبــن مــا هــو املطلوب من اإلنســان 
أمــام اهلل عندمــا يكــون ضعيفــًا، فيقــول: »َوإَِذا َقِويــَت َفاْقــَو َعــَى َطاَعــِة اللِ، َوإَِذا َضُعْفــَت 
«)44(.لكــن مــا نالحظــه، يف زمننــا احلــايل، هــو العكــس متامــا  ــِة اللِ فاْضُعــْف َعــْن َمْعِصَي
فالكثــر مــن النــاس، حينــا يكــون واســع القــدرة، ينســى الواجبــات اإلهليــة، وآخــرون 
هتبــط نفوســهم، يف حالــة ضعفهــم وحاجتهــم للــال والنــاس، فرتكبــون املعــايص 
ــتغل  ــر، يس ــه بالكث ــم اهلل علي ــن أنع ــد م ــا، أن نج ــف حق ــر املؤس واإلنحرافات.واألم
هــذه النعــم يف ارتــكاب املعــايص، لــذا حيــذر اإلمــام مــن هــذه الترصفــات بقولــه: »أَقــلُّ 
َمــا َيْلَزُمُكــْم للَِِّ َألَّ َتْســَتِعينُوا بِنَِعِمــِه َعــَى َمَعاِصيــِه«)45(. ألن أكثــر مــا يكــون اإلنســان يف 
غفلــة عــن نعــم اهلل، حــن يكــون مغمــورا بتلــك النعــم، واملحــزن أنــه ال يعــرف فضــل 

النعــم إال بعــد زواهلــا.

ثالثًا: نظرة متساوية لعيوب اإلنسان وعيوب اآلخرين.

ــن  ــات إىل اآلخري ــان اإلهتام ــه اإلنس ــي أن يوج ــالق ه ــع واألخ ــوأ الطبائ ــن أس م
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ــا  ــَب َم ــِب َأْن َتِعي ــَرُ اْلَعْي ــن : »َأْك ــر املؤمن ــول أم ــك يق ــا. لذل ــكو مثله ــو يش بعيوب،ه
ــاه  ــا يأب ــل م ــه يفع ــا، لكن ــره وينتقده ــيئات غ ــان س ــرى اإلنس ــُه«)46(. أي أن ي ــَك ِمْثُل فِي
ــوم  ــذي يق ــان ال ــف  اإلنس ــا يص ــم. ك ــه عليه ــا حيرم ــه م ــح لنفس ــن، ويبي ــى اآلخري ع
ــمَّ  ــا ُث ــاِس َفَأْنَكَرَه ــوِب النَّ ــَر ِف ُعُي ــْن َنَظ ــه: »َوَم ــل، بقول ــل العق ــق أي قلي ــك باألمح بذل
ــُق بَِعْينِِه«)47(.هلــذا يمــدح عليــه الســالم ،اإلنســان الــذي  َرِضَيَهــا لِنَْفِســِه فــَذاك اأْلَْحَ
يفتــش عــن عيوبه،عوضــًا عــن اإلنشــغال يف التفتيــش عــن عيــوب اآلخريــن فحســب، 

ــاِس«)48(. ــوِب النَّ ــْن ُعُي ــُه َع ــَغَلُه َعْيُب ــْن َش ــى ملَِ فيقول:«ُطوَب

6. اتباع قادة احلــــق
مــن القضايــا التــي تســاعد يف بنــاء النفــس البرشية، هــي اتباع قــادة احلــق والصاحلن 
ــة ذات مســؤولية كبــرة. غــر أن هــذا  ــوا يف مواقــع قيادي مــن املؤمنــن، بخاصــة إذا كان
االتبــاع والطاعــة، ينبغــي أن يكــون عــى درجــة مــن الوعــي واملعرفــة.  فمخالفــة هــؤالء 
القــادة هــو الــذي يــؤدي إىل نتائــج وخيمــة وتعطيــل تطبيــق أحــكام الرشيعــة والديــن يف 
املجتمــع. وهــذا مــا حــدث زمــن أمــر املؤمنــن عليــه الســالم، الــذي يمكــن أن نرجعــه 

إىل ثالثــة عوامــل متداخلــة:

أواًل: نقص الوعي واملعرفة بأحكام الدين.

 يعــد اجلهــل بأحــكام الديــن احلنيــف، هــو العامــل األســايس يف نشــوء اإلنحرافــات 
ــام،  ــة أقس ــه إىل ثالث ــاس يف زمان ــام، الن ــم اإلم ــد قس ــدل. وق ــق والع ــادة احل ــة ق وخمالف
ــٌم َعــَى َســبِيِل  ، َوُمَتَعلِّ ــاِنٌّ منهــم هــؤالء الذيــن ذكرناهــم فيقــول: »النَّــاُس َثاَلَثــٌة: َفَعــاِلٌ َربَّ
ــٌج َرَعــاٌع َأْتَبــاُع ُكلِّ َناِعــٍق، َيِميُلــوَن َمــَع ُكلِّ ِريــٍح، َلْ َيْســَتِضيُئوا بِنُــوِر اْلِعْلــِم،  َنَجــاٍة، َوَهَ

َوَلْ َيْلَجُئــوا إىَِل ُرْكــٍن َوثِيــٍق«)49(.



29اجلزء الثالث: احملور الرتبوي واألخالقي

 ثانيًا: طاعة كبار القوم بغري حق.

ــم إىل  ــب طاعته ــا تذه ــدل، إن ــق والع ــادة احل ــاس، ق ــة الن ــن عام ــر م ــع كث ال يتب
غرهــم مــن كبــار القــوم وشــخصيات حيرتموهنــا ويرتبطــون هبــا بعالقــات خمتلفــة، فهــم 
هبــذه احلالــة ينقــادون هبــا دون وعــي ودون تفحــص وبصــرة، لذلــك نجــد اإلمــام حيــذر 
النــاس مــن طاعــة ســاداهتم وكرباءهــم، غــر امللتزمــن باحلــق ومبــادئ الديــن احلنيــف، 
وا َعــْن  ُ ائُِكــْم! الَِّذيــَن َتَكــرَّ ــَذَر ِمــْن َطاَعــِة َســاَداتُِكْم َوُكَرَ ــَذَر احْلَ فيقــول: »ألَ َفاحْلَ
ــَع  ــا َصنَ ــْم، َوَجاَحــُدوا اللَ َم ِ ــَى َرهبِّ ــَة َع ِجينَ ــُوا اْلَ ــْوَق َنَســبِِهْم، َوَأْلَق ــوا َف ُع َحَســبِِهْم، َوَتَرفَّ
ـُـْم َقَواِعــُد َأَســاِس اْلَعَصبِيَّــِة، َوَدَعائِــُم َأْرَكاِن  هِبــْم، ُمَكاَبــَرًة لَِقَضائِــِه، َوُمَغاَلَبــًة آللئِــِه، َفإهِنَّ

ــه: لنعمــه. ــة القبيحــة)50(، آلالئ ــة: الفعل ــِة«. اهلجين اِهلِيَّ ــَزاِء اْلَ ــُيوُف إْعتِ ــِة، َوُس اْلِفْتنَ

ثالثًا: اختالف الغايات واملقاصد.

كانــت أهــداف اإلمــام هــي يف إصــالح املجتمــع وتطبيــق حــدود اهلل بالعــدل واحلق، 
ــَس  ــا كانــت غايــات قســم مــن أنصــاره، هــي مصالــح شــخصية، هلــذا يقــول: »َوَلْي بين
َأْمــِري َوَأْمُرُكــْم َواِحــدًا، إِنِّ ُأِريُدُكــْم للِ َوَأْنُتــْم ُتِريُدوَننـِـي ألَْنُفِســُكْم«)51(. كذلــك يقــول: 

ــْوِر فِيَمــْن ُولِّيــُت َعَلْيــه«)52(. »َأَتْأُمــُرونِّ َأْن َأْطُلــَب النَّــْرَ بِاْلَ

7. العمل اجلماعي واالبتعاد عن االنعزالية
مــن القضايــا التــي تؤثــر يف ســلوك النفــس البرشيــة، هــي تلــك القائمــة عــى وحــدة 
ــع للفــرد)53(.  ــع، واجلمي املصالــح العامــة والشــخصية، بمعنــى أن يكــون الفــرد للجمي
ــًا، منعزلــة ال  وهــذا حيتــم االبتعــاد عــن االنعزاليــة والفرديــة، التــي جتعــل كل فــرد، ذات
ــؤدي  ــذي ي ــر ال ــام، األم ــن أي اهت ــر اآلخري ــه، دون أن يع ــة نفس ــر إال يف مصلح يفك
إىل تفــكك الروابــط بــن النســيج االجتاعي.وقــد وصــف اإلمــام هــذه احلالــة األنانيــة، 
ــح  ــدة للذب ــم املع ــل أو الغن ــن باإلب ــاس الغافل ــبه الن ــن ش ــف ح ــر وص ــة، خ االنعزالي
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ب  ــا َســائٌِم إىَل َمْرعــًى وّب، َوَمــْرَ ُكــْم َنَعــٌم َأَراَح هِبَ ال تعــرف مــا يــراد هبــا، بقولــه: »َكَأنَّ
َســُب  ــا َتْ ــا! إَذا ُأْحِســَن إَلْيَه ــَراُد هِبَ ــاَذا ُي ــِرُف َم ــِة لِْلُمــَدى لَ َتْع ــَي َكامْلَْعُلوَف ــَا ِه َدِوّي، َوإنَّ
ــا ،  ــب هب ــا :ذه ــم . أراح هب ــي الغن ــل أو ه ــم: اإلب ــَبَعَها َأْمَرَها«.النع ــا، َوِش ــا َدْهَرَه َيْوَمَه
ــه مــن  ــل يفســد الصحــة، أصل الســائم:الراعي.الويب:الردي جيلــب الوباء.الدوي:الوبي
ــب  ــة للذبح.حتس ــكن، أي معلوف ــة ـ الس ــع مدي ــدى ـ مج ــرص، أي املرض.امُل ــدوا بالق ال
يومهــا دهرهــا:أي ال تنظــر إىل عواقــب أمورهــا فــال تعــد شــيئًا ملــا بعــد يومهــا، ومتــى 

شــبعت ظنــت أنــه ال شــأن هلــا بعــد هــذا الشــبع)54(.

فضــال عــا ســبق فــأن مفاهيــم الروابــط االجتاعيــة تتبــدل لتصبــح معاكســة ملبــادئ 
ــوِر،  ــَى اْلُفْج ــاُس َع ــى النَّ ــه: »َوَتَواَخ ــه الســالم بقول ــا علي ــا وصفه ــة ك ــم األخالقي القي

ــْدِق«)55(. ــوا َعــَى اْلَكــِذِب، َوَتَباَغُضــوا َعــَى الصِّ ابُّ يــِن، َوَتَ اَجــُروا َعــَى الدِّ َوَتَ

ثالثا، انعكاسات القيم األخالقية على اجملتمع
إن األخــالق ،بصفــة عامــة، تعتــرب حلقــة وصــل بــن الفــرد واملجتمــع، بمعنــى أن 
املعايــر والفضائــل األخالقيــة هــي التــي تدفــع الفــردي يف االجتاعــي، وتضفــي معنــى 
ــر  ــكل اجلوه ــث تش ــع، حي ــلوك يف املجتم ــب الس ــال وجوان ــدد األفع ــى تع ــة ع ذا دالل
ــق  ــرد، والتطبي ــاد املج ــظ واإلرش ــن الوع ــون م ــي تتك ــة الت ــة األخالقي ــايس للرتبي األس

ــاة املتعــددة، التــي ســنبن قســا منهــا. الفعــيل واملارســة يف نواحــي احلي

1.اعتماد نهج سياسي قائم على الفضيلة
ــيايس،  ــه الس ــديدا يف هنج ــا ش ــا التزام ــالم ملتزم ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــد كان أم لق
بمبــادئ الرشيعــة اإلســالمية، ال يــدع جمــاال ملخالفتهــا مــن أجــل رغبــة معينة.هلــذا فهــو 
ال جييــز اســتعال الوســائل غــر النبيلــة عــى اإلطــالق يف ســبيل حتقيــق غاية معينــة، األمر 
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ــه،  ــا كان يفعــل مناوئي ــه، بعكــس م ــه تبعــات خطــرة وأحلقــت رضرا ب ــذي جلــب ل ال
فعندهــم كل يشء جائــز، طاملــا يــؤدي إىل الغايــة املنشــودة. فالكــذب والغــش واخلــداع 
ــي قــد توصــل  ــة، الت ــة، غــر األخالقي ــة والرسقــة، مجيعهــا مــن الوســائل املمكن واخليان
إىل الغايــة النهائيــة. أي أن الغايــة تــربر الوســيلة، حســب ميكافيلــيل. هلــذا فهــو يــويص 
ــم  ــك بالقي ــة التمّس ــل درج ــاَك«)56(. وتص ــَك بُِدْنَي ــْع آِخَرَت ــه: »لَ َتبِ ــن بقول ــده احلس ول
عنــد اإلمــام، إىل احلالــة التــي حيصــل رضرًا مــن وراء هــذا اإللتــزام، فيقــول: »إِنَّ َأْفَضــَل 
ــِل َوإِْن  ــُه ِمــَن اْلَباطِ ــِه َوإِْن َنَقَصــُه َوَكَرَث ــقِّ َأَحــبَّ إَِلْي ــَد اللِ َمــْن َكاَن اْلَعَمــُل بِاحْلَ ــاِس ِعنْ النَّ
َجــرَّ إَِلْيــِه َفائـِـَدًة َوَزاَدُه«. كرثــه: اشــتد عليــه الغــم بحكــم احلق«)57(.واحلقيقــة أن العالقــة 
ــع العمــيل.  ــد تطبيقهــا يف الواق ــة فيهــا إشــكاليات عن ــة والوســيلة، هــي عالق ــن الغاي ب
فعنــد اإلمــام »الغايــة ال تــربر الوســيلة«، بمعنــى أنــه يرفــض رفضــا قاطعــا اســتخدام أي 
وســيلة غــر نبيلــة، غــر أخالقيــة. فعنــده الغايــات نبيلــة والوســائل نبيلــة. لكــن هنــاك 
مــن يــرى أنــه ال يمكــن تطبيــق »الغايــة ال تــربر الوســيلة«، دائــا، فعندهــم يمكــن تربيــر 
الوســائل بالغايــة، بمعنــى أن هنــاك مســاومة، تتطلــب مــن الفــرد تضحيــة ببعــض القيــم 
ــي  ــم أخــرى مــن مســتوى أعى.هــذا يعن ــة ألجــل احلفــاظ أو الوصــول إىل قي األخالقي
اســتخدام وســائل اضطراريــة لتحقيــق هــدف معــن، وتطبيــق مبــدأ »الــرضورات تبيــح 

املحظــورات«.

واألمثلــة كثــرة يف الواقــع العمــيل عــى اســتعال هــذا التجــاوز. لكــن هــذا يتعارض 
مــع فلســفة اإلمــام واملبــادئ والقيــم التــي ســار عليهــا. ومهــا يكــن، كان مــن األفضــل 
أن يقــرن اســتعال الوســائل االضطراريــة للتنــازل عــن قيمــة مــا يف صالــح قيمــة أعــى، 
رشطــًا وهــو اســتئصال رضورة اللجــوء إليــه يف املســتقبل والعمــل عــى معرفــة أســبابه 
ــا تنقلــب  ــم، أي عندم ــادل القي ــع ظاهــرة تب ــك ينبغــي من ــا. فضــال عــن ذل ومنعــه هنائي
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ــة،  ــي غاي ــي ه ــة« الت ــة »الوظيف ــال قيم ــبيل املث ــى س ــس. ع ــيلة، أو العك ــة إىل وس الغاي
يســتثمرها بعــض النــاس حتــى حيققــوا هبــا بعــض املصالــح، فتتحــول إىل وســيلة.

2. التشديد على مبدأ احلوار أواًل
ــه الســالم، جــاءت  ــي حدثــت زمــن اإلمــام عــيل علي ــة الت ــع احلــروب الداخلي مجي
ــويص  ــك كان ي ــن ذل ــال ع ــه، فض ــن مناوئي ــه وب ــة بين ــائل متبادل ــوارات ورس ــد ح بع
أنصــاره ووالتــه أن ال يكونــوا هــم البادئــن يف احلرب)58(.عــى ســبيل املثــال، كّلــم طلحة 
والزبــر بعــد بيعتــه باخلالفــة وقــد عتبــا عليــه مــن تــرك مشــورهتا واالســتعانة يف األمــور 
هبــا، وكذلــك حــن غضبــا مــن التســوية بــن املســلمن يف قســمة االمــوال)59(، لقــد كان 
ذلــك قبــل حــرب اجلمــل. كذلــك كالمــه مــع اخلــوارج، حــن اعتزلــوا احلكــم)60(. أيضــًا 
بعــث كتابــًا إىل عمــرو بــن العــاص، حيــاول أن هيديــه إىل الصــواب)61(. أمــا معاويــة بــن 

أيب ســفيان، فكانــت لإلمــام رســائل كثــرة عددهــا ســتة عــرش كتابــًا)62(.

ــع احلــرب وتأخرهــا  ــن حيــاول دف ــاه، نجــد أن أمــر املؤمن ــا ذكرن ــدا عــى م وتأكي
عــى أمــل أن هيــدي مناوئيــه، كــا يف كالمــه إىل أنصــاره بقولــه: »َفــَواللَِّ، َمــا َدَفْعــُت 
ــْرَب َيْومــًا إِلَّ وَأَنــا َأْطَمــُع َأْن َتْلَحــَق ِب َطائَِفــٌة، َفَتْهَتــِدَي ِب وَتْعُشــَو إىَِل َضْوئـِـي، وَذلـِـَك  احْلَ
ــوُء بِآَثاِمَها«.تبــوء بآثامهــا: ترجــع  ــْت َتُب ــا َو إِْن َكاَن ــَى َضالِلَ ــا َع ــْن َأْن َأْقُتَلَه َأَحــبُّ إَِلَّ ِم
هبــا . تعشــو إىل ضوئــه: تســتدل عليــه وإن كان ببــرص ضعيــف يف ظــالم الفتــن فتهتــدي 

ــه)63(. إلي

3. متابعة دقيقة للوالة واألنصار
لقــد رســم أمــر املؤمنــن عــيل عليــه الســالم، خطــة يف إدارة احلكــم، تتضمــن متابعــة 
إداريــة دقيقــة لوالتــه، التــي تشــمل املوعظــة والتوجيهــات واإلرشــادات، والتنبيــه عــن 
األخطــاء والتحذيــر واإلنــذار والتعنيــف والنهــي، واملحاســبة املالية.ســنذكر قســا مــن 
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رســائله إىل والتــه هبــذا الشــأن.فمن أكثر كتبه عليه الســالم شــهرة يف اإلرشــاد والتوجيه، 
هــو كتابــه إىل األشــرت النخعــي عندمــا واله مــرص)64(، التــي تعــد بحــق خطــة متكاملــة 
ــن  ــؤولية، لك ــدى إىل املس ــن يتص ــا كل م ــتنر هب ــا ويس ــي أن يقرأه ــي ينبغ ــم، الت للحك
ممــا يؤســف لــه نجــد الكثــر مــن أنصــاره وحمبيــه يف زماننــا احلــايل لــن يطبقــوا مــا جــاء 
فيهــا.ويف كتابــه إىل مصقلــة بــن هبــرة الشــيباين عاملــه عــى أردشــر ُخــّره، حيــذره حتذيــرا 
شــديدا مــن املحابــاة يف تقســيم مــال املســلمن )65(. وللتأكــد مــن حســابات عالــه،  بعــث 
كتابــًا إىل بعــض عالــه يأمــره برفــع حســابه إليه)66(.وقــد كتــب إىل عاملــه عــى أذربيجــان، 
األشــعث بــن قيــس، يأمــره باألمانة)67(.ومــن املحاســبات الدقيقــة التــي قــام هبــا اإلمــام، 
هــي كتابــه إىل قاضيــه، رشيــح بــن احلــارث، عندمــا اشــرتى دارا بثانــن دينــارًا)68(، حيث 
أراد اإلمــام التأكــد مــن أن ثمــن هــذه الــدار، كان مــن مــال قاضيــه وحاللــه، وليــس مــن 
ــي  ــا، الت ــة مــن وجهــة نظرن ــة األمهي ــي تعــد يف غاي أمــوال املســلمن.ومن املتابعــات الت
قــام هبــا عليــه الســالم، جــاءت يف موقفــن. األول توبيخــه واليــه عــى البــرصة، عثــان 
ــور  ــبب حض ــخ كان بس ــا)69(. والتوبي ــي إليه ــة دع ــرض إىل وليم ــا ح ــف، عندم ــن حني ب
األغنيــاء فقــط إىل الوليمــة دون حضــور املحتاجــن مــن الفقــراء وغرهــم. أمــا املوقــف 
الثــاين، هــو انتقــاده ألحــد أنصــاره يف البــرصة وهــو العــالء بــن زيــاد احلارثــي، عندمــا 
دخــل عليــه، ووجــد ســعة داره. لكــن اإلمــام مل يمنعــه مــن امتــالك هــذه الــدار الواســعة، 
ِحــَم َوُتْطلِــُع ِمنَْهــا  ْيــَف َوَتِصــُل فِيَهــا الرَّ إنــا وضــع رشوطــا هلــا وهــي: »َتْقــِري فِيَهــا الضَّ
ُقــوَق َمَطالَِعَها«)70(.تقــري فيهــا الضيــف: تســتقبل فيهــا الضيــوف . تطلــع منهــا  احْلُ
احلقــوق مطالعهــا: تــؤدي مــا افــرتض عليــك مــن حقــوق إىل مســتحقيها.فأين نحــن مــا 

حيــدث اليــوم مــن امتــالك القصــور وحضــور الوالئــم لكبارالقــوم فحســب؟
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4.التعاطف والرتاحم مع الفئات الضعيفة
لقــد أكــد اإلمــام يف وصايــاه عــى أمهيــة اإلقــرتاب مــن النــاس واإلتصــال املبــارش 
معهــم، بخاصــة الفئــات الضعيفــة واملظلومــن والفقــراء واملحتاجــن . كــا بــن ســلبيات 
ــل أو  ــون فض ــن حيصل ــب الذي ــي تصي ــيئة الت ــة الس ــن الصف ــذر م ــم ،وح ــاد عنه اإلبتع
نعمــة أو زعامــة أو منصــب، إذ تتغــر نفوســهم، ويــزدادون تباعــدا عــن عامــة النــاس، 
بوجــه خــاص مــن ذوي احلاجــات أو الطبقــة الســفى مــن املجتمع.هلــذا يقــول يف كتــاب 
ُه َعــَى َرِعيَّتِــِه َفْضــٌل َناَلــُه َو  َ لــه إىل أمرائــه عــى اجليــوش: »َفــإِنَّ َحّقــًا َعــَى َاْلــَواِل َألَّ ُيَغــرِّ
ــاِدِه َو َعْطفــًا َعــَى  ــّوًا ِمــْن ِعَب ــُه ِمــْن نَِعِمــِه ُدُن لَ َطــْوٌل ُخــصَّ بِــِه َو َأْن َيِزيــَدُه َمــا َقَســَم َاللَُّ َل
إِْخَوانـِـِه«)71(. كــا يــويص عليــه الســالم، بصــورة تأكيــد، يف اإلهتــام بالطبقــة الســفى يف 
ــْفَى ِمــَن الَِّذيــَن ل  املجتمــع، فيقــول يف عهــده لألشــرت النخعــي: »ُثــمَّ اللََّ اللََّ ِف الطََّبَقــِة السُّ
ْمنَى«.البؤســى: شــدة الفقــر.  ــْم، ِمــَن امْلََســاكِِن َو امْلُْحَتاِجــَن َو َأْهــِل اْلُبْؤَســى َو الزَّ ِحيَلــَة َلُ
ــة، أي العاهة)72(.كــا يقــول أيضــًا يف العهــدة نفســها:  ــى: وهــو املصــاب بالزمان والزمن
ــْم جَمْلِســًا َعاّمًا  لـِـُس َلُ ــْم فِيــِه َشــْخَصَك َوَتْ ُغ َلُ اَجــاِت ِمنْــَك ِقْســًا ُتَفــرِّ »َواْجَعــْل لـِـَذِوي احْلَ
َفَتَتواَضــُع فِيــِه لل الَّــِذي َخَلَقَك«)73(.وهنــا يشــر اإلمــام إىل قضيتــن أساســيتن. األوىل أن 
يفــرغ الــوايل جــزءًا مــن وقتــه ملقابلــة ذوي احلاجــات واالســتاع إىل مطالبهــم. والثانيــة، 
ــوايل، إذ ينبغــي أن يكــون متواضعــا وليــس مرتفعــًا، متكــربًا  هــي يف طريقــة جلــوس ال
عليهــم. ثــم يبــن عليــه الســالم أن ال تطــول فــرتة احتجــاب الــوايل عــن الرعيــة، ألن يف 
َلــنَّ اْحتَِجاَبــَك َعــْن َرِعيَّتـِـَك َفــإِنَّ  ــا َبْعــُد َفــاَل ُتَطوِّ ذلــك ســلبيات عديــدة، كــا يقــول: »َوَأمَّ
ــُة ِعْلــٍم بِاأْلُُمــوِر َواِلْحتَِجــاُب ِمنُْهــْم  يــِق َوِقلَّ ِعيَّــِة ُشــْعَبٌة ِمــَن الضِّ اْحتَِجــاَب اْلــُوَلِة َعــِن الرَّ
ــُح  ــُر َوَيْقُب ِغ ــُر َوَيْعُظــُم الصَّ ــُر ِعنَْدُهــُم اْلَكبِ ــُه َفَيْصُغ ــوا ُدوَن ــا اْحَتَجُب ــَم َم ــْم ِعْل َيْقَطــُع َعنُْه

ــقُّ بِاْلَباطِــِل«)74(. َســُن َوَيُْســُن اْلَقبِيــُح َوُيَشــاُب احْلَ احْلَ
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والــيء املؤســف، يف زماننــا، أن االلتــزام بتوجيهــات اإلمــام، قليلة جــدًا، واإلبتعاد 
عــن رشحيــة املســتضعفن هــي الســائدة يف املجتمــع. لكننــا نالحــظ العكــس متامــا، إذ أن 
ــار.  ــارش إىل املســؤولن الكب ــن هلــم وصــول مب ــاء ونحوهــم، هــم الذي املرتفــن واألقوي
واملفارقــة هنــا أن املواطــن العــادي ال يمكنــه االتصــال هاتفيــا مثــاًل، بــأي مســؤول، لكــن 
يف املقابــل نجــد أن هــؤالء املرتفــن واألقويــاء حيتفظــون بأرقــام اهلواتــف املبــارشة ملعظــم 

املســؤولن الكبــار.

5.نقد للمواقـف احلياديــة 
ــل،  ــق والباط ــن احل ــرصاع ب ــو ال ــًا نح ــا غريب ــذ موقف ــاس تتخ ــن الن ــة م ــاك فئ هن
ــرف  ــتطيعوا التع ــم يس ــا. إذ أهن ــية وغره ــات السياس ــات واملنعطف ــاء األزم ــة أثن بخاص
ــك  ــارين، لذل ــذه املس ــن ه ــزام أي م ــوا يف الت ــم ال يرغب ــل، لكنه ــن الباط ــق م ــى احل ع
يتبعــوا مــا يســمى باملوقــف احليــادي، أو النــأي بالنفــس. الســبب يف ذلــك، يعــود، غالبــًا، 
لرغبتهــم يف املحافظــة عــى مصاحلهــم ووجودهــم. غــر أن هــذا املوقــف، هــو موقــف 
ــح  ــة لصال ــده يف النهاي ــود فوائ ــق، وتع ــد احل ــيكون ض ــًا س ــه عملي ــي، ألن ــر أخالق غ
ــًا إىل  ــوف عملي ــي الوق ــا يعن ــه، إن ــل وفضح ــة الباط ــن مقاوم ــرب م ــل. ألن الته الباط
ــد  ــن انتق ــالم، ح ــه الس ــيل علي ــام ع ــن اإلم ــف زم ــذا املوق ــدث ه ــل. ح ــب الباط جان
ضمنيــًا موقــف كل مــن ســعيد بــن مالــك وعبــد اهلل بــن عمــر، ألهنــا مل يبايعــاه، فيقــول: 
ــف  ــذا املوق ــَل«)75(. ه ــُذَل اْلَباطِ ــقَّ َوَلْ َيْ ا احْلَ ــُرَ ــَر َلْ َينْ ــَن ُعَم ــَد اللَِّ ْب ــِعيدًا َوَعْب »إِنَّ َس
الســلبي قــد أضعــف احلــق وأضعــف موقــف اإلمــام عنــد مناوئيــه. تكــرر هــذا املوقــف 
ــه الســالم:  ــال، فيقــول علي ــه هلــوالء املناوئــن، حــن اعتــزل قســم منهــم القت ــاء قتال أثن
ــا  ــن، م ــذا األســاس، يؤكــد أمــر املؤمن وا اْلَباطَِل«)76(.عــى ه ــُرُ ــقَّ َوَلْ َينْ ــوا احْلَ »َخَذُل
ــه، جــّره الضــالل إىل اهلــالك،  ــاع احلــق دليل ــه، وهــو مــن مل يكــن اهلــدى واتب ــا إلي ذهبن
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ــف،  ــن املؤس َدى«)77(.وم ــاَلُل إىَِل َالرَّ ــِه َالضَّ ــرُّ بِ ــَدى َيُ ــِه َاْلُ ــَتِقيُم بِ ــْن َلْ َيْس ــول: »َوَم فيق
أن األحــداث تتكــرر يف وقتنــا الراهــن، إذ تشــهد عــى ذلــك مواقــف معينــة لقســم 
مــن اجلاعــات أو األفــراد، هــو ذاتــه املوقــف الســلبي احليــادي، يف الــرصاع بــن احلــق 
والباطــل. ومــن خطــورة هــذا املوقــف، هــو مســاواته بــن احلــق والباطــل. لــذا يتطلــب 
األمــر جــرأة يف قــول احلــق، واالجتــاه نحــو مصلحــة املجتمــع.وال بــد مــن التأكيــد هنــا أن 
هــذا املوقــف احليــادي اخلاطــئ، هــو بــن احلــق والباطــل فحســب. أمــا إذا كان الــرصاع 
ــا هــو اإلبتعــاد عنهــم وجتنبهــم،  ببــن الباطــل والباطــل، أي بــن الظاملــن، فاملوقــف هن
وعــدم نــرصة أي منهــا، كــا يقــول اإلمــام يف القصــار مــن كلاتــه: »ُكــْن ِف اْلِفْتنَــِة َكاْبــِن 
ــزاع بــن أصحــاب  ٌع َفُيْحَلــب«)78(. أمــا إذا كان الن َكــب ، َولَ َضْ ــٌر َفُرْ ــوِن ، لَ َظْه ُب اللَّ
ــي  ــف الت ــذه املواق ــا.كل ه ــة هل ــة الطبيع ــو احلال ــوار، ه ــح واحل ــهم، فالصل ــق أنفس احل
ــس  ــع مقايي ــل، ووض ــن الباط ــق م ــز احل ــة لتميي ــة عالي ــا ومعرف ــب وعي ــا تتطل ذكرناه

ــة للتعــرف عــى منهــج العــدل واالســتقامة. دقيق

رابعًا: مفارقات يف األخالق والسلوك
تشــمل مفارقــات األخــالق والســلوك،تناقضات يف الترصفــات وازدواجيتهــا، 
ــاة  ــم احلي ــدل مقاييــس مفاهي ــة إىل أضدادهــا أو حتريفهــا، إذ تتب ــم األصلي ــحّول القي وتـ
واملبــادىء ، إىل صيــغ أخــرى منافيــة هلــا، فضــاًل عــن اســتغالل احلــق لتمويــه اآلخريــن 
وخداعهــم وغشــهم.والبد مــن القــول هنــا أن هــذه املفارقــات قــد تتداخــل مــع معضلــة 

ــات التــي ذكرناهــا ســابقًا. الوســائل والغاي
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1. تناقضات يف السلوك واألخالق.

املقصود بالتناقضات، هو أن  الرذائل واملوبقات والرش معنية

بالدوافــع، مثلــا هــي معنيــة بالنتائج.لذلــك نجــد كثــر مــن النــاس يعتقــدون أهنــم 
يدافعــون عــن احلــق والعــدل، لكنهــم يف الواقــع إنــا يدافعــون عــن قضايــا اجتذبتهــم أو 
مصالــح فرديــة خاصــة هبم.أضــف إىل ذلــك هنــاك األدعيــاء الذيــن يتظاهــرون بمعرفــة 
طرائــق عــالج وحــل مشــكالت املجتمــع وأَزماته،لكنهــم يســعون إىل حتقيــق منافعهــم 
ــاُل إِلَّ  ــْرٍ لَ ُينَ ــْرُ َخ ــا َخ ــه: »َوَم ــض بقول ــذا التناق ــن، ه ــر املؤمن ــد أم ــد انتق الذاتية.وق
ــان  ــه اإلنس ــذي ينال ــر ال ــدة باخل ــه ال فائ ــى أن «)79(.بمعن ــاُل إِلَّ بُِعْرٍ ــْرٍ لَ ُينَ ، وُي ــَرٍّ بِ
ــالم  ــه الس ــن علي ــك يب ــان بالرذيلة.كذل ــه اإلنس ــذي ينال ــرس ال ــدة بالي ــرش، وال فائ بال
ــُب  ــِه، َواْلَغالِ ــُم بِ ْث ــَر اْلِ ــْن َظِف ــَر َم ــا َظِف ــه: »َم ــال بقول ــذه األفع ــة هل ــر املرغوب ــج غ النتائ
ــرتاف  ــم ، واق ــوب إث ــك رك ــرك بخصم ــيلة لظف ــت الوس ــوٌب«. أي إذا كان ِّ َمْغُل ــرَّ بِال
معصيــة ، فإنــك مل تظفــر ،حيــث ظفــرت بــك املعصيــة فألقــت بــك إىل النــار، وعــى هــذا 

ــوٌب«)80(. ِّ َمْغُل ــُب بِالــرَّ ــه: »َواْلَغالِ قول

2. ازدواجية السلوك
إن ازدواجيــة الســلوك هــي إحــدى خصــال النفــس البرشيــة املنحرفــة، التــي تظهــر 
ــد أن  ــة.لذلك نج ــل واملارس ــري، والعم ــان النظ ــن اإلي ــالف ب ــوة واالخت ــا الفج فيه
اإلنســان يدعــو بأقوالــه إىل ســلوك معــن، لكنــه يــارس عكســه.فمثاًل يدعــو ويتظاهــر 
ــة ، لكــن ليــس لديــه مــا يمنعــه أن يتخذمهــا ذريعــة لتحقيــق  بالصــدق ويصطنــع األمان
منافعــه الذاتيــة فقــط. تتجــى هــذه االزدواجيــة عند كثر مــن الناس يف كل زمــان ومكان. 
فمثــاًل يعــرتف أحــد هــؤالء الناس،عندمــا ســأله اإلمــام عــيل عليــه الســالم ، عــن ســبب 
تفضيلــه معاويــة فأجــاب أننــا مل نفضــل معاويــة لكننــا فضلنــا متــاع الدنيــا، هــذا مــا ذكــره 
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أبــو حيــان التوحيــدي يف كتابــه »االمتــاع واملؤانســة«،بقوله: » وقــال عــيل بــن أيب طالــب ـ 
كــرم اهلل وجهــه ـ لرجــل مــن بنــي تغلــب يــوم صفــن: أآثرتــم معاويــة؟ فقــال: مــا آثرنــاه، 
ــر  ــب: التم ــرض«. القس ــت األخ ــر ، والزي ــرب األمح ــر ، وال ــب األصف ــا القس ــا آثرن ولكن
ــة يف الســلوك البرشي،وهــو اإلرصار  ــة غريب اليابــس)81(.إن هــذا االعــرتاف يمثــل حال
ــا. كــا أن هــذه األفعــال املتناقضــة  ــاع الدني عــى تــرك احلــق والعــدل والتوجــه نحــو مت
تتواجــد يف نفــس اإلنســان ، يف حالــة نــزاع دائــم ، بــن مــا يضطــر هــذا اإلنســان إىل فعلــه 
ــذه  ــيل ، وه ــذا االزدواج الداخ ــإن ه ــه.لذا ف ــرة نفس ــل رسي ــه داخ ــده ويرغب ــا يري ، وم

القطيعــة بــن النوايــا الطيبــة واألفعــال الســيئة، هــي التــي تــؤدي إىل النفــاق والريــاء.

3.تغرّي املقاييس واألحكام
ــدل  ــل تتب ــق بالباط ــالط احل ــن اخت ــي ، زم ــري واألخالق ــالل الفك ــن االنح يف زم
مفاهيــم احليــاة ، إذ تتحــول إىل أضدادهــا، أو إىل حتريفهــا عــن مســارها الصحيــح، 
فيصبح،مثــاًل، احلــق باطــاًل، والباطــل حقــًا، والغــدر ُحســن تدبــر، وهكــذا. وقــد 
ــلم  ــه وس ــى آل ــه وع ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــه رس ــال ل ــا ق ــالم، م ــه الس ــام علي ــر اإلم ذك
ــْم  ــُيْفَتنُوَن بَِأْمَواِلِ ــْوَم َس ــِيُّ إِنَّ َاْلَق ــا َع ــكام: »َي ــف األح ــده يف حتري ــن بع ــيحدث م ــا س ب
ــُه  ــَتِحلُّوَن َحَراَم ــْطَوَتُه َو َيْس ــوَن َس ــُه َو َيْأَمنُ َت ــْوَن َرْحَ ــْم َو َيَتَمنَّ ِ ــَى َرهبِّ ــْم َع ــوَن بِِدينِِه َو َيُمنُّ
ــا  ــُبَهاِت َاْلَكاِذَبِة«)82(.كــا وصــف عليــه الســالم هــذه احلالــة بقولــه: »َوَلَقــْد َأْصَبْحنَ بِالشُّ
يَلــِة«.  ْهــِل فِيــِه إىَِل ُحْســِن َاحْلِ ــَذ َأْكَثــُر َأْهلـِـِه َاْلَغــْدَر َكْيســًا َو َنَســَبُهْم َأْهــُل َاْلَ َ ِف َزَمــاٍن َقــِد اِتَّ
الكيــس : العقــل، وأهــل ذلــك الزمــان يعــّدون الغــدر مــن العقــل وحســن احليلــة)83( .
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خامتــــة
بعــد رحلــة طويلــة، مــع ســرة أمــر املؤمنــن عليــه الســالم، التــي ختــص أثــر 
القيــم األخالقيــة يف الســلوك اإلنســاين، حيــث كان فيهــا عاملــًا عارفــًا برسيــرة اإلنســان 
وترصفاتــه وســلوكه، كــا نجــده يف الوقــت ذاتــه ثابتــا عــى مواقفــه املبدئيــة األخالقيــة 
النابعــة مــن األحــكام اإلهليــة والســرة املحمديــة. لذلــك كانــت غايتــه إصــالح املجتمع، 
وهتذيــب النفــوس وتربيتهــا تربيــة صاحلــة وفقــا هلــذه األحــكام. غــر أن مجيــع حماوالتــه 
ــي  ــة، الت ــة الضال ــوس املريض ــك النف ــن تل ــديدة م ــة ش ــت مقاوم ــال واجه ــذا املج يف ه
ــك  ــتخدمن يف ذل ــخصية، مس ــا الش ــة ومنافعه ــا األناني ــل مصاحله ــى تفضي أرصت ع
مجيــع األســاليب التــي ال تنســجم مــع املبــادئ والقيــم األخالقيــة للديــن احلنيــف. 
ــلوك  ــم الس ــي هت ــا الت ــض القضاي ــة، بع ــرة العلوي ــن الس ــتخلص م ــا إذن أن نس يمكنن
األخالقــي مــن أمههــا:أوال، إن درجــة وعــي اإلنســان ومعرفتــه بأحــكام الديــن احلنيــف، 
واملبــادىء اإلنســانية، هــي رضورة مــن أجــل التوجــه الصحيــح يف املجتمــع وإصالحــه.
ثانيــا، االعتــاد عــى الدليــل العــادل واملرشــد األخالقــي الــذي يعــن النــاس يف خياراهتم 
ــات يف  ــخيص االنحراف ــالق، وتش ــلوك واألخ ــليمة يف الس ــادئ الس ــدهم إىل املب ويرش
املجتمــع، ثــم معرفــة احلــق مــن الباطــل، والفضيلــة مــن الرذيلــة، والصــواب مــن اخلطــأ. 
ثالثــا، يوجــد مبدأيــن أساســين متصارعــن حيكــان الســلوك اإلنســاين: الرغبــات 
األنانيــة، والقيــم األخالقيــة اإلجيابية.رابعــا، إن القيــادة اجليــدة احلكيمــة، يبــدو يف كثــر 
مــن األحيــان أهنــا ال تنجــح يف بيئــة ســيئة فاســدة، إذ يظهــر ذلــك بوضــوح الفــرق 
الشاســع بــن القيــادة األخالقيــة واجلمهــور املنحرف.خامســا، التأكيــد عــى اإلحســاس 
ــع  ــن التواض ــاًل ع ــم ،فض ــم ودعمه ــف معه ــن، والتعاط ــاء واملحتاج ــاة الضعف يف معان
هلــم. سادســا، نتيجــة للتعلــق الشــديد بنعــم احليــاة، بخاصــة تلــك النامجــة عــن اســتخدام 
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وســائل غــر أخالقية،فإهنــا تشــكل طبــع فريــد عنــد كثــر مــن النــاس ،إذ نجــد هنــاك مــن 
يستســلم أمــام أحــوال الطمــع ويصبــح عبــدًا لرغباتــه، وهنــاك مــن يعيــش ليأكل،وهنــاك 
مــن جييــز يف ســلوكه التذبــذب واالنحــراف عــن معايــر األخــالق احلميــدة.  .ســابعا، ال 

يمكــن التضحيــة بالقيــم األخالقيــة اإلجيابيــة مــن أجــل مصلحــة أنانيــة شــخصية.
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اإلنسان
)( يف فكر اإلمام علي

أ.م.د. فالح حسن عباس

كلية اآلداب – جامعة ذي قار



املقدمة
يتكــّون هــذا البحــث مــن عــّدة مباحــث ناقــش الباحــث مــن خالهلــا عــّدة مواضيــع 
حــول القيــم اإلنســانية املتجســدة يف فكــر اإلمــام عــيل عليــه الســالم الــذي ُيعــد امتــدادًا 
لفكــر النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم الــذي جــاء بالرســالة اإلنســانية األخالقية 
لنــرش قيــم العدالــة واملســاواة والتســامح واحلــوار والتعايــش الســلمي مــع اآلخــر، 
واالبتعــاد عــن العنــف واالعتــداء عــى حقــوق اإلنســان، وناقــش الباحــث أيضــًا قضايــا 

أخــرى مرتبطــة باملوضــوع.

ناقــش الباحــث يف املبحــث األول موضوعــًا عــن التحــرر الفكــري واإلنســاين الذي 
متّيــز بــه اإلمــام عليــه الســالم، وتكّلــم عــن إنســانية اإلنســان، وأمهيتهــا يف بنــاء املجتمــع 
ــع  ــام م ــوف اإلم ــّن وق ــراده، وب ــن أف ــاواة ب ــة واملس ــاد العدال ــى ع ــتند ع ــح املس الصال
املظلومــن واملحرومــن يف قضاياهــم املختلفــة، وســعيه عليــه الســالم لتحريــر اإلنســان 

مــن مجيــع القيــود التــي حتــدد حتــرره، وتكّبلــه وحتــول دون عيشــه بكرامــة.

أّمــا املبحــث الثــاين فجــاء ليتكلــم عــن اآلخــر والتعايــش الســلمي الــذي لــه األثــر 
الكبــر يف تكامــل احليــاة اإلنســانية وتفاعــل املجتمعــات إجيابًيــا بســبب التعــدد والتنــوع، 
وأّن التنــوع اإلنســاين املســتند عــى أســاس الشــعوب والقبائــل هــو حقيقــة خلقيــة 
ــة عــى أخــرى بســبب اللــون والعــرق  ــة أفضلي غــر مصطنعــة، وليــس ملجموعــة برشي

ــة... واللغ

 بينــا ناقــش املبحــث الثالــث التواضــع وســعة الصــدر، ومهــا من الســجايا اإلنســانية 
واألخالقيــة التــي يتصــف هبــا اإلمــام عليه الســالم.

كــا تكّلــم الباحــث يف املبحــث الرابــع عــن عدالــة اإلمــام عليــه الســالم، وتأكيــده 
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عليهــا؛ ألمهيتهــا يف شــيوع الثقــة واالطمئنــان، فمــع العدالة واملســاواة ال يشــعر اإلنســان 
بإهــدار حقــة وال تفضيــل عنــد اإلمــام عليــه الســالم بســبب القرابــة أو العالقــات 

ــرى. ــة األخ االجتاعي

وتنــاول املبحــث اخلامــس القضايــا االقتصاديــة واالجتاعيــة وأمهيــة التكافــل 
ــة  ــان والعدال ــان أخ اإلنس ــاة فاإلنس ــر احلي ــه تزده ــع، وب ــراد املجتم ــن اف ــي ب االجتاع
االجتاعيــة أســاس مهــم لتحقيــق جمتمــع متــوازن، وهــي مــن املســائل التــي أكــد عليهــا 

ــالم.        ــه الس ــام علي اإلم

ثــم اخلامتــة التــي خلــّص الباحــث فيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا، كــا ذكــر 
ــض املقرتحــات.  بع
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املبحث األول
التحرر الفكري واإلنساني 

إنســانية اإلنســان عنــد اإلمــام عــيل عليــه الســالم مــن القضايــا األساســية التــي هلــا 
دور كبــر يف بنــاء املجتمــع اإلنســاين الصالــح القائــم عــى أســس احليــاة العادلة واملســاواة 
بــن أفــراده، فعنــد اطالعنــا عــى أقوالــه نــرى بشــكل جــيل وقــوف اإلمــام لنــرصة 
املظلومــن واملســتضعفن وممــا يــدل عــى ذلــك قولــه:« الذليــل عنــدي عزيــز حتــى آخــذ 
لــه احلــق، والقــوي عنــدي ضعيــف حتــى آخــذ احلــق منــه«)1( وهــو جتســيد جلميــع املعــاين 
التــي دعــت اليهــا مبــادئ حقــوق اإلنســان ونــرصة الفقــراء والضعفــاء يف هــذا العــامل، 
ومــا هــو حجــم الســعادة التــي تعــرتي الضعيــف عندمــا جيــد مــن ينــرصه ويقــف معــه 
يف مجيــع قضايــاه، ويعيــد اليــه حقــه املغتصــب مــن قبــل القــوى الظاملــة، وكيــف تنعكــس 
تلــك الســعادة عــى املجتمــع لتعيــد اليــه الثقــة بنفســه وحميطــه االجتاعــي، فالذليــل عنــد 
عــيل عليــه الســالم عزيــز، والقــوي الظــامل ضعيــف؛ الغتصابــه حــق اآلخــر الضعيــف، 
وحالــة الضعــف التــي تعــرتي القــوي الظــامل عنــد اســرتجاع احلــق منــه؛ تــؤدي إىل 

شــعوره بالضعــف واخلنــوع، وعــدم تعاليــه عــى اآلخــر الضعيــف.)2(

 ســعى اإلمــام عليــه الســالم وبشــكل واقعــي إىل حتريــر اإلنســان، وحريــة اإلنســان 
عنــده هــي ليســت احلريــة اإلباحيــة الرعنــاء، بــل هــي حريــة مقرتنــة بالشــعور باملســؤولية 

عــى كافــة األصعــدة، كــا وّســع معنــى الشــعور باملســؤولية يف مــدارك النــاس.)3(     

 ويف الوقــت الــذي يشــر اإلعــالم فيــه بواســطة وســائلة املتطــورة والكثــرة إىل أّن 
دول العــامل املتقــدم ويف مقدمتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة حتــث اخلطــى نحــو نــرش 
حقــوق اإلنســان، وحتريــر اإلنســان مــن مجيــع القيــود التــي حتــول دون عيشــه بكرامــة، 
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نشــاهدها وبصــورة واضحــة تســعى لفــرض ســيطرهتا وهيمنتهــا عــى العــامل والســّيا 
دول العــامل الثالــث. فاملصالــح االقتصاديــة والســيطرة عــى منابــع الربــح الوفــر أصبــح 
ــة  ــدول الضعيف ــى ال ــيطرة ع ــدم، والس ــامل املتق ــن دول الع ــر م ــرتاتيجيًا للكث ــًا إس هدف
ــة،  ــدول القوي ــدى ال ــة ل ــرتاتيجيات املهم ــن االس ــد م ــة تع ــا االقتصادي ــى إمكانياهت وع
فــدول العــامل اليــوم يف تســابق مســتمر نحــو التســلح بشــّتى أنواعــه؛ مؤديــًا إىل نــرش القلق 
واهللــع وزعزعــة الثقــة بــن املجتمعــات اإلنســانية. وإذا تأملنــا بشــكل واقعــي ألنظمــة 
الــدول املتقدمــة وباألخــص الواليــات املتحــدة نجــد أّن لدهيــا وجهــان: الوجــه اإلجيــايب 
املــرشق الــذي يعكــس صــورة التقــدم العلمــي واحلضــاري والتكنولوجــي مــع قوانينهــا 
التــي تؤكــد عــى محايــة حقــوق اإلنســان وحريتــه ومتتعــه بالديمقراطيــة الليرباليــة - ومــا 
لإلعــالم مــن دور يف بيــان ذلــك وإظهــار امريــكا بالوجــه احلســن- والوجــه اآلخــر هــو 

الوجــه الســلبي.

يقــول الســناتور األمريكــي االســبق وليــم فولربايــت: » لقــد دأبنــا يف ســنوات قوتنــا 
ــا الوجــه املــرشق مــن وجهــي  ــه يف وقــت م العظيمــة، عــى أن نحــّر العــامل، إذ نقــدم ل
أمريــكا، ثــم نديــر لــه الوجــه اآلخــر، وقــد نقــدم لــه الوجهــن يف وقــت واحــد. وتنظــر 
شــعوب كثــرة يف خمتلــف أنحــاء العــامل إىل امريــكا عــى أهنــا قــادرة عــى التســامح وبعــد 
النظــر، ولكنهــا قــادرة أيضــًا عــى أن تضمــر ســوء النيــة، وأن تكــون وضيعــة، وينجــم 

عــن ذلــك عجــز عــن توقــع أفعــال أمريــكا لــدى النــاس«)4(. 

ويبــدو جلّيــًا تفــكك النســيج االجتاعــي يف الواليات املتحــدة، وتراجع بمســتويات 
اجلاعــة لصالــح األنانيــة والفرديــة والالمبــاالة، واجلســم االقتصــادي تعــّرض للتفــكك 
أيضــًا؛ بســبب عــدم التكافــؤ بــن طبقــات املجتمــع. كــا أّن اهتــام األفــراد بمصاحلهــم 
الفرديــة والذاتيــة عــى حســاب اآلخريــن، واالهتــام بالوســائل االســتهالكية عــى 
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حســاب الغايــات اإلنســانية نتــج عنــه تراجــع الضمــر اإلنســاين. ويبــدو أّن الواليــات 
املتحــدة هتتــم بتأمــن مصاحلهــا يف العــامل بالدرجــة األوىل، وكل مــا تّدعيــه حــول إياهنــا 
بمبــادئ حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة ومبــادئ احلريــة إنــا هــو لتأمــن مصاحلهــا بغيــة 

نــرش هيمنتهــا ونفوذهــا عــى العــامل.)5(

ــر  ــا غ ــك نراه ــامل؛ لذل ــى الع ــة ع ــو اهليمن ــدة ه ــات املتح ــح للوالي ــدف الواض إّن اهل
ــت  ــا يف الوق ــا ومصاحله ــق غاياهت ــه؛ لتحقي ــكان من ــتبداد يف أي م ــرض االس ــرتددة يف ف م
الــذي تّدعــي فيــه ســعيها لتحقيــق احلريــة للشــعوب، كا أهّنــا ال تبــايل بحقوق اإلنســان بغية 
حتقيــق مصالــح رشكاهتــا العمالقــة متعــددة اجلنســية، فهــي ليســت مــع مبــادئ أخالقيــة أو 
إنســانية أو دينيــة وإّنــا تســعى لتحقيــق األربــاح هلــا، وتســعى لربــط اآلخريــن هبــا ملصاحلهــا 
االســرتاتيجية؛ لذلــك وقفــت إىل جانــب احلكومات الشــمولية املســتبدة والظاملة لشــعوهبا، 
واملصــادرة حلقوقهــم ســواء يف منطقــة الــرشق األوســط، أو أمريــكا الالتينيــة أو يف آســيا؛ 

ألّن تلــك األنظمــة – املســتبّدة - تؤّمــن مصاحلهــا، وتنّفــذ اســرتاتيجياهتا طويلــة األمــد)6(       
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املبحث الثاني
اآلخر والتعايش السلمي 

يبــدو أّن اإلنســان يف الزمــن املعــارص ويف مجيــع دول العــامل يعــاين مــن أفــكار 
وآيديولوجيــات خمتلفــة زعزعــت ثقتــه بأخيــه اإلنســان املختلــف باللــون أو العــرق 
ــف  ــذت تعص ــذا أخ ــا ه ــة يف زمنن ــة الثق ــا. وأزم ــة وغره ــة أو اللغ ــن أو الطائف أو الدي
باملجتمعــات البرشيــة وهتــدد اســتقرارها، ففــي احلقيقــة أّن ظاهــرة تعايــش اإلنســان مــع 
ــوين،  ــود الك ــانية والوج ــاة اإلنس ــل يف احلي ــؤّدي إىل التكام ــف؛ ت ــان املختل ــه اإلنس أخي
فالتنافــس أو الــرصاع بــن املختلفــن ال هيــدف إىل إفنــاء اآلخــر أو إبادتــه، بــل هيــدف إىل 
ــج  ــؤدي إىل نتائ ــوع يف املجتمعــات ي ــه. وهــذه حكمــة اهلل ســبحانه، فالتعــدد والتن إغنائ
ــا َخَلْقنَاُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َوُأْنَثــى َوَجَعْلنَاُكــْم ُشــُعوًبا  ــا النَّــاُس إِنَّ َ إجيابيــة. قــال تعــاىل: َيــا َأيُّ
ــيدًا  ــا جتس ــٌر)7(. وهن ــٌم َخبِ ــْم إِنَّ اللََّ َعلِي ــَد اللَِّ َأْتَقاُك ــْم ِعنْ ــوا إِنَّ َأْكَرَمُك ــَل لَِتَعاَرُف َوَقَبائِ
ــب  ــي كل ترتي ــأها، ويلغ ــدة منش ــدر ووح ــث املص ــن حي ــانية م ــاد اإلنس ــًا الحت واضح
زائــف مــن القيــم واملفاهيــم واملارســات التــي يشــوهبا النقــص  نتيجــة الفهــم اخلاطــئ 
يف التعامــل مــع اآلخــر املختلــف بعــد تقييــم اإلنســان وتصنيفــه حســب العــرق أو اللــون 
أو الــدم ... فاخلطــاب هنــا موّجــه لــكل النــاس دون اســتثناء: »يــا أّيــا النــاس« واخلالــق 
واحــد يؤّكــد وحــدة اإلنســانية مــن النــوع واهلويــة واجلوهــر:« إّنــا خلقناكــم«. وهنــا ال 
توجــد قيمــة لــكل االعتبــارات الزائفــة التــي وضعهــا اإلنســان التي تصــادر هــذه الوحدة 
التعدديــة لإلنســانية مــن خــالل مصــادرة اســتحقاق هــذا االنتــاء اإلنســاين املشــرتك يف 
التكافــؤ واملســاواة إســتنادًا إىل التنــوع والتعــدد يف اللــون والشــكل والعــرق...  فاخلالــق 

جعــل خلقــه »شــعوبًا وقبائــل«. 

ــة  ــة خلقي ــو حقيق ــل ه ــعوب والقبائ ــاس الش ــى أس ــم ع ــاين القائ ــوع اإلنس إّن التن
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ــة،  غــر زائفــة وهــو إرادة إخلالــق عــز وجــل  ومل حيــدث صدفــة أو بســبب طفــرة وراثي
وهــذا التنــوع اإلنســاين القائــم عــى أســاس النســب أو الشــكل مل يــأت للوجــود بســبب 
االعتبــارات اإلنســانية املتغــرة عــرب املراحــل الزمنيــة والتطــور، بــل يســتمد وجــوده مــن 
اخلالــق املوجــد هلــذا اجلعــل التكوينــي، ووفــق ذلــك ال متتلــك أّي جهــة حــق إلغــاء هــذا 
ــة  ــة أي مجاع ــرتاف بخصوصي ــدم االع ــا إىل ع ــذا هيدين ــق، وه ــدد يف اخلل ــوع والتع التن
ختتلــف يف العــرق أو اللــون أو اللغــة فضــاًل عــن اخلصائــص التــي يشــرتك هبــا بنــي البــرش 
ألّن هــذه االختالفــات طبيعيــة بذاهتــا فهــي جتّســد إرادة اخلالــق اجلاعــل هلــذا التنــّوع.)8(

.)9(َاَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكْم  قال تعاىل: َوِمْن َآَياتِِه َخْلُق السَّ

إّن الفاعليــة اإلنســانية كعّلــة هلــذا التنــّوع والتعــدد ذلــك إّن الكــون ال يمكنــه احلركة 
ــوع والتعــدد بعكــس  ــج التن ــات االختــالف الــذي ُينت ــداع إالّ وفــق آلي والتفاعــل واإلب
ــودي  ــوين والوج ــع الك ــة والتداف ــة احلرك ــى إمكاني ــي ع ــذي يق ــل ال ــابه والتاث التش
َمــْت  دِّ املطلــوب لنشــوء احليــاة. قــال تعــاىل: َوَلــْوَل َدْفــُع اللَِّ النَّــاَس َبْعَضُهــْم بَِبْعــٍض َلُ
ُه  نَّ اللَُّ َمــْن َينْــُرُ َصَواِمــُع َوبَِيــٌع َوَصَلــَواٌت َوَمَســاِجُد ُيْذَكــُر فِيَهــا اْســُم اللَِّ َكثـِـًرا َوَلَينـْـُرَ

 )10(.ــٌز ــِويٌّ َعِزي إِنَّ اللََّ َلَق

وبنــاًء عــى ذلــك فــإّن االعــرتاف بالتعــدد والتنــوع يقودنــا إىل احــرتام نتائجــه، 
ومنهــا احــرتام اخلصوصيــات الذاتيــة لألفــراد واجلاعــات البرشيــة الناتــج عنهــا أشــكاالً 
متعــددة يف التعبــر عــن ذاهتــا ثقافيــًا وحضاريــًا ومعرفيــًا... وهــو يعــرّب عــن خصوصيــة 
ــل  ــدر واألفض ــو األج ــن ه ــات م ــالف إلثب ــرصاع واخل ــي ال ــزه، وال يعن ــداع ومتّي اإلب
ــه دور  ــة، ول ــانية الصاحل ــاء اإلنس ــًا يف بن ــرًا إجيابي ــارف أم ــاين. إّن التع ــود اإلنس يف الوج
كبــر حلــل إشــكالية اخلــالف، ووقــف الــرصاع بــن النــاس » لِتعارفــوا« فالتعــارف مبــدأ 
صالــح جيمــع النــاس عــى الــود والتســامح، وباإلمــكان توظيفــه جلعــل اخلــالف إجيابيــا،ً 
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وجعــل التعــدد والتنــوع نعمــة وليــس نقمــة مــن خــالل االعــرتاف باآلخــر، واحــرتام 
ــا  ــّن م ــا يتب ــن هن ــًا، وم ــًا وثقافي ــلميًا حضاري ــًا س ــك تعايش ــق بذل ــه ليتحق خصوصيات
ــود والتعايــش الســلمي بــن بنــي  ــة وال ــذور املحب ــة كبــرة يف نــرش ب للتعــارف مــن أمهي
ــارف، وال  ــا كان التع ــوع مل ــوال التن ــدد، ول ــوع والتع ــن التن ــج ع ــارف نات ــرش، والتع الب
ــه وال وجــود إاّل مــع هــذا اجلعــل التكوينــي، ومــن ثــاره تعايــش اإلنســان مــع  قيمــة ل
ــات  ــع احتياج ــة مجي ــربات وتلبي ــات واخل ــادل الطاق ــة وتب ــالم وحمب ــان بس ــه اإلنس أخي

ــان.)11(   اإلنس

  وممــا جــاء يف الوثيقــة اإلنســانية اجلامعــة لــكل املعــاين األخالقيــة يف عهــد اإلمــام 
عــيل عليــه الســالم ملالــك االشــرت النخعــي عندمــا أرســله لواليــة مــرص:« وأشــعر قلبــك 
ــة هلــم، واللطــف هبــم، وال تكونــنَّ عليهــم ســبعًا ضاريــًا تغتنــم  الّرمحــة للّرعيــة، واملحّب

أكلهــم فإهّنــم صنفــان: اّمــا أخ لــك يف الديــن، أو نظــر لــك يف اخللــق...«)12(. 

وهنــا الرســالة احلقيقيــة لإلنســان الرســايل واملصلــح احلقيقــي والقائــد الــذي يشــعر 
لشــعور الرعيــة دون متييــز بينهــم، وهــو تأســيس ملبــادئ حقــوق اإلنســان التــي أصبحــت 

شــعارات وأبــواق للكثــر مــن حــّكام العــامل ولكــن دون تطبيــق. 

فالرمحــة واملحبــة للرعيــة واللطــف هبــم مــن أســباب النجــاح يف إدارة الدولــة ورقيها 
عــى كافــة األصعــدة، ولــو وجــدت هــذه األســباب بصــورة واقعيــة يف العــامل اليــوم؛ ملــا 
شــهدت دول العــامل نزاعــات ألســباب كثــرة ومنهــا، الظلــم والتمييــز يف التعامــل مــع 

الشــعوب واألقليــات العرقيــة أو الدينيــة أو املذهبيــة... الــخ

ــرص  ــم الف ــاري تغتن ــش الض ــم كالوح ــن عليه ــالم: »ول تكون ــه الس ــه علي وقول
ــا  ــاك إّم ــم وإي ــاس تمعه ــث الن ــم، حي ــن أيدي ــا ب ــى م ــتيالء ع ــم، والس ــاع هب لإليق

العقيــدة، وإّمــا صلــة النــوع واملشــاعر واملظاهــر«)13( 
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وهنــا تتجــى اإلنســانية فاملحكــوم نظــر احلاكــم يف اإلنســانية. واالختــالف بالعــرق 
واللغــة والديــن والفكــر ليــس مســّوغًا للحاكــم ظلمــه للرعيــة. 

ــه  ــًا يف دولت ــون منهج ــت؛ لتك ــك الوق ــذ ذل ــالم من ــه الس ــام علي ــا اإلم ــد أّكده لق
العادلــة بعمقهــا احلضــاري واإلنســاين والفكــري. وهــو عكــس مــا نالحظــه اليــوم 
يف الكثــر مــن الــدول الســّيا بلــدان العــامل املتقــدم التــي تعــاين متّزقــًا يف نســيجها 
االجتاعــي، وجتســد ذلــك مــن خــالل ظهــور الكثــر مــن األفــكار التــي رّوجــت لفكــرة 
ــارات  ــدام احلض ــة ِص ــا اطروح ــة وأبرزه ــانية املختلف ــارات اإلنس ــن احلض ــدام ب الِص
للكاتــب صموئيــل هنتنجتــون الــذي اعتــرب احلضــارات قبائــل إنســانية كبــرة وصــدام 
ــاس يف  ــي االس ــة ه ــروق الثقافي ــي والف ــاق عامل ــى نط ــيل ع ــو رصاع قب ــارات ه احلض
التصنيــف والتمييــز بــن بنــي البــرش يف الزمــن املعــارص، فاهلويــة الثقافيــة عنــده تتحــدد 

بالتضــاد مــع اآلخريــن ويف احلــروب ترتســخ ...)14( .

ــر مــن شــعوره  ــة أكث ــكلة االجتاعي ــح اإلنســان املعــارص يشــعر باملش ــة أصب ويف احلقيق
هبــا يف املراحــل التارخييــة الســابقة، كــا أصبــح أكثــر وعًيــا، ويتحســس املشــكلة بشــكل أشــد 
مــن الســابق كــا فهــم تعقيداهتــا بشــكل كبــر، فاملشــكلة االجتاعيــة هــي مــن صنــع اإلنســان 
ــاة كلــا أخــذت بالتطــور تــزداد مشــاكلها  ــأّن احلي كــا أثبــت التاريــخ مــن خــالل إســقرائه ب
ــاكل  ــبة املش ــد نس ــد وتصاع ــث تزاي ــارص حي ــا املع ــه يف زمنن ــا نالحظ ــذا م ــا- وه وتعقيداهت
ــارص  ــان املع ــالم-  فاإلنس ــت واإلع ــي واألنرتن ــدم التكنولوج ــبب التق ــا بس ــّتى أنواعه بش
ــام  ــرة يف النظ ــّرات كث ــيطرة أّدت إىل تغ ــذه الس ــة،)15( وه ــى الطبيع ــر ع ــكل كب ــيطر بش س
االجتاعــي، وهــذا مــا تعانيــه الكثــر مــن املجتمعــات الســّيا جمتمعــات العــامل املتقــدم، فضــاًل 
ــزو  ــن الغ ــات م ــت موج ــرة حت ــات الفق ــث، أو املجتمع ــامل الثال ــات الع ــوع جمتمع ــن وق ع

ــارش وبطــرق خمتلفــة. ــارش أو غــر مب الثقــايف والفكــري واحلضــاري املفــروض بشــكل مب
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التواضع وسعة الصدر

ــه  ــن أخالق ــض م ــو في ــالم، وه ــه الس ــام علي ــاة اإلم ــارزة يف حي ــمة ب ــع س  التواض
العاليــة وقيادتــه الصاحلــة للمجتمــع فهــو القائــد واملصلــح، كان يرتــدي املالبــس 
ــادل  ــد الع ــو القائ ــايل)16( وه ــه الب ــع ثوب ــن، ويرق ــعر واللب ــز الش ــأكل خب ــيطة، وي البس
ــن  ــع م ــه ناب ــا، وتواضع ــة وغره ــة االقتصادي ــباب الدول ــن أس ــن م ــع، املتمّك للمجتم
جوهــر شــخصيته  وســجاياها، ال يبتــغ بذلــك إتبــاع اســلوب متصنِّــع كــا يفعلــه الكثــر 

ــة. ــل الزمني ــالف املراح ــى اخت ــامل ع ــادة الع ــن ق م

 فإحساســه بالرعيــة ومعاناهتــا وعدالتــه الواقعيــة؛ جعلــه يعيــش واقــع احليــاة 
االجتاعيــة ومــا يرتتــب عليهــا مــن إجــراءات تســتوجب مــن القيــادة العادلــة اختاذهــا؛ 

ــه.  ــر ب ــا يتأّث ــر ب ــك املجتمــع تتأّث كوهنــا جــزء مــن ذل

وهنــا يستحســن اإلمــام تواضــع األغنيــاء جتــاه الفقــراء بقولــه:« مــا أحســن تواضــَع 
األغنيــاء للفقــراء طلبــًا ملــا عنــد اهلل! وأحســُن منــه تِيــه الفقــراء عــى األغنيــاء اتــكاالً عــى 
اهلل«)17( وتِيــه الفقــراء أحســن: »ألّن تيــه الفقــر وأنفتــه عــى الغنــي أدل عــى كــال اليقــن 
بــاهلل، فإّنــه بذلــك قــد أمــات طمعــًا وحمــا خوفــًا؛ وصابــر يف بــأٍس شــديد، وال يشء مــن 

هــذا يف تواضــع الغنــي«)18( 

ــن  ــح للذي ــان واض ــه بي ــدر«)19( في ــعة الص ــة س ــة الرياس ــالم: »آل ــه الس ــه علي وقول
ــد  ــا يؤك ــؤولياته فهن ــب مس ــن كل حس ــات واملوظف ــدول واملؤسس ــّدون إلدارة ال يتص
ــر عــن  ــة بالتعب ــه الســالم عــى التحــيّل بمــكارم األخــالق، والســاح للرعي اإلمــام علي
آرائهــم، واحــرتام وجهــات النظــر، وتقّبــل النقــد واحتــواء اآلخريــن، واســتيعاهبم 
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ومعاجلــة األمــور بتقديــم املقرتحــات واحللــول، وهــو اســلوب حضــاري ناجــح ومهــم 
للقائــد ويعكــس عمقــه احلضــاري والثقــايف واإلنســاين واالجتاعــي، وبعــده املعنــوي، 
وهــو دعــوة إىل التحــيّل بالّصــدق والتســامح والعفــو والرمحــة واالبتعــاد عــن الغضــب 
ــب،  ــة الغض ــياء يف حال ــى األش ــكام ع ــدار االح ــدم إص ــس، وع ــى النف ــيطرة ع والس
ــع  ــه م ــق بتعامل ــل ينطل ــاءة ب ــاءة باإلس ــل اإلس ــال يقاب ــل ف ــة باملِث ــة الرعّي ــدم مقابل وع
املــي مــن موقــع أبــوي شــامل وكان يمتلــك بعــد نظــر وحيلــل األمــور واملواقــف حتليــاًل 
واقعيــًا ســليًا بعيــدًا عــن األهــواء الشــخصية واالســتبداد بالــرأي، فذلــك مــن األمــور 

ــح.)20(         ــريّب الناج ــد وامل ــبة للقائ ــة بالنس املهم

ــه الســالم: »أال فاحلــذر احلــذر مــن طاعــة ســاداتِكم وكرباِئكــم الذيــن  وقولــه علي
ــالم  ــه الس ــام علي ــذر اإلم ــا حي ــبِِهم«)21( وهن ــوق نس ــوا ف ــبِِهم وترفع ــن حس ــرّبوا ع تك
ــان  املجتمــع بشــكل رصيــح بعــدم طاعــة املتكربيــن واملرتفعــن عــى املجتمــع. وهــو بي
ــوا  ــم، وأن يتحسس ــات جمتمعاهت ــن تطلع ــن م ــوا قريب ــع أن يكون ــادة املجتم ــادة وق لس
ــة وال ينظــرون إىل  ــراج عاجّي معاناهتــم وآالمهــم ومهومهــم وال يضعــون أنفســهم يف أب

ــأهنم.     ــوا ش ــم ويقلل ــتصغروا حجمه ــة ليس ــم عالي ــن قم ــاس م الن
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ســعى أمــر املؤمنــن عليــه الســالم بشــكل واقعــي إىل إشــاعة العــدل واملســاواة بــن 
النــاس دون تفريــق ومتييــز بينهــم ألســباب خمتلفــة. ووقــف بمســافة واحــدة مــن الرعّيــة، 
وكان معارضــًا لسياســة عمــر يف التفضيــل؛ ألّن العبــاد عبــاد اهلل، واملــال مــال اهلل، وهــم 

رشكاء فيــه عــى قــدر اجلهــد.

إّن النــاس سواســية عنــده وكان يرفــض سياســة التمييــز القومــي، واالســتعالء 
ــلم إىل  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــراث النب ــل ت ــد حتوي ــا تري ــريش(؛ كوهن ــيل ) الق القب
ــاس  ــن الن ــاس مجيعــًا، وهــو ال يفــّرق ب ــن جــاء للن مكاســب خاّصــة، الّن اإلســالم دي
عــى أســاس عرقــي أو قومــي، وكان اإلمــام عليــه الســالم يف عهــد النبــي صــى اهلل عليــه 
ــدل  ــدة )الع ــالم وقاع ــا اإلس ــي عليه ــي بن ــس الت ــن األس ــن م ــاس مت ــلم أس ــه وس وآل
أســاس احلكــم( مــن القواعــد األساســية التــي ســعى لتطبيقهــا، وتثبيتهــا؛ ليحقــق بذلــك 

ــاة الســّيا املجــال االقتصــادي.)22( ــع جمــاالت احلي ــاس يف مجي ــن الن ــة ب العدال

 يقــول عليــه الســالم: »أل وأّيــا رجــل اســتجاب لل ورســوله فصــّدق ملتنــا، ودخــل 
ديننــا واســتقبل قبلتنــا فقــد اســتوجب حقــوق الســالم وحــدوده، فأنتــم عبــاد الل، واملــال 
ــد الل  ــن عن ــد وللمتق ــى أح ــد ع ــه ألح ــل في ــوّية ول فض ــم بالس ــم بينك ــال الل؛ ُيقّس م

أحســن الــزاء«.)23(

ُيعــد املنهــج العــادل يف احلكــم وتوزيــع ثــروات بيــت املــال عــى النــاس بــال فــروق 
ــق  ومتييــز بــن النــاس عــى أســاس القرابــة أو غرهــا مــن األمــور، هــو- املنهــج- املطّب
ــه عثــان  مــن األمــوال  ــه الســالم صــادر مــا وهب يف عهــده؛ لذلــك نــرى أّن اإلمــام علي
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ــروات: ــع الث ــرة لطبقــة األرســتقراطين، وأبلغهــم يف سياســته يف توزي الكث

ــم، أال وإّن كل  ــا عليك ــيّل م ــم وع ــا لك ــم، يل م ــل منك ــا رج ــا أن ــاس! إّن ــا الن  »أهي
قطيعــة أقطعهــا عثــان وكّل مــال أعطــاه مــن مــال اهلل، فهــو مــردود يف بيــت املــال، فــإّن 
ــاء،  ــك اإلم ــاء، ومل ــه النس ــُزّوج ب ــد ُت ــه وق ــو وجدت ــه يشء، ول ــم ال ُيبطل ــق القدي احل
وفــّرق بــن البلــدان لرددتــه. فــإّن يف العــدل ســعة، ومــن ضــاق عنــه احلــق فاجلــور عليــه 

ــق«)24(       أضي

»أهيــا النــاس.. أال يقولــّن رجــال منكــم غــدًا؛ قــد غمرهتــم الدنيــا فامتلكــوا العقــار 
قــة، اذا مــا منعتهــم مــا كانــوا  وفّجــروا األهنــار وركبــوا اخليــل واخّتــذوا الوصائــف املرقَّ
خيوضــون فيــه وأصوهنــم إىل حقوقهــم التــي يعلمــون: حرمنــا ابــن أيب طالــب حقوقنــا! 
أال وأّيــا رجــٍل مــن املهاجريــن واألنصــار مــن أصحــاب رســول اهلل يــرى أّن الفضــل لــه 
عــى ســواه بصحبتــه، فــإّن الفضــل غــدًا عنــد اهلل، فأنتــم عبــاد اهلل، واملــال مــال اهلل، ُيقســم 

بينكــم بالســوّية وال فضــل فيــه ألحــد عــى أحــد«)25(.

وهــذا األمــر زعــزع  املتنفذيــن مــن املجتمــع الذيــن أســاؤوا لصــورة املســلم احلقيقي 
املتمثلــة بالنبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( وأصحابــه األبــرار، ويبــدو أّن ردة فعــل املتنفذيــن 
جعلتهــم يســاومون اإلمــام عليــه الســالم عــى أن يطيعــوه مقابــل غــض النظــر عــن مــا 
ــه  ــام )علي ــال لإلم ــط،)26( فق ــن أيب معي ــة ب ــن عقب ــد ب ــه الولي ــوا الي ــم، فبعث ــلف منه س
الســالم(: »يــا أبــا احلســن! إّنــك قــد وترتنــا مجيعــًا، ونحــن إخوتــك ونظــراؤك مــن بنــي 
عبــد منــاف، ونحــن نبايعــك اليــوم عــى أن تضــع عنـّـا مــا أصبنــاه مــن املــال أّيــام عثــان، 

وأن تقتــل قتلتــه، وإّنــا إن خفنــاك تركنــاك فالتحقنــا بالشــام«)27(.

فــرّد عليهــم اإلمــام )عليــه الســالم( قائــاًل: »فأمــا هــذا الفــيء فليــس ألحد فيــه أثرة، 
وقــد فــرغ اهلل مــن قســمته فهــو مــال اهلل وأنتــم عبــاد اهلل املســلمون، وهــذا كتــاب اهلل بــه 
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أقررنــا ولــه أســلمنا وعهــد نبينــا بــن أظهرنــا فمــن مل يــرض بــه فيتــوّل كيــف شــاء«)28(.

وهــذا داللــة حقيقــة للقائــد العــادل الــذي ال يمّيــز بــن الرعيــة واملتمّســك بالنهــج 
الــذي خّطــه وســار عليــه إلحقــاق احلــق الــذي يــؤّدي بــدوره إىل ترســيخ األســس 
ــورة  ــر وبص ــكل كب ــارص بش ــا املع ــان يف عاملن ــا اإلنس ــاج إليه ــي حيت ــة الت ــة للثق احلقيق
مســتمرة، كــا أّكــد إّتباعــه مبــدأ العــدل يف توزيــع الثــروات عــى الرعيــة، وبــّن هلــم بــأّن 
التقــوى والســبق باإلســالم ال متنــح مــن يتمتــع هبــا امتيــازات دنيويــة، فالنــاس سواســية 
يف هــذه الدنيــا، واهلل ســيجازي مــن لــه فضــل الســبق باإلســالم. وبذلــك جّســد اإلمــام 

ــم أ                     ــة. أنت ــة بــن الرعّي ــة احلقيقي أروع الصــور لــروح املواطن

وذكــر ابــن األثــر أّن الشــعبي قــال: »وجــد عــيل درعــًا لــه عنــد نــرصاين فأقبــل إىل 
ْيــح وجلــس إىل جانبــه وقــال: لــو كان خصمــي مســلًا لســاويته، وقــال: هــذه درعــي.  رُشَ

فقــال النــرصاين: ماهــي إاّل درعــي ومل يكــِذب أمــر املؤمنــن. 

ــة؟ قــال: ال. وهــو يضحــك فأخــذ النــرصاين الــدرع  فقــال رشيــح لعــيل: ألــك بّين
ــي  من ــن قدَّ ــر املؤمن ــاء أم ــكاُم األنبي ــذه أح ــهد أّن ه ــال: أش ــاد وق ــم ع ــرًا ث ــى يس ومش
إىل قاضيــه وقاضيــه يقــي عليــه. ثــم أســلم واعــرتف أّن الــدرَع ســقطت ِمــن عــيّل عنــد 
ــة  ــالم العادل ــه الس ــام علي ــادة اإلم ــًا قي ــد أيض ــة تؤك ــذه القص ــن«)29( ه ــره إىل صف مس
واإلنســانية. وهــذا نمــوذج رائــع لإلنســانية يف اســلوب التعامــل مــع اآلخــر وعنــد 
مقارنــة ذلــك بــا يفعلــه حــّكام الكثــر مــن البلــدان لوجدنــا فــارق كبــر وهــّوة واســعة.

ــة اإلمــام عــيل  كــا ذكــر التأريــخ أروع األمثلــة والعــرب التــي جتســد وتعكــس عدال
ــه  ــام علي ــل أخ اإلم ــا: روي أّن عقي ــع، ومنه ــات املجتم ــة طبق ــع كاف ــالم( م ــه الس )علي
الســالم، كان رضيــرًا أتــى إىل اإلمــام يومــًا يطلــب صاعــًا مــن القمــح مــن بيــت املســلمن 
زيــادة عــى حّقــه، وكــرر طلبــه عــى عــيل عليــه الســالم، فأمحــى اإلمــام حديــدة عــى النار، 
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وأدناهــا منــه، ففــزع منهــا عقيــل، فوعظــه اإلمــام عليــه الســالم:)30(« يــا عقيــل أتئــّن مــن 
ــن  ــّن م ــه! أتئ ــا لغضب ــّجرها جّباره ــار س ــّرين إىل ن ــه، وجت ــاهنا للعب ــا إنس ــدة أمحاه حدي
األذى وال أئــن مــن لظــى«)31(. ومــن املواقــف الفريــدة التــي جّســدهتا إنســانيته وعدالتــه 
ــن حنيــف ُدعــي إىل  ــان ب ــه عــى البــرصة عث ــه الســالم، بلغــه أّن والي ــه علي ــا روي عن م
ــًا  ــالم كتاب ــه الس ــيل علي ــام ع ــه اإلم ــل الي ــا، فأرس ــب اليه ــا، فذه ــن أهله ــوم م ــة ق وليم
ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــا قوان ــادي هب ــي تن ــامية الت ــانية الس ــل اإلنس ــد فضائ تأديبيًا)32(جيّس
والعدالــة يف إدارة الدولــة واملؤسســات التابعــة هلــا، ووقــوف احلاكــم جتــاه الرعيــة مــن 
موضــع واحــد: » أمــا بعــد، يــا ابــن حنيــف: فقــد بلغنــي أّن رجــاًل مــن فتيــة أهــل البــرصة 
ــوان، وتنقــل إليــك اجلفــان. ومــا  ــة فأرسعــت إليهــا تســتطاب لــك األل دعــاك إىل مأدب
ــّو، وغنّيهــم مدعــّو، فانظــر إىل مــا  ظننــت أنــك تســتجيب إىل طعــام قــوم، عائلهــم جمف
تقضمــه مــن هــذا املقضــم، فــا اشــتبه عليــك علمــه فالفظــه، ومــا أيقنــت بطيــب وجوهــه 
فنــل منــه. أال وإّن لــكل مأمــوم إمامــًا، يقتــدي بــه ويســتيء بنــور علمــه، أال وإّن 
ــاه بطمريــه، ومــن طعمــه بقرصيــه، أال وإنكــم ال تقــدرون  إمامكــم قــد اكتفــى مــن دني

عــى ذلــك، ولكــن أعينــوين بــورع واجتهــاد، وعّفــة وســداد«)33(.

وقولــه عليــه الســالم: »أنصــف الل وأنصــف النــاس مــن نفســك ومــن خاصــة أهلك 
ــك إّل تْفعــْل َتْظلِــْم! ومــن ظلــم عبــاد الل كان الل  وَمــن لــَك فيــه هــوى مــن رعيتــك؛ فانَّ
َتــه... وليكــن أحــبُّ األمــوِر إليــك  خصمــه دون ِعبــاِده، ومــن خاصمــه اللُ أدحــَض ُحجَّ

، وأعمهــا ف العــدل وأمجعهــا لرضــا الرعّيــة«)34( أوســطها ف احلــقِّ

اتصــف اإلمــام عليــه الســالم بأنبــل الصفــات وأروعهــا، كان يــويص بإقامــة احلــق 
وكان ال يؤمــن بنســبية احلــق وفقــًا للبيئــة واملحيــط، واحلــدود اجلغرافيــة املصطنعــة 
ــإلرادة  ــع ل ــده ال خيض ــق عن ــدود، واحل ــده ح ــاماًل ال حت ــًا ش ــه منهج ــن ب ــل كان يؤم ب
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واهلوى)35(فهــو حيــث عــى احلــق يف كل زمــان ومــكان، ويف كل االحــوال عنــد الرضــا، 
ويف حالــة الغضــب وعــى الصديــق والعــدو، فهــو يتعامــل معهــم عــى أســاس العــدل 

ــق: واحل

ضا والغضب، وبالعدل عى الّصديق والعدو«.)36(  »عليكم بكلمة احلقِّ يف الرِّ

ــامل  ــد الظ ــى ي ــذ ع ــه، واألخ ــاون ب ــاس، والتع ــن الن ــق ب ــاعة احل ــوة إلش ــا دع وهن
الســفيه، بســبب إســتهانته بحقــوق اآلخريــن فباحلــق يقــف املظلــوم بوجــه الظــامل، 
ــرد واملجتمــع مــن الســلب إىل اإلجيــاب،  ــة الف ــر يف تغــر حال ــاق احلــق دور كب وإلحق
وباحلــق هتــاوت حكومــات ظاملــة كثــرة عــى املراحــل الزمنيــة املختلفــة والتأريــخ 

ــات: ــوال املجتمع ــن أح ــّرت م ــي غ ــورات الت ــن الث ــر م ــهد الكث ــاين ش اإلنس

»تعاطوا احلق بينكم وتعاونوا به وخذوا عى يد الظامل السفيه«)37( 

ــه؛  ــك وبين ــا بين ــى م ــكالً ع ــك ات ــقَّ أخي ــنَّ ح ــالم(: »ول تضّيع ــه الس ــه )علي وقول
ــه«)38( فيــه حــث لعــدم تضييــع حقــوق االخــوان  ــه ليــس لــك بــأٍخ مــن أضعــت حقَّ فإّن

ــم.                                               ــة الرح ــة أو صل ــة والقراب ــك املعرف ــتغاًل بذل ــاء مس واألقرب
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املبحث اخلامس
القضايا االقتصادية واالجتماعية

ــه الســالم( عــى التكافــل االجتاعــي بــن أفــراد املجتمــع  يؤكــد اإلمــام عــيل )علي
البــرشي، وعــى أن يشــعر أفــراده ببعضهــم البعــض، فــال يصــح أن يعيــش الغنــي 
متنعــًا بالنعــم الوفــرة تــاركًا أخــاه اإلنســان الفقــر يكابــد قســاوة احليــاة وآالم احلاجــة 
واحلرمــان. فقولــه عليــه الســالم: »فــا جــاع فقــر إاّل بــا متِّــع بــه غنــي واهلل تعاىل ســائلهم 
ــع«)40(  ــق مضيَّ ــا ح ــورة إال وإىل جانبه ــة موف ــت نعم ــا رأي ــال: »م ــك«)39(، وق ــن ذل ع
فالعدالــة االجتاعيــة مــن القضايــا املهمــة التــي أكــد عليهــا اإلمــام عــيل عليــه الســالم، 
ــة  ــات عادل ــاء مؤسس ــدول بإنش ــذت ال ــإذا أخ ــباهبا، ف ــد أس ــي أح ــل االجتاع والتكاف
ــت  ــم، لعاش ــول هل ــاد احلل ــة وإجي ــم االجتاعي ــر يف قضاياه ــراء والنظ ــور الفق ــى بأم تعن
املجتمعــات البرشيــة بأمــن اقتصــادي ونفــي مســتقر. وكذلــك تقــل الفــوارق الطبقيــة 
ــن  ــر م ــا- اّن الكث ــا بعده ــة وم ــن احلداث ــل- يف زم ــذي حيص ــن ال ــرش. لك ــي الب ــن بن ب
ــة،  ــراض املختلف ــّي األم ــؤس وتف ــر والب ــن الفق ــا م ــاين أبناءه ــرة يع ــات الفق املجتمع
بينــا تعيــش جمتمعــات العــامل املتقــدم برخــاء اقتصــادي. إاّل أهّنــا تعــاين مــن أزمــة الثقــة 

ــة.  ــه حتــّول إىل آل ــان فاإلنســان يف تلــك املجمعــات كأّن ــم عــدم االطمئن ومــن ث

ــان مــن احلنطــة وبعــض املــواد  ــاء عــن املارســات عــن حــرق ماليــن األطن واألنب
الغذائيــة حفاظــًا عــى األســعار، وجعــل الــدول الفقــرة يف تبعيــة مســتمرة للــدول الغنيــة 
يف الوقــت الــذي يتعــرض فيــه الكثــر مــن البــرش ويف مناطــق خمتلفــة مــن العــامل إىل املــوت 
بســبب الفقــر واملــرض واجلــوع، دليــل عــى املارســات الــال إنســانية للــدول اإلمربياليــة 
ــبب  ــرة بس ــروب املدم ــالت احل ــات وي ــن املجتمع ــر م ــزال – الكث ــت – وال ت ــا عان ك
التعصــب القومــي والعرقــي مثــال ذلــك نظريــة صفــاء العــرق اجلرمنــي اآلري التــي كان 
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شــعارها: )املانيــا فــوق اجلميــع(، وكذلــك الدعــاوى الفاشــية التــي دّمــرت الكثــر مــن 
البــرش باســم التعصــب القومــي والعنــرصي.)41( 

ويف قولــه عليــه الســالم: »خالطــوا النــاَس خُمالطــًة إن مّتــم َمَعهــا بكــوا عليكــم، وإن 
عشــتم َحنـّـوا اليكــم«)42( دعــوة واضحــة ورصحيــة إىل إقامــة عالقــات إنســانية واجتاعيــة 
حممــودة بــن النــاس، بالشــكل الــذي يكــون فيــه اإلنســان مؤثــرًا بشــكل إجيــايب باآلخــر 
أيــا كان، فبموتــه وفراقــه يشــعر اآلخــر بفــراغ مكانــه، وحيــزن لذلــك بســبب اإلحســاس 
ــة عــى الرغــم مــن  اإلجيــايب للعالقــات اإلنســانية الصاحلــة وتأثرهــا يف النفــس البرشي
اختــالف الــرؤى واألفــكار، والتأثــر اإلجيــايب يف اآلخــر ال يتــم بصــورة عفويــة أو عــن 
طريــق الصدفــة، إنــا هــو بســبب عوامــل اجتاعيــة وإنســانية نبيلة تضفــي للحيــاة روحها 
احلقيقيــة ومجاهلــا الروحــي، وبــآداب العــرشة الصاحلــة حيــّن اإلنســان ألخيــه اإلنســان، 

وبالتفاعــل اإلنســاين تكتمــل احليــاة بســالم وود بــن بنــي اإلنســان)43(.

ــاد يف عاجلهــم نصــب  ــه الســالم: »الصدقــة دواء منجــح، وأعــال العب ــه علي وقول
أعينهــم يف آجلهــم«)44( دعــوة صادقــة إىل التصــّدق وبــذل األشــياء املاديــة واملعنويــة ملــن 
يســتحقها؛ ممــا تســاعد عــى رفــد اإلنســان بفــرص احليــاة الكريمــة وتــؤّدي إىل تواصــل 
ــدث  ــي حت ــاكل الت ــم واملش ــن اجلرائ ــل م ــى التقلي ــل ع ــع، وتعم ــراد املجتم ــارب أف وتق
بســبب الفقــر والعــوز وهبــذا يكــون هلــا دور كبــر يف إشــاعة األمــن واالطمئنــان والثقــة 

بــن أفــراد املجتمــع)45(. 

 إّن تطبيــق العدالــة واملســاواة حيتــاج إىل أجهــزة وأدوات وعنــارص مؤمنــة بالعــدل 
ــتقرة  ــة ومس ــات عادل ــاء عالق ــي بن ــاواة تعن ــات، واملس ــوق والواجب ــاواة يف احلق واملس
ــد طــرف صغــر وحرمــان  ــع تركــز االمــوال عن ــة واملجتمــع ومن ــروة االجتاعي ــن الث ب
ــا  ــرض هل ــي يتع ــات الت ــة، واألزم ــروة االجتاعي ــة الث ــه، فمحدودي ــر من ــرف اآلخ الط
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اإلنســان كاحلــروب، واملجاعــات، واالمــراض واألوبئــة والكــوارث األخــرى جعلــت 
ــذ  ــروات تنف ــراد املجتمــع؛ كــون الث ــع أف ــًا جلمي ــة أن تكــون حق ــة االجتاعي مــن العدال
ــاء، ويبقــى املجتمــع، ويســتمر بفقــره وبؤســه إذا مل يكــن  بمــرور الزمــن وهيلــك االثري
هنــاك عــدل ومســاواة لــذا فالعــدل حيفــظ املجتمــع مــن األرضار بأنواعهــا ويف كل 

ــة.)46(                      ــّيا العصيب ــات الس األوق

كــا يبــّن اإلمــام عليــه الســالم بــأّن عــى احلاكــم تطبيــق القانــون بعدالــة بــن الرعيــة 
أي أّن األغنيــاء وأصحــاب اجلــاه ممــن هلــم مكانــة اجتاعيــة مرموقــة أو مناصــب معينــة، 
ــون:  ــال القان ــع واحــد قب ــون بموض ــراء والطبقــات الكادحــة مــن الشــعب يكون والفق
ــم مــن بالئــه مــا كان صغــرًا، وال ضعــة امــرٍئ  ــك رشف امــرٍئ إىل أن تعظِّ »وال يدعونَّ
إىل أن تســتصغر مــن بالئــه مــا كان عظيــًا«.)47( وهنــا حيــث احلاكــم عــى االهتــام 
ــفى مــن الذيــن  بالطبقــات الفقــرة والكادحــة مــن املجتمــع: »ثــم اهلل اهلل يف الطبقــة السُّ
ال حيلــة هلــم مــن املســاكن واملحتاجــن وأهــل البؤســى والزمنــي...«)48(  ويؤكــد اإلمــام 
عــى الســلم املجتمعــي، وعــدم ســفك الدمــاء وهنــا دعــوة إىل نبــذ العنــف واالقتتــال بــن 
النــاس، عــى عكــس مــا نــراه اليــوم مــن ممارســات العنــف يف مناطــق كثــرة مــن العــامل 
وحتــت عنوانــات خمتلفــة، والتعامــل املــزدوج مــن قبــل بعــض قــادة الــدول املتقدمــة جتــاه 
مــاء وســفكها بغــر حلِّهــا  ــاك والدِّ اجلاعــات اإلرهابيــة املتطرفــة وحســب مصاحلهــا: »إيَّ
ــه ليــس يشء أدنــى لنقمــة، وال أعظــم لتبعــه، وال أحــرى بــزوال نعمــة وانقطــاع مــدة،  فإنَّ

هــا«)49(.  مــن ســفك الدمــاء بغــر حقِّ

كــا يدعــو اإلمــام عليــه الســالم إىل االبتعــاد عــن االحتــكار لكــي ال يتزعــزع 
االقتصــاد ومــن ثــم جيــوع النــاس، وتــرتدى حالــة املجتمــع فيؤثــر عــى متاســك نســيجه 
ــوره  ــع ص ــاء بأبش ــار واألغني ــل التج ــن قب ــتغالل م ــك االس ــى بذل ــي، ويتفّش االجتاع
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ــانَّ  ــكار ف ــن االحت ــع م ــة: »فامن ــه العادل ــانية يف دولت ــادئ اإلنس ــع املب ــاىف م ــا يتن وهــو م
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســّلم، منــع منــه. وليكــن البيــع بيعــًا ســمحًا: بموازيــن 

ــاع«)50(    ــِع واملبت ــَن البائ ــِن م ــُف بالفريق ــعاٍر ال جُتح ــدٍل، وأس ع

ــه«)51(  ــإّن احلرمــان أقــل من ــل ف ــه الســالم: »ال تســتح مــن إعطــاء القلي ــه علي وقول
يمّثــل دعــوة إىل أن يســاهم اإلنســان ضمــن حــدود قدرتــه وإمكانياتــه املاديــة واملعنويــة، 
وأن ال يســتحي عنــد عــدم قدرتــه عــى إنفــاق املزيــد يف الوقــت الــذي يــرى فيــه آخريــن 
أكثــر إنفاقــًا، وإّن بعــض األغنيــاء ممــن يســعون لتحقيــق شــهرة وظهــور ووجاهــة 
اجتاعيــة قــد ال يشــارك ببــذل القليــل؛ كونــه ينقــص مــن مكانتــه االجتاعيــة فيتهــرب 
مــن اإلنفــاق بطريقــة أو بأخــرى لكــي ال ُينتقــد مــن قبــل اآلخريــن، وال يعّرونــه بالقلــة 

ــالس.  أو اإلف

ــة  ــة واجتاعي ــه الســالم: »القناعــُة مــاٌل ال ينفــد«)52( قاعــدة اقتصادي ــه علي ويف قول
ترتقــي باإلنســان إىل درجــات عاليــة يف ســّلم الســعادة النفســية والروحيــة واالطمئنــان 
والثقــة بالنفــس، وفيهــا فيــض مــن الطاقــة اإلجيابيــة تتحــى هبــا النفــوس الســائرة عليهــا، 
ــا موجــود،  وهــي حــث إىل النــاس للّرضــا يف مــا يتيــرس هلــم مــن األشــياء واالكتفــاء ب
ــًا  ــه متمكن ــة وراء املفقــود، فالتعــّود عــى القناعــة حتّصــن اإلنســان، وجتعل وعــدم اللهف
ممــا ســيتعرض لــه مــن حمــن وأزمــات يف احليــاة: كالفقــر واملــرض ... واألمــور املعنويــة، 
كالقيمــة االجتاعيــة... إّن القناعــة والرضــا عامــالن مهــان وفاعــالن يف جعــل اإلنســان 
ــان  ــج اإلنس ــث يربم ــتقر، حي ــي مس ــع نف ــة ووض ــه وراح ــة بنفس ــة دائم ــة  ثق يف حال
حياتــه وفــق إمكانياتــه ومؤهالتــه االقتصاديــة واالجتاعيــة املتوفــرة مــع ســعيه املــرشوع 
ــعي  ــق والس ــببه القل ــذي يس ــط ال ــاك والتخب ــس اإلرب ــية، بعك ــه املعيش ــن أحوال لتحس
وراء األشــياء املفقــودة التــي تكــون خــارج حــدود إمكانياتــه ومؤهالتــه لتحصيلهــا.)53( 
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كــا حــث اإلمــام اآلبــاء بعــدم فــرض عاداهتــم وتقاليدهــم عــى اجليــل الــذي يــأيت 
بعدهــم؛ كوهنــم سيعيشــون يف زمــن خيتلــف عــن زمنهــم: »عّلمــوا أوالدكــم عــى غــر 
ــم خلقــوا  لزمــاٍن غــر زمانكــم«)54( فأفــكار النــاس وأناطهــم االجتاعيــة  عاداتكــم فإهنَّ
ــي  ــور الت ــادات واألم ــن الع ــر م ــك الكث ــّرات فهنال ــرض إىل تغ ــهم تتع ــرق عيش وط
تتعلــق بأنــاط احليــاة وثقافــة املجتمــع تكــون الئقــة يف زمــٍن مــا ومســتهجنة يف زمــن آخر،  
ــة  ــانية النبيل ــم اإلنس ــى القي ــاظ ع ــرتن باحلف ــري املق ــاري والفك ــدم احلض ــة التق فمواكب
ــع ،  ــة للمجتم ــة واحلضاري ــة الفكري ــة البني ــاء رضوري لتقوي ــع األنبي ــا مجي ــا هل ــي دع الت
كــا أّن الكثــر مــن العــادات والتقاليــد بحاجــة إىل غربلــة لتحديــد املفيــد مــن الضــار.)55(                                          

ويف اجلانــب اإلداري نــرى أّن اإلمــام عليــه الســالم قــام بإصالحــات مهمــة وعادلة، 
ــدون  ــن يتص ــب والذي ــاب املناص ــض أصح ــة لبع ــات خاص ــك مواصف ــدد لذل ــد ح وق
ــون  ــي أن يك ــه ال ينبغ ــالم: »إّن ــه الس ــه علي ــا قال ــة م ــن مجل ــع، وم ــادة املجتم إلدارة وقي
الــوايل عــى الفــروج والدمــاء واملغانــم واألحــكام وإمامــة املســلمن البخيــل، فتكــون يف 
أمواهلــم هنمتــه وال اجلاهــل فيضّلهــم بجهلــه، وال اجلــايف فيقطعهــم بجفائــه، وال احلائف 
للــدول فيّتخــذ قومــًا دون قــوم، وال املرتــي يف احلكــم فيذهــب باحلقــوق، ويقــف هبــا 

دون املقاطــع وال املعّطــل للســنّة فيهلــك األّمــة«)56(

وعــى هــذا األســاس املتــن والوصــف الرصــن للمواصفــات التــي ينبغــي أن 
ــون  ــن ال يتحّل ــن الذي ــوالة م ــض ال ــات بع ــن خدم ــتغنى ع ــد اس ــد فق ــا القائ ــّى هب يتح
ــي آيس أن يــيل أمــر هــذه األّمــة ســفهاؤها  هبــذه املواصفــات كــا بــّن األســباب:« ولكنّ
وفّجارهــا فيتخــذوا مــال اهلل دوالً، وعبــاده َخــَوالً، والصاحلــن حربــًا، والفاســقن 
حزبــًا، فــإّن منهــم الــذي قــد رشب فيكــم احلــرام....«)57(  وعــى خــالف ذلــك:« لقــد 
ــه وآلــه وســلم  أو  ســبق للخليفــة عثــان أن قــّرب ممّــن طردهــم الرســول صــى اهلل علي



67اجلزء الثالث: احملور الرتبوي واألخالقي

أقصاهــم، لقــد رّد عمــه احلكــم بــن ُأمّيــة إىل املدينــة بعــد أن طــرده رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( وأصبــح يســّمى طريــد رســول اهلل، وآوى عبــد اهلل بــن ســعد بــن أيب رسح 
وان النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم قــد أهــدر دمــه، وواّله عثــان مــرص كــا وىّل عبــد 
اهلل بــن عامــر البــرصة، فأحــدث فيهــا مــن األحــداث مــا جعــل املؤمنــن ينقمــون عليــه 

ــان«)58( وعــى عث
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اخلامتة 
توّصل الباحث من خالل البحث إىل النتائج واملقرتحات اآلتية:

جّســد اإلمــام عــيل عليــه الســالم مجيــع القيــم اإلنســانية النبيلــة، وإن فكــره وســرته 
امتــداد لفكــر وســرة النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه(.

ســعى اإلمــام عليــه الســالم إىل حتريــر املجتمــع فكريــا وحضاريــا وعمــل عــى 
ــرأي اآلخــر، كــا عمــل  ــادئ حقــوق اإلنســان والتســامح واحــرتام ال ــق مب نــرش وتطبي
ــلمي  ــش الس ــى التعاي ــث ع ــن النــاس، وح ــس العدالــة واملســاواة ب ــاء أس ــى إرس ع

واملجتمعــي؛ ألثــره الكبــر يف تكامــل احليــاة اإلنســانية.

الفقــراء  وقــوف اإلمــام )عليــه الســالم( يف مجيــع مراحــل حياتــه مــع قضايــا 
واملحرومــن. واملظلومــن 

يثــري احليــاة  ليــس مدعــاة إىل اخلــالف والــرصاع، وإّنــا  التنــّوع والتعــدد  إّن 
ــبب  ــرى بس ــى أخ ــة ع ــة أفضلي ــة اجتاعي ــس لفئ ــل، ولي ــداع والتفاع ــة باإلب االجتاعي

اللــون أو العــرق أو اللغــة..

للتكافــل االجتاعــي والعدالــة االجتاعيــة والتســامح دور كبــر ومهــم يف  إّن 
املجتمعــي.  النســيج  وحفــظ  االجتاعيــة  االوارص  ترســيخ 

احلاجــة املاّســة إلنشــاء مؤسســات ثقافيــة وفكريــة وبحثيــة تأخــذ عــى عاتقهــا نــرش 
ــرأي  ــرتام ال ــي واح ــلمي واملجتمع ــش الس ــامح والتعاي ــان والتس ــوق اإلنس ــادئ حق مب
اآلخــر والعدالــة واملســاواة التــي دعــا اليهــا اإلمــام عليــه الســالم وجّســدها يف حياتــه، 

ونبــذ العنــف والتطــرف واإلرهــاب بشــتى أنواعــه.             
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املقدمة 
ــر  ــرًا لكث ــه الســالم ، منهــاًل ث ــن أيب طالــب علي ــن عــيل ب ُتعــد خطــب أمــر املؤمن
مــن املعــارف واحلكــم التــي تناقلتهــا األلســن وتعلقــت هبــا القلــوب مشــغوفة بظاهرهــا 
األنيــق وباطنهــا العميــق وأرسارهــا التــي تدفقــت مــن علــم اإلمــام عــيل عليــه الســالم ، 
بحــرًا متالطــًا يغــدق فيضــُه عــى األزمنــة ، حيــدث كل زمــان بلســانه حتــى يــوم النــاس 
هــذا ، ُيســلط البحــث الــذي بــن أيدينــا الضــوء عــى واحــدة مــن تلــك اخلطــب ، وهــي 
خطبــة الوســيلة التــي اجتمعــت فيهــا جواهــر مــن الكنــوز البالغيــة ألمــر املؤمنــن عليــه 
ــة ،  ــان جوانــب مهمــة مــن هــذِه اخلطب ــاول الباحث ــد تن الســالم ، وحكمــِه البليغــة ، وق
واقتضــت طبيعــة املوضــوع تقســيمه إىل مقدمــة وثــالث مباحــث وخامتة ، تنــاول املبحث 
األول مفهــوم اخلطــاب الوعظــي وأدواتــِه ، أمــا املبحــث الثــاين فقــد جــاء بعنــوان النهــج 
الوعظــي يف ســرة أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب عليــه الســالم ، كــا تنــاول املبحــث 

الثالــث ،  خطبــة الوســيلة يف حمــاور عــدة وهــي :-

سندها وأهم مصادرها .. 1
 عنواهنا وتارخيها .2. 
 حمورية قضية اإلمامة يف خطبة الوسيلة .3. 
 جوانب من اخلطاب الوعظي يف خطبة الوسيلة .4. 

ونحــن نأمــل يف عملنــا هــذا ذكــر شــيئًا بســيطًا مــن فضائــل أمــر املؤمنــن عــيل بــن 
ــة إســالمية  ــاء شــخصية اإلنســان، تربي أيب طالــب ودوره الكبــر يف هتذيــب النفــس وبن

تتوافــق مــع تعاليــم ديننــا  اإلســالمي احلنيــف .      
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املبحث األول
مفهوم اخلطاب الوعظي وأدواتِه

اإلطار اللغوي واالصطالحي
اخلطــاب لغــة : اخلطــب ســبب األمــر ، واخلطــاب مراجعــة الــكالم واخلطبــة مصــدر 
اخلطــب)1( ، ويف خطــِب اخلــاء والطــاء والبــاء أصــالن أحدمهــا الــكالم مــن اثنــن ، ًيقــال 
خاطبــُه خياطبــُه خطابــًا واخلطبــة مــن ذلــك)2( ، واخلطــب األمــر يقــع وإنــا ُســمي ذلــك 
ملــا يقــع مــن التخاطــب واملراجعــة وخطــب اخلاطــب عــى املنــرب ، خيطــب خطبــة ورجــل 

خطيــب حِســن اخلطبــة واجلمــع ُخطبــاء)3( . 

املعنــى الصطالحــي : اخلطــاب يف معنــاه االصطالحــي يقــرتب كثــرًا مــن املعنــى 
ــئ  ــو ُمتهي ــن ه ــام م ــه إفه ــود ب ــِه املقص ــع علي ــظ املتواض ــو اللف ــاب ه ــوي ، فاخلط اللغ
لفهمــِه، أحــرتز باللفــظ عــى احلــركات واإلشــارات املفهمــة باملواضعــة عــن األلفــاظ 
ــمى  ــُه اليس ــتمع فإن ــام املس ــه إفه ــد ب ــن كالم ُيقص ــام ع ــه اإلفه ــود ب ــة، وباملقص املهمل
خطابــًا، وبقولــه ملــن هــو ُمتهيــئ لفهمــِه عــن الــكالم ال مــن ال يفهــم كالنائــم ، والــكالم 
ــا  ــاب أم ــس ، فاخلط ــم بالنف ــا القائ ــى مدلوهل ــع وع ــة بالوض ــارة الدال ــى العب ــق ع يطل

ــام)4( .  ــر لإلفه ــو الغ ــه نح ــي املوج ــكالم النف ــي ، أو ال ــكالم اللفظ ال

ــة مــن شــخص معتقــد  ــة ، أو مظنون ــة قيــاس مركــب مــن مقدمــات مقبول واخلطاب
ــاء  ــُه اخلطب ــا ينفعهــم معاشــًا ومعــادًا كــا يفعل ــاس في ــب الن ــه ، والغــرض مــن ترغي في

ــاظ)5( .  الوع

مــن خــالل مــا ورد مــن تعريفــات نســتطيع أن نقــول بــأن اخلطــاب عمليــة تفاعليــة 
ــي  ــذِه ه ــي( وه ــل واملتلق ــب )املرس ــم واملخاط ــي املتكل ــاب ، وه ــريف اخلط ــن ط ــم ب تت
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ــة التواصــل باخلطــاب لــرشوط عــدة هــي :  عنــارص اخلطــاب)6( . وختضــع عملي

اإلفهام باللفظ  .. 1
أن يكون املتلقي ) امُلخاطب( متهيئ لفهم املرسل ) املتكلم( .. 2
أن يكون املرسل ) املتكلم( معتقدًا فيِه . . 3
املتلقــي . 4 لــدى  مقبولــة  مضامــن  حيمــل  )اخلطــاب(  الرســالة  تكــون  أن 

. )امُلخاطــب( 
أن للخطــاب أهــداف يتوخاهــا اخلطيــب مــن خطابــِه بحســب نــوع ذلــك . 5

. اخلطــاب)7( 
واملالحــظ هنــا تعــدد اآلراء واملواقــف النقديــة املعــارصة يف تعريــف اخلطــاب ، 
فاخلطــاب هــو الصيغــة التــي نختارهــا لتوصيــل أفكارنــا إىل اآلخريــن ، والصيغــة التــي  
نتلقــى هبــا أفكارهــم ، فينبثــق مــن املفهــوم الضيــق إىل الرحــب ليــدل عــى مــا يصــدر عــن 
املرســل مــن كالم أو إشــارة أو أبــداع فنــي ، واخلطــاب يتجــاوز حــدود اللغــة املنطوقــة 
ليضــم حتــت جوانحــِه كل مــا نعــرب بــِه عــن أنفســنا لآلخريــن ، وعــى مــا يعــربون لنــا بــِه 
ــة ، ونوعــن مبــارش وغــر  ــا ُلغتــن : منطوقــة وغــر منطوق ــد عندن عــن أنفســهم ، فيول
مبــارش أيضــًا ، فيتنــوع اخلطــاب)8( وختتلــف أشــكاله ومضامينــه وحاالتــِه الدالليــة 
وهــو يف كل حالــة خيضــع لقواعــد وقوانــن ممــا يســتلزمُه التبليــغ مــن تقنيــات ظاهــرة أو 
خفيــة عمديــة أو عفويــة ، ممــا يلجــأ إليــِه املرســل لتأمــن بلــوغ مقصــود إىل املتلقــي بأكــرب 
ــل  ــان أفض ــى ض ــل ع ــه يعم ــة ، أي أن ــة واملقبولي ــوح واملفهومي ــن الوض ــن م ــدر ممك ق
حــد ممكــن مــن املقروئيــة خلطابــِه)9( . وقــد تعــددت أنــواع اخلطــاب بحســب مضامينــه 
إىل عــدة انــواع وتقــرتن بعــدة أوصــاف مثــل : اخلطــاب الســيايس ، الدينــي ، الصــويف ، 

التارخيــي ، االجتاعــي والثقــايف وغــر ذلــك)10( .
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الوعــظ . األصــل اللغــوي :  الــواو والعــن والظــاء كلمــة واحــدة ، فالوعــظ 
التخويــف والعظــة ، واالســم منــه  قــال اخلليــل هــو التذكــر باخلــر ومــا يــرق لــه 
القلــب)11( ، والوعــظ هــو النصــح والتذكــر بالعواقــب ، نقــول وعظتــُه وعظــًا وعظتــُه 

فأتعــظ أي ِقبــل املوعظــة)12( . 

املعنــى الصطالحــي : الوعــظ هــو اهتــزاز النفــس بموعــود اجلــزء ووعيــدُه ، 
وقيــل التذكــر باخلــر فيــا يــرق لــه القلــب ، والوعــظ زجــر مقــرتن بتخويــف ودعــوة 
األشــياء بــا فيهــا مــن العــربة لالنقيــاد لإللــه احلــق بــا خيوفهــا  ، فالوعــظ تذكــر بالعقــاب 
والثــواب مقــرتن بالرتغيــب والرتهيــب للوصــول إىل الطاعــة واالنقيــاد إللــه احلــق بــا 
خيوفهــا)13(  . فهــا هــو موضــوع الوعــظ وهدفــُه وال يكــون الوعــظ إال بواســطة اخلطــاب 
، فاخلطــاب وســيلة لنقــل املوعظــة وهــو هبــذا يرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا باخلطــاب . وُيــدرس 
اخلطــاب بأنواعــِه يف ميــدان الدراســات اللســانية يف إطــار نظريــة ُتعــرف بالنظريــة 
التواصليــة أو التداوليــة ، وفــق منهجيــة تتنــاول اجلانــب الوظيفــي والتــداويل والســياقي 
ــب  ــم واخلاط ــن املتكل ــودة ب ــات املوج ــل العالق ــدرس جمم ــاب ، وت ــص أو اخلط يف الن
مــع الرتكيــز عــى البُعــد احلجاجــي واإلقناعــي وأفعــال الــكالم داخــل النــص)14(، فهــي 
ِه حمــركًا لعمليــة التواصــل ، وتراعــي حــال الســامع أثنــاء  هتتــم باملتكلــم ومقاصــدِه بعــدَّ
اخلطــاب ، كــا هتتــم بالظــروف واألحــوال اخلارجيــة املحيطــة بالعمليــة التواصليــة ضانًا 
لتحقيــق التواصــل ولتســتغلها يف الوصــول إىل غــرض املتكلــم وقصــدِه مــن كالمــِه)15(.    

أثر اخلطاب وأهميته يف بناء األمة:
ــاة األمــة فهــي وســيلة إليصــال رســالة ختتلــف  ــة مهمــة يف حي تــؤدي اخلُطــب غاي
ــع  ــس الواق ــد تالم ــي بالتأكي ــا ، وه ــا أو غاياهت ــب أهدافه ــا بحس ــا ومعطياهت مضامينه
ــتوياهتم  ــم ومس ــالف طبقاهت ــى اخت ــاس ع ــة الن ــري لعام ــيايس والفك ــي والس االجتاع
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وتوجهاهتــم، وهــي هبــذا ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالواقــع امُلعــاش للفــرد واجلاعــة 
ــة،  ــة، الرتبوي ــا الديني ــت موضوعاهت ــر ، وأن تنوع ــذٍه األط ــارها يف ه ــرج يف مس ــال خت ف

السياســية والثقافيــة.

ــأ  ــد ُيعب ــًا  فق ــلبًا وإجياب ــع س ــُه يف املجتم ــرُه وانعكاس ــاب أث ــون للخط ــد ان يك الب
ــوذة ، أو ســلوك منحــرف هــدام ،  ــة منب ــورة عــى ظاهــرة اجتاعي اخلطيــب مجهــوره للث
ــد اإلصــالح والتهذيــب ، او  ــة عفــا عليهــا الزمــن وعرهتــا ي ــة ممقوت أو عــادات اجتاعي
دعــوة للثــورة عــى الظلــم والدفــاع عــن املظلومــن ، واجلهــاد لنــرصة الديــن والــذود عن 
الوطــن ، أو حتفــز النفــوس للتخلــص مــن أمراضهــا وتطهرهــا مــن أدراهنــا للوصــول 
ــِه ، فاخلطــاب يف هــذا اإلطــار يســر  ــذي خلقــت ألجل ــب الكــال ال هبــا إىل أعــى مرات
ــاة  يف مســار إجيــايب يتوخــى اإلصــالح والرتكيــز عــى البعــد الروحــي واإلنســاين يف حي
الفــرد واملجتمــع ، وقــد يســر اخلطــاب يف مســار ســلبي غــر ُمعلــن بــل متلبــس بلبــاس 
الفضيلــة ، ونــرصة احلــق والدفــاع عــن اإلنســان ومســاندة القيــم النبيلــة وتوحيــد األمــة 
وحقــن دمــاء أبنائهــا ووئــد الفتــن ومتخفيــًا دون إظهــار  أهدافــِه احلقيقيــة ، وإنــا حيــاول 
التمويــه)16( ، عــن املقاصــد والغايــات التــي وجــد ألجلهــا وعــادة مــا يكــون أصحــاب 
ــم)17( ،  ــن هــم يف ركاهب ــم ، أو م ــيتهم وأنصاره ــلطة وحاش ــاب الس ــاه أصح ــذا االجت ه
ــبوهة ،  ــم املش ــم وغاياهت ــن وراء مصاحله ــم والالهث ــالطن وصنائعه ــاظ الس ــن وع م
وقــد يســتغل هــؤالء عواطــف اجلاهــر فيوجهــون خطاهبــم لصالــح قضيــة باطلــة)18( . 

إمكانيات اخلطيب وأدواتهه:
البــد للخطيــب مــن امتــالك األدوات التــي متكنــُه مــن التأثــر يف اجلمهــور وشــدهم 
نحــو خطابــِه واقتناعهــم بــا يدعــو إليــِه)19(، ومن أهــم هــذِه األدوات وأكثرهــا تأثرًا عى 
املخاطــب هــي اللغــة ، فاخلطــاب بحاجــة إىل بالغــة وخطيــب ضليــع يف فهــم القضايــا 
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والتعبــر عنهــا ، وال بــد ان يكــون خطابــِه أكثــر انســيابًا، وتدفقــًا دون تكلــف يف اخلطــاب 
، وأن يتصــف بعمــق انتائــه إىل القضيــة التــي يتحــدث عنهــا ، وإىل مــن يمثلهــم أو ينــوب 
ــه  ــُه هــو الــذي يتلفــظ ب عنهــم ، فاخلطيــب هــو الــذات املحوريــة يف أنتــاج اخلطــاب ألن
وجيســد ذاتــِه مــن خــالل بنــاء خطابــُه ، وهــو الــذي يوظــف اللغــة يف مســتوياهتا املتايــزة 

بتفعيلهــا يف نســيج خطابــه ذلــك التفعيــل الــذي ينــوع طاقاهتــا الكامنــة)20(.

أن طبيعــة اخلطــاب الوعظــي أنــه خطــاب مؤثــر يعمــل عــى خماطبــة القلــوب 
وتليينهــا وخشــوعها ، وإحــداث التأثــر عــى مجهــور املتلقــن يف عمليــة التواصــل 
اللغويــة وهــو أهــم أهــداف اللغــة التــي يشــر إليهــا فالســفة اللغــة املعارصيــن، ولكــن 
التأثــر الوجــداين الــذي يمكــن أن ُيقــاس حصولــُه وحتقيقــُه مــن خــالل املشــاهدة 
)البــكاء أو فيضــات الدمــوع، أو اإلقبــال الشــديد عــى الواعــظ(، او مــن خــالل شــعور 
املتلقــي الداخــيل )حضــور القلــب وخشــوعه أو فرحــِه أو رسورِه(، أو مــن خــالل التأثر 
بعيــد املــدى والــذي يكــون بتعديــل الســلوك مــن الســلب لإلجيــاب أو التــدرج احلســن 

إىل األحســن)21(.

ــة،  ــي مجل ــة وختتف ــر مجل ــددة تظه ــر حم ــدُه بمقادي ــن حتدي ــر ال يمك ــوم التأث أن مفه
ــلوكية  ــج س ــن نوات ــر م ــى التأث ــب ع ــا يرتت ــر، وم ــن تأث ــُه م ــا خيص ــق م ــكل متل ــل ل ب
ــي  ــاب الوعظ ــر يف اخلط ــن رس التأث ــث ع ــا أن نبح ــة، وإذا حاولن ــتجابات رشطي واس
ــحر األداء ،  ــاين : س ــاب، والث ــحر اخلط ــببن األول: س ــى س ــا ع ــع أيدين ــا أن نض يمكنن
وقــد شــبه اخلطــاب بالســحر وامــام الســحر يصبــح املتلقــي مكتــوف اليديــن تســتمليه 
ــي إال  ــك املتلق ــا وال يمتل ــور يف ظواهره ــة ورصف األم ــات اللغ ــكالم ومجالي ــئ ال رق
أن يلــن قلبــُه وتــذرف عينــاه)22(. والوعــظ املتمكــن مــن أدواتــِه اللغويــة يســر يف هــذا 
الفلــك ألتأثــري عــى املخاطبــن ، بــا حيويــِه مــن أدبيــة تكمــن يف : املجــاز والــذي مــن 
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ــي  ــدًا للمتلق ــًا جدي ــون قاموس ــي ويك ــور احل ــب ويص ــد القري ــرب البعي ــأنِه ان يق ش
يــرى مــن خاللــه األشــياء والتشــبيهات بطرائقهــا املختلفــة ، ومــا يلحــق هبــا مــن رضب 
األمثــال ، كذلــك النظــم عــى مقتــى املعــاين النحويــة ويقصــد هبــا ســياق اجلمــل عــى 
هيــأة خمصوصــة مــن تقديــم وتأخــر وذكــر وحــذف وغــر ذلــك واالعتــاد عــى اجلمــل 
ــًا ذات القــرع واإليقــاع املؤثــر عــى الســمع ، وكذلــك اســتخدام اجلمــل  القصــرة غالب
ــف  ــتثارة العواط ــدان واس ــة الوج ــى خماطب ــل دٌرع ــذِه اجلم ــا، إذ أن ه ــائية بنوعيه اإلنش
واالستشــهاد والتضمينــات مــن القــرآن والســنة النبويــة، وبليــغ الــكالم شــعرًا ونثــرًا)23(.  

أن لالجيابيــة أو التلميحيــة يف اللغــة دورهــا القــوي واملؤثــر يف اخلطــاب، وهــي 
ختتــرص معــاٍن مجــة ، وأفــكارًا عميقــة يف كلمــة أو كلــات قصــرة)24(، حيــث أهنــا أحــد 
أهــم اســرتاتيجيات اخلطــاب التــي يعــرب هبــا املرســل عــن القصــد بــا ُيغايــر معنــى 
ــريف  ــى احل ــرد املعن ــدُه جم ــاوز قص ــه ، إذ يتج ــا يقول ــر مم ــا أكث ــز هب ــريف لينج ــاب احل اخلط
ــده اللفــظ مســتثمرًا بذلــك عنــارص الســياق)25(،  ــه بغــر مــا يقــف عن ــِه فيعــرب عن خلطاب
وهبــذا يكــون مصــدر قــوة اللغــة الذاتيــة كوهنــا حتتــوي طبقــات مــن املعنــى يف كل عنــرص 
مــن عنارصهــا ، فالطبقــة األوىل مــا تشــر إليــِه الكلــات مبــارشة أو مــا يســمى الداللــة 

ــمى اإلحيــاء)26(.  ــا يس ــِه أو م ــُه أو توحــي ب ــا تتضمن ــة م ــة الثاني ــة ، والطبق الذاتي

أمــا األداة الثانيــة التــي جيــب أن يمتلكهــا اخلطيــب فهــي مهــارة األداء أو مــا أشــر 
ــاط وثيــق بشــخصية اخلطيــب ومــدى  ــِه ســلفًا )بســحر األداء( وهــذِه األداة هلــا ارتب إلي
قوهتــا وتأثرهــا ومكانتهــا يف نفــوس املخاطبــن فهــي بنــاء خمتلــط مــن الــذكاء واإلبــداع 
والثقــة ، فالطريقــة التــي يعــرب هبــا املتحــدث عــن نفســِه هلــا تأثــر يف صورتــِه وبخاصــة 

عــى املــدى الطويــل)27(.  

أن مهــارات األداء اخلطــايب كثــرة جــدًا، وأمههــا اســتخدام الصــوت خفضــًا ورفعــًا 
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بطريقــة مؤثــرة يتفاعــل اخلطيــب هبــا مــع إيقــاع كلاتــِه ووقعهــا يف النفــوس ، ويضــاف 
إىل الصــوت وحســنِه تعبــرات اجلســد وحركاتــِه وإياءاتــِه ومــا يظهــر عليــِه مــن مالمــح 
ــًا ، وكذلــك حســن الوقــف عــى اجلمــل تامــة غــر منقوصــة مــع  ــر محاســًا وحزن التأث
االبتعــاد عــن أللحــن واخلطــأ كل ذلــك وغــرِه مــن مهــارات إذا أحــاط هبــا الواعــظ علــًا 

وتطبيقــًا مــع لغــة راقيــة كان التأثــر يف أوجــه وقوتــِه)28(.

ــا  ــرف م ــل ال يع ــك أن اجلاه ــًا ، ذل ــًا حكي ــون عامل ــظ أن يك ــب الواع ــد للخطي الب
يعــظ بــِه وغــر الناصــح ربــا يتخــر  مــن الــكالم ويســتخدم مــن البيــان مــا لــه فيــه غرض 
ــا كان رضره اكــرب  ــم رب ــه النــاس أم فســدوا كــا أن غــر احلكي ــح ب ــة ومنفعــة صُل وغاي
ــرادُه يف غــر موقعــِه. أن الواعــظ حكمــة  ــه وإي ــو وضــع وعظــه يف غــر حمل مــن نفعــه ل
واحلكمــة إذا أعطيتهــا لغــر أهلهــا فقــد ضيعتهــا وظلمتهــا والواجــب أن يعطــى لــكل مــا 

يناســبُه ومــا ينتفــع بــه ويفهمــُه)29( . 
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املبحث الثاني
النهج الوعظي يف سرية اإلمام علي )عليٍه السالم(

كان البعــد الوعظــي حــارضًا يف شــخصية أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب عليــِه 
الســالم ، ومل يقتــرص عــى اجلانــب النظــري الــذي طغــى عــى خطبــِه وكلاتــِه بــل شــِمل 
أيضــًا اجلانــب العمــيل يف كل جزيئيــة مــن تفاصيــل حياتــِه الرشيفــة)30( ، وهــو هبــذا يقــدم 
درســًا تطبيقيــًا لألمــة إذ ال يكفــي أن يكــون الواعــظ واعظــًا بلســانِه دون عملــِه ، كــا أنــه 
عليــِه الســالم يتمثــل بالنهــج القــرآين دســتورًا للحيــاة ورائــدًا للســر يف طريــق اإلصــالح 
ــا  ــوا َم ــَد اللَِّ َأْن َتُقوُل ــا ِعنْ ــُرَ َمْقًت ــوَن * َك ــا َل َتْفَعُل ــوَن َم ــوا ِلَ َتُقوُل ــَن َآَمنُ ــا الَِّذي َ ــا َأيُّ َي
ــا  ــد احدمه ــوان يعض ــن صن ــر املؤمن ــور أم ــل يف منظ ــول والعم ــوَن)31( ، فالق َل َتْفَعُل
اآلخــر اليفرتقــان إال أن يكــون النفــاق والريــاء قريبــًا هلــا ، وقــد آثــر عنــه دعائــِه عليــه 
الســالم ))اللهــم إين أعــوذ بــك مــن أن حُتســن يف المعــة العيــون عالنيتــن ، وتقبــح يف 
أبطــن لــك رسيــريت ، حمافظــًا عــى رئــاء والنــاس مــن نفــي بجميــع مــا انــت مطلــع عليــِه 

منــي فابــدي للنــاس ُحســن ظاهــري وأفــي إليــك بســوء عمــيل ...(()32(  .

ــِه الســالم عــى أن ال يــرتك مناســبة  حــرص أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب علي
ــواب  ــن الث ــم م ــا ينتظره ــم ب ــاس وتذكره ــة الن ــا موعظ ــة إال واغتنمه ــع فرص أو يضي
والعقــاب عــى حِســن عملهــم أو قبيحــُه إلدراكــِه عميــق اثــر املوعظــة وأمهيتهــا وهلــذا 
فقــد جــاء يف وصيتــُه ألبنــِه اإلمــام احلســن عليــه الســالم قولــُه : ))أحيــي قلبــك 
ــا  ــِه )) أهي ــام خطبت ــال أم ــرب إال ق ــه املن ــدل ب ــا أعت ــه قل ــا روي أن ــة...(()33( ، ك باملوعظ
ــي  ــاه الت ــا ُدني ــو وم ــدى فيلغ ــرك ُس ــًا فيلهــو وال ت ــرؤ عبث ــق ام ــا خل ــوا اهلل ف ــاس اتق الن
حتســنت لــه بخلــٍف  مــن اآلخــرة التــي قبحهــا ســوء النظــر عنــده...(()34(، فهــو اليبــدأ 
حديثــه إال باملوعظــة والتذكــر ، وهــذِه هــي الرســالة التــي ُبعــث هبــا األنبيــاء وســار هبــا 
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ــوب  ــُه ركام الذن ــة ودفن ــُه الغفل ــا أماتت ــم م ــوا يف ضائره ــاس ليحي ــن الن ــون ب املصلح
واآلثــام ، وهــو قولــُه عليــِه الســالم : ))فبعــث فيهــم رســلِه وواتــر إليهــم أنبيــاءه 
ليســتادوهم ميثــاق فطرتــِه ويذكروهــم مــن نــي نعمتــه وحيتجــوا عليهــم بالتبيلــغ 

ــول ...(()35(  . ــن العق ــم دفائ ــروا هل ويث

النــاس عــى قــدر  بــن أيب طالــب عليــِه الســالم  خاطــب أمــر املؤمنــن عــيل 
ــدرك أن قــدرات البــرش االســتيعابية ، وتركيبهــم النفــي خيتلــف  ــُه كان ي عقوهلــم، ألن
فيــا بينهــم، وقــد آثــر عنــه قولــُه : ))حدثــوا النــاس بــا يعرفــون أحتبــون ان يكــذب اهلل 
ــدرُه  ــل ص ــا كان حيم ــر م ــم بغزي ــض عليه ــام أراد أن يفي ــو ان اإلم ــولُه...(()36(، ول رس
ــت  ــل اندجم ــل : ))ب ــو القائ ــم وه ــا يصلحه ــم ب ــه عل ــك ولكن ــم ذل ــم ألرض هب ــن عل م
الطــوي  األرشــية)37( يف  اضطــراب  بــِه الضطربتــم  بحــت  لــو  علــم  مكنــون  عــى 
البعيــدة...(()38( ، ولكنــُه عليــِه الســالم بالرغــم مــن ذلــك تــرك بــاب الســؤال مفتوحــًا 
لــكل باحــث عــن احلقيقــة وكان يقــول وهــو يــرضب عــى صــدرِه :)) ســلوين قبــل أن 
تفقــدوين فــأن بــن جنبــي علــًا ...(()39(، وهلــذا نــرى أن اإلمــام مل يبخــل باإلجابــة عــن 
ــة بحــر متالطــم مــن العلــم واحلكمــة)40( ، مل  ــِه بمثاب ــُه فكانــت إجابات مــا كان ُيســأل عن
يكــن ســالم اهلل عليــِه ناصحــًا أمينــًا ألصحابــِه ، ومــن تبعــُه فحســب بــل انــه بــذل النصــح 
ألعدائــِه أكثــر ممــا بذلــُه لغرهــم ليلقــي عليهــم احلجــة ويــؤدي مــا عليــِه مــن حــق الرعيــة 
عــى اإلمــام الرفيــق هبــم احلريــص عــى اســتنقاذهم مــن الضاللــة وحــرة اجلهالــة واملــآِل  
إىل النــار ، ففــي حــرب اجلمــل مل يــرتك منفــذًا للدخــول يف الســلم وحقــن دمــاء املســلمن 
إال وجلــه وقــد بعــث إىل الزبــر بــن العــوام)41(، وهــو مــن هــو فيمــن ألــب عليــِه ، يدعــوه 
بلــن القــول ويذكــرُه بالرحــم التــي بينهــا وبمكانــه عليــِه الســالم مــن رســول اهلل صــى 
اهلل عليــِه وآلــِه وســلم ، وأنــه مل حيــد عــن هنجــه ، ومل يغــر بعــده فعــى مــا يقاتلــه النــاس 
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ونلمــس يف خطابــه إليــِه عــى لســان عبــد اهلل بــن عبــاس)42(، أســلوبًا يفيــض حمبــة ورمحــة 
ويمتــزج فيــه العتــاب بــاألمل عــى غــر مــا توقــع مــن زعــاء احلــرب وإبطاهلــا مــن أســلوب 
التهديــد والوعيــد والرتهيــب والغلظــة يف العقــول وهــو خياطــب الزبــر : ))يقــول لــك 
ــدا ...(()43( ،  ــا ب ــى م ــدا ع ــا ع ــراق ، ف ــي بالع ــاز وأنكرتن ــي باحلج ــك عرفتن ــن خال اب
ــردِه ،  ــرى ل ــة أخ ــام حماول ــرتك اإلم ــِه ، ومل ي ــن غي ــع ع ــدع ومل يرج ــر مل يرت ــن الزب ولك
وكان ذلــك يف ميــدان القتــال حــن خــرج أمــر املؤمنــن عليــِه الســالم حــارسًا منوهــًا انــه  
الُيريــد قتالــُه فنــاداه : يــا زبــر اخــرج إيَل فخــرج إليــِه شــاكًا ســالحه ظنــًا منــه أن اإلمــام 
ُيريــد قتالــِه ولكنــه عليــه الســالم عانقــُه وذكــرُه بحديــث رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــِه 
وســلم بأنــه _ أي الزبــر_ ســُيقاتل عليــًا وهــو لــه ظــامل فاســتغفر الزبــر وقــال : واهلل لــو 
ذكرهتــا مــا خرجــت ، فقــال اإلمــام : يازبــر أرجــع ولكــن الزبــر أبــى وقــال : هــذا واهلل 
العــار الــذي ال يغســل وكان أنــه لــو رجــع ُســرمى باجلبــن والتخــاذل ، فقــال لــه اإلمــام 
: أرجــع بالعــار قبــل أن جتمــع العــار والنــار فرجــع الزبــر ، ثــم كان مــا كان مــن اهتــام 
ــم قتــل  ــه خــاف عــى نفســِه ســيوف آل أيب طالــب ، ث ــه باجلبــن وأن ــد اهلل)44( ل ــدِه عب ول

عمــر بــن جرمــوز)45( لــه)46( . 

أمــا طلحــة بــن عبيــد اهلل)47( فقــد حــاول اإلمــام رده وهــو اآلخــر حــن رجــع الزبــر 
ــِه  ــال اإلمــام علي ــان  ق ــدم عث ــال الطلــب ب ــذي أخرجــك؟ ق ــا حممــد مال ــا أب ــادى : ي فن
الســالم قاتــل اهلل أوالنــا بــدم عثــان أمــا ســمعت رســول اهلل يقــول : اللهــم واِل مــن واله 
وعــاِد مــن عــاده وأنــت أول مــن بايعــت ثــم نكثــت ، وقــد قــال اهلل عــز وجــل ))ومــن 
ينكــث فإنــا ينكــث عــى نفســِه ...(()48( ، فقــال اســتغفر اهلل ثــم رجــع فلــا رآه مــروان 

بــن احلكــم)49( قــال: رجــع الزبــر ويرجــع طلحــة فرمــاه يف أكملــه فقتلــه)50( .

ــأ عــن تلــك  ــة بــن أيب ســفيان مــا ينب ــه الســالم( إىل معاوي وفيــا كتــب اإلمــام )علي
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ــِه  الســرة يف بــذل النصــح واملوعظــة للمــوايل واملخالــف عــى حــد ســواء ، إذ كتــب إلي
ــا قــد  ــِه مــن ُدني ــع إذ تكشــفت عنــك جالبيــب مــا أنــت في يقــول: ))وكيــف أنــت صان
تبهجــت بزينتهــا وخدعــت بلذهتــا ، دعتــك فأجبتهــا وقادتــك واتبعتهــا ، وأمرتــك 
ــن  ــس ع ــٍج فأقع ــه من ــك من ــال ينجي ــى م ــف ع ــك واق ــك أن يقف ــه يوش ــا ، وان فأطعته
هــذا األمــر ... ، وال متكــن الغــواة مــن ســمعك ، واال تفعــل أعلمــك مــا أغفلــت مــن 

نفســك...(()51( .

يف حربــه عليــه الســالم مل يكــن أقــل رغبــة وال حرصــا عــى هدايتهــم بالتذكــر 
ــل  ــوا بحروراء)53(فأرس ــد اجتمع ــن)52(، ق ــن صف ــه م ــد منرصف ــوا بع ــة ، وكان واملوعظ
إليهــم أبــن عبــاس يناظرهــم فلــم يرجعــوا ، ثــم ذهــب إليهــم بنفســِه فناظرهــم ووعظهــم 
ــه خطــب  ــا عــرش ألفًا)54(،فرجــع منهــم ألفــان)55(، كــا أن ــة آالف وقيــل أثن ــوا ثاني وكان
فيهــم يــوم النهــروان وقبــل أن يبتدئهــم بقتال)56(قائــال : ))فأنــا نذيــر لكــم أن تصبحــوا 
ــلطان  ــم، وال س ــن ربك ــة م ــر بين ــى غ ــط ع ــذا الغائ ــام ه ــر ، وباهض ــذا النه ــى ه رصع
مبــن معكــم، قــد طوحــت بكــم الــدار واحتبتكــم املقــدار ، وقــد كنــت هنيتكــم عــن هــذِه 

ــن ...(()57( . ــاء املخالفــن املنابذي ــم عــى إب احلكومــة فأبيت

واجــه اإلمــام جمتمعــًا عانــى مــن كثــر مــن الســلبيات واألمــراض االجتاعيــة 
ــه()58(،  ــه وآل ــى اهلل علي ــد )ص ــي حمم ــة النب ــل بعث ــودة قب ــت موج ــي كان ــرة ، والت اخلط
وقــد اســتطاع رســول اهلل أن ُيغــر كثــرًا مــن القيــم والعــادات واألعــراف التــي ابتدعتهــا 
جفــوة الصحــراء وطبائعهــا القاســية ، وأن ُيســر هبــذا املجتمــع ُقدمــًا يف طريــق اإلصالح 
واالنفتــاح عــى القيــم اإلســالمية التــي جتعــل مــن اإلنســان قيمــة عليــا وكرامــة المُتــس، 
إال أن ذلــك املــرشوع اإلهلــي العظيــم قــد أنحــرف عــن مســارِه بوفاتــه ، فقــد أبــت 
الزعامــات القرشــية وأنصارهــا مــن القبائــل األخــرى التــي ســكنت عــى مضــض 
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حتــى حــن أن يســر املجتمــع ســرته التــي بــدأت مــع البعثــة النبويــة الرشيفــة ، ومــا أن 
ــاه راحــاًل حتــى تكشــفت مكامــن الصــدور وكان مــا كان مــن أمــر  أغمــض النبــي عين
الســقيفة)59(، وســلبت اإلمــام عــيل عليــه الســالم حقــُه باخلالفــة واســتقبال عهــد جديــد ، 
ُتعــد فيــِه العصبيــة القبليــة والطبقيــة االجتاعيــة أساســًا ومرتكــزًا يتبنــاه املجتمــع شــكاًل 

ــة)60(. ــة واالجتاعي ــية واإلداري ــِه السياس ــًا يف نظم ومضمون

كان عهــد اخلليفــة األول أبــو بكــر والثــاين عمــر بــن اخلطــاب ممهــدًا ملــا أثمــر يف عهــد 
ــِه األوضــاع غايتهــا يف االبتعــاد  ــن عفــان)61(، الــذي بلغــت في ــان ب اخلليفــة الثالــث عث
عــن النهــج النبــوي واإلســالم املحمــدي األصيــل الــذي متثلــُه النبــي حممــد طيلــة فــرتة 
ــدا واضحــًا كيــف أن تلــك السياســة متخضــت عــن إثــراء طبقــة  ــِه املباركــة وقــد ب حيات
دون أخــرى فمــن أنثالــت عليهــم غنائــم الفتــوح وأمــوال اخلــراج واجلزيــة وغرهــا)62(، 
ــي  ــاوت الطبق ــكالت التف ــم مش ــم وتفاق ــردي أحواهل ــة وت ــر األكثري ــاب فق ــى حس ع
تنتــج قيمهــا ومتبنياهتــا  املقيتــة  املتعصبــة  القبليــة  وتداعياتــه، وعــادت األيدلوجيــة 
ــاص)63(  ــن الع ــعيد ب ــة س ــل مقول ــا ، ولع ــروج هل ــا وي ــام حيتضنه ــل نظ ــة يف ظ الفكري
))إنــا الســواد بســتان لقريــش...(()64(، تكشــف عــن معــامل الذهنيــة القرشــية املتطرفــة 
وابعــاد منظورهــا االســتعالئي الــذي بقــي مغمــورًا برواســب املــايض وجاهليتــُه اجلهالء 
وان توشــح بثــوب اإلســالم . وحتدثنــا كتــب التاريــخ عــن حجــم الثــروات التــي مجعهــا 
ارســتقراطيون قرشــيون مــن امثــال الزبــر بــن العــوام وطلحــة بــن عبيــد اهلل ومــروان بــن 
احلكــم وأبــو ســفيان وابنــاؤه)65(، وعمــر بــن العــاص )66( فمــن شــغلوا مناصــب يف دولــة 
اإلســالم حماولــن تكريــس تلــك السياســة التــي ُخطــط هلــا بعــد وفــاة رســول اهلل صــى 
ــالم  ــل اإلس ــِه قب ــت علي ــا كان ــة إىل م ــوع باألم ــل الرج ــن أج ــلم ، م ــِه وس ــِه وآل اهلل علي

)يعطــى رقــم( )67(. 
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حفلــت خطــب اإلمــام عــيل عليــِه الســالم بالكثــر مــن اإلشــارات ترصحيــًا وتلميحًا 
عــن األوضــاع السياســية واالجتاعيــة ، ومــا تركتــُه مــن أثــار ســيئة عــى املجتمــع حتــى 
بعــد توليــِه اخلالفــة ســالم اهلل عليــِه ، إذ مل يســتطع املجتمــع أن يتخلــص مــن تلــك اآلثــار 
ــة  ــوا يعارضــون السياســة اإلصالحي ــادة احلــزب القــريش املتنفــذون مــا فتئ ســيا وأن ق
ــان  ــة عث ــل اخلليف ــد مقت ــة بع ــاس للبيع ــارُه الن ــن أخت ــا ح ــام وأعلنه ــا اإلم ــي تبناه الت
قائــاِل: ))أعلمــوا أين أجبتكــم ركبــت بكــم مــا أعلــم ومل أصــِغ إىل قــول القائــل ، وعتــب 
العاتــب...(()68( فــكان اول مــا بــدأ بــِه برناجمــُه اإلصالحــي تغيــر ضوابــط توزيــع 
ــد  ــلم ولق ــِه وس ــِه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــام رس ــِه أي ــا كان علي ــِه إىل م ــاء وأعادت العط
ــن كــرُب عليهــم أن  ــرز هــذا األجــراء معارضــة شــديدة مــن الزعامــات القرشــية الذي أف
يســاوى هبــم غرهــم بدعــوى ســبقهم يف اجلهــاد ونــرصة اإلســالم وهــذا مــا رصح بــه 
طلحــة والزبــر عندمــا ســأهلم اإلمــام عــن أســباب خالفهــا لــه بقوهلــم ))أنــك جعلــت 
حقنــا يف القســم كحــق غرنــا وســويت بيننــا وبــن مــن ال ياثلنــا فيــا أفــاء اهلل تعــاىل علينــا 
ــا ...(()69(،  ــِه دعوتن ــا وظهــرت علي ــا أو رجلن ــِه بخيلن ــا علي ــا وأوجفن بأســيافنا ورماحن
فــكان رد اإلمــام حاســًا بقولــِه: ))قــد وجــدت أنــا وأنتــا رســول اهلل حيكــم بذلــك ... 
وأمــا قولكــا جعلــت فيئنــا ومــا افاءتــه ســيوفنا ورماحنــا ســواء بيننــا وبــن غرنــا ، فقديــا 
ســبق قــوم إىل اإلســالم قــوم ونــرصوه بســيوفهم ورماحهــم فلــم يفضلهــم رســول اهلل... 

واهلل مــوٍف الســابق واملجاهــد يــوم القيامــة أعاهلــم(()70( .

يمكننــا أن نلمــح يف خطــب اإلمــام أشــارات واضحــة ألســباب الفســاد ومكامــن 
الــداء التــي أهنكــت املجتمــع اإلســالمي وأضعفــت وازعــِه الدينــي وأفســدت منظومتــِه 
ــِه  ــة ، ويف مواعظ ــة اجلاهلي ــح اهلمجي ــِه ري ــت ب ــقام وعصف ــِه األس ــت إلي ــة فترسب القيمي
عليــه الســالم تفصيــالت وافيــة وإيضاحــات كافيــة لرســم صــورة واضحــة تغنــي عــن 
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الــرشح الطويــل ومــن اصــدق منــه عليــِه الســالم يف كشــف احلقائــق وتوضيــح مــا طمس 
ومــا ُغيــب ففــي خطبــة لــه عليــِه الســالم بعــد مقتــل حممــد بــن ايب بكــر ُيبــن مــا كان مــن 
أحــداث وقعــت لــه مــع مــن ســبق مــن اخللفــاء ومــا جــرى عــى األمــة بعــد مصيبــة فقــد 
رســول اهلل ، غــذ يقــول بعــد أن ُيبــن منزلتــُه صــى اهلل عليــِه وســلم وفضلــُه عــى األمــة 
ــذاك مــا شــاء اهلل حتــى رأيــت  ــِه مــن أحــداث الســقيفة: ))فلبثــت ب ومــا كان بعــد وفات
راجعــة مــن النــاس قــد رجعــت عــن اإلســالم يدعــون إىل صحــف ديــن اهلل وملــة حممــد 
ــًا  ــًا وهدم ــِه ثل ــه أن رأى في ــِه وســلم فخشــيُت أن مل انــرص اإلســالم وأهل صــى اهلل علي
ــك  ــد ذل ــيت عن ــم ... فمش ــة أمورك ــوات والي ــن ف ــم م ــيّل أعظ ــا ع ــاب هب ــون املص يك
إىل أيب بكــر فبايعتــُه وهنضــت فيتلــك األحــداث حتــى زاغ الباطــل وزهــق...(()71(، ثــم 
يتحــدث بعــد ذلــك عــن مســرتِه مــع اخلليفــة الثــاين عمــر وكيــف رصف األمــر عنــه إىل 
عثــان متهيــدًا ألن تكــون اخلالفــة يف بنــي أميــة بقولــِه عليــِه الســالم :)) وأخرجــوين منهــا 
رجــاء أن ينالوهــا إذ يئســوا أن ينالــوا هبــا مــن قبــيل ...(()72( ، ثــم يعــرض إىل مــا جــرى 
ــد  ــن)73(، وُتع ــطن واملارق ــن والقاس ــث الناكث ــه ونك ــاس ل ــة الن ــان وبيع ــل عث ــن قت م
هــذِه اخلطبــة وثيقــة تارخييــة ألحــداث تلــك الفــرتة العصيبــة مــن تاريــخ اإلســالم ، كــا 
عــرض يف خطبتــِه املعروفــة بالقاصعــة لطــرف مــن التاريــخ الســيايس واالجتاعــي عــن 
املســلمن يف تلــك الفــرتة يف أطــار وعظــي بليــغ أختــص بــذم الكــرب والعصبيــة واحلميــة 
ومتكنهــا مــن الكثــر مــن املســلمن حتــى ذهبــت بدينهــم فربــط بــن الغنــى والعصبيــة 
ــع  ــارة مواق ــوا إلث ــة األمــم فتعصب ــاء مــن مرتف ــا األغني ــِه الســالم(: ))وأم . يقــول )علي
ــارة  ــن ...(()74(، يف أش ــن بمعذب ــا نح ــواالً وأوالدًا وم ــر أم ــن أكث ــوا : نح ــم فقال النع
ــم  ــا دينه ــاع أصحاهب ــق فب ــر ح ــت بغ ــي مُجع ــوال الت ــا األم ــي أختمته ــات الت إىل الزعام
بدنياهــم دون النظــر إىل مصلحــة األمــة ، ومثــل هــذه املضامــن أيضــًا جــاءت يف اخلطبــة 

املعروفــة بالشقشــقية)75( . 



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني 92

املبحث الثالث
خطبة الوسيلة

1- خطبة الوسيلة . سندها وأهم مصادرها 
ــويف  ــي)76(، املت ــكايف للكلين ــاب ال ــة هــو كت ــي وردت فيهــا اخلطب ــدم املصــادر الت أق
ســنة 329هـــ ، كــا وردت بعــض مقاطــع اخلطبــة يف كتــاب التوحيــد واالمــايل للشــيخ 
ــاب حتــف العقــول عــن  ــويف ســنة 381هـــ، كذلــك فقــد وردت يف كت الصــدوق)77( املت
آل الرســول أليب حممــد احلســن بــن عــيل بــن شــعبة احلــراين)78( وهــو مــن اعــالم القــرن 
الرابــع اهلجــري ، أمــا الرشيــف الــريض)79( املتــويف ســنة 404هـــ فلــم يذكــر اخلطبــة يف 
ــار مــن  ــاب املخت ــوان مســتقل ، لكــن معظــم عباراهتــا ورد يف ب ــِه هنــج البالغــة بعن كتاب
ــاك بعــض االختالفــات يف  ــِه الســالم ومواعظــِه ، ويوجــد هن حكــم أمــر املؤمنــن علي
ــات  ــذِه االختالف ــن ه ــادر ولك ــذِه املص ــان يف ه ــادة والنقص ــن الزي ــة ب ــارات اخلطب عب
ــاب  ــن كت ــة ع ــرة اخلطب ــادر املتأخ ــم املص ــت معظ ــد نقل ــا ، وق ــر معانيه ــر يف جوه التغ
ــرآة  ــِه م ــنة 111هـــ يف كتاب ــويف س ــاين)81( املت ــي الث ــة املجل ــار العالم ــكايف)80( ، وأش ال
العقــول عــن رشحــِه هلــا بــأن ســندها ضعيــف لكــن قــوة مبانيهــا ورفعــة معانيهــا تشــهد 
بصحتهــا وال حتتــاج اىل ســند ، أمــا ســند اخلطبــة كــا ورد عنــد الشــيخ الكلينــي)82(، عــن 
حممــد بــن عــيل بــن معمــر)83( عــن حممــد بــن عــيل بــن عكابــة التميمــي)84( عــن احلســن 
بــن النضــر الفهــري)85( عــن أيب عمــر االوزاعــي)86( عــن عمــر بــن شــمر)87( عــن جابــر 
ــند  ــف س ــن ضع ــم م ــالم ، بالرغ ــِه الس ــر علي ــر الباق ــام أيب جعف ــن اإلم ــد)88( ع ــن يزي ب
هــذِه اخلطبــة إال أن املتمعــن يف مضامــن متنهــا ُيــدرك أنــه ألمــر املؤمنــن عليــِه الســالم 
ملــا ُعــرف عــن بالغتــِه وعمــق معــاين كالمــه عليــِه الســالم وهــو مــا أشــار إليــِه العالمــة 
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ــُه  ــة هــو ذات املجلــي فيــا ســلف)89(، كــا أن املنهــج الــذي يتبعــُه اإلمــام يف هــذِه اخلطب
الــذي نــراه يف خطبــة األخــرى)90(، وســنعتمد يف دراســتنا للخطبــة عــى كتــاب الــكايف 
للشــيخ الكلينــي ألنــه أقــدم املصــادر التــي نقلــت اخلطبــة وأوثقهــا بالنســبة لغرهــا)91(.

2- خطبة الوسيلة عنوانها وتارخيها 
يبــدو أن عنــوان اخلطبــة قــد اســتوحى ممــا جــاء يف أحــدى فقراهتــا التــي اشــتملت 
ــُه  ذكــر الوســيلة ومقامهــا وكيفيتهــا ومــن عليهــا)92(، وهــي الدرجــة التــي وعــد اهلل نبي
يف اجلنــة وقــد وصفهــا اإلمــام عليــِه الســالم بقولــِه: ))إال وان الوســيلة عــى درج اجلنــة 
ــاة  ــاة إىل املرق ــن املرق ــا ب ــاة م ــة هلــا ألــف مرق ــة األمني ــة غاي ــة وهناي ــب الزلف وذروة ذوائ

ــة عــام...(()93(. حــرض الفــرس اجلــواد مائ

3- حمورية قضية األمامية يف خطبة الوسيلة 
ــة الوســيلة مــن خطــب أمــر املؤمنــن التــي تزخــر بكنــوز مــن املعــارف  ُتعــد خطب
واحلكــم العلويــة الفريــدة التــي شــملت كل أركان املنظومــة الدينيــة التــي تضــم العقائــد، 
ــبعة  ــد س ــاس بع ــا يف الن ــام خطبه ــادر إىل أن اإلم ــر املص ــالق . وتش ــادات ، األخ العب
ــو  ــُه فه ــخ أمهيت ــذا التاري ــه()95(، وهل ــِه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــاة رس ــن وف ــام)94( م أي
قريــب عهــد بمصــاب فقــد رســول اهلل ذلــك احلــادث اجللــل الــذي كان فاحتــة ألحــداث 
جســيمة وقعــت كان هلــا أثارهــا يف حيــاة اإلمــام عليــِه الســالم واألمــة اإلســالمية مجعــاء، 
ــة  ــِه كارث ــت إلي ــا أفض ــِه وم ــن ظالمت ــث ع ــهب يف احلدي ــالم يس ــِه الس ــراه علي ــذا ن وهل
الســقيفة مــن حــوادث ورزايــا ، لكــن اإلمــام عليــِه الســالم قبــل أن يتحــدث عــن نفســِه 
يتحــدث عــن مقــام رســول اهلل صــى اهلل عليــِه وســلم وانــه كان أمــل األمــم وخملصهــا 
الــذي إليــِه يتطلعــون ))فــا مــن رســول ســلف وال نبــي مــى إال وقــد كان خمــربًا 
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ــًا  ــِه وســلم ، وموصي ــرشًا برســول اهلل صــى اهلل علي ــوارد مــن بعــدِه مب ــِه باملرســل ال أمت
ــم  ــاء ...(()96(، ث قومــه باتباعــِه فكانــت األمــم يف رجــاء مــن الرســل وورود مــن األنبي
ــت  ــة جل ــت وال رزي ــة عظم ــول: ))وال مصيب ــده فيق ــاب فق ــالم مص ــِه الس ــف علي يص
كاملصيبــة برســول اهلل صــى اهلل عليــِه وســلم ألن اهلل ختــم بــد اإلنــذار واألعــذار وقطــع 
بــِه االحتجــاج ...(()97(، وبعــد أن حتــدث اإلمــام عــن طاعــة النبــي وإهنــا قرنــت بطاعــة 
اهلل فــكان ذلــك دليــاًل عــى مــا فــوض إليــِه وشــاهدًا لــه عــى مــن اتبعــُه وعصــاُه عــرج 
بعــد ذلــك للحديــث عــن نفســِه وأفــاض يف بيــان حالــِه ومكانــِه مــن اهلل ورســولِه صــى 
اهلل عليــِه وســلم ومــا خصــُه بــِه مــن مقامــات اخلالفــة اإلهليــة التــي ُفضــل هبــا عــى غــرِه 
إذ يقــول: ))فــأن اهلل تبــارك اســمُه امتحــن يب عبــاده ، وقتــل بيــدي أضــداده وأفنــى 
بســيفي جحــادِه ، وجعلنــي زلفــة للمؤمنــن وحيــاض مــوت عــى اجلباريــن وســيفه عــى 
ــن  ــالم ع ــِه الس ــدث علي ــم يتح ــِه ...(()98(، ث ــِه يف أمت ــاين بخالفت ــن ... واصطف املجرم
بيعــة القــروان وأن اهلل أكمــل الديــن بواليتــِه فكانــت واليتــِه واليــة هلل وعداوتــِه عــداوة 
ــائر  ــن س ــرِه م ــِه دون غ ــل اهلل علي ــن فض ــذا م ــرب وكان ه ــا ال ــن ورض ــال الدي هلل وك

النــاس ))يف مناقــب لــو ذكرهتــا لعظــم هبــا االرتفــاع فطــال هلــا االســتاع...(()99( .

يتبــن مــن خــالل مــا تقــدم الصلــة الوثيقــة  بــن موضــوع اخلطبــة  والظــرف الــذي 
قيلــت فيــِه ، وكيــف أن اإلمــام عليــِه الســالم قــد أوضــح حموريــة قضيــة اإلمامــة وإهنــا 
منصــب اهلــي ال دنيــوي ، وأن مــا وقــع مــن اغتصــاب حلقــِه عليــِه الســالم هــو اعتــداء 
عــى حــق مــن حقــوق اهلل وتضييــع الصــل مــن اصــول الديــن التــي ال يصــح اإلســالم 
ــن  ــر م ــر يف أكث ــذا األم ــى ه ــالم ع ــِه الس ــام علي ــد اإلم ــد أك ــذا فق ــا ، وهل إال باجتاعه
مناســبة)100( ، حــاول أن يربــط دائــًا يف خطابــه الوعظــي بــن قضيــة اإلمامــة ومواعظــِه 
الدينيــة معتــربًا أن معرفــة اإلمــام ومنزلــة اإلمامــة هــي التــي توصــل إىل معرفــة اهلل احلقــة، 
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ــة  ــلمون معرف ــل املس ــإذا أجه ــد ف ــة التوحي ــول إىل حقيق ــد للوص ــبيل الوحي ــا الس وأهن
إمامهــم جهلــوا ســبل الوصــول إىل تلــك احلقيقــة التي ال يمكــن الولوج إىل بيــان معارفها 
إال مــن خــالل رســول اهلل صــى اهلل عليــِه وســلم ، وهلــذا فقــد كان مــن أهــم نتائــج تنحيــة 
اإلمــام وأهــل بيتــِه عــن مراتبهــم ومناصبهــم أن تعــددت النظريــات والفــرق والتيــارات 
الفكريــة يف حتديــد أطــر املعــارف العقائديــة التــي ُتعــد أهــم مرتكــزات املنظومــة الدينيــة 
حتــى انتهــى املســلمون إىل جتســيد الــذات اإلهليــة وتشــبيهها والتخبــط يف الوصــول إىل 
معرفتهــا)101(، فــإذا كان األســاس الــذي قامــت عليــِه العقيــدة باطــاًل فــأن البنــاء الدينــي 

بأكملــِه ســيكون باطــاًل لقــول أمــر املؤمنــن عليــِه الســالم أو الديــن معرفتــِه)102( .

4- جوانب من اخلطاب الوعظي يف خطبة الوسيلة 
ــاء عــى اهلل وذلــك بالقــول : ))احلمــد هلل الــذي  ــِه باحلمــد والثن ــدأ اإلمــام خطبت يب
ــِه المتناعهــا مــن  ــل ذات ــال إال وجــودِه ، وحجــب العقــول أن تتخي ــع األوهــام أن تن من
ــدد يف  ــة الع ــض بتجزئ ــِه وال يتبع ــاوت يف ذات ــذي مل يتف ــو ال ــل ه ــاكل ، ب ــبه والتش الش

كالــِه...(()103(.

اســتفتح اإلمــام عــيل عليــِه الســالم كالمــُه كــا هــو يف أغلــب خطبــِه الوعظيــة 
باحلديــث عــن أصــول الديــن وأول هــذِه األصــول وأمههــا التوحيــد ، فالتوحيــد يف علــم 
أمــر املؤمنــن يمثــل منهجــًا مســتقاًل مل ُيســبق إليــِه يف معــارف التوحيــد ففــي هنــج البالغة 
ــوص  ــن النص ــب م ــوت يف الكت ــو مثب ــا ه ــدا م ــد ع ــن التوحي ــة ع ــون خطب ــده مخس وح
األخــرى)104(، إذ أجتهــد أمــر املؤمنــن عليــِه الســالم يف إيضــاح التوحيــد احلقيقــي حتــى 
يف أحــرج الظــروف وأشــدها صعوبــة والروايــة التــي ينقلهــا الشــيخ الصــدوق ، أصــدق 
دليــل عــى ذلــك إذ يــروي: أن أعرابيــًا قــام يــوم اجلمــل إىل أمــر املؤمنــن عليــِه الســالم 
فقــال يــا أمــر املؤمنــن أتقــول أن اهلل واحــد؟ فحمــل النــاس عليــِه وقالــوا يــا أعــرايب أمــا 
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تــرى مــا فيــِه أمــر املؤمنــن مــن تقســم القلــب ، فقــال أمــر املؤمنــن عليــِه الســالم : دعوة 
فــان الــذي يريــده األعــرايب هــو الــذي تريــده مــن القــوم ثــم أنــربى أمــر املؤمنــن يف بيــان 
معــاين التوحيــد وأدلتــه ، وهــو يف ذلــك الظــرف احلــرج مــن احتــدام رصاع احلــرب)105(.

ولقــد تعــددت مذاهــب املعرفــة الدينيــة واإلنســانية ، واختلفــت يف معنــى الوحــدة 
اإلهليــة ، ويف العــرص اإلســالمي تبلــورت عــدة اجتاهــات توزعــت عــى املناهج املشــهورة 
يف املعرفــة وهــي : الكالمــي ،الفلســفي والعرفــاين بيــد أن الرؤيــة ظلــت مشــوبة بالنقــص 

والســذاجة حتــى مــع جهــود عقــول فلســفية جبــارة بــرزت عــى هــذا الصعيــد)106(. 

ُيشــر اإلمــام عليــِه الســالم إىل أن أقــوى األدلــة عــى وجــود اهلل ســبحانُه وتعــاىل هــو 
عجــز اإلنســان أن يتوهــم كنــه هــذا الوجــود اإلهلــي او يتخيــل جوهــرِه ، ألن األوهــام 
التــدرك إال املعــاين اجلزئيــة املعلقــة باملحسوســات واملــواد اجلســانية كالوضــع والتحيــز 
ــام  ــن لألوه ــال يمك ــور ، ف ــذِه األم ــن ه ــيئًا م ــس ش ــبحانه لي ــا واهلل س ــدار ونحوه واملق
أن تدركــه وتطلــع عــى حقيقتــِه نعــم هلــا أن تنــال وجــودِه لظهــورِه يف صــورة وجودهــا 
ووجــود ســائر مدركاهتــا وعــوارض وجوداهتــا والتغــرات الالحقــة هبــا مــن جهــة ما هو 
صانعهــا وموجودهــا إذ  الوهــم عــن مشــاهدة هــذِه املــدركات الشــخصية حيكــم بذاتــِه 
ــم ومغــر)107(، فــال ســبيل  ــة العقــل بوجــودِه تعــاىل حلاجتهــا إىل موجــد ومقي أو بمعون
للمحــدود املتناهــي أن يعلــم كنــه الالحمــدود والالمتناهــي ثــم يعــرج اإلمــام بعــد ذلــك 
لُيبــن خصائــص تلــك الوحــدة فهــو الــذي ليــس بــذي أجــزاء متفاوتــة خمتلفــة)108(، كــا 
ــه كوحــدة العــدد فالوحــدة العددية)109(يمكــن  ــه ســبحانه ال يمكــن أن تكــون وحدت ان
جتزئتهــا وتبعيضهــا ، ولكــن وحدتــه ســبحانه وتعــاىل وحــدة التتجــزأ وال تتبعــض وهــذا 
مــن خصائــص الوحــدة الــال عدديــة احلقيقيــة احلقــة ، وهــو مــن كاالتــِه ســبحانه فالعــدد 

هــو الــذي يتجــزأ ويتبعــض)110(.
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ويسرتســل اإلمــام يف بيانــه لبعــض خصائــص الــذات اإلهليــة فــاهلل ســبحانه وتعــاىل 
ال يكــون يف مــكان واخللــق يف مــكان مبايــن الســتحالة أن يكــون لــه مــكان فيكــون البعــد 
بينــه وبينهــا مكانيــًا كــا هــو بــن األشــياء املتباعــدة بــل املــراد بمفارقتــِه لألشــياء مباينــة 
ذاتــِه وصفاتــِه عــن مشــاهبة يشء منهــا ، وهــو متكــن منهــا وحميــط هبــا بالعلــم والقــدرة ال 
باملداخلــة واملازجــة الظرفيــة )املكانيــة()111(، وقــد اشــار أمــر املؤمنــن عليــِه الســالم إىل 
هــذِه احلقيقــة أيضــًا يف خطبــة التوحيــد بقولــِه : )) موجــود ال عــن عــدم مــع كل يشء ال 

بمفارقتــِه وغــر كل يشء ال بمزايلــة ...(()112( .

ــي  ــات اهلل وه ــن صف ــة م ــًا صف ــِه أيض ــن كالم ــرة األوىل م ــام يف الفق ــاول اإلم يتن
ــم يشء والــذات  ــه _ أي أن العل ــدة عن ــر زائ ــم غ ــة العل ــامل إال أن صف ــاهلل ع ــم ف العل
اإلهليــة يشء آخــر_ بــل أن صفــة العلــم وباقــي صفاتــِه األخــرى هــي عــن ذاتــِه فــاهلل هــو 
ــس  ــأداة أو بواســطة كــا أن علمــه باملحسوســات لي العــامل)113( ، وأن علمــه ال يكــون ب
منــه جهــة احلــواس واآلالت اجلســمية والقــوى البدنيــة كعلــم اإلنســان هبــا فهــو منــزه 
عــن الصفــات اجلســانية واألدوات البدنيــة)114(، ثــم يتحــدث عليــِه الســالم عــن أزليــة 
ــذات  ــص ال ــغ خلصائ ــع والبلي ــان الرائ ــذا البي ــو يف ه ــُه وه ــاىل وأبديت ــبحانه وتع اهلل س
اإلهليــة إنــا يبنــي عــى القاعــدة التــي أســس هلــا يف بدايــة خطبتــِه يف إيضاحاتــِه للوحــدة 
غــر العدديــة الــال متناهيــة والــال حمــدودة هلل ســبحانه وتعــاىل ، فكانــت اخلصائــص التــي 
أشــار إليهــا بمجملهــا إنــا هــي النتيجــة احلتميــة لتلــك الوحــدة احلقيقيــة واحلقــة)115( .

ثــم جيعــل اإلمــام عليــِه الســالم اإلقــرار اللســاين بالوحدانيــة والشــهادة بنبــوة  النبــي 
حممــد صــى اهلل عليــِه وســلم تاليــة للمعرفــة ، ونتيجــة هلــا وان ذلــك اإلقــرار هــو املحصلة 
ــة دون األوىل أي ال  ــح الثاني ــال تص ــد اهلل، ف ــل عن ــف العم ــول وتضاع ــع الق ــي ترف الت
يصــح اإلقــرار مــا مل ترتســخ املعرفــة وتبنــى عــى أســاس ســليم ، فاإلقــرار بالشــهادتن 
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هــو اإلذعــان والتســليم ))خــف ميــزان ترفعــان منــه ، وثقــل ميــزان توضعــان فيــه وهبــا 
ــة  ــار واجلــواز عــى الــرصاط ، وبالشــهادة تدخلــون اجلن ــة والنجــاة مــن الن الفــوز باجلن
وبالصــالة تنالــون الرمحــة ، فأكثــروا مــن الصــالة عــى نبيكــم أن اهلل ومالئكتــِه يصلــون 

عــى النبــي يــا أهيــا الذيــن آمنــوا صلــوا عليــِه وســلموا تســليا...(()116( .

ينتقــل اإلمــام بعــد ذلــك إىل الفقــرة الثانيــة للحديــث عــن اجلانــب األخالقــي 
ــِه  ــية يف خطاب ــزة األساس ــة الركي ــة والرذيل ــة الفضيل ــكل ثنائي ــان ، وتش ــاة اإلنس يف حي
ــاس( ، وحــرف  ــداء )أهيــا الن ــة املهمــة بالن ــدأ كالمــه يف هــذِه اجلزئي الوعظــي ، وهــو يب
ــا  ــيقوله ك ــا س ــم م ــه إىل عظي ــد أن ينب ــام ُيري ــه)117(، وكأن اإلم ــداء والتنبي ــد الن ــاء يفي ي
ــه  ــه يوجــه خطاب ــة دون أخــرى، أن ــن أو أي فئ ــه للمســلمن أو املؤمن ــُه مل حيــدد كالم ان
ــل  ــة أو طائفــة أو جنــس ، ويف كل مــكان وزمــان وهــو يتمث ــن أو مل ــاس مــن أي دي للن
ــرآن  ــداء ورد يف الق ــذا الن ــِه فه ــن جوانب ــب م ــرآين يف جان ــج الق ــلوب املنه ــذا األس يف ه
الكريــم أحــدى وعــرشون مــرة)118(، ممــا يوحــي أن هنــاك خطابــًا عامــًا يف القــرآن يشــمل 
املســلمن وغــر املســلمن، واإلمــام  يف هــذِه الفقــرة مــن خطبتــِه يضــع دســتورًا للحيــاة 
يمكــن أن يتمثــل خطــاه املســلمون وغــر املســلمن ، وإذا كانــت األديــان الســاوية 
ــكار ، ومل  ــا األف ــى فيه ــروى وتتالق ــا ال ــق فيه ــد أن تتواف ــال ب ــد ف ــل واح ــن منه ــع م تنب
يــأِت اإلســالم إال ليكمــل ذلــك املســار ويصحــح مــا حرفــه البــرش مــن مبانيهــا الفكريــة 

ــمحاء.  ــا الس وترشيعاهت

))أهيــا النــاس أنــه ال رشف لــه أعــى مــن اإلســالم(()119(، وقــد جعــل أمــر املؤمنــن 
اإلســالم منبعــًا لــكل فضيلــة وخلــق رفيــع وهــو أســاس لبنــاء فــردي واجتاعــي ســليم 
ومتكامــل يكــون اإلســالم احلقيقــي حمركــه الفاعــل يف املعاملــة بــن النــاس فــال يتعاملون 
فيــا بينهــم إال عــى أساســِه، وقــد اجتــه كثــر مــن املســلمن باإلســالم اجتــاه عبــادة 
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وحســبوه صــالة وصومــًا وتســبيحًا وتناســوا جانــب املعاملــة فيــِه يف حــن أن اإلســالم 
هيتــم اهتامــا كبــرًا باملعاملــة ، ومــن القواعــد التــي وضعهــا األصوليــون أن صفــوف اهلل 
مبنيــة عــى املســاحمة ، وحقــوق النــاس مبنيــة عــى املشــاححة ، فــإذا قــرص املســلم يف حــق 
مــن حقــوق اهلل فــأن التوبــة تغفــر وعفــو اهلل قــد يشــملُه ، ولكــن إيــذاء النــاس ال يغفــر 
إال إذا عفــا النــاس . اإلســالم ينظــم عالقــات النــاس بالنــاس عــى أســاس مــن احلــب 
والعدالــة مــع إتبــاع النظــم اإلســالمية يف البيــع والــرشاء واملــراث والــزواج والطــالق 
وغرهــا . ومــع أتبــاع آداب اإلســالم يف معاملــة النــاس واإلخــالص للعمــل ولتضامــن 
ــن  ــة م ــزاء مهم ــه أج ــا ياثل ــذا وم ــاس ، كل ه ــذاء الن ــن إي ــد ع ــب والبع يف أداء الواج
ــم  ــي أه ــد األخالق ــان البع ــذا ف ــواها)120(، وهل ــن بس ــل الدي ــالمي وال يكم ــن اإلس الدي

مصــداق مــن مصاديــق اإلســالم وعظمتــِه . 

ــة مــن الصفــات  ــن مجل ــِه ب ــرة مــن خطبت ــِه الســالم يف هــذِه الفق ــام علي جيمــع اإلم
ــا الروحيــة املحمــودة التــي هــي يف حقيقتهــا جــزء مــن رصيــد املؤمــن يف رحلتــِه  واملزاي
إيــذاء  – عــن  التوبــة الســالمة  الــورع ،  التقــوى ،  نحــو الكــال اإلنســاين وهــي : 
النــاس-)121(. لعــل ترتيــب هــذِه األلفــاظ يف خطبــة اإلمــام عليــِه الســالم لــه داللتــُه فهــو 
يبــدأ بالتقــوى ويصــدر كالمــه بالقــول ))ال كــرم أعــز مــن التقــوى...(()122(، فيجعــل 
التقــوى كــرم فيهــا غايــة وعــزة ليــس يف غرهــا ، والعــزة أمــا العظمــة أو القــدرة أو الغلبــة 
والتقــوى مســتلزم جلميــع ذلــك ألهنــا حتمــي أوليــاء اهلل ، وألزمــت قلوهبــم خمافتــِه حتــى 
أســهرت لياليهــم وأظمــأت هواجرهــم وتربــط األبــدان بالعبــادات فصــاروا بذلــك مــن 

ــة ألهنــم حــزب اهلل الغالبــون)123(. أهــل العظمــة والقــدرة والغلب

ــاءت  ــد ج ــى فق ــن معن ــر م ــم يف أكث ــرآن الكري ــوى يف الق ــة التق ــد وردت لفظ وق
ــي  ــي الت ــت ه ــوى ، وأن كان ــة التق ــن حقيق ــع لك ــن موض ــر م ــية يف أكث ــى اخلش بمعن
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ذكــرت بمعنــى اخلشــية إال أهنــا جــاءت والغــرض األصــيل منهــا اإليــان تــارة والتوبــة 
ــوى  ــًا، والتق ــالص خامس ــًا واإلخ ــة رابع ــرك املعصي ــًا ، وت ــة ثالث ــرى والطاع ــارة أخ ت
مقــام رشيــف بقولــِه تعــاىل: ))أن اهلل مــع الذيــن اتقــوا والذيــن هــم حمســنون ...(()124(، 
ــي  ــا فه ــدأ هب ــام يب ــأن اإلم ــذا ف ــم(()125(()126(، وهل ــد اهلل أتقاك ــم عن ــال: ))أن أكرمك وق
كلمــة تتســع ملعــاٍن كثــرة أخترصهــا اإلمــام عليــِه الســالم يف كالم لــه آخــر بقولــِه : )) 
التُقــى رئيــس األخــالق ...(()127(، أي أفضلهــا وبذلــك ســادها ورئســها)128(، ويعنــي 

ــة)129(. هبــا األخــالق الديني

ــي  ــا ، وه ــا وبعده ــا قبله ــة ب ــام مرتبط ــا اإلم ــي ذكره ــات الت ــن الصف ــة م كل صف
ــة يف  ــغ املبالغ ــالم صي ــِه الس ــام علي ــتخدم اإلم ــد اس ــا ، وق ــك عنه ــا وال تنف ــؤدي إليه ت
ــى أن  ــدل ع ــى ...(( ت ــب ، أغن ــع ، أذه ــل، أمن ــح، أمج ــرز، أنج ــى، أح ــاظ )) أع األلف
لــكل صفــة مــن صفــات الكــال  مراتــب يف هــذا الوجــود متقدمــة عــى ماقبلهــا ، ) فعــاٍل 
وأعــى ، وحــرز وأحــرز ، وناجــح وأنجــح ، ومجيــل وأمجــل ...(( ، وهــذا يرتتــب عليــِه 
ــل ،  ــل فاألكم ــل الكام ــق حتصي ــاروا يف طري ــا س ــم كل ــون يف مراتبه ــاوت املؤمن أن يتف
ــب  ــا يف هتذي ــات وآثاره ــذِه الصف ــن ه ــط ب ــي أن يرب ــِه الوعظ ــام يف خطاب ــاول اإلم حي
ــن  ــان م ــى اإلنس ــاس ع ــة األوىل واألس ــس بالدرج ــا ينعك ــرة حتصيله ــان ثم ــس، ف النف
الداخــل فتظهــر آثارهــا عــى أفعالــِه مــن اخلــارج ، اجلوانــح ، اجلــوارح وهبــذا ينــوه ســالم 

ــاء جمتمــع صالــح وســوي .  ــاء اإلنســان لبن ــِه بأمهيتهــا يف بن اهلل علي

ينتقــل اإلمــام يف املقطــع الالحــق مــن اخلطبــة للحديــث عــن الصفــات املذمومــة يف 
اإلنســان والتــي هــي نقيــض مــا حتــدث عنــه يف املقطــع الــذي ســبقُه فهــي صفــات ســوء 
هتــوي بصاحبهــا يف دركات التســافل واالنحطــاط فتمثــل بــه عــن طريــق الســالمة وهــو 
رضــا اهلل إىل مــا هــو دونــِه مــن حــرسات وندامــة ) الرغبــة ، احلســد ، البغــي ، الطمــع، 
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...( ، فاإلنســان الــذي تتــرسب إليــِه هــذِه اآلفــات الروحيــة ، إنســان مهــدوم مــن 
الداخــل ، وكل آفــة مــن هــذِه اآلفــات هلــا آثارهــا وانعكاســاهتا عــى الــذات اإلنســانية .

الرغبــة مفتــاح للمتاعــب يف حيــاة اإلنســان ، ألن يف حتصيــل مــا يرغــب فيــه 
وحفظــِه تعــب شــديد مــع عــدم احلاجــة إليهــا ) االحتــكار مطيــة النصــب( ، شــبه اإلمــام 
االحتــكار _ وهــو مجــع املــال وحبســِه_ باملطيــة وهــي مــا يركبــه اإلنســان للوصــول إىل 
ــة للمتاعــب ، أمــا احلســد فهــو املــرض املفســد للديــن ألن  ــة هــي يف حقيقتهــا جالب غاي
احلاســد يضــاد اهلل يف إرادتــِه يف التقســيم والتدبــر واألفضــال واألنعــام وحيتقــر نصيبــه 
ويكفــر بــِه ويتمنــى زوال نعمــة الغــر ، ملــا يعمهــم مــن خــر ، وهــذا يرصفــه عــا يعــود 
ــب  ــذا موج ــة ، وكل ه ــال الصاحل ــة واألع ــالق الفاضل ــل األخ ــن حتصي ــِه م ــه علي نفع
ــر احلســد يف هــدم  ــِه الســالم إىل أث ــه اإلمــام عــيل علي لفســاد ديــن احلاســد)130(، وقــد نب
ــالم  ــِه الس ــيدنا آدم علي ــة س ــن قص ــِه ع ــة يف حديث ــة بالقاصع ــِه املعروف ــن يف خطبت الدي
وإبليــس فــأن حســد إبليــس آلدم أحبــط دينــه وجهــده اجلهيــد يف العبــادة التــي طالــت 
)ســتة آالف ســنة ال ُيــدري أمــن ســني الدنيــا أم ســني اآلخــرة()131(، وهلــذا قــال عليــِه 
الســالم يف خطبــة أخــرى لــه )) ال حتاســدوا فــان احلســد يــأكل اإليــان كــا تــأكل النــار 

احلطــب...(()132(. 

ــم يف  ــول : ))دع للتقح ــه يق ــرص فأن ــن احل ــالم ع ــِه الس ــام علي ــدث اإلم ــم يتح ث
الذنــوب(( الن احلريــص ال يبــايل الدخــول يف املحــرم مــن املكاســب أو املبــاح املذمــوم 
منهــا)133(، والتقحــم يف الذنــب الدخــول فيــِه مــن غــر رويــة)134(، وأن كل ذلــك داعــي 
للحرمــان ، ولعــل اإلمــام يقصــد باحلرمــان هــذا احلرمــان يف الدنيــا واآلخــرة فاحلريــص 
ــِه  ــه يف تعــب دائــم حلرصــِه عــى مــا جيمــع وخوف ــا حُيــرم ســكينة النفــس ألن عــى الُدني
ــه يف اآلخــرة فهــو  ــدِه فهــو حمــروم ، وأن ملــك ماملــك وأمــا حرمان ــا بي مــن ذهــاب م
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احلرمــان مــن رضــوان اهلل ورمحتــِه للذنــوب التــي جناهــا حرصــًا عــى الدنيــا غــر مبــاٍل 
بســخط اهلل .

ــا  ــدود كله ــاوزة احل ــتطالة وجم ــم واالس ــي اىل الظل ــن فبالغ ــائق إىل احل ــي س والبغ
أمــور تقــود اإلنســان إىل حينــِه  أي هالكــِه )135(، وهلــذا روى اإلمــام زيــن العابديــن عليــِه 
الســالم بالقــول: ))الذنــوب التــي ُتغــر النعــم البغــي عــى النــاس ، الــزوال عــن العــادة 
ــي  ــالم البغ ــِه الس ــل علي ــم...(()136(، فجع ــران النع ــروف وكف ــاع املع ــر واصطن يف اخل
ــه اهلل  ــن هيلك ــاة ح ــة احلي ــان نعم ــلب اإلنس ــد يس ــم ، وق ــر النع ــي ُتغ ــوب الت أول الذن
ــك واىل بينهــا  ــط أحدمهــا باألخــرى ولذل ــان ترتب ــا الشــدة والطمــع فصفت ــِه ، أم بذنوب
ــن الــرشه وال يطمــع اإلنســان إال حــن يكــون حريصــًا  ــه ، فالطمــع أب ــام يف حديث اإلم
عــى أن ينــال فــوق مــا عنــده فــال ينتهــي بــه الطمــع عنــد حــد مــن احلــدود ، كــا ال ينتهــي 
بــِه األمــل وان كان أمــاًل خائبــًا ورجــاه يــؤدي إىل احلرمــان وجتــارة تــؤول إىل اخلــرسان ، 
وهــي جتــارة الدنيــا التــي هــي غــر جتــارة اآلخــرة الرابحــة دائــًا ، فــكل حــال مــن هــذِه 
ــا  ــي جينيه ــرة الت ــايل الثم ــي بالت ــا وه ــا بعده ــبب مل ــا وس ــا قبله ــة مل ــي نتيج ــوال ه األح
ــي  ــة الت ــه الذميم ــه وصفات ــقطُه أخالق ــح وتس ــه القبي ــِه عمل ــافل ب ــن يتس ــان ح اإلنس
ــبب  ــي س ــه ، وه ــب يرتكب ــاح كل ذن ــة مفت ــل الرغب ــالم وجع ــِه الس ــام علي ــا اإلم ذكره
تعبــه وشــقاؤه)137(، حتــى إذا مــا انغمــس بكثــرة الذنــوب أحاطــت بــه كــا حتيــط القــالدة 
بالعنــق ، ولذلــك قــال اإلمــام ))بئســت القــالدة الذنــب للمؤمــن...(()138(، وهــو تشــبيه 

ال مزيــد عــى بالغتــِه وعمقــه. 



103اجلزء الثالث: احملور الرتبوي واألخالقي

اخلامتة
يمكننــا أن نلمــس مــن خــالل دراســة خطبــة الوســيلة أكثــر مــن بُعــد معــريف وأنســاين 
فهــي غيــظ مــن فيــض يف معــارف أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب عليــِه الســالم ، التــي 
تنهــل مــن معــن النبــوة الثــر ، وهلــذا فــان اســتنطاق نصــوص اخلطبــة يكــون بقــدر متلقيهــا 
ال بقــدر ملقيهــا أو صاحبهــا ، مــن هنــا ختتلــف مســتويات القــراءة بحســب اإلمكانيــات 
واألدوات التــي يمتلكهــا القــارئ وهلــذا ال ندعــي أبــدًا أننــا أحطنــا بــا تتبعنــاه مــن فقرات 
ــِه ، كيــف ونحــن نتعامــل  اخلطبــة واســتقصينا أرسارِه ، فهــذا إدعــاء ال يمكــن اإلتيــان ب
ــة للقــراءة قــد  ــا هــي حماول مــع نــص هــو فــوق كالم املخلوقــن ودون كالم اخلالــق ، إن
ــز الــذي ينتمــي إىل  ــة مــن ذلــك الكن ــه جلانــب مــن اجلوانــب املعرفي تصــف فكــرة أو تنب

كنــوز أمــر املؤمنــن املعرفيــة والفكريــة . ومــن خــالل ذلــك اتضــح لنــا:- 

1- اســتخدم اإلمــام منهجــًا واضحــًا يف تنــاول موضوعــات خطبــِه الوعظيــة ومنهــا 
ــول  ــي أص ــذي ه ــن ال ــول الدي ــن أص ــث ع ــُه باحلدي ــدأ كالم ــو يب ــيلة فه ــة الوس خطب
املعرفــة الدينيــة )أول الديــن معرفتــه( ، ولكــم حــرص أمــر املؤمنــن عــى تعميــق مفهــوم 

التوحيــد عنــد املســلمن فهــو ســاٍر يف كل خطبــِه .  

ــاء  ــم وإقص ــن ظل ــام م ــق باإلم ــا حل ــر ب ــة والتذك ــة اإلمام ــى قضي ــد ع 2- التأكي
فاإلمامــة التــي ضيعهــا املســلمون يف خضــم األطــاع واملصالــح الشــخصية ال يكتمــل 
ــه  ــرتك التنوي ــرِه ، مل ي ــِه غ ــع ب ــا طم ــرف م ــذا وزخ ــن ه ــا ، م ــا ومعه ــالم  إال هب اإلس

ــع .  ــِه الضائ ــب وتراث ــِه املغتص ــِه وحق بظالمت

3- حــاول اإلمــام يف خطابــِه الوعظــي أن يكــون اجلانــب الروحي هدفــُه فاإلصالح 
يبــدأ مــن الداخــل ، ولكنــُه ويف هــذا اإلطــار أيضــًا وازن بــن العقــل والوجــدان ، ولذلك 
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زخــرت خطبــِه بتنــوع املعــرف اإلنســانية والعقليــة فهــي تــؤدي غرضــًا دينيــًا وعلميــًا يف 
آٍن واحــد .

اختــالف  لــكل ســامعيِه عــى  يكــون خطابــِه مفهومــًا  أن  اإلمــام  4- حــرص 
مســتوياهتم االســتيعابية عــى الرغــم مــن عمــق معانيــِه وكثــرة أرسارِه وذلــك مــن خــالل 
ــى  ــة واخلاصــة كل ع ــه يفهمــُه العام ــة فخطاب ــغ لغ ــورة وأبل ــط ص ــاين بأبس ــب املع تقري
قــدرِه ومعرفتــِه وأدواتــِه املعرفيــة ومتثلــِه احلقائــق واملضامــن واملعطيــات كــا أن خطابــُه 
كان عامــًا لــكل النــاس _ يف بعــض جوانبــِه_ وليــس للمســلمن فحســب ولقــد صــدر 

ــاس( .     ــم اخلطــب بلفظــة )أهيــا الن ــداءه يف عــدد من ن
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  ومقصــوده عليــِه الســالم أنــه أنطــوى عــى علــم ممتنــع ملوجبــِه مــن املنازعــة ، وأن ذلــك العلــم ال يبــاح . 37
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بــِه ، ولــو بــاح بــِه الضطــرب ســامعوه كاضطــراب األرشــية ، وهــي احلبــال يف البئــر البعيــدة القعــر ، 
وهــذِه إشــارة إىل الوصيــة التــي خــص هبــا عليــِه الســالم أنــه قــد كان مــن مجلتهــا األمــر يــرتك النــزاع 
ــد ، رشح  ــن أيب احلدي ــة ، 146/1 ؛ أب ــاج الرباع ــدي ، منه ــر : الراون ــِه . ينظ ــالف علي ــدأ االخت يف مب

ــج ، 215/1 .  النه
  الرشيف الريض ، هنج البالغة ، 41/1 .. 38
  الرشيف املرتى ، رسائل ، 394/1 . . 39
  عاشور ، من غر عيل جييب ، ص44 ومابعدها . . 40
  الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــز يكنــى أبــا عبــد اهلل أمــه صفيــة بنــت عبــد املطلــب . 41

بــن هاشــم بــن عبــد منــاف ، قتــل بســفوان يف البــرصة ســنة 36ه ينظــر : أبــن ســعد ، طبقــات أبــن ســعد 
، 100/3ومابعدهــا  ؛ أبــن خيــاط ، طبقــات ، ص43 .

  عبد اهلل بن عباس : . 42
  أبن أيب احلديد ، رشح النهج ، 162/2 . . 43
  عبــد اهلل بــن الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي القــريش أألســدي . 44

يكنــى أبــا بكــر ، وقــال بعضهــم فيــه أبوبكــر ، ُقتــل بمكــة ســنة 73ه . ينظــر : أبــن خيــاط ، طبقــات ، 
ص9 . 

ــس . 45 ــن حاب ــه ب ــر وفضال ــع الثع ــرتاك م ــر باالش ــل الزب ــع قات ــم جماش ــي ب ــوز التميم ــن جرم ــرو ب   عم
التميميــان ينظــر : أبــن عســاكر ، تاريــخ ، 434/18 .

  اليعقــويب ، تاريــخ ،182/2-183 ؛ أبــن عقــدة الكــويف ، فضائــل أمــر املؤمنــن ، ص167 ؛ . 46
املســعودي ، مــروج الذهــب ، 363/2 . 

  طلحــة بــن الزبــر بــن عبيــد اهلل بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تيــم بــن مــرة ، ويكنــى أبــا حممــد . 47
ُقتــل يــوم اجلمــل وهــو أبــن 64ســنة ، ســنة 36ه ، ينظــر : أبــن ســعد ، الطبقــات ، 24/3 . 

  سورة الفتح ، اآلية )10( . . 48
  مــروان بــن احلكــم بــن ايب العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف القــريش األمــوي ُيكنــى . 49

أبــا عبــد امللــك ولــد عــى عهــد رســول اهلل ســنة 2ه وقيــل عــام اخلنــدق ، وقيــل يــوم أُحــد ، تــويف ســنة 
65ه وهــو أبــن 63ســنة . ينظــر : أبــن عبــد الــرب ، األســتيعاب ، 365/2  . 

  اليعقــويب ، تاريــخ ، 182/2 ؛ املســعودي ، مــروج الذهــب ، 365/2 ؛ وختتلــف روايــة الطــربي عــا . 50
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جــاء عنــد اليعقــويب واملســعودي بعــض االختالفــات ينظــر : الطــربي ، تاريــخ 520/3 ومابعدهــا .  
  أبن ايب احلديد ، رشح النهج ، 79/15 . . 51
  صفــن : موضــع بقــرب الرقــة عــى شــاطئ الفــرات مــن اجلانــب الغــريب بــن الرقــة وبالــس ، وكانــت . 52

وقعــة صفــن عندهــا ســنة 37ه ينظــر : ياقــوت احلمــوي ، معجــم البلــدان ، 414/3 . 
  حــروراء : هــي قريــة بظاهــر الكوفــة وقيــل موضــع عــى ميلــن منهــا ، وهــي كــورة نــزل هبــا اخلــوارج . 53

الذيــن خالفــوا أمــر املؤمنــن فنســبوا إليهــا . ينظــر : احلمــوي ، معجــم البلــدان ، 245/2 . 
  اختلفــت املصــادر يف عــدد اخلــوارج ويف عــدد مــن رجعــوا منهــم إىل معســكر أمــر املؤمنــن . ينظــر . 54

: أبــن خيــاط ، تاريــخ ، ص144 ؛ النعــان املغــريب، رشح األخبــار ، 38/2 ؛ أبــن أيب احلديــد ، رشح 
النهــج ، 275/2 . 

  اليعقويب ، تاريخ ، 191/2 . . 55
  املسعودي ، مروج الذهب ، 403/2 ؛أبن كثر ، البداية والنهاية ، 319/7 . . 56
  أبن ايب احلديد ، رشح النهج ، 265/2 . . 57
  عيل ، املفصل ،541/4 ؛ خطبة الزهراء ، 526/5 . . 58
  اليعقويب ، تاريخ ، 123/2 ؛ أبن اجلوزي ، املنتظم ، 64/4 . . 59
  شمس الدين ، دراسات ، ص21 ومابعدها . 60
  القريش ، حياة اإلمام احلسن ، 276/1 ومابعدها . . 61
  اليعقويب ، تاريخ ، 178/2 ؛ البالذري ، أنساب األرشاف ، 426/9 . . 62
  ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن اصبحــه بــن العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن . 63

ــِه وأخرجــوه  ــاروا علي ــًا للخليفــة عثــان عــى الكوفــة وقــد أرض كثــرًا بأهلهــا حتــى ث قــي كان والي
عنهــا . ينظــر : أبــن ســعد ، الطبقــات ، 30/5 ؛ أبــن عســاكر ، تاريــخ ، 105/21 .  

  البــالذري ، أنســاب األرشاف ، 433/5؛ الطــربي ، تاريــخ ، 365/3 ؛ األصفهــاين ، األغــاين ، . 64
  .  366/12

  أبــو ســفيان بــن حــرب بــن اميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي واســم ابــو ســفيان صخــر . 65
أســلم يــوم الفتــح وتــويف يف املدينــة ســنة 31هــوكان لــه مــن العمــر 88 ســنة ينظــر : أبــن عبــد الــرب ، 

األســتيعاب ، 714/2 ؛ أبــن حجــر ، اإلصابــة ، 332/3 . 
ــأرض . 66 ــد اهلل أســلم ب ــا عب ــى أب ــن ســهم ويكن ــن ســعيد ب ــن هاشــم ب ــل ب ــن وائ ــن العــاص ب   عمــرو ب
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احلبشــة قــم قــدم املدينــة عــى رســول اهلل واله  عثــان بــن عفــان مــرص ثــم عزلــُه ثــم صــار إىل معاويــة 
بعــد مقتــل عثــان وشــهد معــُه صفــن ثــم واله معاويــة مــرص وتــويف هبــا ســنة 43ه . ينظــر : أبــن ســعد 

، الطبقــات ،493/7 .
  أبــن ســعد ، الطبقــات ، 222/3 ؛ الدنيــوري ، األخبــار الطــوال ، ص158 ؛ حممــد الثقفــي ، الغارات . 67

، 748/2 ؛ املســعودي ، مــروج الذهــب ، 322/2 ؛ الطائــي ، نظريــات اخلليفتن ، 48/2 . 
  أبن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 33/7 .. 68
  أبن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 41/7 . . 69
  أبن أيب احلديد ، رشح هنج البالغة ، 42-41/7 . . 70
  أبن أيب احلديد ، رشح النهج، 94/6 ومابعدها . . 71
  أبن أيب احلديد ، رشح النهج ، 6/ 96 .. 72
  أبن أيب احلديد ، رشح النهج ، 101/6 .. 73
  الرشيف الريض ، هنج البالغة ، 150/2 . . 74
  أبن أيب احلديد ، رشح النهج ، 151/1 . . 75
  18/8 ومابعدها .، . 76
  ص72، ص399-398 . . 77
  ص92ومابعدها . . 78
  3/4 ومابعدها . . 79
  الكليني ، 18/8 . . 80
81 . . 35/25  
82 .. 18/8  
  حممــد بــن عــيل بــن معمــر الكــويف يكنــى أبــا احلســن صاحــب الصبيحــي ســمع منــه التلعكــربي ، روى . 83

عنــه الكلينــي يف الروضــة ، وروى عــن حممــد بــن عــيل بــن عكابــة التميمــي . ينظــر : التفــريش ، نقــد 
الرجــال ، 280/4 ؛ اخلوئــي ، معجــم ، 31/18 ؛ 358/17 .  

  حممــد بــن عــيل بــن عكابــة التميمــي روى عــن احلســن بــن عــيل بــن النــرض الفهــري وروى عنــه حممــد . 84
ــم ،  ــي ، معج ــر : اخلوئ ــع . ينظ ــث الراب ــة احلدي ــة يف الروض ــول روى رواي ــر ، جمه ــن معم ــيل ب ــن ع ب

ــتدركات ، 238/7 .  ــاهرودي ، مس ــد ، ص555؛ الش ــري ، املفي 358/17 ؛ اجلواه
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ــه يف . 85 ــوب أورد عن ــن رشاش ــوى أن أب ــِه يشء س ــن أحوال ــم م ــري : ال ُيعل ــر الفه ــن النض ــن ب   احلس
املناقــب بيتــن مــن الشــعر يمــدح هبــا النبــي واإلمــام عــيل . ينظــر : األمــن ، أعيــان الشــيعة ، 188/6 

ــتدركات ، 209/3.  ــاهرودي ، مس ؛ الش
  أبــن عمــرو االوزاعــي : روى عــن عمــرو بــن شــمر وروى عنــه عبــد اهلل بــن أيــوب األشــعري . ينظــر . 86

: اخلوئــي ، معجــم ، 76/14 . 
  عمــرو بــن شــمر : أبــو عبــد اهلل اجلعفــي عــريب روى عــن أيب عبــد اهلل عليــِه الســالم ضعيــف جــدًا زيــَد . 87

أحاديــث يف كتــب جابــر اجلعفــي ينســب بعضهــا إليــِه واألمــر ملبــس . ينظــر النجــايش ، الفهرســت ، 
ص87 ؛ أبــن الفضائــري ، رجــال أبــن الفضائــري، ص74 .

  جابــر بــن يزيــد اجلعفــي مــن أصحــاب اإلمــام أيب جعفــر الباقــر لقــي أبــا جعفــر وأبــا عبــد اهلل عليــِه . 88
الســالم ، ثقــة يف نفســِه ، ولكــن جــل مــن يــروي عنهــم ضعيــف روى عنــه مجاعــة ُغمــز وضعفــوا منهــم 
ــت ، ص128 ؛  ــايش ، فهرس ــال ، ص9 ؛ النج ــي ، الرج ــنة 12ه . الربق ــويف س ــمر . ت ــن ش ــرو ب عم

الطــويس ، الفهرســت ، ص95 ؛ أبــن الغضائــري ، رجــال الغضائــري ، ص110 . 
  مــرآة العقــول ، 35/25 ؛ عــى الرغــم ممــا يشــر إليــِه العالمــة املجلــي مــن ضعــف ســند اخلطبــة إال . 89

ــة أخــرى يعتقــد بصحــة كل مــا جــاء يف كتــاب الــكايف وهــو ال يذكــر هــذا الضعــف يف  ــه مــن ناحي ان
الســند إال مــن بــاب ترجيــح بعضهــا عــى بعــض عنــد التعــارض . ينظــر : املجلــي ، مــرآة العقــول ، 

 . 22/1
  الرشيف الريض ، هنج البالغة ، 14/1 ، 31/1، 137/2 .. 90
  العامــيل الكركــي ، هدايــة األبــرار ، ص34 ومابعدهــا ؛ العقيــيل ، ســبيل املؤمنــن ، ص408 . 91

ومابعدهــا. 
  املازندراين ، رشح أصول الكايف ، 229/11 . . 92
  الكليني ، الكايف ، 18/8 . . 93
  يذكــر الشــيخ الصــدوق يف كتابــِه األمــايل أن اخلطبــة كانــت بعــد تســعة أيــام مــن وفــاة رســول اهلل يف . 94

ــا .  ــع يف ذكــر تارخيه ــًا وق ــدو أن تصحيف ــد ويب ــه التوحي ــام يف كتاب ــه يذكــر أهنــا بعــد ســبعة أي حــن أن
ــد ، ص72 .  ــايل ، ص398؛ التوحي ــدوق ، األم ــر: الص ينظ

  الكليني ، الكايف ، 18/8 ؛ املجلي ، مرآة العقول ، 25/ 35 .. 95
  الكليني ، الكايف ،25/8 ؛ املجلي ، مرآة العقول ، 58/25 . . 96
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  الكليني ، الكايف ، 25/8 ؛ املجلي ، مرآة العقول ، 58/25 .. 97
  الكليني ، الكايف ، 26/8 ؛ املجلي ، مرآة العقول ، 59/25 . . 98
  الكليني ، الكايف ، 27/8 ؛ املجلي ، مرآة العقول ، 61/25 . . 99
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املصادر واملراجع

قائمة املصادر 
القرآن الكريم 

البخاري ، أبو عبد اهلل حممد بن أساعيل ،) ت256هـ/869م(
1- صحيح البخاري ، دار الفكر ، 1981 . 

البالذري ، أمحد بن حييى بن جابر ، ) 279هـ/892م(
2- أنساب األرشاف ، حتقيق إحسان عباس ، بروت ، 1979 . 

التفريــي ، مصطفــى بــن احلســن احلســيني ، ) ت القــرن احلــادي عــرش اهلجري/ الســابع 
عــرش امليالدي(

3- نقــد الرجــال ، حتقيــق مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــرتاث ، الطبعــة األوىل ، قــم 
1418هـــ . 

أبن اجلوزي ، أيب الفرج عبد الرمحن بن عيل ، )ت597هـ/1200م(
4- املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم ، حتقيــق عبــد القــادر عطــا ، الطبعــة األوىل ، بــروت 

  . 1992 ،
اجلوهري ، اساعيل بن محاد ، ) ت 393هـ/1002م(

5- الصحــاح ، حتقيــق أمحــد عبــد الغفــور عطــار ، الطبعــة الرابعــة ، دار العلــم للماليــن 
، القاهــرة ، 1987 

أبن حجر ، أمحد بن عيل ، )ت 852هـ/1448 م
6- اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ، حتقيــق ، عــادل امحــد  عبــد املوجــود و عــيل حممــد معوض 

، الطبعــة األوىل ، دار الكتــب العلميــة ، بروت ، 1995 . 
أبن ايب احلديد ، عز الدين أبو حامد ، ) ت256هـ/1257م(

ــاء  7- رشح هنــج البالغــة ، حتقيــق  حممــد ابــو الفضــل إبراهيــم ، الطبعــة األوىل دار أحي
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ــة ، 1959  ــب العربي الكت
أبن خياط ، خليفة ، ) ت240هـ / 854م(

8- تاريخ أبن خياط ، حتقيق سهيل زكار ، دار الفكر ، بروت ، د.ت .
الرازي ، فخر الدين ، ) ت 606هـ/ 1209 م( 
9- تفسر الرازي ، الطبعة الثالثة ، د.م ، د.ت . 

الراوندي ، قطب الدين أيب احلسن ، ) ت 573هـ/ 1177م ( 
10- منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة ، حتقيــق عبــد اللطيــف الكوكهمــري ، مكتبــة 

آيــة اهلل املرعــي ، قــم 1406ه . 
الزبيدي ، حمي الدين أيب فيض حممد مرتى احلسيني ، ) ت1205هـ / 1790م(

11- تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، حتقيــق عــيل شــري ، دار الفكــر ، بــروت، 
 . 1994

الزخمرشي ، أبو القاسم حممود بن عمر ، ) ت538هـ/1143م( 
12- تفسر الكشاف ، دار ومطابع الشعب ، القاهرة ، 1960 .  

أبن سعد ، حممد ، ) ت 330هـ/941م (
13- الطبقات الكربى ، دار صادر ، بروت ، د.ت . 

أبن سيدة ، أيب احلسن عيل بن اساعيل ، ) ت458هـ، 1065م( 
14- املخصص، حتقيق  جلنة أحياء  الرتاث العريب ، بروت ، د.ت .

أبن السكيت ، أبو يوسف يعقوب ، ) ت244هـ / 858م(
ــي ، الطبعــة األوىل ،  ــه حممــد حســن البكائ ــه وقــدم ل 15- ترتيــب أصــالح املنطــق ، رتب

جممــع البحــوث اإلســالمية ، إيــران ، 1412هـــ .  
الرشيف الريض ، أبو احلسن حممد ، ) ت404هـ / 1013م(

16- هنج البالغة ، رشح حممد عبدة ، الطبعة األوىل ، دار الذخائر ، قم ، 1412ه .
الصدوق ، أيب جعفر حممد بن احلسن بن بابويه ، ) ت 381هـ/ 991م( 
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ــرش  ــة الن ــراين ، مؤسس ــن الطه ــم احلس ــيد هاش ــق  الس ــح وتعلي ــد ، تصحي 17- التوحي
ــم ، د.ت .  ــن ، ق ــة املدرس ــة جلاع ــالمي التابع اإلس

18- األمــايل ، حتقيــق  قســم الدراســات اإلســالمية ، مؤسســة البعثــة ، الطبعــة األوىل ، 
ــة ، طهــران ، 1417 . مؤسســة البعث

األصفهاين ، أيب الفرج ، ) ت 356هـ/ 966م(
19- األغاين ، دار إحياء الرتاث العريب ، د.ت 

الطربي ، أيب جعفر حممد بن جرير ، ) ت 310هـ / 922م ( 
ــة مــن العلــاء ، الطبعــة الرابعــة ،  20- تاريــخ الرســل وامللــوك ، صححــه وضبطــه نخب

ــروت ، 1983 .  ــي ، ب ــة األعلم مؤسس
الطويس ، أيب جعفر حممد بن احلسن ، ) 460هـ / 1067م(

ــة ،  ــرش الفقهاه ــة ن ــة األوىل ، مؤسس ــي ، الطبع ــواد القيوم ــق ج ــت ، حتقي 12- الفهرس
  . 1417ه 

 أبن عبد الرب ، أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد 
13- االســتيعاب ، حتقيــق عــيل حممــد البجــاوي ، الطبعــة األوىل ، دار اجلبــل ، بــروت ، 

 . 1992
أبن عساكر ، أيب القاسم عيل بن احلسن ، ) ت 571هـ/1175م(

14- تاريخ مدينة دمش ، حتقيق عيل شري ، دار الفكر ، بروت ، 1995 . 
العسكري ، أيب هالل احلسن بن عبد اهلل ، ) ت 395هـ/ 1004م(

15- الصناعتن يف الكتابة والشعر ، الطبعة األوىل ، األستانة ، 1319ه . 
أبن عقدة الكويف ، ) ت 333هـ/944م ( 

16- فضائل أمر املؤمنن ، د.م ، د.ت . 
أبن عقيل ، هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقييل ، ) ت 769هـ / 1367م(

17- رشح أبــن عقيــل ، الطبعــة الرابعــة عــرش ، املكتبــة التجاريــة الكــربى ، مــرص ، 
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 . 1964م 
العيني ، أبا حممد حممود بن أمحد ، ) ت855ه/1451م(

18- عمدة القارئ ، دار إحياء الرتاث العريب ، بروت ، د.ت . 
ــرش  ــادي ع ــري / احل ــس اهلج ــرن اخلام ــن ، ) ت الق ــن احلس ــد ب ــري ، أمح ــن الغضائ أب

ــالدي ( املي
19- رجــال الغضائــري ، حتقيــق حممــد رضــا احلســيني اجلــاليل ، الطبعــة األوىل ، قــم ، 

 . 1422هـ 
أبن فارس ، أيب احلسن أمحد ، ) ت395هـ/1004م( 

20- معجــم مقاييــس اللغــة ، حتقيــق عبــد الســالم حممــد هــارون ، مكتــب األعــالم 
ــم ، 1404هـــ .  ــالمي ، ق اإلس

أيب احلسن أمحد ، ) ت395هـ/ 791م(
21- معجــم مقاييــس اللغــة ، حتقيــق عبــد الســالم حممــد هــارون ، مكتــب اإلعــالم 

اإلســالمي ، قــم ، 1404ه .
الفراهيدي ، أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ، ) ت 395هـ/ 1004م(

22- العــن ، حتقيــق مهــدي املخزومــي وابراهيــم الســامرلئي ، الطبعــة الثانيــة ، مؤسســة 
دار اهلجــرة ، 1409هـ . 

القلقشندي ، أمحد بن عيل ، ) ت821هـ/1418م(
ــمس  ــن ش ــد حس ــه حمم ــق علي ــه وعل ــا ، رشح ــة األنش ــى يف صناع ــح األعش 23- صب

الديــن ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، د.ت .   
أبن كثر ، إساعيل بن كثر ، ) 774هـ/1372م(

24- البدايــة والنهايــة ، حتقيــق عــيل شــري ، الطبعــة األوىل ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 
 . 1988 ،

الكفوي ، أيب البقاء أيوب بن موسى احلسيني ، ) ت 1094هـ/1682م( 
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25- الكليــات ، قابلــه ووضــع حواشــيه عدنــان درويــش وحممــد املــرصي ، الطبعــة 
الثانيــة ، مؤسســة الرســالة بــروت ، 1998 . 
الكليني ، الرازي ، )ت 329هـ/  940م(

26- الروضــة يف الــكايف ، صححــه وعلــق عليــه عــيل اكــرب العقــاري ، الطبعــة الثانيــة ، 
ــران ، 1389.  طه

املازندراين ، حممد صالح ، ) ت 1081هـ / 1670م( 
ــة األوىل دار  ــعراين ، الطبع ــن الش ــو احلس ــرزا أب ــق امل ــكايف ، حتقي ــول ال 27- رشح أص

ــريب ،2000م   ــرتاث الع ــاء ال إحي
املجلي ، حممد باقر ، ) ت111هـ/729م( 

28- مــرآة العقــول يف رشح أخبــار آل الرســول ، الطبعــة األوىل ، دار الكتــب اإلســالمية 
، طهــران ، 1410م . 

املجلي أألول ، حممد باقر ، ) ت1070هـ / 1659م( 
29- املسعودي ، أيب احلسن عيل بن احلسن ، ) ت346هـ / 957م(

مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر ، الطبعــة الثانيــة ، تدقيــق وضبــط يوســف اســعد داغــر 
، دار اهلجــرة ، قــم ، 1984 .

املناوي ، عبد الرؤف ، ) ت 952هـ/ 1031م ( 
ــة  ــدان ، الطبع ــح مح ــد صال ــد احلمي ــق عب ــف ، حتقي ــات التعاري ــى مه ــف ع 30- التوقي

األوىل ، عــامل الكتــب ، القاهــرة ، 1990 . 
أبن منظور ، أيب الفضل مجال الدين ، )ت711هـ / 1311م( 

31- أدب احلوزة ، قم ، 1405هـ . 
النجايش ، أبو العباس أمحد بن عيل بن أمحد ، ) ت 450هـ / 1058م(

النــرش  الزنجــايت ، مؤسســة  البــري  الشــيعة ، حتقيــق موســى  32- أســاء مصنفــي 
قــم 1416هـــ .   ، اإلســالمي 
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النعان املغريب ، أيب حنيفة بن حممد التميمي ، ) ت363هـ/973م(
33- رشح األخبــار ، حتقيــق  حممــد احلســيني اجلــاليل ، مؤسســة النــرش اإلســالمي ، قــم، 

د.ت . 
ياقوت احلموي ، شهاب الدين أيب عبد اهلل ، ) 626هـ/1228م ( 

34- معجم البلدان ، دار الرتاث العريب ، بروت ، 1979 . 
اليعقويب ، أمحد بن ايب يعقوب ، ) 284هـ/897م( 
35- تاريخ اليعقويب ، دار صادر ، بروت ، د.ت . 

قائمة املراجع 

برهومة ، عيسى عودة 
36- متثالت اللغة ، جملة عامل الفكر ، العدد األول ، املجلد 56 ، لسنة 2007 . 

بوحشة ، خدجية 
37- رحمارضات يف اللسانيات التداولية ، د.م ، د.ت .  

بومعزة ، نوال 
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مقدمة
ليــس مــن الســهل أْن يتكامــل البحــث يف الديــن نفســه وقــد جتســدت تكامليــة هــذا 
الديــن يف فكــر اإلمــام عــيل »عليــه الســالم« وشــخصيته ، وتعــددت األبعــاد املعرفيــة يف 
هــذه الشــخصية ، حتــى باتــت مــادة خصبــة للتنقيــب يف فكرهــا ، والبحــث يف رؤيتهــا ، 
وهــي مؤسســة عى أســس املدرســة اإلهلية ، منهجهــا القــرآن الكريم ، ومعلمها الرســول 
ــا  ــل ، عنايته ــم بالعم ــت العل ــخصية ربط ــلم« ، ش ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــم »ص األعظ
ــم... ــة يف احلك ــة ، والعدال ــرة الكريم ــاة احل ــانية ، واحلي ــم ، واإلنس ــن القي ــة الدي املطلق
ــة  ــه املختلفــة ، فاقرتنــت شــخصيته باســمه عالي تفاعلــت والواقــع االجتاعــي بمجاالت
-اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب »عليــه الســالم«- حتــى أصبــح رائــد العدالــة واإلنســانية، 
وثّبــت أسســها بعهــده الــدويل )ملالــك األشــرت( وعــّده دســتورًا لبنــاء املجتمــع العــادل، 
ــكيل  ــلوكية ، وتش ــة الس ــه القيمي ــاء منظومت ــهم يف بن ــه ، ويس ــؤون دولت ــم أدارة ش ينظ

ذاتــه، ليشــعر حــرًا بعبوديتــه املطلقــة هلل تعــاىل وحــده ...

يف ضــوء هــذه اإلشــارة املعرفيــة لشــخصية اإلمــام عــيل  »عليــه الســالم« ، وأمهيــة مــا 
تضمنــه نــّص عهــده املبــارك ، تولــدت الفكــرة الرئيســة ألهــداف البحــث ، وهــي معرفــة 
ــي يف  ــي اإلصالح ــره اإلحيائ ــة أث ــد ، ومعرف ــيل يف مضمــون العه ــي التكام ــق القيم النس

مســتوى تشــكيل الــذات الســلوكية للمجتمــع...

وعليــه قســم البحــث عــى مبحثــن ، تنــاول املبحــث األول دراســة املداخــل النظريــة 
ملحــددات البحــث ، وتنــاول املبحــث اآلخــر دراســة العينــة التطبيقيــة للبحــث ، وختــم 

البحــث بخامتــة تضمنــت أهــم نتائجــه واســتنتاجاته .  
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املبحث األول
دراسة املداخل النظرية حملددات البحث

ــم  ــه وحتك ــم حيات ــي تنظ ــة الت ــه املعياري ــان مرجعيت ــة لإلنس ــة القيمي ــل املنظوم متث
ســلوكياته ، وهــي بالنتيجــة تســهم يف حفــظ هويــة املجتمــع وجتانســه ومتاســكه وترابطــه،  
ولعــل االهتــام بالنســق القيمــي ودراســته هــو ملــا حيصــل مــن تســارع يف التغيــر الثقــايف 
وتأثــره يف البنــاء املجتمعــي ، وكذلــك انحــالل الرتبيــة القيميــة للفــرد بصــورة عامــة . 

ــائدة  ــت س ــي كان ــم الت ــها القي ــت نفس ــي ليس ــام ه ــذه األي ــائدة يف ه ــم الس إّن القي
ــم  يف املجتمــع منــذ ســنن أو عقــود مضــت، إذ إّن تبــدالً كبــرًا أصــاب منظومــات القي
اليــوم ، الســيا مــع تنامــي موجــات العوملــة ومــا ارفقهــا مــن تطــورات هائلــة يف جمــال 
ــع  ــايف للمجتم ــي والثق ــيج االجتاع ــر يف النس ــن تأث ــك م ــه ذل ــا أحدث ــة وم املعلوماتي
بشــكل عــام، والنســق القيمــي عــى وجــه اخلصــوص؛ ألّن القيــم انعــكاس لثقافــة 
ــات األخــر مــن جهــة أخــرى؛  ــة مــع الثقاف ــكاك هــذه الثقاف املجتمــع مــن جهــة، واحت
ــآكل  ــة للت ــي عرض ــربى وه ــرات ك ــر إىل تغ ــر فأكث ــرض أكث ــا تتع ــة جمتمعاتن وألّن ثقاف
واالنطــار؛ ألّن مــا يشــهده العــامل املعــارص هــو حماولــة ســيطرة نمــط واحــد مــن الثقافــة 
ض  الطاغيــة وهــو النمــط الســائد عنــد الــدول املتقدمــة، وهــذا مــا كانــت حصيلتــه تعــرُّ
ــرة  ــاب باحل ــه يص ــا جعل ــتوردة م ــد املس ــة والتقالي ــم املوروث ــن القي ــرصاع ب ــرد لل الف

ــق)1( .  والقل

إذ إّن التغــر الــذي يطــرأ عــى النســق القيمــي املجتمعــي اليــوم هو الرتاجــع الروحي 
ــروف  ــة الظ ــن جمموع ــراد م ــد األف ــد عن ــخط املتول ــور والس ــاط والنف ــل اإلحب يف مقاب
ــم   ــن لقي ــخاصًا حامل ــم أش ــل منه ــأنه أن جيع ــن ش ــع م ــذا الرتاج ــم، وإّن ه ــة هب املحيط
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متشــددة متعصبــة يف ظــل غيــاب مفهــوم القيمــة الروحيــة احلقيقيــة، أو قيــًا ماديــة متدنيــة 
مثــل: الرغبــة يف الثــراء الرسيــع، والرشــوة، والوســاطة... ورغــم أهّنــا قيــًا ســلبية إاّل أهّنــا 
تلبــي احلاجــة امللّحــة هلــم والتــي فرضهــا عليهــم الواقــع االجتاعــي االقتصــادي الــذي 
يســيطر عليــه النمــط االســتهالكي الناتــج عــن اســتراد أنــاط احليــاة الغربيــة بمظاهرهــا 
الســلبية، وغيــاب قيمــة العمــل والنمــط اإلنتاجــي احلقيقــي وأكثــر مــن ذلــك فقــد حلــظ 
عزوفــًا عــن كثــٍر مــن القيــم اإلجيابيــة عنــد البعــض منهــم، مثــل قيم التعــاون والتســامح، 
وحــّل بــدالً عنهــا متســكهم بقشــور القيــم تاركــن جلوهرهــا، إذ باتــت مثــل هــذه القيــم 
عبئــًا عليهــم يف ظــل ســيطرة قيــٍم ســلبيٍة ، غالبــًا مــا تكــون ماديــة، وهــذا بمجملــه يعنــي 
ــردة  ــي جم ــراغ، وال ه ــن ف ــأ م ــرد ال تنش ــا الف ــي يتبناه ــم الت ــًا، وألّن القي ــرًا مضطرب فك
مطلقــة، وال ثابتــة وال أبديــة، بــل هــي جــزء مــن اخلــربة اإلنســانية الواقعيــة، وجــزء مــن 
حاجــات الفــرد، كــا أّن هلــا دورًا كبــرًا يف توجيــه ســلوكه، وحتديــد العالقــة بينــه وبــن 
جمتمعــه، وبالنتيجــة فهــي تؤثــر عــى نوعيــة حياتــه، وإّن مــدى هــذا التأثــر حيــدده عمــق 
تبنــي الشــخص هلــذه القيــم، فمــدى عمــق هــذا التبنــي قــد يكــون تأثــره ســلبي أو إجيــايب 
عــى نمــط حياتــه، وهــذا يعــود إىل نــوع القيمــة التــي يتبناهــا الشــخص، واملفهــوم املرتبــط 
هبــا عنــده، فهــل هــي قيــم يغلــب عليهــا الطابــع املــادي أو الطابــع الروحــي مثــاًل، وقــد 

أصبحــت القيــم ذات الطابــع املــادي هــي الغالبــة عــى قيــم األفــراد)2(.

ولعــل ذلــك يشــكل أحــد األســباب الرئيســة مــن أســباب اشــكالية البحــث ، ممــا 
ــرت  ــك االش ــالم« ملال ــه الس ــيل »علي ــام ع ــد اإلم ــوء عه ــا يف ض ــث معاجلاهت ــب بح تتطل
»رضــوان اهلل عليــه« ، وهــو اختيــار حتــددت فيــه أكثــر مــن ســمة ، منهــا : الــذات 
ــام يف  ــكل ع ــة بش ــرتاتيجي للمعرف ــد االس ــالم« ، والبع ــه الس ــام »علي ــخصية لإلم الش
ــع ،  ــط املطي ــاز بالنم ــي تن ــرت »رض« الت ــك االش ــخصية مال ــارك ، وش ــده املب ــّص عه ن
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وكذلــك منهــا طبيعــة الفــرد وتأثــره بالتطــورات الثقافيــة املتســارعة املغريــة التــي تســر 
ــكًا يف  ــه مرتب ــا ، وجتعل ــه وتنظيمه ــكيل ذات ــة يف تش ــر صحيح ــن إدارة غ ــلوكه ضم س
إدارهتــا...إذ إّن الطريقــة املناســبة يف إحــداث تغيــر يف الســلوك اإلنســاين هــي أْن حيــدث 
التغيــر يف مفهــوم الــذات)3( ؛ ألّن هــذا املفهــوم هــو فكــرة الفــرد وعالقتــه ببيئتــه ، وإّن 
الكيفيــة التــي يــدرك الفــرد هبــا ذاتــه تؤثــر يف الطريقــة التــي يســلك هبــا ، كــا أّن ســلوكه 

ــه)4( . ــدرك فيهــا ذات ــي ي ــة الت ــر يف الكيفي يؤث

وبــا أّن الــذات هــي جــزء مــن تشــكل شــخصية الفــرد وبعــد مــن أبعادهــا املهمــة 
ــا العامــل األســايس املتفــرد يف التأثــر عــى الســلوك)5( . فإهّن

فالــذات هــي االجتاهــات واألحــكام والقيــم التــي حيملهــا الفــرد بالنســبة لســلوكه 
وقدراتــه وقيمتــه بوصفــه إنســانًا)6(...وهاهنا مصــداق يتجســد يف نمــط ذات شــخصية 
اإلمــام عــيل »عليــه الســالم« وهــو نمــط الشــخصية العبقريــة ؛ »أّنــه فتــق أكثــر مــن ثالثن 

علــًا، مل يعرفهــا املســلمون مــن قبــل...«)7( . 

ــم وعــيل  ــة العل ــا مدين ــه( »أن ــه وآل ــول رســول اهلل )صــى اهلل علي ــت هــذا يف ق وثاب
ــالم«  ــه الس ــه »علي ــه بقول ــح عن ــا«)8( ، ومفص ــن باهب ــا م ــة فليأهت ــن أراد املدين ــا ، فم باهب
ــن  ــاب...«)9( .وم ــُف ب ــا أل ــح يل منه ــم ينفت ــن العل ــاٍب م ــَف ب ــول اهلل أل ــي رس »علمن
بــن العلــوم التــي انفــرد هبــا اإلمــام )عليــه الســالم( وضعــه ألنظمــة احلكــم واإلدارة يف 
عهــده الــدويل للزعيــم مالــك األشــرت )رضــوان اهلل عليــه(، فقــد وضــع فيــه أدق أنظمــة 
احلكــم وأعّمهــا إصالحــًا حليــاة اإلنســان السياســية )والعامــة(، يف جمتمــع مل يقفــه أي بنــد 
مــن أنظمــة احلكــم واإلدارة، وقــد رّشع اإلمــام )عليــه الســالم( أروع صــور احلضــارة، 

وأهبــى ألــوان التطــور والتقــدم الفكــري.)10(

ــم  ــالم( بالقي ــه الس ــده )علي ــّص عه ــي يف ن ــالح االجتاع ــذا اإلص ــد ه ــد جتس وق
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التــي ضمنهــا فيــه –النــص- وبالتحديــد القيــم السياســية؛ إذ يعــرب عنهــا باهتــام الفــرد 
بالنشــاط الســيايس، وتعنــي حتقيــق أهــداف الفــرد الســيطرة واحلكــم والقــوة كــا يتميــز 
ــة،  ــاة املختلف ــي احلي ــادة يف نواح ــم بالقي ــذه القي ــم ه ــود عنده ــن تس ــخاص الذي األش
ــه غرهــم ويكــون عــادة مــن املشــتغلن بالسياســة)11(.  ويتصفــون بقدرهتــم عــى توجي

إذ تتشــكل يف بنيــة النــص املبــارك دائــرة مــن القيــم التــي بضمنهــا القيــم السياســية 
ومــا تنتجــه هــذه القيــم مــن دالالت ووظائــف خمتلفــة ومتنوعــة يف ذهــن الفــرد يشــكل 
بــدوره ســلوك ذاتــه، وينظــم يف ضوئهــا حياتــه الشــخصية، متخــذًا مــن تكاملهــا نســقًا 

قيميــًا لضبــط مركــزه املحيطــي والــذايت. 

وهــو –النســق القيمــي- الــذي عــّد )نظامــًا يف( إطــار مرجعــي للســلوك بــن 
أولويــات القيــم، ينظــم ســلوك الفــرد، ويــأيت عــى قمــة اإلطــار املرجعــي العــام لســلوك 

ــرد)12(. الف
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املبحث الثاني
عهد اإلمام علي )( ملالك االشرت )( أمثلة تطبيقية

ــارك األطــر  ــه الســالم(٬ يف نصــه املب يوثــق اخلطــاب التوجيهــي لإلمــام عــيل )علي
املنهجيــة للنصــوص القرآنيــة، ويرســمها عــى شــكل نســق قيمــي تكامــيل يوضــح عــن 
ــورة  ــذه الص ــم ه ــل قي ــرد، ليتمث ــن الف ــا يف ذه ــة وانطباعه ــذات اإلهلي ــورة ال ــه ص طريق
ــًا،  ــة، وهدف ــرًا، وكينون ــلوكًا، وفك ــح س ــة، لتصب ــائها اخلالص ــا، واس ــا وصفاهت بأبعاده
ومنهجــًا، حيــدد مســالك طــرق حياتــه العامــة واخلاصــة، وبالنتيجــة تتشــكل عنــد متثلهــا 
الــذات الســلوكية للمجتمــع، إذ إّن ذات اخلطــاب يُعظِّــم هــذه القيــم بنســق ترابطــي يبــن 
ــر  ــر والتذك ــالم(، باألم ــه الس ــده )علي ــح عه ــد افتت ــة، فق ــا االجتاعي ــا وفاعليته أمهيته
ــه  ــه )علي ــح يف  قول ــذا واض ــه، وه ــزام بنواهي ــره، وااللت ــاع أوام ــاىل واتب ــوى اهلل تع بتق
ــِه  ــْن َفَرائِِض ــِه ِم ــِه ِف كَِتابِ ــَر بِ ــا َأَم ــاِع َم َب ــِه، َواتِّ ــاِر َطاَعتِ ــَوى اللِ، َوإِيَث ــَرُه بَِتْق الســالم(: »َأَم
َباِعَهــا، َولَ َيْشــَقى إِلَّ َمــَع ُجُحوِدَهــا َوإَِضاَعتَِهــا، َوَأْن  َوُســنَنِِه، الَّتـِـي لَ َيْســَعُد َأَحــٌد إِلَّ بِاتِّ
ُه،  ــَل بِنَــْرِ َمــْن َنــَرَ ــُه، َجــلَّ اْســُمُه، َقــْد َتَكفَّ َينْــُرَ اللَ ُســْبَحاَنُه َبَيــِدِه َوَقْلبـِـِه َولَِســانِِه؛ َفإِنَّ
َمَحــاِت َفــإِنَّ  ــَهَواِت، َوَيَزَعَهــا ِعنْــَد اْلَ ُه َوَأَمــَرُه َأْن َيْكــِرَ َنْفَســُه ِمــَن الشَّ َوإِْعــَزاِز َمــْن َأَعــزَّ
ْهُتــَك إىَِل بِــاَلٍد  ــوِء، إِلَّ َمــا َرِحــَم اللُ. ُثــمَّ اْعَلــْم َيــا َمالــُك، َأنِّ قــْد َوجَّ ــاَرٌة بِالسُّ النَّْفــَس َأمَّ
ــوِرَك  ــْن ُأُم ــُروَن ِم ــاَس َينُْظ ــْوٍر، َوَأنَّ النَّ ــْدٍل َوَج ــْن َع ــَك، ِم ــا ُدَوٌل َقْبَل ــَرْت َعَلْيَه ــْد َج َق
ــوُل  ــَت َتُق ــا ُكنْ ــَك َم ــوَن فِي ــَك، َوَيُقوُل ــُولَِة َقْبَل ــوِر اْل ــْن ُأُم ــِه ِم ــُر فِي ــَت َتنُْظ ــا ُكنْ ــِل َم ِف ِمْث
ــْم َعــَى َأْلُســِن ِعَبــاِدِه. َفْلَيُكــْن َأَحــبَّ  ــِري اللُ َلُ ــَن بـِـَا ُيْ احِلِ ــَا ُيْســَتَدلُّ َعــَى الصَّ فِيِهــْم؛ وإِنَّ
الـِـِح؛ َفاْملـِـْك َهــَواَك، َوُشــحَّ بِنَْفِســَك َعــاَّ لَ َيـِـلُّ َلــَك،  َخائـِـِر إَِلْيــَك َذِخــَرُة اْلَعَمــِل الصَّ الذَّ

ــَت َوَكِرْهــَت.«)13(. ــا َأْحَبْب ــا َفَي ــحَّ بِالنَّْفــِس الْْنَصــاُف ِمنَْه ــإِنَّ الشُّ َف

حينــا ننقــب يف متــن هــذ املقطوعــة من نــص عهد اإلمــام )عليــه الســالم(، نلحظ أّن 
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مفهــوم )التقــوى( أخــذ املوقــع األصــل يف متــن احلديــث؛ وهــو يشــكل القيمــة األســاس 
ــم األخــرى مشــكلة نســقًا  ــي تســتند )عليهــا( وترتبــط )هبــا( وتتكامــل )معهــا( القي الت
قيميــًا يف بنيــة نــص العهــد املبــارك، قدمهــا بصيغــة األمــر )ملالــك األشــرت-رض-(، فقــد 
أمــره بأوامــر مخســة أوهلــا إصــالح نفســه، العامــل األهــم يف تقــوى اهلل تعــاىل- أحــد هــذه 
ــاَز  ــُه- َوَف َز َمَهُل ــرَّ ــُه َب ــَوى َقْلَب ــَعَر التَّْق ــْن َأْش ــه الســالم( »فَم ــل )علي األوامــر-  فهــو القائ
ــه«)14(؛ أي مــن اّتقــى تقــوى حقيقــة بــرزت تؤدتــه؛ أي ظهــرت عليــه آثــار الرمحــة  َعَمُل
اإلهلّيــة يف الســكينة والوقــار واحللــم واألنــاة عــن التــرّسع إىل مطالــب الدنيــا، وعلمــت 
راحتــه يف اآلخــرة، وفــاز عملــه فيهــا باجلــزاء األوىف. ثــّم أمرهــم بإحــكام التقــوى؛ أي 
أْن تّتقــوا اهللّ تقــوى حقيقّيــة فإهّنــا اّلتــي يســتحّق هبــا الثــواب الدائــم، وأْن يعملــوا للجنـّـة 

عملهــا اّلتي تســتحّق بــه)15(.

فهــذا هــو ســياق القــرآن الكريــم الــذي أوىص عبــاده بالتقــوى فقــال تعــاىل َوللَِِّ َمــا 
اُكــْم َأِن  ْينَــا الَِّذيــَن ُأوُتــوا اْلكَِتــاَب ِمــن َقْبلُِكــْم َوإِيَّ ــَاَواِت َوَمــا ِف اأْلَْرِض َوَلَقــْد َوصَّ ِف السَّ
ــَاَواِت َوَمــا ِف اأْلَْرِض َوَكاَن اللَُّ َغنِيًّــا َحِيــًدا)16(؛  ُقــوا اللََّ َوإِن َتْكُفــُروا َفــإِنَّ للَِِّ َمــا ِف السَّ اتَّ
واملعنــى »ُجعــل األمــر بالتقــوى وصيــًة؛ ألّن الوصيــة قــول فيــه أمــٌر بــيء نافــع جامــع 
ــي  ــا وع ــد منه ــا يقص ــول؛ ألهّن ــاز الق ــة إجي ــأن يف الوصي ــك كان الش ــر ، فلذل ــر كث خل
ــرات؛  ــع اخل ــوى جتم ــه، والتق ــائر أحوال ــة يف س ــة الوصي ــتحضاره كلم ــامع، واس الس
ــا إىل  ــور فيه ــا منظ ــا هن ــور هب ــوى املأم ــاب املناهي...والتق ــر واجتن ــال األوام ــا امتث ألهّن
أساســها وهــو اإليــان بــاهلل ورســله...وبنَّ هبــا عــدم حاجتــه تعــاىل إىل تقــوى النــاس ، 

ــا لصــالح أنفســهم...«)17(. ولكنّه

فالتقــوى قيمــة ضابطــة لقيمــة العمــل، كــا أهّنــا قيمــة موجبــة تقــع عــى رأس 
ــالح  ــؤدي إىل ص ــلمن ي ــال املس ــوى يف أع ــيادة التق ــار أّن س ــى اعتب ــم، ع ــة القي منظوم
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أحــوال املجتمــع...)18(

ــه مــن فرائضــه و ســننه، ورّغــب يف ذلــك بقولــه: ال  والثــاين: اّتبــاع أوامــره يف كتاب
يســعد... إىل قولــه: إضاعتهــا. وتكــّرر بيــان ذلــك)19(.

فالطاعــة هــي القيمــة املشــار إليهــا باتبــاع األوامــر؛ إذ إّن عبــادة اهلل تعــاىل تتكامــل 
هبــا، يف اتبــاع ألوامــره، واجتنــاب لنواهيــه، عمــاًل خالصــًا نابعــًا مــن الــذات، كــا أهنــا 
ــه  ــدق علي ــوله يغ ــاىل ورس ــع اهلل تع ــن يط ــرش، فم ــى الب ــاىل ع ــوق اهلل تع ــن حق ــق م ح
ُســوَل َفُأوَلئـِـَك َمــَع الَِّذيــَن َأْنَعــَم اللَُّ َعَلْيِهــْم  بنعمــه ففــي قولــه تعــاىل: َوَمــْن ُيطـِـِع اللََّ َوالرَّ
ــَن َوَحُســَن ُأوَلئِــَك َرفِيًقــا)20(؛ بمعنــى إّن  احِلِ ــَهَداِء َوالصَّ يِقــَن َوالشُّ دِّ ِمــَن النَّبِيِّــَن َوالصِّ
ــد اهلل  ــن عن ــام املطيع ــذات«)21(، ومق ــس وال ــالح النف ــوازم »ص ــن ل ــة م ــة الزم الطاع
تعــاىل مقــام النبــن والصديقــن والشــهداء والصاحلــن، فهــم »...منزلــون منزلتهــم عنــد 

اهلل أي بحكــم منــه هلــم أجرهــم ونورهــم«)22(.

ــن  ــاًل م ــه جاع ــن خطب ــر م ــع آخ ــالم( يف موق ــه الس ــيل )علي ــام ع ــاق اإلم ــد س وق
ــُه َعــَى  ــُه ُســْبَحاَنُه َجَعــَل َحقَّ الطاعــة بأهّنــا حــق مــن حقــوق اهلل تعــاىل، بقولــه: »...َوَلكِنَّ
ــعًا بـِـَا  ــاًل ِمنْــُه َو َتَوسُّ اْلِعَبــاِد َأْن ُيطِيُعــوُه- َوَجَعــَل َجَزاَءُهــْم َعَلْيــِه ُمَضاَعَفــَة الثَّــَواِب- َتَفضُّ
ــُة إِلَّ بَِصــاَلِح اْلــُوَلِة- َوَل َتْصُلــُح اْلــُوَلُة  ِعيَّ ُهــَو ِمــَن امْلَِزيــِد َأْهُلــُه... َفَلْيَســْت َتْصُلــُح الرَّ

ــِة..«)23( ِعيَّ ــتَِقاَمِة الرَّ إِلَّ بِاْس

»...بــّن فيهــا أّن حقــوق اخللــق بعضهــم عــى بعــض مــن حــّق اهللّ تعــاىل مــن حيــث 
ــاده هــو الطاعــة، و أداء تلــك احلقــوق طاعــات هللّ كحــّق الوالــد عــى  ــه عــى عب إّن حّق
ولــده وبالعكــس، وحــّق الــزوج عــى الزوجــة، وحــّق الــوايل عــى الرعّيــة وبالعكــس...
ــاد  ــم، وفس ــتقامتهم يف طاعته ــة واس ــالح الرعّي ــوط بص ــوالة من ــال ال ــالح ح )ف(ص
أحواهلــم بعصياهنــم وخمالفتهــم. فــإذا أّدى كّل مــن الــوايل والرعّيــة احلــّق إىل صاحبــه عــّز 
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احلــّق بينهــم ومل يكــن لــه خمالــف)24(.

والثالــث: أْن ينــرص اهللّ ســبحانه بيــده وقلبــه ولســانه يف جهــاد العــدّو. وإنــكار 
ــه تعــاىل »إِْن  ــه: أعــّزه)25(. كقول ــل. إىل قول ــد تكّف ــه: ق ــك بقول ــب يف ذل املنكــرات.  رّغ

ُكــْم َو ُيَثبِّــْت َأْقداَمُكــْم«.  وا اهللََّ َينرُْصْ َتنْــرُصُ

ــة  ــة اخلاص ــاد، ووظيف ــة اجله ــرص بقيم ــة الن ــالم( قيم ــه الس ــام )علي ــرن اإلم ــد ق فق
وهــي )جماهــدة العــدو – اخلــروج عــن ديــن اهلل وطاعتــه(، وقــد استشــهد بقولــه تعــاىل: 
 َيَأَيــا اّلِذيــَن َءاَمنـُـوا إِن َتنــُروا اللَّ َينْرُكــْم َو ُيَثبِّــت َأْقَداَمكــْم)26( ؛ وهــو »حتضيض 
هلــم عــى اجلهــاد ووعــد هلــم بالنــرص إْن نــرصوا اهلل تعــاىل فاملــراد بنرصهــم هلل أْن جياهدوا 
يف ســبيل اهلل عــى أْن يقاتلــوا لوجــه اهلل تأييــدًا لدينــه وإعــالء لكلمــة احلــق ال ليســتعلوا يف 

األرض أو ليصيبــوا غنيمــة أو ليظهــروا نجــده وشــجاعة)27(«.

ــرِسَ  ــه الســالم( )َيْك ــه )علي ــل قول ــه العامــة وهــي )جماهــدة النفــس(؛ بدلي  ووظيفت
ــوِء(. ــاَرٌة بِالسُّ ــَس َأمَّ ــَهَواِت...َفإِنَّ النَّْف ــَن الشَّ ــُه ِم َنْفَس

وقــد ذكــر اجلهــاد بتعــدد وظائفــه يف موقــع مهــم يف خطبــه )عليــه الســالم( وأســنده 
ــْن  ــاٌب ِم ــاَد َب َه ــإِنَّ اْلِ ــُد َف ــا َبْع ــة، إذ قــال: »َأمَّ ــًا مــن أبــواب اجلن إىل التقــوى، وجعلــه باب
ــُة َو  ِصينَ ــَوى- َوِدْرُع اللَِّ احْلَ ــاُس التَّْق ــَو لَِب ــِه َوُه ــِة َأْولَِيائِ اصَّ ــُه اللَُّ خِلَ ــِة- َفَتَح نَّ ــَواِب اْلَ َأْب

ــُة«)28(  ــُه اْلَوثِيَق ُجنَُّت

ــا،  ــر هاهن ــو الظاه ــا ه ــر ك ــدّو الظاه ــاد الع ــه جه ــراد ب ــارة ي ــاد ت ــه أّن اجله »وبيان
ــوء. ــارة بالس ــس األم ــو النف ــي وه ــدّو اخلف ــاد الع ــه جه ــى ب ــارة يعن وت

وكالمهــا بابــان مــن أبــواب اجلنـّـة، والثــاين منهــا مــراد بواســطة األّول إذ هــو الزمــة 
ــرة  ــي ثم ــة ه ــرضة الربوبّي ــاهدة ح ــبحانه ومش ــاء اهللّ س ــت أّن لق ــك علم ــك أّن ــه؛ وذل ل
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اخللقــة وغايــة ســعى عبــاد اهللّ األبــرار، ثــّم. قــد ثبــت بالــرضورة مــن ديــن حمّمــد صــى 
اهللّ عليــه وآلــه وســّلم أّن اجلهــاد أحــد العبــادات اخلمــس، وثبــت أيضــا يف علــم الســلوك 
إىل اهللّ أّن العبــادات الرشعّيــة هــي املتّمــة واملعينــة عــى تطويــع النفــس األّمــارة بالســوء 
للنفــس املطمئنّــة، وأّن التطويــع كيــف يكــون  وســيلة إىل اجلنّــة اّلتــي وعــد املّتقــون«)29(.

ويف جماهــدة النفــس فقــد انطلــق اإلمــام )عليــه الســالم( مــن املصــدر األصــل وهــو 
القــرآن الكريــم، لتبيــان والوظيفــة الذاتيــة يف قيمــة اجلهــاد مستشــهدًا بقوله تعــاىل : َوَما 
ُئ َنْفســى إِّن النّْفــس ألَّمــاَرُة بِالســوِء إِل َمــا َرِحــَم َربــى إِّن َربــى َغُفــوٌر ّرِحيــٌم)30(؛  ُأَبــرِّ
»أي إّن النفــس بطبعهــا تدعــو إىل مشــتهياهتا مــن الســيئات عــى كثرهتــا ووفورهــا فمــن 
اجلهــل أْن تــربأ مــن امليــل إىل الســوء، وإّنــا تكــف عــن أمرهــا بالســوء ودعوهتــا إىل الــرش 

برمحــة مــن اهلل ســبحانه ترصفهــا عــن الســوء وتوفقهــا لصالــح العمــل«)31(.

وتتكامــل الوظيفــة اجلهاديــة ضمــن النســق القيمــي يف األمــر الرابــع، أْن يكــرس مــن 
نفســه عنــد الشــهوات. وهــو أمــر بفضيلــة العّفــة)32(. 

فالعفــة؛ قيمــة تطلــق عــى معنيــن عــام وخــاص، فالعــام هــو ضبــط النفــس يف مقابل 
الرغبــات وامليــول النفســانية واإلفــراط يف اتباعهــا، وأّمــا اخلــاص هــو ضبــط النفــس يف 

مقابــل متطلبــات الغريــزة اجلنســية والتحلــل األخالقــي)33(. 

ويف حديــث لإلمــام عــيل بــن احلســن )عليهــا الســالم( »مــا مــن يشٍء أحــب إىل اهلل 
بعــد معرفتــه مــن عفــة بطــن وفــرج، ومــا مــن يشء أحــب إىل اهلل مــن أن ُيســأل)34(.

بمعنــى إّن العفــة مانعــة مــن وجــود الســبب املزاحــم، والســبب املزاحــم أشــدُّ 
تأثــرًا مــن الســبب املعــد دائــًا، ويف األمــور املعنويــة كذلــك، فــإنَّ اإلنســان الــذي يــأيت 
ــِه وروِحــِه الذنــب واملعصيــة  بالعبــادات كثــرًا ولكنــه يف نفــس الوقــت ُيدخــل عــى قلبِ
فهنــا لــن يكــون لعباداتــه أيــة أثــرا، بخــالف مــا إذا مل يدنــس القلــب يشٌء مــن الذنــوب؛ 
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فــإنَّ فطرتــه اإلهليــة ســوف هتديــه إىل الرشــد والكــال)35(. فالعفــة هــي الســمو والرتفــع 
عــن ملــذات الدنيــا وتــرك شــهواهتا، وهــذا هــو دفهــا األصــل.

واألمــر اخلامــس: أْن يكّفهــا ويقاومهــا عنــد اجلمحــات. وهــو أمــر بفضيلــة الصــرب 
ــة  ــة، وحــّذر مــن النفــس...)36( )بدليــل اآلي ــاع اهلــوى وهــو فضيلــة حتــت العّف عــن اّتب

املباركــة(.

ــْم بِاْلَغــداِة َواْلَعــِيِّ ُيِريــُدوَن  ُ قــال اهلل تعــاىل: َواْصــِرْ َنْفَســَك َمــَع الَِّذيــَن َيْدُعــوَن َرهبَّ
ــات الــرشع والعقــل  ــه)37(. فالصــرب قيمــة تعــرب عــن؛ قــرس النفــس عــى مقتضي َوْجَه
ــل رجاحــة العقــل، وســعة األفــق، وســمو اخللــق، وعظمــة  أوامــر ونواهــي، وهــو دلي
البطولــة واجلََلــد، كــا هــو معــراج طاعــة اهللّ تعــاىل ورضوانــه، وســبب الظفــر والنجــاح، 

والــدرع الواقــي مــن شــاتة األعــداء واحلّســاد)38(.

والصــرب رضبــان : إمــا أن يكــون بدنيــًا ، وإمــا نفســيًا ، فأمــا البــدين كتحمــل 
ــون  ــي فيك ــا النف ــاقة ، وأم ــال الش ــي األع ــا ، وكتعاط ــات عليه ــدن والثب ــاق بالب املش
ــى  ــربًا ع ــرضب إن كان ص ــذا ال ــم إن ه ــوى ، ث ــات اهل ــع ومقتضي ــتهيات الطب ــن مش ع
شــهوة البطــن والفــرج ســمي عفــة ، وإن كان عــى احتــال مكــروه ، اختلفــت تســمياته 
عنــد النــاس باختــالف املكــروه الــذي غلــب عليــه الصــرب ، فــإن كان يف مصيبــة اقتــرص 
عــى اســم الصــرب، وتضــاده حالــة تســمى اجلــزع  واهللــع ، وهــو إطــالق داعــي اهلــوى 

ــا . ــوب وغرمه ــق اجلي ــدود وش ــوت ورضب اخل ــع الص ــل يف رف ليسرتس

ــر،  ــمى البط ــة تس ــاده حال ــس ، وتض ــط النف ــمي ضب ــى س ــال الغن وإن كان يف احت
وإن كان يف حــرب ومقاتلــة ســمي شــجاعة ويضــاده اجلبــن ، وإن كان يف كظــم الغيــظ 
والغضــب ســمي حلــًا ويضــاده التذمــر... وإن كان عــن فضــول العيــش ســمي زهــدًا 
ويضــاده احلــرص ، وإن كان صــربًا عــن قــدر يســر مــن احلظــوظ ســمي قناعــة ويضــاده 
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الــرش)39( .

ــًا  ــِمَع ُحْك ــدًا َس ــَم اللُ َعْب ــه : » َرِح ــرب بقول ــالم( الص ــه الس ــام )علي ــر اإلم ــد ذك وق
ــِه...«)40(. َة َوَفاتِ ــدَّ ــَوى ُع ــِه، والتَّْق ــَة َنَجاتِ ــْرَ َمطِيَّ ــَل الصَّ ــى،... َجَع َفَوَع

ف)الصــرب( قيمــة خلقيــة ومظهــر مــن مظاهــر الشــخصية اإلنســانية املؤمنــة، ُتعــرف 
بــه حقيقــة اإليــان وحســن اليقــن بــاهلل، والصــرب والتقــوى يف اإلســالم صنــوان ال 
ــه ، فمــن كانــت  ــم كلُّ واحــد منهــا إال بصاحب يفرتقــان ، أحدمهــا منــوط باآلخــر ال يت
التقــوى مقامــه كان الصــرب حالــه ، ومــن هنــا يكــون الصــرب أفضــل األحــوال مــن حيــث 
كانــت التقــوى أعــى املقامــات ، إذ األتقــى هــو األكــرم عنــد اهلل تعــاىل، واألكــرم عــى اهلل 
تعــاىل هــو األفضــل، وإْن كان كل يشء بــه وكل عمــل صالــح لــه وال يصــف اهلل تعــاىل 
عبــدًا وال يثنــي عليــه حتــى يبتليــه، فــإن صــرب وخــرج مــن البــالء ســليًا مدحــه ووصفــه 

وإاّل بــن لــه كذبــه ودعــواه)41(.

فقــد جتســدت وصيــة اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يف عهــده املبــارك ملالــك األشــرت 
ــداء  ــل ال ــر وحتم ــا خ ــل ب ــرأة والعم ــجاعة واجل ــه إىل الش ــه( بدعوت ــوان اهلل علي )رض
وعــدم االســتنامة إليــه، والصــرب بمراتبــه، وإخفــاء الزهــد، أي الزهــد يف ســبيل التظاهــر 
والزهــد يف القلــب مــع مواصلــة العمــل واجلهــاد، وهنيــه عــن اإلعجــاب بالنفــس وحــب 
ــه  ــة ســامية ورضورة الزمــة، فأن ــاء، وال تعــرض نفســك للهــالك إاّل أْن تقــي غاي الثن
أدخــل يف نطــاق املعاملــة النفســية، كل هــذه العهــود يتناوهلــا اإلنســان بينــه وبــن نفســه، 

وبن نفسه وبن اآلخر)42(.    

فقــد جتســدت تكامليــة القيــم بشــكلها النســقي والرتابطــي بحســب أمهيتهــا يف هــذه 
املقطوعــة مــن نــص العهــد املبــارك لإلمــام عــيل )عليــه الســالم( بصــورة خطــاب رســم 
ــا  ــه-( وتطبيقه ــك األشــرت-رضوان اهلل علي ــة )ملال ــه لوحــة اإلدارة واحلاكمي عــن طريق
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بمعيــة رعيتــه فيــا إذا حصــل االســتعداد الــذايت مــن الرعيــة، وإظهــار هــذه القيمــة هلــم 
يف ســلوك حكمــه متثــاًل ذاتيــًا ملنهــج القــرآن، وال مصطنعــًا بحســب الرغبــة واللــذة 
والشــهوة...وجعل هــذه القيــم مركــزًا مهــًا للتنشــئة االجتاعيــة حصيلتهــا أْن يتمثلهــا 

الفــرد لتصبــح منهجــه يف تشــكيل ذاتــه الســلوكية يف املجتمــع . 

ــة  ــط اجتاعي ــى ضواب ــاين وه ــلوك اإلنس ــات الس ــم موجه ــن أه ــد م ــم تع ألّن القي
ــط الســلوك املرغــوب والســلوك غــر املرغــوب)43(، إذ إّن الوعــى بقيمــة األشــياء  تضب
هــو بمثابــة رد فعــل إنســاين أو حركــة تبادليــة بــن عــامل األشــياء ووجودهــا الواقعــي مــن 
جهــة ، وبــن عــامل الــذات وظروفهــا االجتاعيــة مــن جهــة أخــرى)44(. وهــذا مــا خاطــب 
بــه اإلمــام )عليــه الســالم( العــام مــن النــاس باخلــاص منهــم متمثــاًل  بشــخص مالــك 
األشــرت )رضــوان اهلل عليــه( بتقبــل القيــم ومتثلهــا والعمــل بمضموهنــا يف احليــاة العامــة 

واخلاصــة.
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اخلامتة
)أهم النتائج واالستنتاجات(   

ــط . 1 ــة بنســق منتظــم مرتاب ــم اإلهلي ــه الســالم( منظومــة القي جســد اإلمــام عــيل )علي
الوظيفــة واألمهيــة، يف منهــج سياســته وإدارتــه يف توعيــة املجتمــع وإصالحــه، عــن 

طريــق مــا تضمنــه عهــده إىل مالــك األشــرت )رضــوان اهلل عليــه(.

اتســمت القيــم املتضمنــة يف وثيقــة العهــد املبــارك بشــمولية النســق مــن جهــة . 2
زمكانيتهــا، وأهدافهــا، ووظائفهــا، وحتفيــز الدافــع نحوهــا؛ ملــا حيملــه النــص 
مــن بالغــة عاليــة وأســلوب حياكــي الوجــدان، وينشــط الذاكــرة اإلدراكيــة للفــرد 

ــًا.  ــكلها ذاتي ــخصيته وتش ــاء ش ــادة بن بإع

 تتضــح أمهيــة النســق القيمــي  يف نــص العهــد املبــارك للفــرد يف اســتعداده عــى هتيئــة 3. 
ــه  ــاعدة يف إدارة حيات ــا أداة مس ــا، وجعله ــة ومتثله ــل القيم ــبة يف تقب ــة املناس التقني

العامــة واخلاصــة.

)التقــوى، والطاعــة، واجلهــاد، والعفــة، والصــرب، صفــات عليــا وهــي مــن صفــات 4. 
اهلل احلســنى ، وقــد جعلهــا مــن عــزم األمــور ، وأضــاف إليهــا يف القــرآن أكثــر 
ــًا . ــة دائ ــات منتج ــا صف ــاها، وجعله ــب وأس ــى املرات ــا، وأع ــات وأكربه الدرج

ــه الســالم( هــي املصــدر احلقيقــي الصــادق لقيــم . 5 تعــد شــخصية اإلمــام عــيل )علي
القــرآن؛ وهــذا مــا تضمنــه نــص عهــده املبــارك، مــن منهــج فكــري، وعلمــي، 
ودســتوري، وعلمــي، وتربــوي، يتمثلــه )العام/اخلــاص(، )املســلم/غر املســلم( 

ــان. ــكان وزم يف كل م
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الفصل االول
مدخل عام

مشكلة البحث    
مــن املعلــوم ان االنســان كائــن اجتاعــي عظيــم ومفضــل عنــد اهلل ســبحانه وتعــاىل. 
ــزة ، وقــد فــاق هبــا عــى مجيــع  ــارك وتعــاىل بجملــه مــن اخلصائــص املمي فقــد اكرمــه تب
ــات . وبذلــك اعتــى يف ســلم املراتــب والدرجــات اىل القمــه الرفيعــة  ــق والكائن اخلالئ
ْلنَاُهــْم ِف  ــا َبنـِـي آَدَم َوَحَ ْمنَ مــن التكريــم والتفضيــل . اســتنادا اىل قولــه تعــاىل َوَلَقــْد َكرَّ
َّــْن َخَلْقنـَـا َتْفِضياًلســورة  ْلنَاُهــْم َعــَى َكثـِـٍر مِّ ــَن الطَّيَِّبــاِت َوَفضَّ اْلــَرِّ َواْلَبْحــِر َوَرَزْقنَاُهــم مِّ

ــز: 1984( ــد العزي االرساء /70 )عب

ــه . فقــد  ــه واحلــرص علي ــة ب ويف ضــوء مــا تقــدم اهتــم االســالم باإلنســان والعناي
ــذ  ــه من ــث صان ــازع حي ــال من ــق وب ــيد اخلالئ ــه س ــان جعل ــان ب ــالم  باإلنس ــاط االس اح
ــا  ــم انتهائن ــباب ث ــوه والش ــة والفت ــرته الطفول ــروا بف ــا ، وم ــه جنين ــن ام ــوده يف بط وج
ــة  ــزوج . الزوج ــون )االب . االم . ال ــان ك ــالم باإلنس ــم االس ــد اهت ــيخوخة . فق بالش
. الشــباب . الفتــاه  . العامــل ، الطبيــب . املحامــي . املعلــم . القــايض . املجاهــد يف 
ــدة  ــن بالعقي ــذي يؤم ــه .اي ان ال ــش في ــذي يعي ــع ال ــه للمجتم ــدم خدمت ــبيل اهلل . يق س
اإلســالمية دون تفريــق وهــي االيــان ) بــاهلل ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم االخــر . 
والقــدر ، وكذلــك يقيــم الصــالة ويؤتــى الــزكاة ويصــوم شــهر رمضــان وحــج البيــت 
ــن  ــذي يفــرض عــى االبوي ــد ال ــد االنســان الوال ــه ســبيال . وكذلــك يري ان اســتطاع الي
ــب العنايــة والرعايــة والتكريــم والتقديــر واالحــرتام . فقــد حــدد مكانــه االب  واج

ــن .  ــر الوالدي ــك ب ــة ، وكذل ــزوج والزوج واالم او ال
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وكذلــك اكــد االســالم عــى االنســان اجلــار الــذي وجــب عليــه العنايــة باجلــار .يف 
تقديــم املعونــة لــه يف اوقــات الضيــق واحلاجــه . واالهتــام باإلنســان اليتيــم والضعيــف 
واملســكنن الــذي فقــد ابــه وامــه ، وكذلــك اكــد عــى االنســان العــامل الــذي يمثــل مركــز 
الصــدارة مــن حيــث التقديــر والعنايــة . وذلــك بــا حيمــل مــن علم ثاقــب ونظــرة وتفكر 
وتعظيــم اهــل العلــم وطالبيــه . واألنســان العامــل الــذي يعمــل بالعقيــدة اإلســالمية  يف 
اخلــر النافــع ، فيعمــل  بمصلحــه العامــة وليــس بمصلحتــه اخلاصــة وكذلــك االنســان 
املجاهــد الــذي جياهــد بالعلــم واللســان مــن خــالل الكلمــة الطيبــة واصــالح املجتمــع 

ويف تايــد الواجبــات املقدســة ضــد العــدو.

ــالم ( يف  ــه الس ــب ) علي ــن ايب طال ــيل اب ــن ع ــر املؤمن ــرة امل ــاءت س ــا ج ــن هن وم
ــا يقدمــه مــن خدمــات للمجتمــع االســالمي ،  ــا وروحــا   ي ــا وعل ــاء االنســان خلق بن
فاألمــام ) عليــه الســالم ( يريــد مــن االنســان قيــم فاضلــه تتمثــل باإلنســان العابــد الــذي 
يمتثــل للطاعــه واخلضــوع اىل اهلل ســبحانه وتعــاىل بمشــاعره وعاطفتــه . وان يكــون 
ــه  ــه املســلم بغــض النظــر عــن لغت ــدة اإلســالمية وحــب اخي ــه العقي ــا ترســخت ب واعي

ــا بينهــم . ــه او او قومــه الــذي حيي التــي ينطــق هبــا او جنســه الــذي ينتمــي الي

ــه الصــادق . وان اهلل  ــاءه وفــق ايان ــد األنســان املؤمــن الــذي يكــون بن وبذلــك يري
ــق  ــك تتحق ــد ذل ــان  وعن ــكان وزم ــادق يف كل م ــه الص ــه يف ايان ــاىل  مع ــبحانه وتع س
املضامــن . االســتقرار النفــي ومهــا تعــرض هــذا االنســان اىل مشــاكل او متاعــب او 
وســاوس اواوهــام ويبــدل ذلــك حياتــه مــن اخلــوف والقلــق اىل حالــه االمــن والســالم . 
ويشــعر االنســان بالتــايل بالســعادة واهلــاء اســتنادا اىل قولــه تعــاىل )الَِّذيــَن آَمنُــوْا َوَتْطَمئـِـنُّ 
ــم بِِذْكــِر اللِّ َألَ بِِذْكــِر اللِّ َتْطَمئِــنُّ اْلُقُلوُب}28{ســورة الرعــد/28 ) احليــال .صــر  ُقُلوهُبُ

ــرون:2014  (                  واخ



147اجلزء الثالث: احملور الرتبوي واألخالقي

أهمية البحث:
بنــاء شــخصيه قويــة العقيــدة ، قــوي يف الفكــر االســالمي ، متمســكة بتطبيــق القيــم . 1

األخالقيــة الفاضلــة يف مؤسســاتنا املختلفــة مقتديــه هبــذه القيــم يف عملهــا مســتقبال 
مســتمدة مــن منابــع القيــم اإلســالمية واهــل البيــت ) عليهــم الســالم ( جعــل هــذه 
ــا  ــا ورموزه ــتنر بقادهت ــي تس ــالمية الت ــه اإلس ــاء االم ــة يف بن ــوط عريض ــم خط القي

الدينيــة فــب بنــاء الفــرد واملجتمــع

ــر . 2 ــام ام ــا االم ــاء هب ــي ج ــة الت ــالمية الفاضل ــة اإلس ــم األخالقي ــى القي ــد ع التأكي
املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب ) عليــه الســالم ) القناعــة ، الكــرم ، العفــة ، األمانــة ، 
التأخــي ، اليقــن ، الكلــم الطيــب ، حماســبه النفــس ، التوبــة ،. طاعــه اهلل وتقــواه ، 

ــخ  ــدأ ، الشــكر ... ال ــات عــى املب الثب

لقــد اكــدت األهــداف الرتبويــة يف العــراق عــى رضوه بنــاء شــخصيه االنســان . 3
املتكاملــة . وان بنــاء شــخصيه االنســان تتأثــر بالعنــارص التأليــه ) الــروح . والنفــس 
ــؤدي اىل  ــات ي ــارص آو املكون ــذه العن ــل يف ه ــأي خل ــا . ف ــلبا او اجياب ــل ( س . والعق
ــتوى  ــة ومس ــة العمري ــا للمرحل ــك تبع ــان وذل ــخصيه االنس ــب ش ــف يف جوان ضع
االدراك واالســتيعاب والبيئــة املحيطــة بــه واالســس العقائديــة والفكريــة . كــا 
اكــدت عليهــا عــدة دراســات وبحــوث يف جمــال الرتبيــة وعلــم النفــس التــي حتدثــت 
ــا  ــا وضعفه ــا وقوهت ــكاهلا وخصائصه ــا واش ــخصية واناطه ــاء الش ــب بن ــن جوان ع

ــا :- ــخصية ومنه ــذه الش ــص ه ــن اخلصائ وم

• الشــخصية املتوازنــة : فهــي الشــخصية اإلجيابيــة املقبولــة عنــد اهلل والرســول والنــاس 	
والبــد للمســلم ان يتحــى هبــا ويلتــزم بثوابتهــا
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• ــف 	 ــداث واملواق ــع االح ــل م ــي تتفاع ــخصية الت ــي الش ــة :- فه ــخصية املتفاعل الش
ــتعجال ( او  ــور واالس ــان ) الته ــض االحي ــا يف بع ــا يصبه ــلب  مم ــاب او الس باإلجي

ــه ــا غامض ــخصية باهن ــذه الش ــف ه ــك وتوص ــن ذل ــده ع ــون بعي تك

• الشــخصية النتاجيــة : فهــي الشــخصية التــي تتحــرك حســب قوانــن  وســنن احليــاه 	
وتســتخدم كافــه عوامــل اخلــر يف ذاهتــا ألجــل الوصــول اىل أهــداف إنتاجيــه حســب 

الطلــب والغايــة

• الشــخصية املرنــة : فهــي الشــخصية التــي تتصــف باملرونــة واجلذابــة ومتتلك اســاليب 	
التعامــل والتفاعــل والتكييــف وهلــا القــدرة عــى التخطيــط الواعــي  والناجــح 
والتعامــل مــع كافــه الظــروف وهلــا القــدرة عــى بالتغــر االجيــايب يف مواجهــه 

الصدمــات واملفاجئــات. )اخلاقــان  :2011  (

ــران . 1 ــية ) الق ــا األساس ــن منابعه ــة م ــالمية الفاضل ــة اإلس ــم األخالقي ــتنباط القي اس
الكريــم والســرة النبويــة املطهــرة والعــرتة الطاهــرة ويقــف يف مقدمــة ذلــك ســيدنا 

ــه الســالم( ــا االمــام امــر املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب ) علي ومولن

ان القيــم األخالقيــة الفاضلــة تشــكل ركينــا اساســيا يف بنــاء الشــخصية الســوية . 2
اإلســالمية ألهنــا تتمثــل يف تنظيــم املجتمــع وهــي مصدر ســعادة االنســان واســتقامته 

ــٍق َعظِيٍمســورة القلــم /4  ــَك َلَعــى ُخُل ، اســتنادا اىل قولــه تعــاىل َوإِنَّ

ــول . 3 ــتنادا اىل ق ــالم . اس ــم االس ــرا يف نظ ــا دور كب ــة هل ــة الفاضل ــم األخالقي ان القي
الرســول حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه(  ) انــا بعثــت ل تتــم مــكارم الخــالق ( فهــي 

تــرض بكــال الديــن والســعادة النفســية يف عــامل الدنيــا واالخــر 

متكــن املجتمــع ومؤسســاته االخــرى ان تغــرس هــذه القيــم قــوال وســلوكا  وهــي . 4
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ــد  ــس . اجل ــة بالنف ــار . الثق ــة . االيث ــة . املحب ــدل . األمان ــة . الع ــدق . الرمح ) الص
ــه  ــذي يواج ــم ال ــد املتعل ــن املجاه ــان املؤم ــاء االنس ــاهم يف بن ــا تس ــل  كله يف العم

ــجام ــل واالنس ــتقامة والتفاع ــى االس ــم ع ــادل القائ ــلوك  الع ــكالته بس مش

أهداف البحث:
هيدف البحث اإلجابة عى األسئلة األتية:

التعــرف عــى القيــم األخالقيــة اإلســالمية الفاضلــة يف بنــاء االنســان وخدمــة . 1
الفلســفة اإلســالمية  املجتمــع االســالمي املوحــد يف 

التعــرف عــى القيــم األخالقيــة اإلســالمية الفاضلــة يف بنــاء االنســان يف ضــوء ســرة . 2
امــر املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب )عليــه الســالم (

توظيــف القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف ضــوء ســرة امــر املؤمنــن عــيل ابــن ايب . 3
طالــب )عليــه الســالم ( يف خدمــة املجتمــع االســالمي

توظيــف القيــم األخالقيــة اإلســالمية الفاضلــة يف ضــوء ســرة امــر املؤمنــن عــيل . 4
ــه الســالم ( يف املناهــج الدراســية اجلامعيــة مســتقبال ابــن ايب طالــب )علي

حدود البحث:
يقترص حدود البحث عى األدبيات اآلتية:

أ االدبيــات التــي تناولــت موضــوع القيــم األخالقيــة اإلســالمية الفاضلــة واملنشــورة 	-
يف األدبيــات حتــى عــام 2017 

االدبيــات التــي تناولــت ســرة أمــر املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب )عليــه الســالم( يف 	-أ
بنــاء االنســان واملجتمــع االســالمي املوحــد املنشــورة حتــى عــام 2017 
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حتديد املصطلحات:
سيتم تديد املصطلحات اآلتية وهي:- 

أوال:- الدور:  ويعرف بعدة تعاريف منها:

أ ــي 	- ــمية والت ــص الرس ــكلها اخلصائ ــلوك تش ــن الس ــة م ــاط معين ــات ألن ــو توقع وه
حيددهــا الفــرد او اجلاعــة  ) قمــر:2005 (                                                                         

يعرفــه مذكــور ، هــو وضــع اجتاعــي ترتبــط بــه جمموعــة مــن اخلصائــص الشــخصية 	-أ
وجمموعــة مــن رضوب النشــاط التــي يعــزو اليهــا القائــم هبــا واملجتمــع معــا 

جمموعــة مــن االفعــال املكتســبة التــي يؤمــن هبــا شــخص يف موقــف تفاعــيل اجتاعــي       	-أ
) مذكــور :1975  (                                                                         

ويعــرف اجرائيــا ) هــو ســلوك متوقــع تقــوم بــه الســرة امــر املؤمنــن عــيل ابــن ايب 	-أ
طالــب ) عليــه الســالم ( يف ضــوء القيــم األخالقيــة الفاضلــة لبنــاء االنســان وخدمــة 

املجتمــع االســالمي  وتضمينهــا يف املناهــج الدراســية اجلامعيــة 

ثانيا :- القيم األخالقية الفاضلة:

   1- القيم :-  وتعرف القيم بعدة تعاريف  بجانبها النظري والعميل 

القيم املادية هي كاملعادن النفيسة .أ- 

القيم املعنوية وهي االستقامة وحسن السمعة.ب- 

القيــم ف نظــر علــاء الجتاع-هــي حقائــق تعــرب عــن الرتكيــب االجتاعــي ج- 
ــروه  ــا. )الن ــداف م ــول اه ــة الوص ــا بغي ــى تطبيقه ــات ع ــراد واجلاع ــد االف يعتم
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جــي:1990(.

عرفهــا اخلــوري :-هــي القواعــد والســلوك التــي يســتطيع النــاس مــن خالهلــا د- 
)خــوري:1983(. ترصفاهتــم  وجيربــوا  اماهلــم  يســتمد  ان  وبواســطتها 

ــه وتســعى املدرســة اىل ترســيخه ه-  هــو كل مفهــوم او موضــوع او هــدف مرغــوب في
وجعلــه ســلوكا ممارســا مطلوبــة حتقيــق ، وهــذه القيــم، عــى انواهــا ) وطنيــه ، قوميــه 

، انســانيه ( ) وزارة الربيــة العراقيــة: 1992(

ــر يف و-  ــا ويؤث ــع م ــه جمتم ــن ب ــا يؤم ــى كل م ــم ع ــار للحك ــي معي ــان :-ه ــا كنع  عرفه
ســلوك أفــراده حيــث يمكــن خالهلــا احلكــم عــى شــخصية الفــرد، مــن حيــث صــدق 
االنتــاء نحــو املجتمــع لــكل افــكاره ومعتقداتــه واهدافــه وطموحاتــه . وقــد تكــون 

هــذه القيــم اجيابيــه او ســلبيه ) كنعــان : 1999 (

ــا والســلوك ز-  ــل العلي ــادئ والقواعــد واملث ــا :- جمموعــه املب ويعرفهــا الباحــث اجرائي
ــي اكــد عليهــا االمــام  ــة املطهــرة والت ــم والســنه النبوي واملســتمدة مــن القــران الكري
ــتمدوا  ــا ان يس ــن خالهل ــاس م ــتطيع الن ــي يس ــالم ( الت ــه الس ــى ) علي ــن املجتب احلس

ــا   ــة منه ــيا الرتبوي ــة والس ــاه العام ــلوكهم يف احلي ــم وس ــوا ترصفاهت ــم ويزن اماهل

        2-: الخالق :-.وتعرف بعدة تعاريف: بجانبها النظري والعميل :-

أ العــادات 	- الــذي يتضمــن  الســلوكي  الفعــل  عرفهــا مهــدي واخــرون :-هــي 
واخــرون:2002(. )مهــدي  مــا.  جمتمــع  يف  املرعيــة  واملثــل  واآلداب  والتقاليــد 

أ )عبــد 	- احليــاة  يف  االنســان  يســلكه  الــذي  الســلوك  عبدالعزيز:-هــي  عرفهــا 
      )1981 العزيــز:
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أ يعرفهــا الباحــث اجرائيــا :- هــي الفعــل الســلوكي الــذي يتضمــن العــادات 	-
ــن  ــان م ــلكه االنس ــذي يس ــا . وال ــع م ــة يف جمتم ــل املرعي ــد واآلداب واملث والتقالي
خــالل حياتــه العامــة والتــي تســاير املعايــر االجتاعيــة يف املجتمــع الــذي يعيــش 
ــة  ــة والرتبي ــئة االجتاعي ــالل التنش ــن خ ــر م ــن ان تظه ــي يمك ــان والت ــه االنس في

ــاة  ــي للحي ــون الطبيع ــن والقان ــب بالدي وهتذي

 3- : القيم األخالقية :-وتعرف بعدة تعاريف: بجانبها النظري والعميل :-

أ ــا 	. ــداف العلي ــر وااله ــد واملعاي ــادات والتقالي ــن الع ــه م ــا جمموع ــد ) باهن ــا امح عرفه
التــي يؤمــن هبــا املجتمــع وتعمــل عــى تنظيــم احليــاه االجتاعيــة وتوجيــه الســلوك 
االخالقــي نحــو وجهــه اخلــر والفضيلــة ودرء االخطــار واملشــكالت التــي تواجــه 

ــركات : 1982 ( ــع ) ب املجتم

عرفهــا الطهطــاوي:- باهنــا ) جمموعــه املبــادئ والقواعــد واملثــل العليــا التــي يؤمــن 	.أ
ــه اعاهلــم  ــون ب ــا يزن ــا بينهــم ويتخــذون منهــا ميزان ــاس ويتفقــون عليهــا في هبــا الن

ــاوي :1996 ( ــة: )الطهط ــة واملعنوي ــم املادي ــون ترصفاهت وحيكم

ج- وعرفهــا الباحــث : باهنــا جمموعــه املبــادي والقواعــد واملثــل العليــا التــي يؤمــن هبــا 
املجتمــع واملســتمدة مــن القــران الكريــم واحاديــث الرســول حممــد )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( والتــي اكــد عليهــا امــر املؤمنــن االمــام عيل بــن ايب طالــب ) عليه الســالم(  يف 
بنــاء االنســان خلدمــة املجتمــع االســالمي وتوظيفهــا يف املناهــج الدراســية اجلامعيــة 

مســتقبال .
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     ثالثا:- امري املؤمنني علي ابن ابي طالب ) عليه السالم ( 
ــه الســالم ( شــخصيه عظيمــه ال  ــن ايب طالــب امــر املؤمنــن ) علي وهــو االمــام عــيل ب
ــه للنــاس كافــه  نســتمد منهــا  تنحــرص عــى املســلمن فحســب بــل هــي شــخصيه عاملي

ــاه  ــرب يف احلي دروس وع

  ولــد االمــام يف )13( مــن شــهر رجــب عــام 23 قبــل اهلجــرة النبويــة الرشيفــة ، وقــد 
قــدر لــه ان يولــد يف بيــت اهلل احلــرام واحتضنــه ابــن عمــه الرســول االعظــم حممــد )صــى 
ــاىل  ــبحانه وتع ــه اهلل س ــا بعث ــه عندم ــن علم ــداه م ــد غ ــره  فق ــذ صغ ــه( من ــه وآل اهلل علي
، فكانــت حياتــه مشــرتكه مــع حيــاة الرســول حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( فــكان 
ــد يف  ــاه جماه ــارش حي ــد ع ــة ، وق ــة واملنزل ــذه املكان ــق ه ــي يلي ــدة الت ــخصية الوحي الش
ســبيل نــرش االســالم واحلفــاظ عليــه حتــى قتــل مظلومــا شــهيدا املحــراب عــى يــد اشــق 
االشــقياء عبــد الرمحــن ابــن ملجــم يف )19( مــن شــهر رمضــان ســنه )40هـــ(    )ســوادي 

)2010 :

   مــن املعلــوم ان الديــن االســالمي ، هــو ديــن االخــالق الكريمــة ، واملثــل العليــا ويف 
هــذا الصــدد يقــول االمــام امــر املؤمنــن )عليــه الســالم( ))لــو كنــا ل نرجــو جنــة ول 
ــا ان نطلــب مــكارم الخــالق ، فأهنــا  ــكان ينبغــي لن ــا ل ــا ول عقاب ــارا ول ثواب نخشــى ن

تــدل عــى ســبيل الناجــح (

   رابعا:- البناء - )Structure( وتعرف نظريا 
أ ــة بحيــث تكــون كل ظاهــرة فيهــا تابعــه 	- هــو الــكل املؤلــف مــن الظواهــر املتضامن

ــم نســبيا تســر  ــم دائ ــارة اخــرة وهــو ) تنظي ــة هبــا ، بعب للظواهــر االخــرى ومتعلق
ــال )  ــذ ، فيق ــذي يتخ ــاط ال ــوع النش ــه بن ــذ نمط ــومه ويتخ ــرق مرس ــزاؤه يف ط اج
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ــدوي: 1977( ــي ( )ب ــاء االجتاع ــي ، البن ــاء الطبق البن

ــى 	-أ ــالع ع ــن االط ــوات تتضم ــراءات وخط ــه اج ــو جمموع ــا :- ه ــرف اجرائي ويع
ــع  ــة املجتم ــان خلدم ــاء االنس ــوم  بن ــم مفه ــتنباط مفاهي ــم اس ــابقة ث ــات الس االدبي
االســالمي املوحــد يف ضــوء القيــم األخالقيــة اإلســالمية الفاضلــة يف ضــوء ســرة 
امــر املؤمنــن االمــام عــيل ابــن ايب طالــب ) عليــه الســالم ( وتوظيفهــا يف املناهــج 

ــتقبال ــة مس ــية اجلامعي الدراس

 خامسا: بناء الشخصية :
وتعرف بعدة تعاريف بجانبها النظري والعميل :-

ــي  ــي ) ه ــة وه ــف املختلف ــدة تعاري ــه 1937بع ــورت )Allport( يف كتاب ــا الب أ - عرفه
تنظيــم ديناميكــي يمكــن داخــل الفــرد مــن تنظيــم كل االجهــزة ، النفســية واجلســمية 

التــي متــىء عــى الفــرد طابعــه اخلــاص يف التكييــف  مــع بيئتــه .

ب- عرفتهــا وهــي جمموعه االســتعدادات والقــدرات ) العقلية + اجلســمية + الوجدانية 
+ املهاريــة + االجتاعيــة ( التــي متيــزه عــن بقيــه االخرين ) هنــاء :1985  (   

ج- يعــرف الباحــث اجرائيــا :- وهــي جمموعــه مــن القــدرات واالســتعدادات وامليــول 
واالجتاهــات واملعلومــات واالفــكار  وقيــم أخالقيــة التــي اكــد عليهــا امــر املؤمنــن 
االمــام عــيل ابــن ايب طالــب ) عليــه الســالم ( يف بنــاء الشــخصية اإلســالمية خلدمــة 

املجتمــع االســالمي وتوظيفهــا يف املناهــج الدراســية اجلامعيــة مســتقبال الرتبــوي

   سادسا:- اجملتمع :
بصــورة عامــه:- ) بانــه جمموعــه مــن االفــراد يعشــون فــوق بقعــه معينــه مــن االرض 
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ويتســمون بالتعــاون والتضامــن ويربطهــم تــراث ثقــايف معــن ولدهيــم احســاس باالنتاء 
والــوالء ملجتمعهــم ويكونــوا جمموعــه مــن مؤسســات تقــدم هلــم خدمــات حتقيــق اشــباع 
حاجاهتــم وهلــم تنظيــم مــن العالقــات االجتاعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة مكونــن 

حضــارة انســانية ) نــاص : 1983 (                                                                                           

   سابعا:-  اجملتمع االسالمي املوحد 
ــارب  ــه حت ــه هادف ــانيه وعلمي ــاله انس ــل رس ــذي حيم ــا :- ال ــه اجرائي ــن تعرف ويمك
األميــه واجلهــل واملــرض والتخلــف والفســاد بــكل اشــكاله ، ويؤمــن افــراده بالتطورات 
واملســتجدات احلديثــة يف بنــاء املجتمــع االنســاين ، كــا يؤمــن بالقيــم األخالقيــة الفاضلــة 
ــول االخــر،  ــة ، التســامح ، والتعايــش الســلمي ، احلــوار وقب العــدل ، املســاواة ، احلري
ــة  ــعب واللغ ــألرض والش ــة ل ــدة الوطني ــراده بالوح ــن اف ــك يؤم ــال ، وكذل ــوال وفع ق
واهلويــة واالنتــاء والــوالء احلقيقــي لالمــه يف متســك املجتمــع .اي املجتمــع الــذي 
يطبــق مبــادى االســالم والرشيعــة اإلســالمية القائــم عــى االيــان بــاهلل الواحــد وكتبــه 
ورســله واليــوم االخــر واالمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر واجلهــاد يف ســبيله االيــان 
ــار حــق ، والبعــث حــق ، واداء الصــالة والصــوم  ــة حــق والن بالقضــاء والقــدر ، واجلن
واحلــج والــزكاة ومحايــه اجلــار والفقــراء واملســاكن اي العامــل بكتــاب اهلل وســنه رســوله 
الكريــم واهــل بيتــه االطهــار وتســمو فيــه كل القيــم األخالقيــة الفاضلــة  ،  بعيــدا عــن 

الرسقــة والقتــل ورشب اخلمــر وامليــرس ، الفســاد بــكل اشــكاله ، اي املجتمــع  

ويف ضــوء مــا تقــدم ، ان املجتمــع االســالمي املوحــد يســتمد اصولــه مــن )القــران 
ــن  ــب م ــذا يطل ــالم ( وه ــم الس ــت ) عليه ــل البي ــرة واه ــة املطه ــنة النبوي ــم والس الكري
املجتمــع االســالمي تطبيــق مبــادى االســالم النظريــة والعمليــة التــي تبــدا مــن اآلرسة 
ــك  ــة وبذل ــية واالقتصادي ــة والسياس ــة والثقافي ــات االجتاعي ــه املؤسس ــة وبقي واملدرس
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تنعكــس عــى ســلوكيات افــراده يف التعامــل مــع االخريــن ســواء يف االســواق ، الشــارع 
، اجلامعــة ، اإلدارة ، اي كيــف حيــب البعــض البعــض ، وكيــف يقــدم مصلحتــه الوطــن 
ــة والعشــائرية  ــة والفئوي ــة العنرصي ــز والتفرق ــدا عــن التميي ــه بعي والعامــة عــى مصلحت
والقوميــة والتعصــب لــكل اشــكاله ، اي دون متييــز بــن اللــون واجلنــس والديــن 

ــب ــة واملذه والقومي

  ثامنا:- املنهج  الدراسي:
ويعرف بعدة تعاريف  

• ــى 	 ــة ع ــتعمل املدرس ــي س ــم الت ــداف التعل ــف اه ــه تص ــة مكتوب ــه تربوي ــو وثيق وه
حتقيقيهــا لــدى التالميــذ مــع مــا يناســبها مــن  معــارف واخلــربات واألنشــطة الرتبوية 

ــة ) الزبيــدي: 2010 (  والتعليمي

• ــواء 	 ــة س ــا املدرس ــي ختططه ــربات الت ــع اخل ــو مجي ــا :-وه ــث اجرائي ــه الباح ويعرف
ــة  ــخصيه متكامل ــاء ش ــلوكهم ألبن ــل س ــد تعدي ــا بقص ــة او خارجه ــل املدرس داخ
يف جوانبهــا العقليــة واجلســمية والوجدانيــة واملهاريــه واالجتاعيــة طبقــا للفلســفة 
الرتبويــة للبلــد لتعزيــز مفهــوم القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف بنــاء االنســان واملجتمع 

يف ضــوء ســرة امــر  املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب ) عليــه الســالم (

   منهجية البحث:

اعتمــد الباحــث عــى املنهــج البحــث الوصفــي التحليــيل لألدبيــات املرتبطــة بالقيــم 
ــاء االنســان خلدمــة املجتمــع يف ضــوء ســرة امــر  األخالقيــة اإلســالمية الفاضلــة يف بن
املؤمنــن االمــام عــيل ابــن ايب طالــب ) عليــه الســالم ( وتوظيفيهــا يف املناهــج الدراســية 

اجلامعيــة 
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الفصل الثاني
التعــرف على القيــم األخالقية اإلســالمية الفاضلــة يف بناء 

االنســان واجملتمع االسالمي املوحد
إن التعــرف عــى القيــم األخالقيــة اإلســالمية يف بنــاء اإلنســان واملجتمع اإلســالمي 

ــمل املوحد يش

طبيعة القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة :-
مــن املعلــوم ان مصــدر القيــم األخالقيــة الفاضلــة مســتمده نمــت القــران الكريــم 
واحاديــث الرســول حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( واهــل البيــت ) عليهــم الســالم (  لــذا 
عــى كل مســلم مؤمــن ان يتمســك هبــذه القيــم األخالقيــة الفاضلــة وجيســدها يف عملــه 
ُســوُل َفُخــُذوُه َوَمــا هَنَاُكــْم َعنْــُه  وســلوكه اليومــي اســتنادا اىل قولــه تعــاىل  وَمــا آَتاُكــُم الرَّ

ــرش / 7  ــورة احل ــاِب س ــِديُد اْلِعَق ــوا اللََّ إِنَّ اللََّ َش ُق ــوا َواتَّ َفانَتُه

 وبذلــك يعــد القــران الكريــم املصــدر االســايس لإلســالم يف اســتنباط القيــم األخالقيــة 
ــيل  ــق الفع ــلمن التطبي ــن املس ــب م ــي يطل ــم والت ــران الكري ــي وردت يف الق ــي الت وه
ــة  ــج الرتبوي ــيا املناه ــة والس ــا يف الرتبي ــا وتطبيقه ــن نقله ــا ورده ، ويمك ــلوكي مل والس
اإلســالمية ألجــل احلفــاظ عــى وحــده االمــه اإلســالمية ووحدهتــا الفكريــة والثقافيــة 

اهميه القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة:
وعليه فان امهيه القيم األخالقية اإلسالمية تكمن ب- 

ــق اهلل 	-أ ــة ح ــه ( وبتأدي ــان ورب ــن ) االنس ــه ب ــات طيبي ــه عالق ــتهدف اىل اقام ــا  تس اهن
ــة  ــادات الواجب ــه يف اداء العب ــره ونواهي ــزام بأوام ــاىل وااللت ــبحانه وتع س
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اهنــا تســتهدف اقامــه عالقــات طيبــه بــن ) االنســان والنــاس ( لــذا جيــب ان يلتــزم 	-أ
كل واحــد بواجباتــه اجتــاه االخــر . هيــدف البحــث اإلجابــة عــى األســئلة األتيــة :- 

التعــرف عــى القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف بنــاء االنســان يف ضــوء ســرة امــر 	-أ
املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب ) عليــه الســالم (

توظيــف القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف ضــوء ســرة امــر املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالب 	-أ
) عليــه الســالم (  يف خدمــة املجتمــع االســالمي 

توظيــف القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف ضــوء ســر امــر املؤمنــن عــيل ايب اب طالــب 	-أ
) عليــه الســالم ( فبــي بنــاء املناهــج الدراســية اجلامعيــة مســتقبال 

اهنــا تســتهدف يف اقامــه عالقــاه طيبيــه ]يــن االنســان ونفســه ( ومــا مطلــوب ان 	-أ
ــن  ــده ع ــه ويبع ــن ذات ــا ع ــعره بالرض ــر يش ــب وضم ــل وواج ــن عم ــه م ــض ب ينه
التوتــرات النفســية والعقــد وحــل حملهــا االيــان بالديــن وممارســه الشــعائر وبذلــك 

ــر                                 ــق اخل حيق

خصائص القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة :- 
 مــن املعلــوم ان القيــم األخالقيــة اإلســالمية يف الديــن االســالمي هــي حقائــق مطلقــه 
ــت )  ــل البي ــد ) ص( واه ــول حمم ــرة الرس ــم  وس ــران الكري ــن الق ــتمده م ــا مس ألهن
عليهــم الســالم (  فهــي تســتهدف يف بنــاء االنســان املســلم الســوي وكذلــك املجتمــع 

االســالمي معــا

وان خصائص القيم األخالقية اإلسالمية هي :- 
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• اهنــا مطلقــه وثابتــه وليســت نســبيه : وهــي بذلــك ال تتغــر وال تتبــدل  فهــي تــدور 	
يف اطــار حيــاه الفــرد واملجتمــع بالثبــات 

• مصادرهــا الوحــي اللــي :- فهــي مســتمده مــن القران الكريــم واحاديث الرســول 	
حممــد ) ص( واهــل البيــت ) عليهــم الســالم ( . فهــي ال ختضــع للتجريــب وتبــي 
ــا للتأكــد مــن صدقهــا . اي فهــي صادقــه ال حتتــاج اىل التصديــق او  ان ختتــرب علمي

تصويــب 

• موضوعيــه وليســت ذاتيــه : اي ال ختضــع للتأويــل الفــردي وال ملزجــه واالهــواء. 	
ــع  ــق مــارب ومناف ــه لتحقي ــر بالظــروف واالحــوال ، وال تكــون مطي وهــي ال تتأث

اخــرى 

• عــى 	 االيــان  يقــف  التــي  الروحيــة  القيــم   ( بــن  ومتــوازن  ثابــت  ســلم  لــا 
راســها ( وبــن القيــم املاديــة التــي ينــم تفســرها بعــده تفســرات يف التطبيــق 
ــاس                                                                                  ــع الن ــه م ــه وعالقت ــع نفس ــه م ــه وعالقت ــع رب ــرد م ــه الف ــع عالق ــجم م وتنس

 )  2012 وييــى  )الســدي 

 القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة ودورها يف بناء ) االنسان واجملتمع (:
  لقــد اهتــم االســالم باجلانــب القيــم واالخالقــي لإلنســان واملجتمــع معــا . حيــث 
ورد يف القــران الكريــم ) 1504 (  مفهــوم اخالقــي ومــا يتصــل باألخــالق والقيم ســواء 
باجلانــب النظــري او العمــيل ويمثــل القيــم األخالقيــة يف القــران الكريــم ) ربــع القــران 
ــه  ــى اهلل علي ــد )ص ــم حمم ــه الكري ــى نبي ــى ع ــبحانه وتع ــى اهلل س ــك اثن ــم ( وبذل الكري
ــول  ــد الرس ــك اك ــم /4 وكذل ــورة القل ــٍم س ــٍق َعظِي ــى ُخُل ــَك َلَع ــه َوإِنَّ ــه( بقول وآل
حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى االخــالق بقولــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( )إنــا بعثــت 
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ألتتــم مــكارم الخــالق( 

ــل (  ــول والفع ــا )الق ــن ع ــالق بجانب ــر اىل االخ ــالم نظ ــدم ان االس ــا تق ــوء م  ويف ض
ــْم َجنَّــاُت  ــاِت َكاَنــْت َلُ احِلَ اســتنادا اىل قولــه تعــاىل إِنَّ الَِّذيــَن آَمنُــوا َوَعِمُلــوا الصَّ

 107  / الكهــف  ســورة    ُنــُزلً اْلِفــْرَدْوِس 

وبنــاء عــى مــا تقــدم ان نظــرة  االســالم اىل القيــم األخالقيــة نظــرة شــموليه ) لإلنســان 
ــد  ــول حمم ــث الرس ــران واحادي ــن الق ــتمده م ــي مس ــون  وه ــك للك ــع ( وكذل واملجتم
)صــى اهلل عليــه وآلــه( واهــل بيتــه االطهــار بنظــرة تقديــس والعمــل والعبــادة والرتابــط 
بــن ) الفــرد واملجتمــع واملعرفــة ( وهــي مصــدر الترشيــع القــرآين ضمــن الرشيعــة 

اإلســالمية    ) الزبيــدي :2018(                                                                                 

لقــد اكــد الديــن االســالمي عــى جمموعــه مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة والتــي هلــا دور 
ــاء ) االنســان واملجتمــع ( انظــر اىل اجلــدول رقــم ) 1(   يمثــل جمموعــه مــن  كبــر يف بن

القيــم األخالقيــة  اإلســالمية وهــي

القيم األخالقية السالمية الفاضلة
الصفح النصح واملوعظةالستقامةالقوة واليانالخالص لل تعاىل

والتجاوز 
عن السيئات

قضاء حوائج العدل واملساواةالتواضع
الناس

التعاون ترك الضن والسوء
والتكافل

الصالح بن الوفاء بالعهد
الناس

احرام الديان 
والشعائر

الصرالرحة بن املؤمنن

احلياءاملشاورة ف المورتمل املسؤوليةاألمانةحسن الكالم
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العطف عى 
اليتامى واملساكن

العتزاز باللغة

الخــالص لل تعــاىل:-   :-قــال ســبحانه وتعــاىل َوَلَقــْد ُأوِحــَي إَِلْيــَك َوإىَِل الَِّذيــَن . 1
ــورة  ــَن  س ي اِسِ ــَن اخْلَ ــنَّ ِم ــَك َوَلَتُكوَن ــنَّ َعَمُل ــَت َلَيْحَبَط ْك ــْن َأرْشَ ــَك َلئِ ــْن َقْبلِ ِم

الزمــر / 65 ((

القــوة واليــان :- قــال الل ســبحانه وتعــاىل: انَّ َخــْرَ َمــِن اْســَتْأَجْرَت اْلَقــِويُّ . 2
اأْلَِمــُن ســورة القصــص / 26((

ــَتَقاُموا . 3 ــمَّ اْس ــا اللَُّ ُث نَ ــوا َربُّ ــَن َقاُل ــاىل انَّ الَِّذي ــبحانه وتع ــال الل س ــتقامة :- ق الس
  نَّــِة الَّتـِـي ُكنُتــْم ُتوَعُدوَن وا بِاْلَ َزُنــوا َوَأْبــِرُ اُفــوا َوَل َتْ ُل َعَلْيِهــُم امْلَاَلئَِكــُة َألَّ َتَ َتَتنَــزَّ

 30  / فصلــت  ســورة 

ــْا َلُكــْم . 4 ُغُكــْم ِرَســالِت َربِّ َوَأَن النصــح واملوعظــة  :-قــال الل ســبحانه وتعــاىل ُأَبلِّ
َناِصــٌح َأِمــٌن   ســورة العــراف 

ــيَِّئٍة . 5 ــَزاء َس ــاىل َوَج ــبحانه وتع ــال الل س ــيئات :-( ق ــن الس ــاوز ع ــح والتج الصف
ــورة  ــَن   س ــبُّ الظَّاملِِ ــُه َل ُيِ ــَى اللَِّ إِنَّ ــُرُه َع ــَح َفَأْج ــا َوَأْصَل ــْن َعَف ــا َفَم ْثُلَه ــيَِّئٌة مِّ َس

الشــورى / 40 

ــِرَق . 6 ــَك َلــن َتْ التواضــع :-قــال الل ســبحانه وتعــاىل َولَ َتـْـِش ِف األَْرِض َمَرحــًا إِنَّ
  ــَك َمْكُروهــًا َبــاَل ُطــولً* ُكلُّ َذلِــَك َكاَن َســيٍُّئُه ِعنْــَد َربِّ األَْرَض َوَلــن َتْبُلــَغ اْلِ

ســور الساء  / 37 -38 

ــاِن . 7 ــْدِل َواِلْحَس ــُر بِاْلَع ــاىل إِنَّ اللَّ َيْأُم ــبحانه وتع ــال الل س ــاواة :- ق ــدل واملس الع
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ُكــْم  َلَعلَّ َيِعُظُكــْم  َواْلَبْغــِي  َوامْلُنَكــِر  اْلَفْحَشــاء  َعــِن  َوَينَْهــى  اْلُقْرَبــى  ِذي  َوإِيَتــاء 
ــُروَن  ســورة النحــل / 90  َتَذكَّ

ــْم . 8 ــَت َلُ ــَن اللِّ لِن ــٍة مِّ ــَا َرْحَ قضــاء حوائــج النــاس:-  قــال الل ســبحانه وتعــاىل َفبِ
ــْم  ــَك َفاْعــُف َعنُْهــْم َواْســَتْغِفْر َلُ ــوْا ِمــْن َحْولِ َوَلــْو ُكنــَت َفّظــًا َغلِيــَظ اْلَقْلــِب لَنَفضُّ
ــا  ــَن  فب لِ ــبُّ امْلَُتَوكِّ ــَى اللِّ إِنَّ اللَّ ُيِ ْل َع ــَوكَّ ــَت َفَت ــإَِذا َعَزْم ــِر َف ــاِوْرُهْم ِف األَْم َوَش

رحــه مــن ربــك(  ســورة ال عمــران / 159 

ــَخْر . 9 ــوا َل َيْس ــَن آَمنُ ــا الَِّذي َ ــا َأيُّ ــاىل َي ــبحانه وتع ــال الل س ــن –: ق ــرام الخري اح
َســاء َعَســى َأن َيُكــنَّ  ــن نِّ ــاء مِّ ــْم َوَل نَِس نُْه ــوا َخــْرًا مِّ ــْوٍم َعَســى َأن َيُكوُن ــن َق ــوٌم مِّ َق
نُْهــنَّ َوَل َتْلِمــُزوا َأنُفَســُكْم َوَل َتنَاَبــُزوا بِاأْلَْلَقــاِب بِْئــَس اِلْســُم اْلُفُســوُق َبْعــَد  َخــْرًا مِّ

ــوَن  ســورة احلجــرات /11  ــُم الظَّاملُِ ــَك ُه ــْب َفُأْوَلئِ ْ َيُت ــن لَّ ــَاِن َوَم ي اْلِ

ــوا . 10 ــوا اْجَتنُِب ــَن آَمنُ ــا الَِّذي َ ــا َأيُّ ــاىل َي ــبحانه وتع ــال الل س ــوء:- ق ــن والس ــرك الض ت
ْعُضُكــم َبْعضــًا َأُيِبُّ  ُســوا َوَل َيْغَتــب بَّ سَّ ــَن الظَّــنِّ إِنَّ َبْعــَض الظَّــنِّ إِْثــٌم َوَل َتَ َكثـِـرًا مِّ
   ــٌم ِحي اٌب رَّ ــوَّ ــوا اللََّ إِنَّ اللََّ َت ُق ــوُه َواتَّ ــًا َفَكِرْهُتُم ــِه َمْيت ــَم َأِخي ــْأُكَل حَلْ ــْم َأن َي َأَحُدُك

ســورة احلجــرات / 12

التعــاون والتكافــل :- ))قــال الل ســبحانه وتعــاىل وَتَعاَوُنــوْا َعــَى اْلــرِّ َوالتَّْقــَوى . 11
ُقــوْا اللَّ إِنَّ اللَّ َشــِديُد اْلِعَقــاِب  ســورة  َولَ َتَعاَوُنــوْا َعــَى اِلْثــِم َواْلُعــْدَواِن َواتَّ

ــدة/ 2  املائ

َكاَن . 12 اْلَعْهــَد  إِنَّ  بِاْلَعْهــِد  َوَأْوُفــوْا  وتعــاىل  ســبحانه  الل  بالعهد:-قــال  الوفــاء 
 34  / الساء  ســورة   ًَمْســُؤول
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ــَا امْلُْؤِمنُــوَن إِْخــَوٌة َفَأْصلُِحوا . 13 الصــالح بــن النــاس :. قــال الل ســبحانه وتعــاىل : إِنَّ
ــوَن ســورة احلجرات / 10  ُكــْم ُتْرَحُ ُقــوا اللََّ َلَعلَّ َبــْنَ َأَخَوْيُكــْم َواتَّ

ــا . 14 ــاللِّ َوَم ــا بِ ــوْا آَمنَّ ــاىل ُقوُل ــبحانه وتع ــال  الل س ــعائر : - ق ــان والش ــرام الدي اح
ــا  ــا ُأنــِزَل إىَِل إِْبَراِهيــَم َوإِْســَاِعيَل َوإِْســَحاَق َوَيْعُقــوَب َواألْســَباِط َوَم ــا َوَم ُأنــِزَل إَِلْينَ
نُْهــْم َوَنْحــُن  ُق َبــْنَ َأَحــٍد مِّ ـِـْم لَ ُنَفــرِّ هبِّ ُأوِتَ ُموَســى َوِعيَســى َوَمــا ُأوِتَ النَّبِيُّــوَن ِمــن رَّ

َلــُه ُمْســلُِموَن ســورة البقــرة / 136 

مصاحبــه الخيــار :- قــال الل ســبحانه وتعــاىل ل َتِــُد َقْومــًا ُيْؤِمنُــوَن بـِـاللَِّ َواْلَيــْوِم . 15
وَن َمــْن َحــادَّ اللََّ َوَرُســوَلُه َوَلــْو َكاُنــوا آَباءُهــْم َأْو َأْبنَاءُهــْم َأْو إِْخَواهَنـُـْم َأْو  اآْلِخــِر ُيــَوادُّ
ــاٍت  ــُه َوُيْدِخُلُهــْم َجنَّ نْ َدُهــم بِــُروٍح مِّ يــَاَن َوَأيَّ ــُم اْلِ ــَك َكَتــَب ِف ُقُلوهِبِ ْم ُأْوَلئِ َعِشــَرَتُ
تَِهــا اأْلهَْنـَـاُر َخالِِديــَن فِيَهــا َرِضَ اللَُّ َعنُْهــْم َوَرُضــوا َعنْــُه ُأْوَلئـِـَك ِحــْزُب  ــِري ِمــن َتْ َتْ

اللَِّ َأَل إِنَّ ِحــْزَب اللَِّ ُهــُم امْلُْفلُِحــوَن    ســورة املجادلــة / 22 

ٍة َعــَى . 16 ــٍة َعــَى امْلُْؤِمنـِـَن َأِعــزَّ الرحــة بــن املؤمنــن:- قــال الل ســبحانه وتعــاىل . َأِذلَّ
اُفــوَن َلْوَمــَة لئــم َذلـِـَك َفْضــُل اللِّ ُيْؤتِيــِه َمــن  اْلَكافِِريــَن ُيَاِهــُدوَن ِف َســبِيِل اللِّ َولَ َيَ

َيَشــاُء َواللُّ َواِســٌع َعلِيــٌم ســورة املائــدة / 54 

ــْرِ . 17 ــا الَِّذيــَن آَمنُــوْا اْســَتِعينُوْا بِالصَّ َ الصــر : :- قــال الل ســبحانه وتعــاىل َيــا َأيُّ
ابِِريــَن ســورة البقــرة 153  ــاَلِة إِنَّ اللَّ َمــَع الصَّ َوالصَّ

ــَي . 18 ــي ِه ــوْا الَّتِ ــاِدي َيُقوُل ــل لِِّعَب ــاىل وُق ــبحانه وتع ــال الل س ــكالم : :-ق ــن ال حس
بِينــًا   ســورة  ــْيَطاَن َكاَن لإِِلْنَســاِن َعــُدّوًا مُّ ــْيَطاَن َينــَزُغ َبْينَُهــْم إِنَّ الشَّ َأْحَســُن إِنَّ الشَّ

الساء / 53 
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ُســوَل . 19 وُنــوْا اللَّ َوالرَّ ــا الَِّذيــَن آَمنُــوْا لَ َتُ َ األمانــة :- قــال الل ســبحانه وتعــاىل َيــا َأيُّ
وُنــوْا َأَماَناتُِكــْم َوَأنُتــْم َتْعَلُمــوَن  ســورة النفــال / 27  َوَتُ

تمــل املســؤولية :- قــال الل ســبحانه وتعــاىل  َوإِْذ َأَخْذَنــا ِميَثاَقُكــْم َوَرَفْعنـَـا َفْوَقُكُم . 20
ُكــْم َتتَُّقــوَن   البقــرة / 63  ٍة َواْذُكــُروْا َمــا فِيــِه َلَعلَّ الطُّــوَر ُخــُذوْا َمــا آَتْينَاُكــم بُِقــوَّ

ــَت . 21 ــإَِذا َعَزْم ــِر َف ــاِوْرُهْم ِف األَْم املشــاورة ف المــور  قــال الل ســبحانه وتعــاىل َوَش
ــران / 159 ــَن ال عم لِ ــبُّ امْلَُتَوكِّ ــَى اللِّ إِنَّ اللَّ ُيِ ْل َع ــَوكَّ َفَت

ــا َتـْـِي َعــَى اْســتِْحَياء َقاَلــْت . 22 احليــاء :- قــال الل ســبحانه وتعــاىل : َفَجاءْتــُه إِْحَداُهَ
إِنَّ َأِب َيْدُعــوَك لَِيْجِزَيــَك َأْجــَر َمــا َســَقْيَت َلنَــا َفَلــاَّ َجــاءُه َوَقــصَّ َعَلْيــِه اْلَقَصــَص َقــاَل 

ــْف َنَجــْوَت ِمــَن اْلَقــْوِم الظَّاملـِِـَن  ســورة القصــص /25  َل َتَ

ــْم . 23 ــن َقْبلِِه ــَاَن ِم ي اَر َواْلِ ــدَّ ُؤوا ال ــوَّ ــَن َتَب ــار :- قــال الل ســبحانه وتعــاىل َوالَِّذي اليث
َّــا ُأوُتــوا َوُيْؤثـِـُروَن َعــَى  ُيِبُّــوَن َمــْن َهاَجــَر إَِلْيِهــْم َوَل َيـِـُدوَن ِف ُصُدوِرِهــْم َحاَجــًة مِّ
  َأنُفِســِهْم َوَلــْو َكاَن هِبِــْم َخَصاَصــٌة َوَمــن ُيــوَق ُشــحَّ َنْفِســِه َفُأْوَلئِــَك ُهــُم امْلُْفلُِحــوَن

ســوره احلــر / 9 

العطــف عــى اليتامــى والفقــراء :-  قــال الل ســبحانه وتعــاىل َوُيْطِعُمــوَن الطََّعــاَم . 24
ــَا ُنْطِعُمُكــْم لَِوْجــِه اللَِّ َل ُنِريــُد ِمنُكــْم َجــَزاء  ــِه ِمْســكِينًا َوَيتِيــًا َوَأِســرًا * إِنَّ َعــَى ُحبِّ
َوَل ُشُكورًاالنســان 8-9 وقولــه تعــاىل ايضــا َوُيْؤثـِـُروَن َعــَى َأنُفِســِهْم َوَلــْو َكاَن 

هِبِــْم َخَصاَصــٌة َوَمــن ُيــوَق ُشــحَّ َنْفِســِه َفُأْوَلئِــَك ُهــُم امْلُْفلُِحــوَن احلــر 9 ،

ــْم . 25 ُك ــًا لََّعلَّ ــًا َعَربِّي ــاُه ُقْرآن ــا َأنَزْلنَ ــاىل إِنَّ ــال تع ــالم : - ق ــة والس ــزاز بالعروب العت
َتْعِقُلــوَن  يوســف /2 ) الســدي ويــى 2012(
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دور القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة يف البناء العقائدي أو الفكري 
لإلنسان من خالل:

اول:- دور القيم األخالقية السالمية الفاضلة ف بناء النسان

ــون . 1 ــا يف الك ــل م ــه افض ــان بان ــر اىل اإلنس ــالمية تنظ ــفة اإلس ــوم ان الفلس ــن املعل م
ــص  ــن اخلصائ ــه م ــد جيمل ــات . وق ــودات واملخلوق ــارص واملوج ــمل العن ــذي يش ال
عــى بقيــه املخلوقــات. فقــد خلقــه اهلل ســبحانه وتعــاىل وزوده باالســتعدادات 
والقــدرات لكســب املعــارف واملهــارات ألجــل القيــام بالعمليــات العقليــة املتعــددة ، 
وبذلــك وضــع األســاء واملصطلحــات لبــكل مــا موجــود يف الطبيعــة وقــد اســتخلف 
يف االرض ألجــل ان يعمرهــا ، وكذلــك محلــه املســؤولية املحافظــة . اســتنادا اىل قولــه 
ــاِت  ــَن الطَّيَِّب ــم مِّ ــِر َوَرَزْقنَاُه ــَرِّ َواْلَبْح ــْم ِف اْل ْلنَاُه ــي آَدَم َوَحَ ــا َبنِ ْمنَ ــْد َكرَّ ــاىل َوَلَق تع

ــاًل ســورة االرساء / 70  ( ــا َتْفِضي َّــْن َخَلْقنَ ــٍر مِّ ــَى َكثِ ــْم َع ْلنَاُه َوَفضَّ

   لذلــك نقــول ان الفلســفة اإلســالمية نظــرة اىل االنســان نظــرة متكاملــة  لألبعــاد الثالث 
) اجلســم + العقــل + الــروح ( اذا جعــل فيمهــا االنســجام يف تكويــن الشــخصية 
ــل  ــي ينشــا الــرضر بعــى الفــرد نفســه  ب ــة واي انحــراف يف ه1ذه اجلــواين لن املتكامل

ــدي : 2018( ــع )  الزبي ــى املجتم ع

ــاب اهلل  ســبحانه  ــد . املجاهــد . العامــل بكت ــاء االنســان العاب     وبذللــك تســاهم يف بن
ــارك وتعــاىل :- ــده وماينهــاه اهلل تب وتعــاىل مــا يري

النســان العابــد :- مــن املعلــوم ان هــذا الكــون والعــامل شــهد هلل ســبحانه وتعــاىل . 2
ــادة والتســبيح  ــدأ يف العب ــة . ويقــرر القــران هــذا املب ــة والربوبي ــادة والوحداني بالعب
 ــُدوِن ــَس إِلَّ لَِيْعُب ن ــنَّ َواْلِ ــُت اْلِ ــا َخَلْق ــاىل َوَم ــه تع ــتنادا اىل قول ــالة . اس والص
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ســورة الذاريــات/56   . لذلــك ان االنســان فطــر عــى التوحيــد وكــون عــى 
يــِن َحنِيفــًا فِْطــَرَة اللَِّ  االجتــاه الربــاين اســتناد إىل اىل قولــه تعــاىل َفَأِقــْم َوْجَهــَك لِلدِّ
يــُن اْلَقيِّــُم َوَلكـِـنَّ َأْكَثــَر النَّــاِس  ْلــِق اللَِّ َذلـِـَك الدِّ الَّتـِـي َفَطــَر النَّــاَس َعَلْيَهــا َل َتْبِديــَل خِلَ

ــروم /30  ــورة ال ــوَن س َل َيْعَلُم

       وكذلــك روي عــن االمــام جعفــر الصــادق ) عليــه الســالم ( مــا معنــى هــذه اآليــة 
. فقــال ) عليــه الســالم ( ) فطرهــم عــى التوحيــد ( اي )  : كل مولــود يولــد  عــى 

الفطــرة (  اي ))يعنــي عــى املعرفــة بــان الل الل خلقــه (                                                                                   

ــى  ــل((  ع ــان / الطف ــئه االنس ــن )) تنش ــالمية ع ــج اإلس ــدث املناه ــك ان تتح     وبذل
ــاهد يف  ــا يش ــتغراب مل ــر واالس ــر والتفك ــالل النظ ــن خ ــه اهلل م ــى معرف ــرة وع الفط
الكــون مــن عالمــات . الســاء . التفكــر . االشــجار . البحــار . احليوانــات .... الــخ 
وان التــق رب اىل اهلل ســبحانه وتعــاىل مــن خــالل ) غــرس القيــم األخالقيــة الفاضلــة 

التــي اكــد عليهــا القــران الكريــم واهــل بيتــه االطهــار ) عليهــم الســالم (

النســان العامــل والواعــي:- مــن املعلــوم ان االنســان هــو كائــن حــي عاقــل ومفكــر . 3
يــدرك االشــياء بوعــي ويكتســب العلــوم واملعــارف مــن خــالل ادراكــه للعــامل الــذي 
حييــط بــه ويأملــه يف الكــون والوجــود . ويف ضــوء مــا تقــدم يكتســب االنســان هــذه 
املعلومــات مــن خــالل العلــم واملعرفــة باســتخدام العقــل واكتشــاف القوانــن 
ــن  ــه م ــربه فريض ــم واعت ــب العل ــى طل ــالم ع ــد االس ــد اك ــالم . فق ــة واالس العلمي
ــه  ــى اهلل علي ــد )ص ــول حمم ــول الرس ــتنادا اىل ق ــة. اس ــالمية الواجب ــض اإلس الفرائ

ــان :2011 ( ــلم ( ) اخلاق ــى كل مس ــه ع ــم فريض ــب العل ــه(    ) طل وآل

        وبذلــك  تكســب هــذه املعلومــات مــن خــالل غــرس قيــم حــب العلــم والطلــب 



167اجلزء الثالث: احملور الرتبوي واألخالقي

ــا ....  ــل بموجبه والعم

وتأسيســا عــى مــا تقــدم اكــد االهــداف الرتبويــة يف العــراق عــى بنــاء الشــخصية 
االنســان وتطويرهــا بجوانبهــا الشــاملة ) اجلســمية + العقليــة + الروحيــة + االجتاعيــة 
( لينشــا مواطــن صالــح يؤمــن بــاهلل واملثــل اإلنســانية ويــدرك رســالته الوطنيــة فضــال 
ــب  ــو جوان ــد نح ــالمية مؤك ــة اإلس ــة العربي ــية الثقافي ــة األساس ــابه ادوات املعرف اكس

ــي:- ــخصية وه الش

بناء االنسان بشكل متكامل يف نظر االسالم :
 انظر اىل املخطط رقم )2 ( يمثل  بناء شخصية االنسان املتكاملة . 

بناء اجلسم               بناء العقل                     بناء الروح                 البناء االجتاعي
)4(                               )3(                                )2(                          )1(     

ــى . 1 ــالم  يبن ــرة االس ــوء نظ ــاء يف ض ــاء االنس ــوم ان بن ــن املعل ــم:  وم ــاء الس بن
ــام .  ــه يف  الطع ــم حق ــاء اجلس ــالم اىل اعط ــا االس ــد دع ــة . فق ــدة متكامل ــكل وح بش
الــرشاب . العــالج . اللبــاس . الســكن . اجلنــس . واعتربهــا رضورة للحيــاة . وبذلــك 
وجــب عــى املناهــج اإلســالمية الرتكيــز عــى غــرس  مفاهيــم 0 العنايــة باجلســد 
واجلســم . ويف تنــاول األطعمــة واألرشبــة وممارســه الرياضــة ونظافــة اجلســد . ونظافــة 
ــه تعــاىل  ــة اســتنادا اىل قول ــة . واإلفاضــة يف املالبــس  والزين ــاس . والبيــت واملحل اللب

بناء شخصية االنسان المتكامله في نظر االسالم 
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ــُل اآلَيــاِت  ْنَيــا َخالَِصــًة َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َكَذلِــَك ُنَفصِّ َيــاِة الدُّ ــوْا ِف احْلَ ِذيــَن آَمنُ ُقــْل ِهــي لِلَّ
ــراف/32  ــورة االع ــوَن س ــْوٍم َيْعَلُم لَِق

ــد  ــة للجس ــوق املادي ــرتام احلق ــلوك واح ــوزان يف الس ــى الت ــالم ع ــد االس ــك اك    وبذل
واالهتــام بشــؤون احليــاه والعمــل . وكذلــك حــرم الــرضر باجلســم . اســتنادا اىل قولــه 
ــْرِ  ــَي بَِغ ــَم َواْلَبْغ ــا َبَطــَن َواِلْث ــا َوَم ــَر ِمنَْه ــا َظَه َ اْلَفَواِحــَش َم َم َربِّ ــَا َحــرَّ ــْل إِنَّ تعــاىل ُق
  ــا لَ َتْعَلُمــوَن ــوْا َعــَى اللِّ َم ــِه ُســْلَطانًا َوَأن َتُقوُل ْل بِ ــزِّ ــا َلْ ُينَ ــاللِّ َم ُكــوْا بِ ــقِّ َوَأن ُتْرِ احْلَ
ويف تنــاول املحرمــات وممارســات العــادات الســيئة للجســم خوفــا مــن ســقوط اجلســم 

يف االمــراض ومنهــا ) التدخــن . ورشب املســكرات (                             

بنــاء العقــل :- مــن املعلــوم ان االســالم ينظــر اىل بنــاء العقــل وتنميتــه مــن خــالل . 2
تنميــه قــدره التأمــل والنظــر والتفكــر . فهــو يدعــوه اىل النظــر اىل الطبيعــة والكــون 
والنفــس وتأملهــا واســتبطاهنا . فهــو يؤكد  لــدور املناهج اإلســالمية بتنميــة قدرات 
ــن )  ــة ع ــور الغيبي ــاهده الص ــم يف مش ــران الكري ــه الق ــا ابدع ــور ب ــل والتص التخي
ــران  ــظ الق ــالل حف ــن خ ــر م ــرة والتذك ــه الذاك ــك تقوي ــة ( وكذل ــب والقيام الغي
الكريــم واســتيعاب  معانيــه ومفاهيمــه اســتنادا اىل قولــه تعــاىل وِف اأْلَْرِض آَيــاٌت 
   ــُدوَن ــا ُتوَع ــْم َوَم ــَاء ِرْزُقُك وَن* َوِف السَّ ــِرُ ــاَل ُتْب ــُكْم َأَف ــَن * َوِف َأنُفِس لِّْلُموِقنِ

ــات 22/21/20 (  ــورة الذاري س

ــة  بمنظــر . 3 ــاء الــروح : ومــن املعلــوم ان االســالم ينظــر اىل الــروح والقيــم الروحي بن
التقديــس فهــي تســاهم يف بنــاء االنســان بشــكل متكامــل واســتنادا اىل قولــه تعــاىل: 
َّــا ُأوُتــوا َوُيْؤثـِـُروَن َعــَى  يِبُّــوَن َمــْن َهاَجــَر إَِلْيِهــْم َوَل َيـِـُدوَن ِف ُصُدوِرِهــْم َحاَجــًة مِّ
 ــوَن ــُم امْلُْفلُِح ــَك ُه ــِه َفُأْوَلئِ ــوَق ُشــحَّ َنْفِس ــن ُي ــْم َخَصاَصــٌة َوَم ــْو َكاَن هِبِ ــِهْم َوَل َأنُفِس
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ــكِينًا  ــِه ِمْس ــَى ُحبِّ ــاَم َع ــوَن الطََّع ــاىل َوُيْطِعُم ــه تع ــك قول ــرش /9  وكذل ــورة احل س
ــَا ُنْطِعُمُكــْم لَِوْجــِه اللَِّ َل ُنِريــُد ِمنُكــْم َجــَزاء َوَل ُشــُكورًا ســورة  َوَيتِيــًا َوَأِســرًا * إِنَّ
االنســان /9/8 ان هــذه القيــم الروحيــة  هــي الــت جتعــل االنســان يشــعر بالراحــة 
النفســية  مــن خــالل تقديــم اخلدمــة لإلنســان االخــر ، وبذلــك فهــي تســاهم يف بنــاء 

املجتمــع االســالمي ومتاســكه 

البنــاء الجتاعــي :- مــن املعلــوم ان االســم ينظــر ان بنــاء االنســان اجتاعــي وفــق . 4
القيــم االجتاعيــة املرتبطــة بإقامــة العالقــات االجتاعيــة الســوية بــن البــرش وبذلــك 
اكــد االســالم عــى املناهــج اإلســالمية عــى ترســيخ مفهــوم )التعــاون . االنســجام.  
التكامــل يف األنظمــة اإلســالمية يف اطــار ســيايس ، اجتاعــي ، اقتصــادي . اخالقــي  
ــة . املســاواة .  ــة . احلري ــة االجتاعي ــة الفاضلــة ) العدال ــز القيــم األخالقي مثــل  تعزي

ومبــادى شــورى ... الــخ 

وبنــاء عــى مــا تقــدم ان بنــاء االنســان او النفس البرشيــة يف ضوء الرشيعة اإلســالمية 
الســوية كلهــا تســاهم يف هتذيــب النفــس اإلنســانية مــن الرذائــل واالفعــال القبيحــة ممــا 
تســاهم يف بنــاء انســان مســتقيا يف عملــه وفعلــه وبذلــك تتكامــل احليــاه الدنيويــة وعليــه  
ــي  ــة وه ــس البرشي ــاىل للنف ــبحانه وتع ــده اهلل س ــا يري ــاير مل ــان مس ــلوك االنس ــح س يصب
ــة ومــن  ــاء النفــس البرشي ) االســتقامة ( وكذلــك اهــل البيــت ) عليهــم الســالم ( يف بن
هنــا يــأيت دور املناهــج يف ترســيخ القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف بنــاء االنســان مســتقبال                          

)اخلاقــان :2011 (

ثانيا:-  دور القيم األخالقية السالمية الفاضلة ف بناء املجتمع السالمي املوحد:-

مــن الواضــح ان االســالم ينظــر اىل املجتمــع بانــه صاحــب رســالة ودعــوة  اىل الداخــل 
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ــات  ــة املجتمع ــن بقي ــه ع ــزات متيزي ــص وممي ــه خصائ ــز ل ــع متمي ــو جمتم ــارج ، فه واخل
االنســانية ، فهــو جمتمــع القــدوة او املجتمــع الوســط وقولــه تعــاىل َوَكَذلِــَك َجَعْلنَاُكــْم 
ُســوُل َعَلْيُكْم َشــِهيدًا ســورة البقرة  ــًة َوَســطًا لَِّتُكوُنــوْا ُشــَهَداء َعــَى النَّــاِس َوَيُكــوَن الرَّ ُأمَّ

اية143(

       ويف ضوء ما تقدم ، ان املجتمع االسالمي يتميز بعدة خصائص :- 

أ ــاىل 	- ــه تع ــه( وقول ــه وآل ــى اهلل علي ــد )ص ــول حمم ــة الرس ــد اهلل وطاع ــع يوح جمتم
ــْم ســورة  ــِر ِمنُك ــوَل َوُأْوِل األَْم ُس ــوْا الرَّ ــوْا اللَّ َوَأطِيُع ــوْا َأطِيُع ــَن آَمنُ ــا الَِّذي َ ياَأيُّ

ــة / 59 ــاء اي النس

أ يقــدس الديــن والقيــم االخالقيــة ، اي االيــان بــاهلل ومالئكتــه وكتبــة ورســله 	-
ــدر  ــاء والق ــر والقض ــوم االخ والي

أ حيــرتم العلــم ويقــوم عــى طلــب العلــم ويعــد طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم 	-
ومســلمة ، حيــث ان العلــم هــو الطريــق املوصــل اىل اهلل واىل اهلدايــة ليكــون اهــال 

خلالفــة اهلل يف ارضــه 

أ يواكب التغير والتطور واملستمرين يف احلياة 	-

أ ــال اهلل ، وان 	- ــال م ــة، وان امل ــة اجتاعي ــال وظيفي ــل امل ــال وجيع ــل وامل ــدر العم   يق
ــاق  ــادر االنف ــب ومص ــادر الكس ــاة مص ــب مراع ــذا جي ــه، ل ــتخلفون في ــرش يس الب
واخــراج الــزكاة وتأديــة حقــوق الفقــراء والتكافــل بــن افــراد املجتمــع واســتغالل 

ــلمن ــالم واملس ــح االس ــروات يف صال ــادر الث كل مص

أ ــد 	- ــدون تفرقــة اي بعي نظــام اجتاعــي يقــوم عــى العــدل واملســاواة بــن االفــراد ب
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ــون واملراكــز االجتاعــي  عــن اجلنــس والل

أ حيــرتم العالقــات الدوليــة التــي اساســها احــرتام حقــوق االنســان وعــدم العــدوان 	-
ــط يف  ــس او التفري ــة يف النف ــر ، مــع رفــض الذل ــد عــى التعــاون يف كل خ والتأكي

ــدي :- 2018 (                                                                      احلقــوق ) الزبي

ويف ضــوء مــا تقــدم تســاهم القيــم األخالقيــة اإلســالمية الفاضلــة يف نــاء املجتمــع 
االســالمي املوحــد ومــن املعلــوم ان رســاله االســالم لبنــاء املجتمــع االســالمي . تكمــن 
بالقضــاء عــى الظلــم والطغيــان وعبــاده االصنــام واالوثــان . واالخــالص يف عبــاده اهلل 
ــة . والصــالة  ــه وآلــه( النقــاض البرشي وحــده . وااليــان برســاله حممــد )صــى اهلل علي
بخشــوع تقربــا هلل جــل ثنائــه . واعطــاء الــزكاة للفقــراء واملحرومــن واملحتاجــن برغبــه 
قلبيــه ونفــس راضيــه وحجــج بيــت اهلل احلــرام للقــادر . واصــالح شــؤون النــاس 
والنهــوض بالبــالد اإلســالمية مــن خــالل القضــاء عــى اجلهــل والفقــر واملــرض  
ــل  ــة وجع ــات الطائفي ــرصاع  واخلالف ــازع وال ــى التن ــاء ع ــي  والقض ــم االجتاع والظل

ــوق املصلحــة الشــخصية . ــة ف املصلحــة العام

ــد    ــع املوح ــاء املجتم ــة يف بن ــة الفاضل ــم األخالقي ــب القي ــدم تلع ــا تق ــى م ــاء ع وبن
ــة  ــي ) العدال ــا وه ــل بموجبه ــة و العم ــة الفاضل ــم األخالقي ــيخ القي ــالل ترس ــن خ م
االجتاعيــة . احلريــة . االخــاء واملســاواة . التعــاون . االحتــاد .  حتســن احــوال الفقــراء 
والعطــف عــى الضعفــاء مــن الرجــال والنســاء ومعاجلــه املــرىض . وحســن ومعاملتهــم. 
وكذلــك بــر الوالديــن ، وصلــه الرحــم . والعطف عــى اليتامــى ، ومراعاه حقــوق اجلار. 
ــالص  ــة واالخ ــول واداء األمان ــدق يف الق ــار والص ــن . وااليث ــان اىل املحروم واالحس
ــدرة  ــد املق ــامح عن ــح والتس ــو والصف ــوم والعف ــن املظل ــاع ع ــل والدف ــول والعم يف الق
والوقــوف بجانــب  احلــق والوفــاء بالعهــد والوعــد . وكذلــك حــرم االســالم ) القــرت . 
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الزنــى ، ورشب اخلمــر ولعــب امليــرس والقــار . والتعامــل بالربــا . الرسقــة . واكل مــال 
اليتامــى واالعتــداء عــى الضعفــاء ... الــخ ) البــراش : 1974 (

ويف ضــوء مــا تقــدم ان رســاله االســالم يف بنــاء املجتمــع االســالمي املوحــد  كلهــا  
ــَة اللِّ  ــي ِصْبَغ ــالمية وه ــه اإلس ــوغ بصبغ ــا مصب ــع  اجتاعي ــم املجتم ــاهم يف تنظي تس
َوَمــْن َأْحَســُن ِمــَن اللِّ ِصْبَغــًة َوَنْحــُن َلــُه َعابـِـدوَن ســورة. البقــرة/138 ( بحيــث يصبــح 
النظــام االســالمي نظــام متكامــل  شــامل ) ســيايس  و اقتصــادي . اجتاعــي . قانــوين . 
عســكري . عســكري . ترفيهــي ، تربــوي . قائــم عــى القيــم األخالقيــة الفاضلــة . انظــر 

اىل بنــاء املجتمــع االســالمي املوحــد .         
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  احملور الثاني
 سرية  امري املؤمنني  االمام علي ابن ابي طالب )عليه السالم(
ــه الســالم(  ــن ايب طالــب )علي  مــن املعلــوم ان ســرة امــر املؤمنــن االمــام عــيل اب
كانــت ســرة االنســان الكامــل واملثــال  احلقيقــي مل يغنيــه يومــا كثــره منارصيــه ومل يفقــره 
قلتهــم . وهــو يقــول ذلــك  )ل تزيــدن كثــره النــاس حــول عــزة ول تفرقهــم عنــي 

وحشــه(

ويف ضــوء مــا تقــدم كان االمــام ) عليــه الســالم ( مثــاال للشــجاعة يف كل بــاب مــن 
أبــواب احليــاه . فقــد كانــت لــه معــاين انســانيه . فهــو العطــوف مــع الفقــراء واملســاكن 
ــاء عــى مــا تقــدم نقتبــس مــن ســرته  ــا قاهــرا مــع املتجربيــن الظاملــن وبن ــا صلب . وقوي

ــاء األنســان واملجتمــع وهــي:- ــة الفاضلــة يف ين العظيمــة القيــم األخالقي

  اول:- ايانــه :- مــن املعلــوم ان االمــام ) عليــه الســالم ( هــو اول املؤمنــن . اي اول مــن 
امــن برســول اهلل بعــد خدجيــه الكــربى ) عليهــا الســالم ( ومل يســجد لصنــم ومل يــأت 
بمجــرم ومل يدنــس اذا امــن وصــى قبــل البلــوغ . لــذا يقــال لــه ) وحــده – كــرم اهلل 
وجهــه ( . لــذا نقــول ان حقيقيــه االيــان يمكــن قياســها بالباطــن وحقيقيــه االمــام 
) عليــه الســالم ( انــه نــور مــن نــور حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( وحممــد خلــق مــن 
ــول الل  ــالت رس ــال ) س ــاري : ق ــد اهلل االنص ــن عب ــر ب ــن جاب ــا روي ع ــوره . ك ن
ــن اب طالــب فقــال : ســألتني عــن خــر  ــه( عــن ميــالد عــي اب ــه وآل )صــى الل علي
مولــود ولــد ف شــبيه املســيح . ان الل تبــارك وتعــاىل خلــق عليــا مــن نــوري وخلقنــي 
ــا ادم ف  ــل صلبن ــل( نق ــز وج ــم ان الل )ع ــد . ث ــور واح ــن ن ــا م ــوره . وكالن ــن ن م
اصــالب طاهــره اىل ارحــام زكيــه . فــا نقلــت مــن صلــب ال ونقــل عــي معــي . فلــم 
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نــزل كذلــك حتــى اســرد عنــي خــر رحــم وهــي  ) امنــه واســتوع عليــا خــر رحــم 
وهــي ) فاطمــة بنــت اســد ( 

ثانيــا:- زهــده : - مــن املعلــوم ان االمــام ) عليــه الســالم ( كان زاهــدا يف احليــاة فهــو 
الصــادق املؤمــن بفنــاء هــذه الدنيــا وزواهلــا . املؤمــن بــاهلل تعــاىل . فقــد يأخــذ مــن الدنيــا 
مــا يقيــم بــه اوده حتــى ال يطــول وقوتــه بــن يــدي اهلل ) عــز وجــل ( يــوم يعــرض النــاس 

للحســاب . انــه الزاهــد املواســية ألخيــه االنســان .

ويف ضــوء مــا تقــدم كانــت حياتــه  بمثابــه الزاهــد اذا كان يعيــش مــع اوالده ) عليهــم 
الســالم ( يف بيــت متواضــع . وكان يــأكل الشــعر ويطحنــه لنفســه . ويــأكل اخلــرب اليابس  
ــه  ــع ال يتخــذ ل ــه الصقي ــربد واشــتد علي ــه . وكان اذا ارعــده ال ــذي يكــرسه عــى ركبت ال

عــدة مــن دثــار بقيــه اذى الــربد . بــل يكتفــي بــار رق مــن لبــاس الصيــف 

ــه الســالم(  ــاءا عــى مــا تقــدم زهــد امــر املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب )علي ويف بن
وترفــع عــن الدينــا وشــهواهتا وهــو القائــل : )تزوجــت فاطمــة )عليهــا الســالم( ومــا كان 
ل فــراش . وصدقتنــي اليــوم لــو قســمت عــى بنــي هاشــم لوســعتهم ( وبذلــك نقــول ان 
الزهــد عنــد االمــام )عليــه الســالم( مفروضــة باألخــالق الفاضلــة . وهــو يقــول ) عليــه 

الســالم ( ) ان مــن اعــوان الخــالق عــى الديــن الزاهــد ف الدنيــا( 

ــا  ــى وصفه ــن ع ــت الباحث ــجاعته ادهش ــوم ان ش ــن املعل ــجاعته :-  م ــا:- ش ثالث
فقــد احتــاروا امــام عظمــة هــذا االمــام . فــأي جانــب يتحدثــون عنــه ، فهــو املقــدم عــى 
االقــران. ويف ضــوء مــا تقــدم ان شــجاعة االمــام )عليــه الســالم( نابعــه مــن ايانــه بــاهلل 
ــه الرشيفــة  ــة حيات ــه( فــكان طيل ــه وآل ــه حممــد )صــى اهلل علي )عزوجــل( وبرســاله اخي
ــع  ــق ورف ــاق احل ــل احق ــن اج ــيفه اال م ــع س ــلمن ومل يرف ــالم واملس ــا لإلس ــا حامي درع
االذى عــن املســلمن ألجــل تثبيــت الرســالة اإلســالمية واعــالء كلمــه احلــق والتضحيــة 
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مــن اجــل الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( فهــو الــذي يقــدم نفســه فــداء للرســالة 
ــه( ف فراشــه  ــه وآل ــا بــات ليــال ف مــكان الرســول حممــد )صــى الل علي اإلســالمية حين

حرصــا عــى ســالمته مــن الغتيــال مــن قبــل العــداء اعــداء الســالم

رابعــا:- عدلــه :- مــن املعلــوم ان االنبيــاء واالوصيــاء هــم ميــزان العدالــة اإلهليــة. 
ــات  ــال لــكل طالــب يســعى التحــيل بالكالي وهــم نســمه العــدل يف هــذا الكــون . واملث
ــول الل  ــه رس ــو وصي ــالم( وه ــه الس ــام )علي ــدم كان االم ــا تق ــوء م ــانية . ويف ض اإلنس
ــه ف  ــدل واقامت ــه( ف الع ــه وآل ــى الل علي ــد )ص ــول حمم ــاء ويص الرس ــم الوصي وخات
ــد  ــاس بع ــدل الن ــالم(  اع ــه الس ــام ) علي ــد كان الم ــور . فق ــم وال ــاد الظل ــة وابع الرعي
الرســول حممــد )صــى الل عليــه وآلــه( فقــد كان النــاس امــه سواســيه ال ميــزه لقــوي عــى 
ــرق  ــد وال ف ــه البعي ــه بنفــس معامل ــب من ــي عــى الفقــر ويعامــل القري ــف او الغن ضعي
ــه  ــه الســالم ( عــى ان بــن عــريب او اعجمــي اال بالتقــوى . وبذلــك ينظــر االمــام ) علي
دواء شــاف ألخطــر االفــاق االجتاعيــة التــي تــؤدي باملجتمــع اىل التفــكك واالنحــالل 
ــه الســالم (  ــه ) علي ــة الي ــه اخلالف ــت الي ــا ال ــك عندم ــم واجلــور . وبذل ــياده الظل ــم س ث
اقــام العــدل وهــو ميــزان احلكــم بــن النــاس . وكان دائــرة العــدل لديــه واســعه تشــمل 
النــاس مجيعــا بغــض النظــر عــن املعتقــد . اللــون . اجلنــس  . لذلــك اصبــح عدلــه يشــمل 
ــل : ) ان الل فــرض عــى ائمــه العــدل ان يقــدروا  انفســهم  ــاه ، وهــو القائ ــب احلي جوان

بضعفــه النــاس كيــال يبتــغ بالفقــر فقــره ( 

ــه الســالم( فقــد كان  ــام )علي ــوم ان االم خامســا:- مؤاســاته للفقــراء :- مــن املعل
ــى  ــأكل اكلهــم ويلبــس ملبســهم ويتواضــع  هلــم حت اســوة للفقــراء يعيــش عيشــهم وي
اصبــح )عليــه الســالم( ســند مــن ألســند لــه . ويف ضــوء مــا تقــدم انــه ســند اصيــل يســتند 
ــاس  ــق الن ــاىل خل ــبحانه وتع ــم ان اهلل س ــو يعل ــاىل وه ــارك وتع ــق اهلل تب ــه بخل اىل معرفت
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مجيعــا وهــم متســاوون امامــه ألغنــي وال فقــر وال ضعيــف وال قــوي وألســيد وال عبــد 
ــه الســالم () ايــا النــاس ان ادم ل يلــد عبــدا ول امــه  ــه ) علي . وذلــك اســتنادا اىل خطبت
. وان النــاس كلهــم احــرار ولكــن الل خــول بعضكــم بعضــا . فمــن كان لــه بــال  فصــر 
ف اخلــر فــال يمــن عــى الل تعــاىل . ال  وقــد حــر شــى ء. ونحــن مســؤولون فيــه بــن 
ــه  ــة حيات ــالم ( طيل ــه الس ــام ) علي ــدم كان االم ــا تق ــى م ــاءا ع ــر (. وبن ــود والح الس

ــاء والصاحلــن يف مواســاهتم للفقــراء  الرشيفــة متبعــا ســنه االنبي

سادســا:- علمــه :- مــن املعلــوم ان االمــام )عليــه الســالم( كان عــى علــم كبــر. 
ومنبــع علمــه يفيــض بــا اصفــه واعذبــه منــه . فهــو علــم الكتــاب . وعلمــه علــم رســول 
اهلل حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( وكيــف ال؟ وهــو بــاب علــم رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــه العلــم وعــي باهبــا .  ــا مدين ــه( ) ان ــه وآل ــه( اذا قــال الرســول حممــد )صــى اهلل علي وآل
فمــن اراد العلــم فليــات البــاب ( وهــو معــدن علمــه واصلــه وهــو خــازن العلــم وحاويــه 
. ويف ضــوء مــا تقــدم ان االمــام ) عليــه الســالم ( كان مثــال العــامل العامــل الــذي ألتأخــذ 
يف اهلل لومــه الئــم . وكانــت حياتــه جتســيدا حقيقيــا ومثــاال ماديــا عــى ســعه علمــه فلــم 
يصــدر منــه قــوال او عمــال اال وارتكــز علمــه عــى علــم ثاقــب ونبــع صــايف . وبنــاء عــى 
مــا تقــدم  فقــد تعجــب الكثــر مــن الباحثــن مــن علمــه وحكمتــه وكذلــك اكــد االمــام 
)عليــه الســالم ( عــى امهيــه العــامل يف املجتمــع االســالمي . وقــال االمــام ) عليه الســالم( 
)اذا مــات املؤمــن العــال ثلــم ف الســالم ثلمــه ل ســدها شء اىل يــوم القيامــة( ومــن هنــا 
يؤكــد االمــام )عليــه الســالم( عــى مكانــه العــامل املؤمــن مثــل مشــعل النــور الــذي ينــر 
الطريــق لألخريــن ضــد القــوى الظــالم والــرش . فالعــامل هــو الــذي  هيتــم بأحــوال النــاس 

واالمــم وهــو يفيــض بجوارحــه وقلبــه مقرنــه بالعلــم والعمــل

ســابعا:- صدقــه : ومــن املعلــوم ان االمــام ) عليــه الســالم ( يف جوهــر مجيــع 
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احلقيقــي لصفاهتــم وأخالقهــم يف  الــوارث  وانــه  والصاحلــن يف صفاهتــم  االنبيــاء 
اخلصــال واملــكارم . فقــد جســد االمــام ) عليــه الســالم ( معــاين اخلــر واهــم مــا امتــاز 
بــه ) عليــه الســالم ( الصــدق . فقــد كانــت نفســه املــرآه التــي تعكــس كــال الصــدق يف 
ــه( ) انــت احســنهم  ــه وآل ــاه . وقــد وصفــه الرســول حممــد )صــى اهلل علي جمــاالت احلي
خلقــا واصدقهــم لســانا ( ، ويقــول االمــام ) عليــه الســالم ( عــن الصــدق )الصــدق امانــه 

ــال : 2014(                          ــان(( )اخلي ــه الي ــان وحلي اللس

وصايا امري املؤمنني االمام علي ابن ابي طالب )عليه السالم( يف بناء االنسان 
واجملتمع االسالمي املوحد:

لقــد اخــص النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( االمــام عــيل ابــن ايب طالــب ) عليــه 
الســالم ( وهــو ويص رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( واالمــام الــذي فــرض اهلل طاعته 
ــا  ــكل م ــكان ب ــه( ف ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــه رس ــد ادب ــا ، فق ــلمن مجيع ــى املس ع
يملــك مــن الصفــات املعنويــة والنفســية واجلســدية قــادرا عــى ايصــال االنســان وقيادتــه 
ــه  ــه وســعادته ، اي لقــد احــاط االمــام امــر املؤمنــن عــيل بنــي ايب طالــب )علي اىل كال
ــاىل ،  ــن اهلل تع ــول اهلل م ــم رس ــه( وعل ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــم رس ــالم( بعل الس
ــد اهلل وهــو الجمــال  ــل مــن عن ــل ، ب ــق الوحــي واالكتســاب والتحصي وليــس عــن طري
للباطــل  ان يدخــل بــل هــو احلــق والصحيــح واملطابــق للواقــع ، وقــال تعــاىل َربِّ ِزْدِن 

 ــَا ِعْل

ــذ  ــه الســالم( هــو تلمي ــاءا عــى مــا تقــدم ، ان االمــام عــيل بــن ايب طالــب )علي وبن
الرســول االعظــم )صــى اهلل عليــه وآلــه( الــذي فــرع علومــه يف صــدره وعلمــه ابــواب 
ــوراة  ــم بالت ــا اعل ــه الســالم () لن ــن ايب طالــب ) علي ــال االمــام عــيل ب ــى ق ــم ، حت العل
مــن اهــل التــوراة ، واعلــم بالنجيــل مــن اهــل النجيــل ( وبذلــك فهــو عــامل بالرشيعــة 
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وتعاليــم االســالم والقضــاء والفتــوى ودرجــات االيــان بــاهلل ومعرفتــه نابعــه مــن 
ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــد )ص ــول اهلل حمم ــه رس ــم ومصاحب ــران الكري الق

ويف ضــوء مــا تقــدم امرنــا اهلل ورســوله التســمك بواليتــه ، فهــو املثــال االهلــي الــذي 
كان مقــدر لــه ان يقيــم حكــم اهلل يف االرض لتغــر شــكل احليــاه عــى االض وقــادر عــى 
اجيــاد احللــول الســليمة بــكل املشــاكل التــي تعــاين منهــا البرشيــة ، وبذلــك تبقــى اقوالــه 
واقعــا نموذجــا حيــا لإلنســانية  نســتضئ بــه يف لليهــا الطويــل ، وتبقــى اقوالــه وحكمتــه 
ومواقفــه مصبــاح هــدي ينــر الــدرب للذيــن هتفــو نفوســهم نحــو الكــال )الفتــالوي : 

                                           ) 2012

   وف ضــوء مــا تقــدم اهــم الوصايــا ا المــام امــر املؤمنــن عــي ابــن اب طالــب ) عليــه 
ــالم (:- الس

	 مــن نصــب نفســه للنــاس . امامــا فعليــه ان يبــدا بتعليــم نفســه قبــل تعليــم غــره
وليكــن تأديبيــه بســرته قبــل تأديبيــه بلســانه . ومعلــم نفســه ومؤدهبــا احــق 

ــم (  ــاس ومؤدهب ــم الن ــن معل ــالل م بالج

	 من ل يصلح خالئقه ل ينفع الناس تأديبيه

	سوء اخللق بعدي . وذاك انه يدعو صاحبك اىل ان يقابلك غيله

	 جالس العلاء يكمل عقلك وترق نفسك وينتف عنك جهلك

	 اعلموا ان كال الدين طلب العلم والعمل به

	عليكم بحسن اخللق فانه ف النة واياكم وسوء اخللق فانه ف النار
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املحــور الثالــث :-)) توظيــف القيــم األخالقيــة الســالمية الفاضلــة التــي يريدهــا المــام 
ــع  ــة املجتم ــان خلدم ــاء النس ــالم ( ف بن ــه الس ــب ) علي ــن اب طال ــي اب ــن ع ــر املؤمن ام

الســالمي :-

  مــن املعلــوم ، ان االمــام امــر املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب ) عليــه الســالم ( كان 
ــه حممــد ) ص( ليكــون هلــم  ــوم حممــد وال ــاس وتعليميهــم عل حريصــا عــى تثقيــف الن
ــت  ــي كان ــة الت ــبات اجلاهلي ــة وترس ــد الزائف ــالل و كل العقائ ــغ والض ــن الزي ــا م حصن
تعصــف بالنفــوس ويعلــم النــاس عبــاده اهلل ســبحانه وتعــاىل وتوحيــده  ويدعوهــم اىل 
ــا  مــن وســاس  ) معرفــه اهلل وعبادتــه ( ألنــه يعلــم ان العبــادة مــع معرفــه  تكــون حصن
الشــيطان ، ومــن اهــواء النفــس ، لــذا فهــو يعــرف الديــن بمعرفــه اهلل تعــاىل فيقــول عليــه 
ــك ال  ــوع لذل ــل واخلض ــه التذل ــي غاي ــة ه ــادة لغ ــه ( والعب ــن معرفت ــالم ) اول الدي الس
يســتحقها اال املتعلــم االعظــم الــذي غايتــه االفضــال واالنعــام وهــو اهلل ســبحانه وتعــى 
ــُد  ــا ُأِري ــُدوِن * َم ــَس إِلَّ لَِيْعُب ن ــنَّ َواْلِ ــُت اْلِ ــا َخَلْق ــاىل َوَم ــه تع ــتناد اىل قول ــك اس وذل
ِة امْلَتـِـُن الذاريــات  اُق ُذو اْلُقــوَّ زَّ ْزٍق َوَمــا ُأِريــُد َأن ُيْطِعُمــوِن * إِنَّ اللََّ ُهــَو الــرَّ ــن رِّ ِمنُْهــم مِّ

.  58-56

   القيم األخالقية اإلسالمية الفاضلة يف بناء االنسان خلدمة املجتمع االسالمي 

يف نظر امر املؤمنن عيل ابن ايب طالب )عليه السالم( 

  

الصرب العدلااليثارالتواضعالصدق

البصرةالرجاء يف اهلل تعاىلاخلوف من اهلل تعاىلاالخالصالتوكل



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني 180

  وقد اكد االمام امر املؤمنن عيل ابن  ايب طالب ) عليه السالم ( عى القيم األخالقية 
الفاضلة يف بناء االنسان خلدمة املجتمع االسالمي : انظر اىل اجلدول رقم ) 3  ( الذي 

يمثل القيم األخالقية االسالميه الفاضلة يف بناء االنسان خلدمة املجتمع االسالمي 
وهي

ــوء  ــة يف ض ــالمية الفاضل ــة اإلس ــم األخالقي ــن القي ــوع م ــاك  جمم ــة :- هن مالحظ
ــا  ــذا قررن ــث  . ل ــع يف البح ــاج التوس ــذا حيت ــالم( وه ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــرة ام س

ــمح. ــا يس ــدر م ــنكتفي بق ــا :-  وس ــاه لطف االنتب

الصــدق :- ( وقــال امــر املؤمنــن عــيل بــن ايب طالــب  ) عليــه الســالم (  يف ) . 1
الصــدق () الزمــوا الصــدق فانــه منجــاه ( ، ومــن املعلــوم  ان الصــدق  :-هــي مــن 
القيــم األخالقيــة الفاضلــة وتعنــي )مطابقــه القــول للواقــع ،(  وهــو ارشف الفضائل 
النفســية واملزايــا اخللقيــة خلصائــص الشــخصية وهلــا اثــر يف حيــاه الفــرد واملجتمــع 
، وبذلــك يعــد رمــز االســتقامة الصــالح وســبب النجــاح والنجــاة ، وقــد وصــف 
ــْم  اِدِقــَن ِصْدُقُهــْم َلُ اهلل ســبحانه وتعــاىل بقولــه تعــاىل قــال اللُّ َهــَذا َيــْوُم َينَفــُع الصَّ
ــُه  ــْم َوَرُضــوْا َعنْ ِضَ اللُّ َعنُْه ــدًا رَّ ــا َأَب ــَن فِيَه ــاُر َخالِِدي ــا األهَْنَ تَِه ــن َتْ ــِري ِم ــاٌت َتْ َجنَّ
ــه  ــال الرســول حممــد )صــى اهلل علي ــدة 119 ، وق ــْوُز اْلَعظِيُمســورة املائ ــَك اْلَف َذلِ
وآلــه( يف الصــدق ) زينــه احلديــث الصــدق  احللــم وكظــم الغيــظ :- ومهــا مــن القيــم 
ــمو  ــى س ــال ع ــب ، ودلي ــرات الغض ــس ازاء مث ــط النف ــة يف ضب ــة الفاضل األخالقي
النفــس وكــرم االخــالق وســبب للمــودة واالعتــزاز ، وقــدم مــدح اهلل ســبحانه 
ــوَن ِف  ــَن ُينِفُق ــز الَِّذي ــه العزي ــم كتاب ــض يف حمك ــن الغي ــاء والكاظم ــاىل احلل وتع
 ــبُّ امْلُْحِســنَِن ــاِس َواللُّ ُيِ ــَن َعــِن النَّ ــَظ َواْلَعافِ ــَن اْلَغْي اء َواْلَكاظِِم َّ اء َوالــرَّ َّ الــرَّ
ــِن الَِّذيــَن َيْمُشــوَن َعــَى  ْحَ ســورة ال عمــران 134 ( وكذلــك قولــه تعــاىل َوِعَبــاُد الرَّ
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اِهُلــوَن َقاُلــوا َســاَلمًا ســورة الفرقــان 63  ، وقــال  اأْلَْرِض َهْونــًا َوإَِذا َخاَطَبُهــُم اْلَ
امــر املؤمنــن عــيل ابــن ايب طــايل ) عليــه الســالم ( يف احللــم ) اول عــرض احلليــم مــن 

حلمــه ، وان النفــس انصــاره عــى الاهــل ( 

أ  التواضــع :- قــال امــر املؤمنــن عــيل بــن ايب طالــب) عليــه الســالم (  عــن التواضــع 	.
) مــا احســن تواضــع الغنيــاء للفقــراء طلبــا ملــا عنــد الل واحســن منــه فيــه الفقــراء 
عــى الغنيــاء انــكال عــى الل  ( . ومــن املعلــوم .وهــي مــن القيــم الفاضلــة وتعنــي ) 
احــرتام النــاس حســب اقدارهــم، وعــدم الرتفــع عليهــم  ( وقــد وصــف اهلل ســبحانه 
ــَن  ــَك ِم َبَع ــِن اتَّ ــْض َجنَاَحــَك ملَِ ــه( َواْخِف ــه وآل وتعــاىل النبــي حممــد )صــى اهلل علي
امْلُْؤِمنـِـَن الشــعراء 215  ، وقــال الرســول حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( )ان احبكم 
ــا ، وان  ــدكم تواضع ــا واش ــنكم خلق ــا ، احس ــة جملس ــوم القيام ــي ي ــم من ال واقربك

ابعدكــم منــي يــوم القيامــة ، الثرثــارون وهــم املســتكرون ( 

أ ــي ) االجــاد بالعطــاء وهــم 	. ــة وتعن ــة الفاضل ــم األخالقي ــار :- وهــي مــن القي  اليث
بأمــس احلاجــه اليــه ( وقــد وصــف اهلل ســبحانه وتعــاىل اهــل البيت عليســهم الســالم 
ــَا ُنْطِعُمُكــْم لَِوْجــِه اللَِّ َل  َوُيْطِعُمــوَن الطََّعــاَم َعــَى ُحبِّــِه ِمْســكِينًا َوَيتِيــًا َوَأِســرًا * إِنَّ
ُنِريــُد ِمنُكــْم َجــَزاء َوَل ُشُكورًااالنســان 8-9 وقولــه تعــاىل ايضــا َوُيْؤثـِـُروَن َعــَى 
 ــَك ُهــُم امْلُْفلُِحــوَن ــوَق ُشــحَّ َنْفِســِه َفُأْوَلئِ ــْم َخَصاَصــٌة َوَمــن ُي ــْو َكاَن هِبِ َأنُفِســِهْم َوَل
ــن  ــن عــى اب ــه الســالم(  بحــق امــر املؤمن ــال االمــام الصــادق )علي احلــر 9 ، وق
ايب طالــب )عليــه الســالم( )كان عــي اشــبه برســول الل . كان يــأكل اخلبــز والزيــت 

ويطعــم اخلــر واللحــم( 

أ  العــدل :- قــال االمــام امــر املؤمنــن  ) عليــه الســالم ( البنــه احلســن ) عليــه 	.
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الســالم( )يأبنــي اجعــل نفســك ميزانــا فيــا بينــك وبــن غــرك ، فاحــب لغــرك مــا 
تــب لنفســك واكــره لــه مــا تكــره لــا ، ول تظلــم كــا ل تــب ان تظلــم ، واحســن 
كــا تــب ان يســن اليــك واســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبح مــن غــرك ، وارض 
مــن النــاس بــا ترضــاه لــم مــن نفســك ، ول تقــل مــا ل تعلــم ، وان قــل مــا تعلــم ، 
ول تقــل مــا ل تــب ان يقــال لــك ( ومــن املعلــوم ان ) العــدل (  وهــي مــن القيــم 
األخالقيــة الفاضلــة  ويعنــي ) مناعــة نفســيه تــردع صاحبهــا عــن الظلــم ، وحتفــزه 
ــاىل يف  ــبحانه وتع ــا اهلل س ــد امرن ــادل ( وق ــكل ع ــات بش ــوق والواجب ــى اداء احلق ع
ــى  ــى َوَينَْه ــاء ِذي اْلُقْرَب ــاِن َوإِيَت ــْدِل َواِلْحَس ــُر بِاْلَع ــز إِنَّ اللَّ َيْأُم ــه العزي ــم كتاب حمك
ُروَنالنحــل 90 وقــال اهلل  ُكــْم َتَذكَّ َعــِن اْلَفْحَشــاء َوامْلُنَكــِر َواْلَبْغــِي َيِعُظُكــْم َلَعلَّ
اُكــم بِــِه  ــْو َكاَن َذا ُقْرَبــى َوبَِعْهــِد اللِّ َأْوُفــوْا َذلُِكــْم َوصَّ ــْم َفاْعِدُلــوْا َوَل تعــاىل َوإَِذا ُقْلُت
ــاِت  وْا األََماَن ــؤدُّ ــْم َأن ُت ُروَنالنعــام 152  وقــال تعــاىل إِنَّ اللَّ َيْأُمُرُك ُكــْم َتَذكَّ َلَعلَّ
ُكُمــوْا بِاْلَعــْدِل إِنَّ اللَّ نِِعــاَّ َيِعُظُكــم بـِـِه إِنَّ اللَّ  إىَِل َأْهلَِهــا َوإَِذا َحَكْمُتــم َبــْنَ النَّــاِس َأن َتْ
َكاَن َســِميعًا َبِصرًاالنســاء 58  ، وقــال االمــام الرضــا )عليــه الســالم ( ) اســتعال 

ــدوام النعمــة ،: العــدل واالحســان مــؤذن ب

الصــر :- ، وقــال االمــام امــر املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب ) عليــه الســالم ( ) من ل . 5
ينجــه الصــر ، اهلكــه الــزع (  ومــن املعلــوم ان الصــرب وهــي مــن القيــم األخالقيــة 
ــس  ــرس النف ــي ق ــزع ،وه ــر ج ــن غ ــكاره م ــره او امل ــال املك ــي ) احت ــة ويعن الفاضل
عــى مقتضيــات الــرشع والعقــل يف اوامرهــا ونواهيهــا ، وبذلــك فهــو مــن الســات 
البطولــة يف الظفــر والنجــاح ، وقــد امرنــا اهلل ســبحانه وتعــاىل التحــيل بالصــرب وقــال 
ابِِريــَن ال عمــران 146  وكذلــك  ــبُّ الصَّ ــه العزيــز َواللُّ ُيِ تعــال  يف حمكــم كتاب
وْا  قولــه تعــاىل َوَأطِيُعــوْا اللَّ َوَرُســوَلُه َولَ َتنَاَزُعــوْا َفَتْفَشــُلوْا َوَتْذَهــَب ِرُيُكــْم َواْصِرُ
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ــم  ــُروَن َأْجَرُه ابِ ــَوفَّ الصَّ ــَا ُي ــه تعــاىل إِنَّ ــَن النفــال 46  وقول ابِِري ــَع الصَّ إِنَّ اللَّ َم
ــه الســالم ( ) الصــر مــن  ــام الصــادق ) علي ــال االم ــاٍب الزمــر 10 وق ــْرِ ِحَس بَِغ
اليــان بمنزلــه الــراس مــن الســد فــاذا ذهــب الــراس ذهــب الســد ، وكذلــك اذا 

ذهــب الصــر ذهــب اليــان ( 

ــالم ( . 6 ــه الس ــب ) علي ــن ايب طال ــيل اب ــن ع ــر املؤمن ــام ام ــال االم ــوكل :- وق الت
ــا اىل  ــور كله ــك ف الم ــىء نفس ــالم ( )وال ــه الس ــن ) علي ــه احلس ــه البن يف وصي
الــك ، فانــك تلجئــا اىل كهــف حريــز ومانــع عزيــز ( ومــن املعلــوم ان  التــوكل .  
وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة وتعنــي ) االعتــاد عــى اهلل يف مجيــع االمــور 
وتفويضهــا اليــه ، واالعــراض عــا ســواه ، فهــي قــوة القلــب واليقــن  ( وقــد امرنــا 
ْل َعــَى اللَِّ  اهلل ســبحانه وتعــاىل بالتــوكل عليــه وقــال  ســبحانه تعــاىل َوَمــن َيَتــَوكَّ
ٍء َقــْدرًا  الطــالق 3 وقولــه  ــُكلِّ َشْ ــُغ َأْمــِرِه َقــْد َجَعــَل اللَُّ لِ َفُهــَو َحْســُبُه إِنَّ اللََّ َبالِ
َوَعــَى اللِّ  ال عمــران 159  وقولــه تعــاىل   لِــَن امْلَُتَوكِّ إِنَّ اللَّ ُيِــبُّ  تعــاىل 

ــة 51  ــوَن التوب ِل امْلُْؤِمنُ ــَوكَّ َفْلَيَت

أ ــا 	. ــه الســالم( ) الدني  الخــالص :- وقــال امــر املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب ) علي
كلهــا جهــل ال مواضــع العلــم ، والعلــم كلــه جهــل ال مــا عمــل بــه ، والعمــل كلــه 
ريــاء ال مــن كان خملصــا والخــالص عــى خطــر ، حتــى ينظــر العبــد بــا يتــم لــه 
ــي )  ــة ، وتعن ــة الفاضل ــم األخالقي ( ومــن املعلــوم ان االخــالص  . وهــي مــن القي
ــد  ــاىل ( وق ــه اهلل تع ــه لوج ــا خالص ــاء وجعله ــوائب والري ــن الش ــال م ــاء االع صف
ــِه  ــاء َربِّ ــو لَِق ــن َكاَن َيْرُج ــاىل َفَم ــه تع ــاىل ) اخللــص ( بقول صــف اهلل ســبحانه وتع
ــِه َأَحــدًا الكهــف 110 وقولــه تعــاىل  ــاَدِة َربِّ ْك بِِعَب ــْرِ َفْلَيْعَمــْل َعَمــاًل َصاحِلــًا َوَل ُي
الـِـُص الزمــر 2-3  وقال الرســول  يــُن اخْلَ يــَن * َأَل للَِِّ الدِّ َفاْعُبــِد اللََّ خُمْلِصــًا لَّــُه الدِّ
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حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( )مــن اخلــص لل اربعــن يومــا ، فجــر الل ينابيــع احلكمــة 
مــن قلبــه عــى لســانه(

اخلــوف مــن الل تعــاىل :- وقــال االمــام امــر املؤمنــن عــيل ابن طالــب )عليه الســالم( . 8
)ل يكــون املؤمــن موقنــا حتــى يكــون خائفــا راجيــا ، ول يكــون خائفــا راجيــا حتــى 
يكــون عامــال ملــا يــاف ويرجــوا( ومــن املعلــوم ان اخلــوف مــن اهلل تعــاىل .  وهــي من 
القيــم األخالقيــة الفاضلــة وتعنــي ) تــأمل النفــس خشــيه مــن عقــاب اهلل مــن جــزاء 
ــي االبتعــاد عــن  ــي تعن ــة الت ــة الديني ــم األخالقي ــه ( فهــي مــن القي ــه وخمالفت عصيان
الــرشور واآلثــام مــا يغضــب اهلل يف القــول والفعــل  ، وبذلــك  وصــف اهلل ســبحانه 
ْغِفــَرٌة  ــم مَّ ــم بِاْلَغْيــِب َلُ ُ َشــْوَن َرهبَّ وتعــاىل اخلائفــن مــن اهلل بقولــه  تعــاىل إِنَّ الَِّذيــَن َيْ
ــِه َوهَنـَـى النَّْفــَس  ــا َمــْن َخــاَف َمَقــاَم َربِّ َوَأْجــٌر َكبـِـٌر امللــك 12 ، وقولــه تعــاىل َوَأمَّ

نَّــَة ِهــَي امْلَــْأَوى النازعــات 41-40، ،  ــَوى * َفــإِنَّ اْلَ َعــِن اْلَ

الرجــاء ف الل تعــاىل :- وقــال االمــام امــر املؤمنــن عيل ابــن ايب طايل ) عليه الســالم( . 9
ــا هــذا باســك مــن رحــه الل  ــه ، اي ) لرجــل اخرجــه اخلــوف اىل القنــوط لكثــره ذنوب
اعظــم مــن ذنوبــك ( وقــال االمــام الصــادق ) عليــه الســالم ( )ل يكــون املؤمــن حتى 
خائفــا راجيــا ول يكــون خائفــا راجيــا حتــى يكــون عامــال ملــا يــاف ويرجــو( ومــن 
املعلــوم . ان الرجــاء يف اهلل تعــاىل .  وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة وتعنــي ) 
هــو انتظــار حمبــوب متهــدت لــه اســباب احلصــول عليــه ، كمــن زرع بــذره يف ارض 
طيبــه ورعاهــا بالســقي واملــدارات ، فرجــاء منهــا الناتــج والنفــع ( لذلــك فالرجــاء 
ــاق  ــن اىل اف ــا املؤم ــر هب ــذان يط ــوف ، الل ــن اخل ــاين م ــاح الث ــو اجلن ــاىل ه يف اهلل تع
طاعــه اهلل والفــوز بــرشف الرضــا ، ويف ضــوء مــا تقــدم ،  يعنــي الرجــاء يف اهلل تعــاىل 
) النهــي عــن اليــاس والقنــوط ( وقــد وصــف اهلل ســبحانه وتعــاىل الــذي يرجــو اهلل 
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ــِة اللَِّ إِنَّ  ْحَ ــن رَّ ــوا ِم ــِهْم َل َتْقنَُط ــَى َأنُفِس ــوا َع ُف ــَن َأْسَ ــاِدَي الَِّذي ــا ِعَب ــْل َي ــاىل وق تع
ِحيــُم الزمــر 53  وقولــه تعــاىل َولَ  ــُه ُهــَو اْلَغُفــوُر الرَّ ُنــوَب مَجِيعــًا إِنَّ اللََّ َيْغِفــُر الذُّ
ْوِح اللِّ إِلَّ اْلَقــْوُم اْلَكافـِـُروَن يوســف 87 )  ــُه لَ َيْيــَأُس ِمــن رَّ ْوِح اللِّ إِنَّ َتْيَأُســوْا ِمــن رَّ

الســيد مهــدي الصــدر 2011 (    

ــا . 10 ــالم ( ) ان ــه الس ــب )علي ــن ايب الطال ــيل اب ــن ع ــر املؤمن ــال ام ــرة :- ق البص
الدنيــا دار جمــاز والخــر دار قــرارا ، فخــذوا مــن مركــم ملقركــم ( ومــن املعلــوم . ان 
ــذي يفكــر  البصــرة : وهــي الوعــي والتعقــل ، فاإلنســان الواعــي والعاقــل هــو ال
ــول ان  ــك نق ــول لذل ــا يق ــا ك ــه ، الن الدني ــخط اهلل وغضب ــب س ــب ويتجن بالعواق
ــه  ــوب الن عقل ــن الذن ــد ع ــايص يبتع ــن املع ــز ع ــذي يمي ــو ال ــل ه ــان العاق االنس
يصونــه مــن هــذه املأثــم واخلطايــا ، وقــد ســئل الرســول حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
ــم  ــة الل ه ــل بطاع ــة الل وان العام ــل بطاع ــال ) العم ــول اهلل ، ق ــا رس ــل ي ــا العاق م
العقــالء ( )القزوينــي ،بــال( ) انمــوذج بنــاء املجتمــع الســالمي املوحــد املســتند اىل 

ــم  العلــم والتعلي
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الفصل الثالث
توظيــف القيــم األخالقيــة اإلســالمية الفاضلــة يف املناهــج 

الدراســية اجلامعية اإلســالمية
ــان  ــاء االنس ــتهدف بن ــالمية تس ــة اإلس ــية اجلامعي ــج الدراس ــوم ان مناه ــن املعل  م
واملجتمــع االســالمي  ســواء بالرتبيــة اخللقيــة .او الرتبيــة النفســية والرتبيــة العقليــة 
ــم   ــران الكري ــن ) الق ــة م ــذه الرتبي ــتمد ه ــة وتس ــة الروحي ــمية او الرتبي ــة اجلس او الرتبي

ــالم(  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــه( وأه ــه وآل ــى اهلل علي ــد )ص ــول حمم ــث الرس واحادي

 ويف ضــوء مــا تقــدم ان مناهــج الرتبويــة اإلســالمية اجلامعيــة ليســت مناهــج 
جامــده او منفصلــه . بــل تعمــل وفــق اطــر ومفاهيــم شــامله ألمــور احليــاه الدنيــا وحيــاة 
االخريــن . وبذلــك فهــي مناهــج يمكــن ان حتتــوي عــى القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف 
ضــوء ســرة امــر املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب ) عليــه الســالم( فهــي يمكــن ان تدفــع 
االنســان املســلم اىل النقــاش واالســتفهام واالجتهــاد والتفكــر يف امــروا الدنيــا . فهــي 

تالئــم فطــرة االنســان وتنســجم مــع حركــة الكــون. 

لــذا يمكــن توظيــف القيــم األخالقيــة الفاضلــة يف املناهــج الدراســة اجلامعيــة مــن 
خــالل غــرس هــذه القيــم التــي توصــل اليهــا البحــث وهــي :-

قيــم املســاواة :-  وهــي مــن القيــم التــي اكــد عليهــا االســالم وســرة امــر املؤمنــن  -1
ــا  ــاس يف الدني ــع الن ــا مجي ــرص  ام ــؤ الف ــى تكاف ــد ع ــي تؤك ــالم ( فه ــه الس ) علي
وعــاره االرض وكذلــك التكافــؤ بــن ) الفقــراء واالغنيــاء ( وبــن ) اهــل الكتــاب 
واملســلمن  وبــن الرجــال والنســاء  بعيــدا عــن اللــون . او القوميــه او اجلنــس  او 

القوميــة 
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التســامح :- وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة التــي اكــد عليهــا االســالم وامــر - 	
ــب  ــا ال جي ــض م ــذل بع ــي ب ــالم (  وتعن ــه الس ــب ) علي ــن ايب طال ــيل اب ــن ع املؤمن
.  وتعــرف اي االســتعداد لتقبــل وجهــات النظــر املختلفــة واملرتبطــة بالســلوك 

ــراي دون املوافقــة عليهــا . وهــي ايضــا تقبــل تنــوع الفكــري والعقائــدي  وال

العفــو :- وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة التــي اكــد عليهــا االســالم  وامــر - 	
املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب ) عليــه الســالم (  وهــي تعنــي ) العطــف عى االنســان 

املذنــب فيعفــوا كليــا او جزئيــا 

الصــر :- وهــي مــن القيــم األخالقيــة الفاضلــة التــي اكــد عليهــا االســالم وامــر - 	
املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب ) عليــه الســالم ( وهــي تعنــي ) حســب النفــس مــن 
اجلــزع عــن املكــروه او عــن الشــكوى . او هــي االمتنــاع عــن اظهــار اجلــزع الباطنــي 

وهلــا ثــالث مراتــب وهــي :- 

الصرب عى الباليا واملصائب / اي ال يشكو وال جيزع 	 

الصــرب عــى الطاعــة / اي ان يتحــى االنســان بالتحمــل يف العمــر واالوامــر اإلهليــة 	 
وأليســمح للنفــس األمــارة بالســوء ان تصــدى عــن ذلــك 

الصرب عن املعصية . اي الصرب عى الصعاب . جماهدة النفس وجنود الشيطان 	 

األمانــة :- وهــي مــن القيــم األخالقيــة التــي اكــد عليهــا االســالم وامــر املؤمنــن - 5
عــيل ابــن ايب طالــب ) عليــه الســالم ( وهــي تعنــي اذا مــا ائتمــن عليــه االنســان مــن 

احلقــوق واجــب اداء تلــك األمانــة

ــالم - 6 ــا االس ــد عليه ــي اك ــة الت ــة الفاضل ــم األخالقي ــن القي ــي م ــجاعة :- وه الش
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ــى  ــدرة ع ــي ) الق ــي تعن ــالم ( وه ــه الس ــب ) علي ــن الطال ــيل اب ــن ع ــر املؤمن وام
ــاذ  ــن اخت ــف م ــه املوق ــا يتطلب ــه . وب ــزم واراده قوي ــرة بح ــف اخلط ــه املواق مواجه

ــب  ــت املناس ــه يف الوق رضوي

ــر - 	 ــالم وام ــه االس ــد علي ــي اك ــة الت ــة الفاضل ــم األخالقي ــن القي ــي م ــة :- وه العف
ــن  ــس ع ــط النف ــي ) ضب ــي تعن ــالم ( وه ــه الس ــب ) علي ــن ايب طال ــيل اب ــن ع املؤمن
ــزوج   ــر ال ــزواج بغ ــد ال ــزواج وبع ــل ال ــي قب ــال جن ــن اي اتص ــاع ع ــهوات واالمتن الش

ــة الفاضلــة التــي اكــد عليهــا االســالم - 8 الوفــاء بالعهــد: وهــي مــن القيــم األخالقي
وامــر املؤمنــن عــيل ابــن ايب طالــب )عليــه الســالم( وتعنــي )اخلــروج عــن عهــد مــا 
قبــل عنــد االقــرار بالربوبيــه . أي عــدم العــودة اىل مــا تــب  منــه. وعــدم التقصــر 
يف اداء  مــا عاهــد نفســه عــى القيــام ، وتعنــي الوفــاء بالعهــد. الثبــات عــى احلــب 

ــه حتــى املوت()الزبيــدي : 2017( ولوازمــه وادامت

ــد  ــي اك ــة الت ــالمية الفاضل ــة اإلس ــم األخالقي ــن القي ــه م ــاك جمموع ــة:  هن مالحظ
عليهــا االســالم وســرة امــر املؤمنــن  االمــام عــيل ابــن ايب طالــب )عليــه الســالم(  يف 
ــية  ــج الدراس ــا يف املناه ــد  وتوظيفيه ــالمي املوح ــع االس ــة املجتم ــان خلدم ــاء االنس بن

ــرشح. ــاج إىل ال ــذا حيت ــة. وه اجلامعي

 وســائل واســاليب تنميــه القيــم األخالقيــة الســالمية الفاضلــة ف بنــاء النســان 	
ــاك عــدة اســالب ووســائل  ــوم ان هن خلدمــة املجتمــع الســالمي املوحــد :- مــن املعل
يف تنميــه القيــم األخالقيــة اإلســالمية خلدمــة املجتمــع االســالمي املوحــد يف املناهــج 

الدراســية اجلامعيــة اإلســالمية . وهــي كثــرة وســنكتفي بالقــدر املمكــن وهــي 

اول:  التمســك بالعبــادات: وهــو االســلوب العلمــي يف تربيــه االنســان ) روحيــا . 
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بدنيــا . واجتاعيــا وعقليــا . وهلــذه العبــادات جانــب مهــم عنــد اهلل ســبحانه وتعــاىل مــن 
حيــث امــر فيهــا االمــر والنهــي عــن العمــل . وفــق )فطــرة االنســان( حيــث زوده  تبــارك 
ــة  ــم األخالقي ــاب القي ــن اكتس ــك يمك ــم . وبذل ــة للتعل ــتعدادات الفطري ــاىل باالس وتع
اإلســالمية الفاضلــة يف بنــاء االنســان وخلدمــة املجتمــع االنســاين  وهــذه القيــم مرغوبــه 

يف املجتمــع االســالميه وبذلــك فهــي معيــار للضبــط والتنشــئة االجتاعيــة.

ويف ضــوء مــا تقــدم . اكــد االســالم عــى تنميه القيــم األخالقيــة اإلســالمية الفاضلة 
يف بنــاء شــخصيه االنســان املتكاملــة وجلوانــب شــخصيته املعروفــة )الروحيــة والعقليــة 
وحواســه( فهــي تســاهم يف بنــاء اإلنســان وتصبــح العالقــات االجتاعيــة القائمــة عــى 

الــود واملحبــة.

ثانيــا: التمســك القــدوة الســالمية :- مــن املعلــوم ان قدوتنــا  يف القيــم األخالقيــة 
اإلســالمية وهــي شــخصيه الرســول حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه(  وكذلــك اهــل البيــت 
ــنٌَة  ــَوٌة َحَس ــْم ُأْس ــْت َلُك ــْد َكاَن ــاىل: َلَق ــه تع ــتنادا اىل قول ــك اس ــالم( وذل ــم الس )عليه
ــة  ــان خلدم ــاء االنس ــا يف بن ــن تطبيقه ــك يمك ــة/4  وكذل ــورة املمتحن ــَم س ِف إِْبَراِهي

املجتمــع االســالمي مســتقبال.

ــة  ــم األخالقي ــا: املوعظــة والنصــح:  ومهــا مــن الوســائل املهمــة يف غــرس القي ثالث
اإلســالمية الفاضلــة . فاملوعظــة مؤثــرة يف النفــوس ومؤثــرة يف ســلوك الفــرد فهــي حتقــق 

مرضــاه اهلل تبــارك وتعــاىل ورســوله الكريــم واهــل البيــت )عليهــم الســالم(

رابعــا:  ضب األمثــال: وهــي مــن الوســائل املهمــة واملؤثــرة يف الســلوك . لــذا فهــي 
ــة  ــن احلكم ــرضب م ــث ت ــة حي ــالمية الفاضل ــة اإلس ــم األخالقي ــرس القي ــاهم يف غ تس
خصوًصــا وإن كانــت مســتمدة مــن القــرآن الكريــم . وبذلــك اشــاره اهلل تبــارك وتعــاىل 

يف مواضيــع كثــرة )الســدي وييــى  2012( 
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أوال: االستنتاجات:
إن القيــم األخالقيــة اإلســالمية الفاضلــة يف االســالم كثــرة ومتنوعــة. حيــث ذكرها . 1

القــرآن الكريــم بــا يقــارب )1504( ذكــرت يف موضع 

ان القيــم األخالقيــة اإلســالمية الفاضلــة يف ســرة امــر املؤمنــن االمــام عــيل ابــن ايب . 2
طالــب )عليــه الســالم( ارتبطــه باإلنســان ومســت جوانــب شــخصيه  بنــاء االنســان 
املســلم يف اجلوانــب )العقليــة + اجلســمية + الوجدانيــة + الروحيــة + االجتاعيــة( التي 
يمكــن تســاهم يف بنــاء اإلنســان املســلم وخدمــة املجتمــع االســالمي املوحــد اضافــه 
اىل ذلــك ان هــذه القيــم مســتمده مــن القــران الكريــم وأحاديــث الرســول حممــد 

)صــى اهلل عليــه وآلــه(

ــاء املجتمــع االســالمي . 3 ان القيــم األخالقيــة اإلســالمية الفاضلــة هلــا دور مهــم يف  بن
ــذي يؤمــن برســاله االســالم . وهــو صاحــب رســاله انســانيه . اي تؤمــن  املوحــد ال
ــن  ــتمده م ــا مس ــة ألهن ــالمية الفاضل ــة اإلس ــم األخالقي ــدس كل القي ــع يق ــان جمتم ب
القــران الكريــم واحاديــث الرســول حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( وكذلــك اهــل البيت 

)عليهــم الســالم(

يمكــن توظيــف القيــم األخالقيــة اإلســالمية الفاضلــة يف بنــاء االنســان املســلم . 4
ــاك عــدة  ــة وهن ــة املجتمــع االســالمي املوحــد يف املناهــج الدراســية اجلامعي وخلدم

ــالل: ــن خ ــا م ــن تضمينه ــاليب يمك ــائل واس وس

1- التمسك بالعبادات .
2- التمسك بالقدوة اإلسالمية .

3- املوعظة والنصح
 4- رضب االمثال (
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ثانيا : التوصيات واملقرتحات: 
 عــى وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل واجلامعــات األهليــة تضمــن هــذه القيــم . 1

ــه  ــب )علي ــن أيب طال ــيل اب ــن ع ــر املؤمن ــام أم ــرة اإلم ــة يف س ــالمية الفاضل اإلس
الســالم( يف مناهجهــا وبراجمهــا وانشــطتها  لتعزيــز القيــم األخالقيــة اإلســالمية يف 

ــتقبال. ــة  مس ــوس الطلب نف

حــث اهليئــات التدريســية يف املــدارس واجلامعــات وأماكــن العبــادة  األخــذ بتضمــن . 2
القيــم األخالقيــة اإلســالمية عنــد الــرشح والتفصيــل واملوعظــة  والــرشح العبــادات 

ألهنــا تســاهم يف بنــاء االنســان املســلم الــذي خيــدم وطنــه وامتــه اإلســالمية 

رضوه اســتنباط القيــم األخالقيــة اإلســالمية الفاضلــة وتوظيفيهــا يف جمــاالت احليــاة . 3
العامــة )االقتصاديــة، السياســية، الثقــايف، العســكرية، القانــون،  القضــاء ... الــخ 
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املقدمة
بسم الل الرحن الرحيم

والصالة عى حممد املصطفى وآله الطيبن الطاهرين..

أما بعد

ــٍة  فقــد دعــا العقــُل الســليُم، قبــل الرشائــع واألديــان الســاوية، إىل أْن يفّكــر بِجّدي
ــل  ــارة متّث ــاء حض ــر لبن ــل املثم ــي التواص ــا، أال وه ــن أجِله ــق م ــي ُخِل ــة الت ــول الغاي ح
ــة:   ــة الكريم ــه اآلي ــارت ل ــا أش ــذا م ــب، وه ــذا الكوك ــر ه ــى ظه ــاين ع ــود اإلنس الوج
ــْم  ــوا إِنَّ َأْكَرَمُك ــَل لَِتَعاَرُف ــُعوًبا َوَقَبائِ ــْم ُش ــى َوَجَعْلنَاُك ــٍر َوُأْنَث ــْن َذَك ــْم ِم ــا َخَلْقنَاُك ــاُس إِنَّ ــا النَّ َ ــا َأيُّ َي

ــَد اللَِّ َأْتَقاُكــْم إِنَّ اللََّ َعلِيــٌم َخبِــٌر   احلجــرات: 13، ومــن الطبيعــي أنــه ال يتــّم التعــارف  ِعنْ

ــم  ــى قي ــا ع ــن مبنيًّ ــا مل يك ــن، م ــن اآلخري ــة ب ــة صلب ــدة أخالقي ــس إىل قاع ــذي يؤّس ال
أخالقيــة رفيعــة، ولعــّل أســاس كّل تلــك القيــم يرتكــز عــى قيمــة التواضــع، بوصفهــا 
ــارات،  ــم واحلض ــع األم ــد مجي ــة عن ــب املقبولي ــى نَِس ــق أع ــاماًل حُيّق ــانًيا ش ــا إنس منطلًق
ــة  ــة الرفيع ــة األخالقي ــك القيم ــرب تل ــة، وع ــة والعقدّي ــا الفكري ــالف توّجهاهت ــى اخت ع
جُتــرّس املصالــح البرشيــة األخــرى ســواء أكانــت مقتــرصة عــى تغطيــة حاجــات اجلســد، 
أم كانــت معنوّيــة ُتشــبع هنــم العقــل الباحــث عــن أجوبــٍة ألســئلته النافــرة مــن صميــم 
ُمشــكالته حــول اهلــم االجتاعــي الــذي يعيشــه، أو مــا يعــرّب عــن طموحــه لســرب أغــوار 
اآلخــر بوصفــه مشــارًكا لــه يف كثــر مــن القضايــا التــي جتمعهــا يف بودقــٍة واحــدة متمّثلــة 

ــود اإلنســاين.  بالوج

ومــن منطلــق األمهيــة الُقصــوى لقيمــة التواضــع، كان للباحــث أْن يســّلط الضــوء 
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عــى هــذه القيمــة بــن ثنّيــات اخِلطــاب إلمــام البيــان العــريب، وإمــام اإلنســان احلقيقــي 
الــذي يبتغــي احــرتام انســانّيته قبــَل كل يشء.

وكان للباحــث بعــد رصــده مــا ينــدرج حتــت موضــوع هــذه الدراســة، أْن يتوّقــف 
عنــد حمــاور أساســية، متّثــل منطلقــات البحــث ومســاربه التــي مُتّهــد الوصــول إىل الغايــة 

األخالقيــة التــي ســعى إليهــا اخلطــاب العلــوي األقــدس، فــكان عــى النحــو اآليت:

املحور األول: التواضع ف املشغل الصطالحي للمفهوم.

املطلب األول: املفهوم اللغوي للتواضع.

املطلب الثان: ثنائية )التواضع/ والتكّر( وموقعّيتها الدللية ف اخلطاب القرآن.

املحور الثان: قيمة التواضع ف اخلطاب العلوي الريف.

املطلب األول: ضياع القيم األخالقية ف أمة الغرب.

املطلب الثان: مفهوم التواضع ف اخلطاب العلوي.

املطلب الثالث: خماطر الستكبار ف تشويه الوية النسانية – قراءة ف اخلطبة القاصعة.

وبعــد ختــام رحلتنــا املعرفيــة، كان لنــا أْن نقــف عنــد حمطــة قطــف الثــار، مــن 
ــوي،  ــاب العل ــن اخلط ــا مضام ــالل تقليبن ــن خ ــتنباطها م ــا يف اس ــي اجتهدن ــج الت النتائ
ولعــّل بعضهــا كان مبثوًثــا يف ثنّيــات البحــث، ولكــن كــا هــي العــادة، أْن يكــون اخلتــام 
مللمــًة لتلــك الثــار امُلجتنــاة، قــد ال تكــون حــرًصا للباحــث بقــدر مــا تكــون فاحتــًة 
ــكار مل  ــار أف ــا ث ــوا لن ــّم خيرج ــن ث ــارهبا وم ــوا يف مش ــم أْن يتوّغل ــر بإمكاهن ــن ُأخ لباحث
تطأهــا خيــول طموحنــا بعــد، وهــذه ُســنّة احليــاة، إذ ال يقتــرص العلــم عــى واحــٍد مــن 
ــا أن احلمــد هلل  ــده ويــرتك الشــوط آلخريــن. وآخــر دعوان ــا عن ــديل ب النــاس، بــل كلٌّ ُي

ــن. ــه الطاهري ــد وآل ــى حمم ــالم ع ــالة والس ــن والص رب العامل
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احملور األول
التواضع يف املشغل االصطالحي للمفهوم.

ــوي  ــذره اللغ ــه إىل ج ــود ب ــوم أْن نع ــة مفه ــف دالل ــه لكش ــن التوج ــا ح ــي لن ينبغ
األســاس الــذي عــربه تتربعــم خمتلــف الــدالالت املبثوثــة يف لغتنــا العربيــة، ومــن ذلــك 
املصــدر )التواضــع( الــذي اشــُتّق مــن الفعــل وُضــَع، َيْوُضــُع َوَضاَعــًة وَضعــًة وِضعــًة: 

ــاِس)1(. ــَن النَّ يِنُء ِم يــِف، أو الــدَّ ِ ــَو َوِضيــٌع، َوُهــَو ِضــدُّ الرشَّ َصــاَر َوِضيعــًا، َفُه

ْفعــِة يِف الَقــْدِر، ُيَقــاُل: يِف حســَبه  عــُة: وهــي ِخــالف الرِّ عــُة والضِّ ومنــه اشــُتّقت الضَّ
ــاُل:  . َوُيَق ــُل: َذلَّ ــَع الرج ــُل. وَتواَض ــى: التََّذلُّ ــو بمعن ــُع فه ــا التَّواُض ــٌة، أم ــٌة وِضع َضع
ــاَّ  ــِت األَرُض: اْنَخَفَضــْت َع ــِه فاتََّضــَع. وَتواَضَع ــه فِي ــه ُدُخوُل ــرًا َفَوَضَع ــاَلٌن َأْم ــَل ُف َدَخ

ــا)2(. َيِليَه

وعنــد النظــر رصفيًّــا إىل صيغــة املصــدر: التواضــع نجــده مشــتًقا مــن الفعــل الثالثي 
ــاور،  ــل: حت ــاركة، مث ــى املش ــا ع ــدلُّ غالًب ــي ت ــل( الت ــى وزن )تفاع ــن، ع ــد بحرف املزي
وتناقــش، وتعايــش، .. الــخ، مشــتقٌّ مــن الفعــل )وضــع( الــيء أي: حّطــه وأنزلــه مــن 
مقــاٍم إىل مقــاٍم أدنــى منــه.. مثــل قــول العــرب: وضعــت احلــرُب أوزارهــا، أي ســكنت 
وهــدأت بعــد أن ارتفــع الســيف بــن املحرتبــن، ومــن هــذه الداللــة باإلمــكان أْن نجــد 

يف الفعــل )تواضــع( 

ومــن معــاين )تفاعــل( هــو التحــيّل بصفــٍة قــد ال تكــون أصيلــٍة يف امُلّتصــِف هبــا، بقدر 
مــا تكــون ظاهــرًة عليــه ملُِــّدة ومــن ثــّم تزول بــزوال الظــرف الداعــي إليهــا، مثــل: تباكى، 
ــع  ــق التواض ــّل بُخُل ــَع( أي حت ــل )تواض ــد بالفع ــن أْن ُيقص ــا ُيمك ــخ وُهن ــى،.. ال وتغاب
وأظهــر ذلــك اخلُُلــق عــى ســلوكك مــع اآلخريــن، فــُراد بــه أيًضــا يف هــذا املعنــى إفــادة 
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تواصلّيــة مــع اآلخــر.. وال ُيمكــن أْن ُيطلــب التواضــع مــن شــخٍص ال يرغــب يف 
التواصــل مــع اآلخريــن، أو يتعــّذر عليــه ذلــك التواصــل كأن يكــون يف جزيــرة لوحــده 

أو حمبــوس يف ســجن انفــرادي، فلمــن يتواضــع إذا مل يفــرتض وجــود أحــٍد معــه..؟

وهبــذا تصــّب املــادة اللغويــة بــكال الداللتــن اللتــن ذكرنامهــا، املعنــى التواصــيل مــع 
اآلخر..

املطلب الثاني: ثنائية )التواضع/ والتكّب( وموقعّيتهما الداللية يف اخلطاب 
القرآني.

اتضــح لنــا ممــا ســبق، أّن داللــة )التواضــع( يف أصلهــا، مل يكــن معنًــى حمّبــًذا 
يستحســنه العقــل، حتــى يكــون قيمــًة عليــا يدعــو إليهــا ُعقــالء القــوم، فهــي متّثــل صفــة 
رذيلــة ال يّتصــف هبــا إال مــن ال خرجــوا عــن إطــار إنســانيتهم التــي ُوِهَبــت هلــم مــن دون 
املخلوقــات، فاإلنســان كــا نعلــم ُحــرٌّ غــُر مضطــرٍّ عــى ســلوٍك معــّن، وكــا هــو معلــوم 
أّن »احلريــة الــرشط األول يف املســؤولية. وســواء تعلــق األمــر باملســؤولية أمــام القانــون 
أو أمــام اهلل أو باملســؤولية أمــا الضمــر ]...[ فــإن احلريــة هــي الــرشط املســبق، رشط يف 

قيــام األخــالق نفســها«)3(.

وهــذا التخيــر إنــا يمّثــل تكريــًا إهليًّــا لــه، حيــث جيعــل كل مــا حولــه مــن خملوقــاٍت 
مســّخرًة لــه؛ لكوهنــا ال تتمّتــع بالــرشط اإلنســاين امُلمّيــز لــه، وهــو )احلُّريــة(. ومــا ورد يف 
َعــُل فِيَهــا َمــْن ُيْفِســُد  ــَك لِْلَماَلئَِكــِة إِنِّ َجاِعــٌل ِف اأْلَْرِض َخلِيَفــًة َقاُلــوا َأَتْ قولــه تعــاىل:  َوإِْذ َقــاَل َربُّ
ُس َلــَك َقــاَل إِنِّ َأْعَلــُم َمــا َل َتْعَلُمــوَن  البقــرة:  َمــاَء َوَنْحــُن ُنَســبُِّح بَِحْمــِدَك َوُنَقــدِّ فِيَهــا َوَيْســِفُك الدِّ

30، إيــذاٌن بأمّهيــة تلــك احلُّريــة التــي يتمّتــع هبــا ذلــك اخلليفــة، عــى الرغــم مــن إفرازاهتا 
التــي ُيفــِرط يف اســتعاهلا بعــُض مــن مل يرعــوا حّقهــا، بدليــل أّن املالئكــة – وهــي عقــوٌل 
حمــض مســّرة وليســت خمــّرة- اســتلزمْت خطابيًّــا أّن مــن نواتــج تلــك اخلالفــة – بمعنى 
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ــا  أْن يكــون اإلنســان خمــّوالً يف إدارة شــؤون نفســه- أْن يصــدر عنهــا اجلــور والظلــم ب
ــز اإلنســان  ــا يمّي ــا مفصليًّ ُيــؤّدي إىل ســفك الدمــاء، إال أهّنــا عــى أي حــال ُتشــّكل فارًق
عــن ســائر املوجــودات، ويف الوقــت نفســه تعــّرض اإلنســان إىل اختبــاٍر وجــوديٍّ 
ــار  ــك االختب ــم يف ذل ــح بعضه ــه، فينج ــق كينونت ــدار حتّق ــن مق ــه ع ــن خالل ــف م تكش
ــرى،  ــات األخ ــن املخلوق ــزه ع ــالت متّي ــن مؤّه ــا ُأويِت م ــان مه ــرون، فاإلنس ــع آخ ويق
ــرض  ــي تع ــم الت ــن القي ــن ب ــا م ــه خيتاره ــة ولكن ــه املطلق ــه بحريت ــق قيم ــه »ال خيل ولكن

نفســها عليــه، وتدعــوه كل واحــدة منهــا الختيارهــا واالنخــراط حتــت لوائهــا«)4(. 

وكان الكفــُر نتيجــًة حتمّيــًة ملــن ُيعلــن اســتكباره عــى اخلالــق، مهــا ُأويِتَ مــن 
مؤّهــالت ترفــع مــن شــأنه، إال أّن صفــة االســتكبار توقعــه وُترديــه إىل املهالــك، وهــذا 
مــا كان يف قّصــة إبليــس اللعــن الــذي أبــى أْن يمتثــل أمــر اهلل ســبحانه بالســجود آلدم، 
فقــال يف كتابــه: َوإِْذ ُقْلنَــا لِْلَماَلئَِكــِة اْســُجُدوا آِلََدَم َفَســَجُدوا إِلَّ إِْبلِيــَس َأَبــى َواْســَتْكَرَ َوَكاَن ِمــَن 
ــه  اْلَكافِِريــَن البقــرة: 34، وهــذا الســجود مل يكــن إال مــن بــاب التواضــع هلل وملــن خلَق

اهلل، ولكــّن الشــيطان أخذتــه العــّزة بعنــرصه وتناســى أّن مــن خلــق عنــرصه هــو الــذي 
أمــره هبــذا الســجود ملــن هــو يــراه أدنــى منــه يف أصــل اخِللقــة، فــكاَن كافــًرا بــاهلل، أي عامًلا 
بحقيقــة جحــوده هلل كالــزارع الــذي ُيغّطــي البــذار بالــرُتاب، فــكان إبليــس كذلــك ُيغّطي 
إيانــه باســتكباره عــى اخلالــق العظيــم، الــذي جتــّى عــرب ســلوكه املتمــّرد بعــدم امتثالــه 
ا َفاْنُظــْر َكْيــَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُْفِســِديَن  ــا َواْســَتْيَقنَْتَها َأْنُفُســُهْم ُظْلــًا َوُعُلــوًّ أمــر الســجود،  َوَجَحــُدوا هِبَ
 النمــل: 14، ولعــّل الوضاعــة مــن أبــرز صفــات مســخ اهلوّيــة اإلنســانية وفشــلها يف 
عــامل اإلنســان الــذي ُأريــد لــه أْن يكــون متمّيــًزا عــن عــامل ســائر املوجــودات؛ ذلــك ألهّنــا 
متســخ الــرشط األســاس الــذي أراده اهلل ســبحانه وتعــاىل لإلنســان، وهــو احلّريــة الكفيلــة 
بخلــق كينونــة اإلنســان اخلليفــة، وألهّنــا صفــة تتناقــض مــع صفــة )العــّزة( التــي هــي مــن 
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ُة  صفــات اهلل ويف الوقــت نفســه أحّبهــا أْن تكــون يف أوليائــه املؤمنــن، فقــال: ولل اْلِعــزَّ
َولَِرُســولِِه َولِْلُمْؤِمنـِـَن َوَلكـِـنَّ امْلُنَافِِقــَن َل َيْعَلُمــوَن املنافقــون: 8.  ويقتــي اخلطــاب القرآين - 

بوصفــه خطاًبــا لــذوي األلبــاب- أْن يكــون املنافقــون مــن فاقــدي تلــك الصفــة الرّبانيــة 
اجلليلــة التــي منحهــا خلاصــة عبــاده املؤمنــن، ممّــن اّتصفــوا بالِعــّزة، بــا ُيظهــر مكانتهــا 

وموقعّيتهــا الرفيعــة.

ــر مــن  ــر مــن ذلــك حــن خُياطــب اهلل ُســبحانه أصحــاب العقــول، يف أكث ــل وأكث ب
ــل  ــا يّتص ــط في ــل أْن ُنرُب ــن ألج ــل، ولك ــتعراضها بالتفصي ــا إىل اس ــة بن ــا ال حاج ــة ب آي
بموضوعنــا، وهــو أنَّ القــرآن الكريــم بــا فيــه مــن مضامــن جليلــة إّنــا ُوّجهــت 
بوصفهــا رســائل يعيهــا الُعقــالء مــن البــرش، فحــن يدعــو اهلل ســبحانه إىل التفّكــر، إّنــا 
يدعــو إىل االّتضــاع والركــون إىل اآلخريــن يف تقليدهــم واّتبــاع مــا يرونــه، إّنــا أراد هلــم 
ــي يعيشــون معهــا يف  ــوا أحــراًرا يف خياراهتــم ومســتقّلن عــن املجموعــات الت أْن يكون
ــَدٍة َأْن  ــْم بَِواِح ــَا َأِعُظُك ــْل إِنَّ ــة:  ُق ــة الكريم ــه اآلي ــت ب ــا رّصح ــذا م ــم، وه ــاذ قراراهت اخّت
ــُروا َمــا بَِصاِحبُِكــْم ِمــْن ِجنَّــٍة إِْن ُهــَو إِلَّ َنِذيــٌر َلُكــْم َبــْنَ َيــَدْي َعــَذاٍب  َتُقوُمــوا للَِِّ َمْثنَــى َوُفــَراَدى ُثــمَّ َتَتَفكَّ

َشــِديٍد ســبأ: 46، أمــا اّتبــاع اآلخريــن فــال يعنــي إال إقــراٌر بالــذّل والِضعــة، وبمعنــى 

آخــر إنــا يمّثــل انســالًخا عــن اهلوّيــة اإلنســانية املمتزجــة ببعــض الصفــات التــي منحهــا 
ــا بمــن خلقهــم. اهلل ســبحانه ُحبًّ

أّمــا صفــة التواضــع، فهــي ممــا دفــع إليهــا الــذوق الُعقالئــي ويتبعــه الشــارع األقدس 
ــا  ــس وإهانته ــر النف ــل »حتق ــا متّث ــك أهّن ــة؛ ذل ــذه الصف ــه هب ــيّل ل ــتحّق التح ــن يس يف م
ــات  ــن الصف ــون م ــذا تك ــق«)5(. وهب ــن اخلل ــق بحس ــول احل ــة اهلل وقب ــبة إىل عظم بالنس
ــد تأُخُذهــا إىل  ــة ق ــا فيهــا مــن ســعٍة داللّي ــة االســتعال – إذا صــّح الوصــف- مل اخلاّص
ــا يف  ــياقيًّا بوضعه ــد س ــك كان التحدي ــة؛ ولذل ــة اإلجيابي ــك الدالل ــن تل ــحبها ع ــا يس م
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ــة اإلنســانية  ــه، لتكــون بعدهــا قيمــة حممــودة تعــّزز اهلوّي مــا يــدلُّ عــى رضــا اهلل وطاعت
للمؤمــن، وحتّركــه للتواصــل املثمــر مــع اآلخريــن فيــا ُتفــي بــه العالقــات اإلنســانية 
مــن شــتى نشــاطات اجتاعيــة ال يمكــن هلــا أْن تكــون إال بتوّفــر هــذه القيمــة األخالقيــة، 
ومــا تســتدعيه مــن صفــات أخالقيــة أخــرى تتحــّرك يف ظــالل قيمــة التواضــع وتعمــل 
عــى هتيئــة اجلــّو اإلنســاين املالئــم لتنشــئة أجيــال ســعيدة قــادرة عــى النهــوض بواقعهــا 

وجماهبــة األخطــار بُخًطــى واثقــة ممّــا تقــوم بــه.

وبالنظــر إىل جممــل اخلطــاب القــرآين، نجــد أّن التواضــع هــو املِــالك يف تعامــل 
ــع  ــر التواض ــرز مظاه ــدى أب ــوع إح ــاًل، وكان اخلش ــادة مث ــه يف العب ــع خالق ــان م اإلنس
َواْســَتِعينُوا    :هلل، التــي ُتــربز مكانــة املؤمــن احلقيقــي عــن ســواه، فقولــه ســبحانه
اِشــِعَن  البقــرة: 45 دليــٌل عــى أّن اخلشــوع وهــو  ـَـا َلَكبـِـَرٌة إِلَّ َعــَى اخْلَ ــاَلِة َوإهِنَّ ــْرِ َوالصَّ بِالصَّ

التواضــع، هوّيــة املؤمــن الــذي يتحــّرر مــن قيــود املــاّدة، حــن ُيعلــن انتــاءه إىل اهلل غــر 
تابــٍع ألحــٍد، وهــذا االّتبــاع إنــا جــاء عــن طريــق تفكــره بــأّن كل مــا حولــه يســتحيل أْن 
يكــون بــال خالــٍق أوجــده، فخضوعــه هلل يرتجــم عمــق إيانــه بذلــك اخلالــق، فالصــالة 
التــي ُيؤّدهيــا إليهــا مــا هــي إال أقــّل الواجــب مــن حقــوق امُلنعــم عليــه، وهــذا هــو ُخُلــق 
ــه،  ــاد إلي ــن يف االنقي ــه متواضع ــوا ل ــد، فكان ــد األح ــوا هلل الواح ــن أذعن ــة الذي املالئك

  وَن َعــْن ِعَباَدتِــِه َوُيَســبُِّحوَنُه َوَلــُه َيْســُجُدوَن ــَك َل َيْســَتْكِرُ ــَد َربِّ يقــول ســبحانه:  إِنَّ الَِّذيــَن ِعنْ
األعــراف: 206.

ــٍة  ــْن ُنْطَف ــاَن ِم ْنَس ــا اْلِ ــا َخَلْقنَ ــاىل: إِنَّ ــه تع ــد قول ــدي )ت: 333هـــ( عن ــف املاتري ويق
ــٍة  ــارٍة جلّي ــن إش ــه م ــا في ــاًل إىل م ــان: 2 ُمتأّم ــًرا اإلنس ــِميًعا َبِص ــاُه َس ــِه َفَجَعْلنَ ــاٍج َنْبَتلِي َأْمَش

إىل رضورة أْن يكــون التواضــع ســلوًكا يتمّثلــه اإلنســان يف عبادتــه هلل ســبحانه؛ ألّن 
))إنشــاءه كان مــن نطفــة تســتقذرها اخلالئــق، ومــن علقــة ومضغــة يســتخبثها كل أحــد، 
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وبعــد املــات يصــر جيفــة قــذرة، ومــن كان هــذا شــأنه، مل حيســن التكــرب يف مثلــه؛ فــكان 
ــٌف  ــرصوا، وتعري ــوا، ويتب ــم؛ ليتعظ ــة هل ــا موعظ ــوال وأواخره ــل األح ــر أوائ يف تذك
هلــم أن التكــرب ال حيســن مــن أمثاهلــم؛ فيحملهــم ذلــك عــى التواضــع وتــرك االفتخــار 

ــرب(()6(. والتج

ــة يف  ــون القّم ــن يمّثل ــاء الصاحلــن الذي ــاء واألولي ــذا كان التواضــع ســمة األنبي ول
 :)A( ــى ــه عيس ــان نبي ــى لس ــة ع ــاىل حكاي ــه تع ــك قول ــن ذل ــاين، وم ــلوك اإلنس الس
ا َعــَى اهللَِّ فِيــَا  َعْلنِــي ُمْســَتْكرِبً َعْلنِــي َجبَّــاًرا َشــِقيًّا  ]مريــم: 32[ َيُقــوُل: َومَلْ جَيْ َوَلْ َيْ

ــت  ــا)7(. وكان ــي ُمَتَواِضًع ــِه، َوَجَعَلنِ ــي لَِطاَعتِ َلنِ ــْن َذلَّ ــِقيًّا َوَلِك ــُه َش ــايِن َعنْ ــِه، َوهَنَ ــَريِن بِ َأَم
ــْد ِف  ــه:  َواْقِص ــا ورد يف قول ــب م ــه بحس ــه أوىص ابن ــم أن ــان احلكي ــا لق ــدى وصاي إح

ــِيِه)8(. ــِع يِف َمْش ــَرُه بِالتََّواُض ــان: 19 أي  َأَم ــيَِك لق َمْش

أمــا فيــا خيــصُّ رســوَلنا اخلاتــم لرســاالت الســاء حممــد )o( فقــد كانــت 
ــن،  ــا لآلخري ــيُّ متواضًع ــون النب ــر إىل رضورة أْن يك ــا ُتش ــا م ــة دوًم ــات اإلهلي التوصي
ــٌه َواِحــٌد َفَمــْن َكاَن َيْرُجــوا  ُكــْم إَِل ــَا إَِلُ ــَا َأَنــا َبــَرٌ ِمْثُلُكــْم ُيوَحــى إَِلَّ َأنَّ ففــي قولــه تعــاىل:  ُقــْل إِنَّ
ــن  ــال اب ــف: 110[ ق ــًدا   ]الكه ــِه َأَح ــاَدِة َربِّ ْك بِِعَب ــْرِ ــا َوَل ُي ــاًل َصاحِلً ــْل َعَم ــِه َفْلَيْعَم ــاَء َربِّ لَِق

ــَم اهللُ تعــاىل رســوَله التواضــع لئــال يزهــى عــى خلقــه، فأمــره بــأن  عبــاس )رض( ))َعلَّ
ــَا  ــه: ُيوَحــى إَِلَّ َأنَّ ــه أكــرم بالوحــي، وهــو قول ــه آدمــي كغــره إال أن يقــر عــى نفســه بأن

.)9())ــٌد ــٌه َواِح ــْم إَِل ُك إَِلُ

ويف الســياق االجتاعــي أمــر اهلل ســبحانه وتعــاىل اإلنســان بالتواضــع لوالديــه، 
 َيــاِن َصِغــًرا ُهــَا َكــَا َربَّ ــِة َوُقــْل َربِّ اْرَحْ ْحَ لِّ ِمــَن الرَّ ــاَح الــذُّ ــَا َجنَ فقــال ســبحانه: َواْخِفــْض َلُ
ــا يِف  ــُه َم ــاٌز، َوِمنْ ــَو جَمَ ــِع، َوُه ــِب َوالتََّواُض ــِن اجْلَانِ ــَى لِ لُّ َع ــذُّ ــُق ال اإلرساء: 24. َوُيْطَل
ــِة  مْحَ ُة الرَّ لُّ بَِمْعنَــى لـِـِن اجْلَانـِـِب َوَتْوطَِئــِة اْلَكنَــِف، َوُهــَو ِشــدَّ َهــِذِه اآْلَيــِة. َفامْلُــَراُد ُهنَــا الــذُّ
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ــِع)10(. ــْعُي لِلنَّْف َوالسَّ

عــرب مــا اســتعرضناه آنًفــا نوجــز القــول: إّن التواضــع بوصفــه قيمــة أخالقيــة ُتعــيل 
مــن شــأن اإلنســان بأثــره التواصــيل مــع اآلخريــن عــى العكــس مــن مفهومهــا اللفظــي 
الظاهــر، وهــذا مــا ُيشــّكل نقطــة االفــرتاق بــن مفهومهــا الظاهــر ومفهومهــا العَمــيل – 
ــذه  ــان هب ــة يف ذات اإلنس ــة الكامن ــاحة احلرّي ــف مس ــُث تنكش ــف- حي ــّح الوص إْن ص
ــقط يف  ــك يس ــن ذل ــس م ــا، وبالعك ــل وفقه ــى التعام ــا إْن راع ــي أخالقيًّ ــة، فرتق القيم
حبائــل االنغــالق عــى الــذات قبــل اآلخريــن، هــذا ألّن التواصــل ينبنــي عــى قناعــة كّل 
ــة مــن اآلخــر، وهــذه االســتفادة مل تكــن حكــًرا ألحــد مــن  طــرٍف باالســتفادة املتحقق
دون اآلخــر، بــل هــي خصيصــة جوهريــة قــام عليهــا التنــّوع اإلنســاين منــذ النشــأة األوىل 
لــه وإىل يــوم النــاس هــذا، فــإذا اضمحّلــت ُعــرى التواصــل اإلنســاين التــي يرتّتــب عــى 
ثارهــا تزايــد األلفــة بــن املجتمعــات وانفتاحهــا ثقافيًّــا بــا يكــرس تلــك الصــور النمطيــة 
الراكــزة يف خميــال كل جمتمــع عــن اآلخــر، مل تكــن إال أشــباح جمتمعــات هجينــة بثقافاهتــا، 
ــد مــن االنتهــاكات بحــّق  ــّم ال يســود غــر الكراهيــات التــي ال تــودي إال باملزي ومــن ث
اآلخريــن بوصفهــم عبيــًدا ال يســتحقون ســوى اإلخضــاع والســيطرة عــى مقّدراهتــم. 
وهــذا مــا ال يقبلــه منطــٌق إنســاينُّ ســليم يــروم العيــش عــى هــذا الكوكــب بســالم وأمان. 
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احملور الثاني
قيمة التواضع يف اخلطاب العلوي الشريف.

املطلب األول: ضياع القيم األخالقية يف أمة الغرب.
خُمطــٌئ مــن يظــنُّ أّن القيــم اإلنســانية هــي جمــّرد أوهــام ال تقــّدم للمجتمعــات 
ــا بــا جيــده عنــد املجتمعــات الغربيــة مــن تقــّدم  البرشيــة شــيًئا مــن الفائــدة، حمتجًّ
تكنولوجــي عــى خمتلــف األصعــدة عــى الرغــم مــن هدرهــم تلــك القيــم، أو اســتعاهلم 
ــّوق  ــال، فتف ــوق امل ــامل س ــارة يف ع ــح واخلس ــابات الرب ــع حس ــة تتب ــة كيفي ــا بطريق إياه
ــة  ــق عــرب اســتعارهم بقي ــذي حتّق ــدأ )فائــض القيمــة التارخيــي( ال ــام عــى مب الغــرب ق
ــي أّدت إىل  ــة الت ــورة العلمي ــه الث ــا قّدمت ــا م ــدم ُنكرانن ــن ع ــم م ــى الرغ ــامل، ع دول الع
طفــرة اقتصاديــة تشــّيدت عــى أركاهنــا الدولــة الوطنيــة احلديثــة، ومــن ثــّم جعلهــا 
ــٌب  ــك هن ــار كان هنال ــك االزده ــة، إال أّن وراء ذل ــات ديمقراطي ــون ومؤسس ــة قان دول
خلــرات املســتعمرات وتســخر ُســّكاهنا، وبالنتيجــة تراكمــت لدهيــم الثــروة االقتصاديــة 
التــي أنعشــت اجلانــب الســيايس والتكنولوجــي)11(، بمعنــى أّن التطــور التقنــي صاحبــه 
انســالخ املضمــون اإلنســاين لــدى تلــك املجتمعــات، فكانــت األســلحة الفّتاكــة التــي 
تقتــل املاليــن مــن الشــعوب إذا مــا حتّركــت منتفضــًة ألجــل اســرتداد كرامتهــا، فكانــت 
تلــك التقنيــة ألجــل احلفــاظ عــى تلــك املركزيــة الغربيــة القائمــة عــى االســتكبار عــى 

ــود. ــاين املنش ــل اإلنس ــن التواص ــا ع ــا ُيقصيه ــن، ب اآلخري

كثــًرا يف  ُتســهم  مل  احلديثــة  الغربيــة  احلضــارة  إّن  القــول:  نســتطيع  وعليــه   
ــاء الغــرب، ومــن أولئــك الكاتــب  ــه عل ــة، وهــذا مــا شــهد ب ــراء املنظومــة األخالقي إث
القــّوة  االنجليــزي )جــود( بقولــه: »إّن احلضــارة احلديثــة ليــس فيهــا تــوازن بــن 
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ــّوًة  ــة ق ــا العلــوم الطبيعي ا عــن العلــم، فقــد منحتن واألخــالق، فاألخــالق متأّخــرة جــدًّ
هائلــة، ولكننــا نســتخدمها بعقــل األطفــال والوحــوش... فاالنحطــاط هــو خطــأ 
اإلنســان يف فهــم حقيقــة مكانتــه يف الكــون، ويف إنــكاره عــامل القيــم، الــذي يشــمل قيــم 
اخلــر واحلــق واجلــال«)12(، وتقــول الكســيس كارليــل: »يف املدينــة العرصيــة قّلــا نشــاهد 
أفــراًدا يّتبعــون مثــاًل أخالقيًّــا، مــع أّن مجــال األخــالق يفــوق العلــم والفــن مــن حيــث إنه 
أســاس احلضــارة«)13(، وهبــذا يمكــن أْن نفاضــل احلضــارة اإلســالمية التــي قامــت عــى 
القيــم واألخــالق، فــكان أســاس بعثــة الرســول الكريــم )o( ليتمــم مــكارم األخــالق 
ويكملهــا، وذلــك بعــد أْن ترشذمــت وتفّرقــت وأمِهَلــت بــن األمــم واحلضــارات؛ هــذا 
ألهنــا كانــت وحًيــا مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل، فــكان مصدرهــا الترشيــع اإلســالمي منــذ 
ــع أن  ــذا املجتم ــل ه ــة يف مث ــت النتيج ــّم كان ــن ث ــان)14(. وم ــن الزم ــا م ــرش قرًن ــة ع مخس
تكــون الوســائل بديــاًل للغايــات، وتتصاعــد نزعــة االســتهالك املــادي التــي تعمــل عــى 
تدمــر الــذات والقيــم القديمــة، مــن دون أن تتمكــن مــن بنــاء ذات جديــدة، ممــا جيعــل 
اإلنســان يف حياتــه الفرديــة موزًعــا بــن قيــٍم فقــدت زمنهــا وحــارٍض ال يســتطيع بلــورة 

ــا بعــد)15(.    ــم واندحارهــا في ــاع القي ــؤدي إىل ضي ــم تناســبه، األمــر الــذي ُي قي

املطلب الثاني: مفهوم التواضع يف اخلطاب العلوي.
 )A( إذا أردنــا أْن نســّلط الضــوء عــى أمهّيــة التواضــع بمنظــور اإلمــام عــيل  
يبتغيهــا  قّمــة  بعــّدِه أعــى  نقــرأ قولــه: ))ول حســَب كالتواضــع(()16(،  أْن  لنــا  كان 
اإلنســان، ومعلــوٌم أّن احلســب »ُهــَو َمــا تعــده مــن مفاخــر آَباِئــك، َأو امَلــال، َأو الّديــن، 
الــح، َأو الــرّشف الثَّابِــت يِف اآْلَبــاء«)17(.  َأو اْلَكــرم، َأو الــرّشف يِف اْلعقــل، َأو اْلِفْعــل الصَّ
ــع بــه اإلنســان مــن تواضــٍع هلل أو مــع عبــاده  أي كلُّ تلــك املفاخــر ال ترقــى إىل مــا يتمّت

ــن. الصاحل
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ويف وصــف املّتقــن، كانــت واحــدة مــن أبــرز عالماهتــم التــي شــّخصها أمــُر 
الفضائــل،  أهــل  هــم  فيهــا  ))فاملتقــون  بقولــه:  التواضــع،  هــي   )A( املؤمنــن 
منطقهــم الصــواب، وملبســهم القتصــاد ومشــيهم التواضــع(()18(، بمعنــى أهّنــم ال 
ــذون  ــم يّتخ ــل ُه ــم، ب ــاس عنه ــاب الن ــب اجتن ــن ُيوج ــى اآلخري ــًوا ع ــروَن زه ُيظه
ــّو  ــن عــى الرغــم مــن ُعُل ــه عــن انتائهــم لآلخري التواضــع شــعاًرا يعــرّبون مــن خالل
شــأهنم عنــد اهلل ســبحانه؛ لعلمهــم أّن اهلل وحــده ممـّـن لــه احلــق يف الكربيــاء عــى مجيــع 
ــى أّن  ــبقة، بمعن ــٍة ُمس ــه لغاي ــام )A( أنَّ تواضع ــّن اإلم ــر يب ــصٍّ آخ ــه. ويف ن خملوقات
ــم:  ــول عنه ــة، فيق ــة األخالقي ــذه القيم ــون ه ــق بمضم ــٍي عمي ــن وع ــرّب ع ــه يع تواضع
))ُبعــُدُه عمــن تباعــد عنــه زهــد ونزاهــة . ودنــوه مــن دنــا منــه لــن ورحــة. ليــس تباعــده 
ــم  ــا ُترتج ــا إّن ــوم هب ــٍة يق ــكلُّ حرك ــة(()19( ف ــر وخديع ــوه بمك ــة ، ول دن ــر وعظم بك
ا- فهــو  ــأ بنفســه – بوصــف هــذا الســلوك تكــربُّ ــه، فحــن يرب ُبعــد نظــره وعميــق إيان
ــّم  ــرّصف ين ــذا الت ــل ه ــون مث ــال أْن يك ــن بح ــواه وال يمك ــى تق ــظ ع ــل أْن حياف ألج
عــن تعجــرٍف منــه، وحــن يتواضــع لآلخريــن ويدنــو منهــم يف جممــل ســلوكه مثــل أْن 
يبــدأ الســالم أو يبــّش يف وجــوه اآلخريــن أو خيفــض صوتــه حــن يتحــدث معهــم أو 
ــة مــع مــن يســتحقها مــن  ــة، فألجــل متتــن أوارص العالق غرهــا مــن ســلوكّيات يومّي
أفــراد املجتمــع، ومــن ثــّم تصــّب النتيجــة يف إضفــاء تلــك القيمــة ُلبوًســا معرفيًّــا يوّجــه 
صاحبهــا إىل الصحيــح مــن الســلوك يف املقــام املناســب وإىل مــا عــداه فيــا إذا تغــّرت 

ــه. ــون في ــذي يك ــام ال رشوط املق

ويف قولــه )A(: ))وبالتواضــع تتــم النعمــة(()20( يظهــر جليًّــا مــا توّفــره هــذه 
ــة  ــّط ثق ــون حم ــي أْن يك ــن الطبيع ــر، إذ م ــا باخل ــى صاحبه ــود ع ــد تع ــن فوائ ــة م القيم
النــاس وحمــّل احرتامهــم – بصفــٍة عاّمــة- ومــن ثــّم ُيؤهــل إىل مــا هــو أعــى مقاًمــا بــن 
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ــاس. الن

ــة، فيجعلهــا يف  ــة هــذه القيمــة األخالقي ــّدد دالل وُيلحــظ املقــام الســياقي الــذي حُي
ــْن  ــه )A(: ))َوَم ــل قول ــك يف مث ــا، وذل ــا مذموًم ــٍع م ــوالً، ويف موض ــا مقب ــٍع م موض
َأَتــى َغنِّيــًا َفَتَواَضــَع َلــُه لِِغنَــاُه َذَهــَب ُثُلَثــا ِدينـِـِه(()21( فهنــا يعمــل الفكــر التــداويل يف حتديــد 
هــذه الداللــة، إذ كــا هــو معــروف أّن معنــى اخلطــاب يتحــدد يف ضــوء الظــروف التــي 
يــرد فيهــا، وهــذا مــا عــرّبت عنــه البالغــة العربيــة القديمــة بـ)مقتــى احلــال ولــكل مقــاٍم 
مقــال( فلــم يكــن التواضــع بوصفــه ســمة أخالقيــة تعمــل عــى التواصــل اخلــاّلق بــن 
اآلخريــن، ســوى وســيلٍة ذاتّيــٍة تنطلــق لتحقيــق مــآرب آنيــة مــن قبــل الفــرد، وهــو هبــذا 
مل ُيــراِع أظهــر ســات شــخصّيته املتحّققــة بإنســانيته ومعرفــة قــدر نفســه، بــل كان مثــل 
ذلــك التواضــع يــارُس تشــوهًيا لتلــك اهلوّيــة التــي أراد اهلل تعزيزهــا يف اإلنســان، ومــن 
ــن اإلنســان،  ــا دي ــاع ثلث ــث اإلمــام )A( بضي ــه حدي ــا أشــار إلي ــّم تكــون النتيجــة م ث
والديــن لغــًة بمعنــى االلتــزام، فــال يبقــى واحلالــة هــذه إال شــعائر ذلــك الديــن مــن دون 
ــاِء إعــالٌم هلــم بوجــوب احرتامهــم  ــه، كذلــك إنَّ يف التواضــع لألغني ــه علي ــٍر لتجّليات أث
مــن ِقَبــل اآلخريــن ومــن ثــّم اإلذعــان هلــم، يف حــن أهنــم مل يكــن بينهــم وبــن اآلخريــن 
ــوا مرّفهــن هبــذه األمــوال،  ســوى فــرق العامــل االقتصــادي الــذي أتــاح هلــم أْن يكون
وخضــوع اآلخريــن هلــم ال ُيشــِعرهم بالتقصــر لتقاعســهم عــن أداء حقــوق مــا عندهــم 
ــان الغطرســة والتبخــرت الالمســؤول جتــاه املجتمــع،  ــل يمّدهــم يف طغي ــن، ب إىل اآلخري

األمــر الــذي ُيراكــم مــن تفاقــم املشــكلة االجتاعيــة وُيعّمــق اهلــّوة بــن أفــراده.

ــع،  ــًرا يف املجتم ــاله أث ــع وأع ــَل التواض ــام )A( أّن أفض ــّدد اإلم ــل حُي ويف املقاب
حــن ينطلــق مــن ِعليــة القــوم األغنيــاء الذيــن ُأوتــوا فضــاًل مــن املــال، ملَِــن ُحِرمــوا منــه، 
وذلــك يف قولــه: ))َمــا َأْحَســَن َتَواُضــَع َاأْلَْغنَِيــاِء لِْلُفَقــَراِء َطَلبــًا ملَِــا ِعنْــَد َاللَِّ َوَأْحَســُن ِمنْــُه 
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ــة  ــد قيم ــد بتحدي ــذا احلدي ــرد ه ــَى َاللَِّ(()22( إذ ينف ــَكالً َع ــاِء اِتِّ ــَى َاأْلَْغنَِي ــَراِء َع ــُه َاْلُفَق تِي
ــن  ــالن قيمت ــّي متّث ــياق الن ــب الس ــا بحس ــاه إال أهّن ــها يف االجّت ــا ُيعاكس ــع وم التواض
فاضلتــن حُيّبذمهــا العقــل قبــل الــرشع؛ ملــا فيهــا مــن آثــار اجتاعيــة تنعكــس فيــا بعــد 
ــة بــن  عــى املجتمــع، وتبعــث عــى تذويــب الفــوارق التــي صنعتهــا الوفــرة االقتصادي
ــا إليــه اإلمــام )A( ليــس ألجــل منفعــة شــخصية،  اجلميــع، فالتواضــع الــذي يدعون
ــا ُيكــرم نفســه، بإكرامــه  بــل ألجــل منفعــة اجتاعيــة عامــة، فالغنــي حــن يتواضــع، إّن
اآلخريــن بــا جيــود بــه عليهــم مــن مــاٍل اختــربه اهلل فــكان عليــه مســؤوالً يــوم القيامــة، 
ا عــن اعتــزازه بقدراتــه مــن دون االســتعانة بــرازٍق هيــب ملــن  أمــا إذا كان خطابــه معــرّبً
يشــاء ويقــدر عــى مــن يشــاء، فهــو ســاقٌط يف هــذا االختبــار الــذي عــرّب القــرآن الكريــم: 
ــَا ُأوتِيُتــُه َعــَى ِعْلــٍم َبــْل  ْلنَــاُه نِْعَمــًة ِمنَّــا َقــاَل إِنَّ ْنَســاَن ُضٌّ َدَعاَنــا ُثــمَّ إَِذا َخوَّ َفــإَِذا َمــسَّ اْلِ
ِهــَي فِْتنَــٌة َوَلكـِـنَّ َأْكَثَرُهــْم َل َيْعَلُمــوَن الزمــر: 49، وهنــا يكــون الوعــي الوجــودي هلــذا 
ــار، مــا ُيمكــن أْن نصفــه بالوعــي العميــق  ــازه عقبــات هــذا االختب ــّي ســبًبا يف اجتي الغن
لــدى اإلنســان – باملعنــى اإلفالطــوين- الــذي يمّثــل شــعوره باملصــر التارخيــي ملجتمعه، 
وعالقتــه باملقــّدرات الراهنــة بالنســبة إليــه وإىل جمتمعــه، وإىل الشــعور بانضامــه وارتباطه 
باملجتمــع وشــعوره باملســؤولية جتاهــه، ولفلســفة احليــاة ومــا تنطــوي عليهــا مــن شــبكة 
العالقــات، ســيا يف الرباعيــة املحوريــة التــي خّططهــا عــيل رشيعتــي: )اإلنســان - 
ــه(، )اإلنســان - املجتمــع(، )اإلنســان - الطبيعــة(، )اإلنســان - اهلل( وهبــذا تكــون  ذات
نباهــة اإلنســان الفرديــة واالجتاعيــة مندرجــًة حتــت مــا ســّاه بـ)الوعــي الوجــودي(، إذ 

)الــذات، املجتمــع، الطبيعــة، اهلل( جمتمعــًة ُتشــكل الوجــود بالنســبة لإلنســان)23(.

أمــا األفضــُل مــن ذلــك مقاًمــا عنــد اهلل، حــن حيفــظ الفقــُر مــن عبــاده مــاء وجهــه، 
وال يريقــه ألجــل اســتحصال الزهيــد مــن أمــوال أولئــك املســتكربين، ويف ذلــك حتقيــق 
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ملبــدأ العــّزة التــي مــن شــأهنا أْن حتمــي اإلنســان مــن الوقــوع يف رشاك التبعّيــة لآلخريــن 
ممـّـن ال خــالق هلــم، فالتيــه الــذي ُيــذّم عليــه اإلنســان بصفــٍة عامــًة غــدى أحســن وأفضل 
ــا  ــه مل يكــن إال منطلًق ــاء للفقــراء؛ وذلــك ألّن الشــخص املّتصــف ب مــن تواضــع األغني
مــن صميــم إيانــه بالــرازق القــادر عــى كل يشء أّنــه ال ســواه قــادٌر عــى أْن يبــّدل حالــه 
ــه  ــرى أّن ــل ي ــرتاض، ب ــّد االع ــه إىل ح ــك ال خُيرج ــه، فذل ــّدل حال ــل، وإْن مل ُيب إىل أفض

اختبــاٌر عليــه أْن يتخّطــى صعابــه متــوّكاًل يف كل ذلــك اهلل.

وُيالحــُظ عــرب هــذا احلديــث أّنــه باإلمــكان مجــع كال القيمتــن األخالقّيتــن يف 
ســلوِك شــخٍص واحــد، فيكــون املؤمــُن متواضًعــا هلل مــن حيــث أداؤه عبادتــه إليــه، ومــع 
النــاس املؤمنــن خافًضــا جناحــه هلــم، وكذلــك بإمكانــه أْن يتكــرّب أو يّتصــف بصفــات 
حُتيــل إىل هــذه القيمــة األخالقيــة مــن زهــٍو وُعجــٍب وتِيــه وعــّزة بالنفــس ملــن يســتحقُّ 
ــتعالئي؛  ــور اس ــاس بمنظ ــرون الن ــا ي ــًا م ــن دائ ــاء الذي ــن األغني ــلوك م ــذا الس ــل ه مث
لكــون تلــك القيمتــن )التكــرّب/ التواضــع( بينهــا نســبة تضــاد – كــا يف علــم املنطــق- ال 
نســبة تناقــض، أي »أّن التكــرّب منــا أنــه صفــة وجوديــة فكذلــك التواضــع صفــة وجوديــة 
نفســانية أيًضــا ويقعــان عــى الضــّد مــن اآلخر يف واقع اإلنســان ونفســه، وليســا مــن قبيل 

الوجــود والعــدم الــذي يســتلزم بالــرضورة وجــود أحدمهــا عــدم اآلخــر بالتبــع«)24(.

املطلب الثالث: خماطر االستكبار يف تشويه اهلوية اإلنسانية – قراءة يف 
اخلطبة القاصعة.

     وملــا كان حتذيــر النــاس مــن إغــواء الشــيطان من مجلة املهــام الكــربى لألنبياء. فقد 
كان اإلمــام هيــدف مــن كل ذلــك إىل تأكيــد عــداوة الشــيطان يف النفــوس لتنــرصف إليــه 
غريــزة العــدوان. وأعظــم خطبــة تضمنــت ذلــك، وجتــى فيهــا غــرض االمــام االجتاعــي 
هــي خطبتــه املســاة )القاصعــة(. ففيهــا رصح االمــام بــأن االجتــاع االنســاين احلــق ال 
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ــي إال  ــة ان ه ــة القبلي ــأن النزع ــرصح ب ــا ي ــة. وفيه ــة القبلي ــع النزع ــع م ــن أن جيتم يمك
ارث شــيطاين يزينــه الشــيطان ألوليائــه)25(. وفيهــا يبــن أن الشــيطان احــق باملحاربــة مــن 
هــؤالء الضعفــاء الذيــن يقــع عليهــم الظلــم ويلحقهــم احليــف بســبب النزعــة القبليــة. 
ــذوا التواضــَع مســلحًة بينكــم وبــن عدوكــم إبليــس  وذلــك يف قولــه )A(: ))...واَتِ
وجنــوده، فــإن لــه مــن كل أمــة جنــودا وأعوانــا، ورجــال وفرســانا . ول تكونــوا كاملتكــر 
عــى ابــن أمــه مــن غــر مــا فضــٍل جعلــه الل فيــه ســوى مــا أحلقــت العظمــة بنفســه مــن 
عــداوة احلســد، وقدحــت احلميــة ف قلبــه مــن نــار الغضــب، ونفــخ الشــيطان ف أنفــه مــن 
ريــح الكـِـْر الــذي أعقبــه الل بــه الندامــة، وألزمــه آثــام القاتلــن إىل يــوم القيامــة واحلــرص 
والكــر واحلســد دواع إىل التقحــم ف الذنــوب، واســتعيذوا بــالل مــن لواقــح الكــر كــا 

تســتعيذونه مــن طــوارق الدهــر((

ــى أّن  ــام، بمعن ــواٍه ذكرهــا اإلم ــر ون ــّدة أوام ــام، ع ــة اإلم ــذا النــص مــن خطب يف ه
مضموهنــا احتــوى عــى مضامــن أخالقيــة مهّمــة دعــت اإلمــام أْن جيعلهــا طلبــات يأمــر 
هبــا أتباعــه؛ ألجــل هتذيــب أخالقهــم مــن فســاد أخالقــيٍّ مســترٍش يف عــرصه، أال وهــو 
ــال  ــرْب، الــذي أوقــع إبليــس - وهــو املقــّرب مــن بــن جنســه مــن اجلــّن حتــى ن داء الِك
مراتــب جعلتــه يف صفــوِف املالئكــة- بــرشاك الذنــوب امُلهلكــة، فالتواضــع يمّثــل مفتــاح 
نجــاح اإلنســان وارتقائــه اجتاعيًّــا يف الدنيــا باّتباعــه الصالــح مــن األحــكام؛ ألّن امتثالــه 
 )A( لدســتور الصــالح املوجــود يف القــرآن وترمجانــه املتمّثــل بأئمــة أهــل البيــت
ــة، وال  ــان اخلليف ــُدُه اهلل لإلنس ــذي يري ــال ال ــامل املث ــود إىل الع ــاٌء وصع ــو إال ارتق ــا ه م
يكــون ذلــك إال بالتواضــع، فهــو ســالح، بــل أكثــر مــن ذلــك، حــن يصــّوره اإلمــام عــيل 
)A( باملســلحة، أي املوضــع الــذي ُيّدخــر فيــه الســالح، أو ما ُيســّمى باملشــجب، وهو 
تشــبيه بليــغ رائــع، اختــرص لنــا الكثــر مــن الــكالم، حــن يكــون التواضــع مصــدر قــّوة 
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لإلنســان املســلم الــذي ال ينفــد ســالحه بوجــه إبليــس الــذي رفــع شــعار االســتكبار ومــا 
حيملــه مــن مفــردات الرذائــل األخالقيــة األخــرى: التكــرّب، الُعجــب، العصبّيــة، التِيــه، 
االختيــار، التفاخــر،.. فمثــل هــذه األدواء ال ُيقــى عليهــا إال بالتواضــع فهــو يقمعهــا، 
ويســتأصلها مــن شــأفتها، وذلــك حــن يتمّثلــه اإلنســان وجيعلــه شــعاًرا ومنهًجــا يطّبقــه 

يف ســبيل االرتقــاء بإنســانيته فيــا ُيــريض اهلل ســبحانه وتعــاىل. 

ها مــن الواقــع التارخيــي  ثــم يعــّرج اإلمــام )A( إىل مرّجحــات ُعقالئّيــة، يســتمدُّ
الــذي ال خيتلــف عليــه اثنــان، وهــي مرّجحــات يســتلزم منهــا تعّضــد األمــر الــذي 
يلتمــس اســتجابة حتقيقــه لــدى اجلاعــة املخاَطبــة، ويف الوقــت نفســه تعمل عــى إضعاف 
املرتكــزات التــي يتمّســك هبــا مــن يّتصــف بذلــك الوصــف، ومــن ثــّم ُتشــارك يف إزالــة 
ــو رخــص الل  ــول )A(: ))فل ــة، فيق ــك اجلاع ــن تل ــألت ذه ــي م ــات الت ُركام القناع
َه  ــص فيــه خلاصــة أنبيائــه وأوليائــه. ولكنــه ســبحانه كــرَّ ف الكــر ألحــٍد مــن عبــاِدِه لرخَّ
إليهــم التكابــر، ورض لــم التواضــع. فألصقــوا بــاألرض خدودهــم، وعفــروا ف الــراب 
وجوههــم. وخفضــوا أجنحتهــم للمؤمنــن، وكانــوا أقوامــا مســتضعفن. وقــد اخترهــم 
ــال  ــكاره. ف ــم بامل ــاوف، وخمضه ــم باملخ ــدة. وامتحنه ــم باملجه ــة، وابتاله الل باملخمص
ــع  ــار ف مواض ــة والختب ــع الفتن ــال بمواق ــد جه ــال والول ــخط بامل ــا والس ــروا الرض تعت
ــَن  ــاٍل َوَبنِ ــْن َم ــِه ِم ــْم بِ ُه ــَا ُنِمدُّ ــُبوَن َأنَّ َس ــال ســبحانه وتعــاىل:  َأَيْ ــدار، وقــد ق ــى والقت الغن
اِت َبــل َل َيْشــُعُروَن )26( فــإن الل ســبحانه يتــر عبــاده املســتكرين  ــْرَ ــْم ِف اخْلَ )55( ُنَســاِرُع َلُ

ف أنفســهم بأوليائــه املســتضعفن ف أعينهــم ولقــد دخــل موســى بــن عمــران ومعــه أخــوه 
، فرطــا  هــارون عليهــا الســالم عــى فرعــون وعليهــا مــدارع الصــوف وبأيديــا العــيُّ
ــن يرطــان ل دوام  ــون مــن هذي ــه إن أســلم بقــاء ملكــه ودوام عــزه فقــال: »أل تعجب ل
العــز وبقــاء امللــك وهــا بــا تــرون مــن حــال الفقــر والــذل«  َفَلــْوَل ُأْلِقــَي َعَلْيــِه َأْســِوَرٌة ِمــْن 
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ــبحانه  ــو أراد الل س ــه. ول ــوف ولبس ــارا للص ــه، واحتق ــب ومجع ــا للذه ــٍب   إعظام َذَه

بأنبيائــه حيــث بعثهــم أن يفتــح لــم كنــوز الذهبــان، ومعــادن العقيــان، ومغــارس النــان، 
ــالء،  ــقط الب ــل لس ــو فع ــل، ول ــوش الرض لفع ــاء ووح ــور الس ــم طي ــر معه وأن ي
وبطــل الــزاء، واضمحلــت األنبــاء، وملــا وجــب للقابلــن أجــور املبتلــن، ول اســتحق 
املؤمنــون ثــواب املحســنن، ول لزمــت الســاء معانيهــا. ولكــن الل ســبحانه جعــل 
رســله أول قــوة ف عزائمهــم، وضعفــة فيــا تــرى العــن مــن حالتــم، مــع قناعــة تــأ 
القلــوب والعيــون غنــى، وخصاصــة تــال البصــار والســاع أذى ولــو كانــت النبيــاء 
أهــل قــوة ل تــرام وعــزة ل تضــام، وملــك تتــد نحــوه أعنــاق الرجــال، وتشــد إليــه عقــد 

الرحــال لــكان ذلــك أهــون عــى اخللــق(()27(.

مــن املناســب أْن نســّلط الضــوء عــى الســياق احلــاّف بإنتــاج خطــاٍب ُمكــّرس مــن 
بدايــة أول وحــدة خطابّيــٍة فيــه إىل آخــره عــن شــجب العصبّيــة واالســتكبار ويف املقابــل 
حتبيــذ مســلك التواضــع، وهــذا مــا ُيســاعد يف فتــح مغاليــق النــص بوصفــه مــرآًة تعكــس 
مــا يعتمــل يف الوســط االجتاعــي والثقــايف الــذي صــدر منــه، ولعــل مــا ذكــره ابــن ميثــم 
البحــراين ينفعنــا يف هــذا املقــام إذ نقــل يف ســبب هــذه اخلطبــة ))أّن أهــل الكوفــة كانــوا 
يف آخــر خالفتــه عليــه الّســالم قــد فســدوا، وكانــوا قبائــل متعــّددة، فــكان الرجــل خيــرج 
مــن منــازل قبيلتــه، فيمــّر بمنــازل قبيلــة أخــرى فيقــع بــه أدنــى مكــروه، فيســتعدي قبيلته، 
وينــادي باســمها، مثــاًل يــا للنّخــع أو يــا لكنــدة نــداء عاليــًا يقصــد بــه الفتنــة وإثــارة الرّش، 
فيتأّلــب عليــه فتيــان القبيلــة التــي قــد مــّر هبــا، وينــادون يــا لتميــم و يــا لربيعــة، فيرضبونــه 
فيمــّر إىل قبيلتــه، ويســترصخ هبــا وتســّل بينهــم الســيوف، وتثــور الفتنــة، وال يكــون هلــا 
أصــل يف احلقيقــة، وال ســبب يعــرف إالّ تعــّرض الفتيــان بعضهــم ببعــض، وكثــر ذلــك 

منهــم، فخــرج عليــه الّســالم إليهــم عــى ناقــة فخطبهــم هــذه اخلطبــة(()28(. 



215اجلزء الثالث: احملور الرتبوي واألخالقي

ــات  ــدنا إىل الغاي ــة، ُيرِش ــا مــن أســباٍب موضوعي ــا اســتعرضناه آنًف إّن وضــع م  
التــي دفعــت اإلمــام عــيل )A(يف قولــه هــذه اخلطبــة، ولعــّل أســباًبا أخــرى تضافــرت 
معهــا، متمّثلــًة بتهّيــج احلــراك العصبــي لــدى اجلبهــة املناوئــة حلكومــة اإلمــام عــيل 
)A(، فالدولــة األمويــة يف الشــام بزعامــة معاويــة بــن أيب ســفيان، قامــت عــى مبــدأ 
ــر  ــل أكث ــه، ب ــي إلي ــن ُدِع ــق ح ــا للح ــا ُمذعنً ــن واليه ــم يك ــتكبار يف األرض، فل االس
ــت  ــا انته ــه والًي ــلطة لكون ــريّس الس ــن ك ــه م ــب خلع ــن مطل ــا ع ــك كان ملتفتًّ ــن ذل م
صالحيــة حكمــه بمــوت اخلليفــة الثالــث، فــال ُبــّد إذن مــن تنازلــه عــن منصــب احلكــم، 
ــه  ا إال أْن يبقــى بمنصب ــى ُمســتكرِبً ــه أب ــان اســتالم اإلمــام عــيل )A( احلكــم، ولكن إّب
مســتلهًا التجربــة اإلبليســّية يف االعتــزاز بالــذات، فــكان أول مــن حــول اخلالفــة ملــكًا 
يف اإلســالم)2)(، مــن دون االلتفــات إىل أنَّ احلــق ال يعلــو عليــه أحــد، وال يســّوغ الظلــم 
ــد  ٍر واٍه ال يعتم ــوُّ ــن تص ــق م ــباٍب تنطل ــا بأس ــال، إْن كان مدفوًع ــأي ح ــا ب ــادر منه الص

ــي)3)(: ــال املتنب ــب واألوهــام، كــا ق ــل يقــوم عــى األكاذي ــق، ب احلقائ

ِم إذا ساء فعُل املرِء ساءت ظنوُنُه         وصــــّدَق ما يعتاُدُه مــــن تــوهُّ

   فــكان لإلمــام عــيل )A( أْن يســتعِرض ســرة األنبيــاء الصاحلــن الذيــن اجتباهم 
اهلل مــن دون خلقــه ليكونــوا أِداّلء إىل طاعــة اهلل، فــكان التواضــُع أبــرَز ســمٍة ُعِرفــوا هبــا 
بــن خلقــه، بــل أســتطيع القــول: إهنــم رضبــوا األمثلــة الُعظمــى يف التواضــع لآلخريــن، 
هــذا ألهّنــم عِلمــوا أّن مــا يقومــون بــه مــن ســلوٍك يف عــن اهلل، فضــاًل عــن أهّنــم مكّلفــون 
هبدايــة اآلخريــن وتنويرهــم هبــا، وعندمــا ُيؤمــر األنبيــاء أْن يكونــوا متواضعــن لآلخرين 
ــإّن  ــم، ف ــن مهــا كان مقامه ــة للمؤمن ــار املحّب ــع مــن إظه ــك التواض ــا ُيصاحــب ذل وم
ــاء  ــح؛ ألن األنبي ــض واض ــم البع ــاه بعضه ــي جت ــم األخالق ــن وتكليفه ــة املؤمن وظيف

يمّثلــون القــدوة واألســوة جلميــع البــرش)3)(.
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ــب  ــربُّ والُعج ــروا التك ــاِل أظه ــاس يف ح ــم الن ــاد هل ــاًل أْن تنق ــتحيل عق ــن املس وم
بأنُفِســهم، وهــذا األمــر إّنــا ال خُيالــف الســرة الُعقالئيــة يف مــن ُيريــد انجــذاب اآلخريــن 
ــاِس  ــر الن ــاء إىل تذك ــو األنبي ــي يدع ــانية الت ــم اإلنس ــف القي ــل خُيال ــب، ب ــه فحس خلطاب
بالتحــيّل هبــا، واملبــادئ األخالقيــة التــي تنســجم والفطــرة النقّيــة لإلنســان، ومــن 
ــون  ــم يّتصف ــع- وه ــه – أي التواض ــاس إلي ــون الن ــف يدع ــع، فكي ــم التواض ــك القي تل

بخالفــه..؟ 

ــا  ــار عليه ــي س ــة الت ــم األخالقي ــد القي ــاٍب جُيّس ــرب خط ــع ع ــّد املجتم ــة ش إّن أمهي
األنبيــاء )A( ممّــا يعمــل عــى تفعيــل اهلويــة اإلنســانية؛ هــذا لكــون مــن اســتعرضهم 
اإلمــام )A( يف خطابــه كانــوا قــد ُأرِســلوا إىل أمــم خمتلفــة ومحلــوا كتــب ســاوية 
اختلفــت يف عنواناهتــا إال أهّنــا توّحــدت يف مضموهنــا، بــا يدفــع احلواجــز النفســية بــن 
الشــعوب، وتعمــل عــى ردم مثــل تلــك التصــّورات الراكــزة يف خمياهلــا عــن تفــّوق أّمــة 
عــن ســواها؛ هــذا ألّن اهلويــة الســلبية دوًمــا مــا تعتمــد عــى ثنائيــة )نحــن/ هــم( التــي ال 
تعــرف الــذات إال عــرب إقصــاء اآلخــر، وهبــذا جيعــل النســق الثقــايف لــكل أمــة يف حالــة 
تربــص دائمــة ينقــّض متــى مــا حانــت لــه الفرصــة وهــذا مــا حيــّرف اجلميــل الثقــايف إىل 

قبــٍح ثقــايف)32(.

وينفتــح خطــاب اإلمــام عــيل )A( يف هــذه اخلطبــة إىل احتــاالٍت أخــرى يفرتضها 
عــى ُمتلّقيــه، ألجــل أْن تكــون منفــًذا يعّضــد هبــا وجهة رأيــه، وُيؤّصــل هبا مبــدأه وجوهر 
ســلوكه املســتمّد مــن ســرة مــن ســبقه مــن الصاحلــن، بوصفهــم خــر مصــداق لصياغــة 
ــل الرمــز أو العامــل املشــرتك الــذي  ــة متّث ــة اإلنســانية للجاعــة املســلمة؛ ألّن اهلوي اهلوي
جُيمــع عليــه كل أفــراد األمــة، مــن حيــث االنتســاب والتعّلــق والــوالء واالعتــزاز، وهــذا 
االنتســاب يكتســب قداســته؛ ألنــه ليــس موضــع شــك مــن طــرف أي فــرد، فهــي هبــذا 
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متّثــل قاســًا مشــرتًكا بــن اجلميــع، اســتناًدا إىل اخللفيــة الثقافيــة والتارخييــة الواحــدة، وممــا 
جيعــل هــذا االعتــزاز باهلويــة أمــًرا مرشوًعــا، وحــدة املصالــح واملصــر الواحــد، وهبــذا 

تكــون اهلويــة مصداًقــا للــذات اجلاعيــة ألفــراد األمــة كّلهــم)33(.

فيبــّن هلــم اإلمــام )A( أنَّ اهلل ســبحانه قــادٌر عــى أْن تكــون مشــيئتُه يف ُرســله أْن 
جيعلهــم أفضــل النــاس مــن حيــث الرفاهيــة االقتصاديــة بــأْن هيّيــئ هلــم كنــوز األرض، 
ــا يف  ــه؛ مل ــه ســهاًل ال مشــّقة في ــر الدعــوة إلي ــرّصف أيدهيــم، ويكــون أم فتكــون حتــت ت
ــة وحتقيقهــا  ــن ينرصفــون إىل مصاحلهــم الدنيوي ــاس الذي ــروات مــن إغــراء للن هــذه الث
ــوا حــول مــن يعــُرَض عليهــم تلــك األمــوال والكنــوز  ــم يلتّف بأســهل الطــرق، ومــن ث
مقابــل أْن يّتبعــوا دعوتــه، ولكانــوا أّول املدافعــن عنهــم، ولكــن شــاءت اإلرادة اإلهليــة 
ــًة للحكمــة عقــاًل  ــرَبَ النــاس مــن دون أّي مغريــاٍت؛ لكــون تلــك املغريــات منافي أْن خيُت
ــجم  ــا تنس ــه، لكوهن ــى حقيقت ــاهلل ع ــاس ب ــان الن ــدن إي ــف مع ــا ال تكش ــا؛ ألهن ومنطًق
ومصاحلهــم، فيكــون بالنتيجــة اّتباعهــم هلل عــن طريــق تلــك املغريــات، ال ألنــه يســتحّق 
االّتبــاع كونــه اإللــه الواحــد األحــد الــذي حيــق لــه اإلذعــان بالعبوديــة، وال حيــّق لســواه 
االتصــاف بالربوبيــة، بــل ألجــل تلــك الثــروات التــي يتهافــت النــاس عــى اســتحصاهلا، 
ــا أســهَل ذلــك املطلــب الــذي ال  ــادة، ف ــا عــى العب ــإذا كان ســبيل اســتحصاهلا متوّقًف ف
ــادة.. ويف حينهــا  ــه ســوى العب ــل مصاحلهــم مــن دون نصــٍب يبذلون ــق ني يقــف يف طري
يســقط االبتــالء – بمعنــى االختبــار- ألّن النــاَس مل جيــدوا ثمــة أي اصطــدام بمصاحلهــم 
الدنيوّيــة التــي حصلــوا عليهــا، بــل أكثــر مــن ذلــك حــَن ُيبتــى النــاس بأنبيــاٍء هــم دوهَنــم 
يف املســتوى املعــايش، فيكونــوا أفقــر حــاالً مــن أّي فقــر، وهبــذا تعظــُم البلّيــُة حــَن ُيؤمــر 
ــا  ــدة، وهن ــٍة واح ــع برشيع ــل اجلمي ــد، وُيعام ــٍل واح ــاس بفع ــن الن ــَوقة م ــك والَس املل
حيــرض التواضــع بوصفــه قيمــًة إنســانيًة عليــا ينبغــي لإلنســان أْن ال يفــّرط فيهــا، فيتواضع 
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ــا واآلخــرة، وال ينبغــي التكــرّب  ــه؛ ألجــل ارتقــاء مقامــه يف الدني للحــق مهــا كان عنوان
ــذا كان الســلوك الفرعــوين  ــه مــع احلــق؛ ول عــى احلــق، فــردى وهيلــك مــن ســوء فعل
ــن  ــع، وم ــّي باملجتم ــة للرق ــب كل حماول ــي حتج ــة الت ــة الضّيق ــرة األناني ــن دائ ــا م ُمنطلًق
ــًة  ــة ممّثل ــلطة الطاغوتي ــاه الُس ــا تتبنّ ــّم فمــن الطبيعــي أْن يكــون منطــق الُســخرّية خطاًب ث
باحلاكــم األعــى )فرعــون( لتســفيه خطــاب األنبيــاء الداعــي إىل وحــدة اهلل وعبادتــه مــن 
ــِه  ــَي َعَلْي ــْوَل ُأْلِق دون رشيــك، بــا عــرّبت عنــه اآليــة التــي استشــهد هبــا اإلمــام )A( َفَل
ــَواُر ِمــْن ِشــَعاِر امْلُُلــوِك بَِفــاِرَس َوِمــْرَ َيْلَبــُس امْلَلـِـُك  َأْســِوَرٌة ِمــْن َذَهــٍب   باعتبــار أّن ))السِّ

ــَا  ــٍب َوُربَّ ــْن َذَه ــِوَرٍة ِم ــَواَرْيِن َأْو َأْس ــُس ِس ــِة ُلْب ــَعاِر اْلَفَراِعنَ ــْن ِش ــْد َكاَن ِم ــَواَرْيِن. َوَق ِس
ــَة  ــْوُن َأنَّ ُرْتَب ــَل فِْرَع يَّ ــاَّ َتَ ــِن. َفَل ــَى اْلَعُضَدْي ــِن َع ــَغْنِ َوآَخَرْي ْس ــَى الرُّ ــَواَرْيِن َع ــوا ِس َجَعُل
َســاَلِة ِمْثــُل امْلُْلــِك َحَســَب اْفتَِقاَدَهــا ُهــَو ِمــْن ِشــَعاِر امْلُُلــوِك ِعنَْدُهــْم َأَمــاَرٌة َعــَى اْنتَِفــاِء  الرِّ
ــه  ــل في ــذي ُيضّل ــاء ال ــذا االّدع ــه هب ــتخّف قوم ــه يس ــذي جعل ــر ال ــاَلِة(()34(، األم َس الرِّ
ــة لإلنســان، حــن يتجــّرد مــن مصاحلــه  ــق، ومل يعلــم أّن االســتجابة احلقيقي عــى احلقائ
اآلنيــة الفانيــة، ويّتبــع عقلــه الــذي ُيثــّوره نــداء األنبيــاء، فهــم أنبيــاٌء ظاهــرون والعقــل 
نبــيٌّ باطــن – كــا ُيقــال- وهــذا ال يتحّقــق إال إذا كان التواضــُع مســباًرا يوّجــه اإلنســان 

وُيمــيل عليــه طبيعــة االســتجابة التــي تتناســب ومســتوى اخلطــاب وأمهّيتــه.

ــه أْن  ــن ل ــال يمك ــان، ف ــا لإلنس ــة الُعلي ــل القيم ــة متّث ــة اآلني ــت املصلح ــا إذا كان أّم
ــك كان الصــدام املســتمرُّ  ــخ؛ ولذل ــه فاعــاًل يف حركــة التاري ــه بوصف ــا حُييي يرتقــي إىل م
–بحســب مــا يوضــح القــرآن يف جممــل خطابــه- بــن األنبيــاء واملرتفــن؛ ألّن هــذا 
ــح  ــتأصل مصال ــد يس ــن التوحي ــض، فدي ــال املنخف ــذا املث ــن ه ــتفيد م ــو املس ــرتف ه امُل
ــذه  ــة هب ــة البرشي ــع صل ــه يقط ــت نفس ــم، ويف الوق ــى آهلته ــاء ع ــن بالقض ــؤالء املرتف ه
)امُلُثــل العليــا املنخفضــة( ألجــِل شــّدهم باملثــل األعــى املتمّثــل بعبــادة التوحيــد)35( التــي 
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بوســاطتها يتــّم نــزع األغــالل الفكريــة الباليــة التــي تعمــل عــى إيقاعــه يف رشاك الرؤيــة 
ــواه. ــاع ه ــه باّتب ــن، وتوّرط ــارصة لآلخري الق

وحُيــّذر اإلمــام )A( مــن التداعــي لقيمــة الِكــرْب ومــا ُتفــِرزُه مــن أخالقّيــات تنــأى 
ا مائــًزا  باإلنســان – فضــاًل عــن كونــه مســلًا- عــن هوّيتــه التــي ُأريــد هلــا أْن تكــون ُمــؤرّشً
ــة ال يمكــن أْن تكــون صفــة طارئــة لإلنســان خيلعهــا متــى  إلنســانّيته، ومعلــوٌم أّن اهلوّي
ــوق  ــك املخل ــة لذل ــات منافي ــر أخالقي ــها بتظه ــن انطاس ــر م ــذا كان التحذي ــاء؛ فل ش
ــِة َو َفْخــِر  ِميَّ الــذي رّشفــه اهلل عــى ســائر خملوقاتــه، بقولــه )A(: ))َفــاللََّ َاللََّ ِف كِــْرِ َاحْلَ
ــا َاأْلَُمــَم َامْلَاِضَيــَة َوَاْلُقــُروَن  ــْيَطاِن َالَّتـِـي َخــَدَع هِبَ ــنََئاِن َوَمنَافـِـُخ َالشَّ ــُه َماَلِقــُح َالشَّ اِهلِيَّــِة َفإِنَّ َاْلَ
ــاًل َعــْن ِســَياِقِه ُسُلســًا ِف  ــِه ُذُل ــِه وَمَهــاِوي َضاَلَلتِ ــاِدِس َجَهاَلتِ ــى َأْعنَُقــوا ِف َحنَ ــَة َحتَّ الَِي َاخْلَ
ــُدوُر بـِـِه  ِقَيــاِدِه َأْمــرًا َتَشــاهَبَِت َاْلُقُلــوُب فِيــِه َوَتَتاَبَعــِت َاْلُقــُروُن َعَلْيــِه َوكِــْرًا َتَضاَيَقــِت َالصُّ
ُعــوا  وا َعــْن َحَســبِِهْم َوَتَرفَّ ُ ائُِكــْم َالَِّذيــَن َتَكــرَّ ــَذَر ِمــْن َطاَعــِة َســاَداتُِكْم َوُكَرَ ــَذَر َاحْلَ َألَ َفاحْلَ
ـِـْم َوَجاَحــُدوا َاللََّ َعــَى َمــا َصنََع هِبـِـْم ُمَكاَبــَرًة لَِقَضائِِه  ِجينَــَة َعــَى َرهبِّ َفــْوَق َنَســبِِهْم َوَأْلَقــُوا َاْلَ
ــَزاِء  ــِة َوُســُيوُف اِْعتِ ــُم َأْرَكاِن َاْلِفْتنَ ــِة َوَدَعائِ ُــْم َقَواِعــُد َأَســاِس َاْلَعَصبِيَّ ــِه َفإهِنَّ ــًة آِللَئِ َوُمَغاَلَب
ــادًا  ــْم ُحسَّ ــِه ِعنَْدُك ــَدادًا َولَ لَِفْضلِ ــْم َأْض ــِه َعَلْيُك ــوا لِنَِعِم ــوا َاللََّ َولَ َتُكوُن ُق ــِة َفاتَّ اِهلِيَّ َاْلَ
ــْم  ــْم َمَرَضُه تُِك ــْم بِِصحَّ ــْم َوَخَلْطُت ــْم َكَدَرُه ــْم بَِصْفِوُك ْبُت ــَن رَشِ ــاَء َالَِّذي ــوا َاأْلَْدِعَي َولَ ُتطِيُع
َذُهــْم ؟ إِْبلِيُس  َ ُكــْم َباطَِلُهــْم َو ُهــْم َأَســاُس َاْلُفُســوِق َوَأْحــاَلُس َاْلُعُقوِق اِتَّ َوَأْدَخْلُتــْم ِف َحقِّ
اقًا  ــًة َينْطِــُق َعــَى َأْلِســنَتِِهْم اِْســِرَ ــاِس َوَتَرامِجَ ــدًا هِبِــْم َيُصــوُل َعــَى َالنَّ ؟ َمَطاَيــا َضــاَلٍل َوُجنْ
لُِعُقولُِكــْم َوُدُخــولً ِف ُعُيونُِكــْم َوَنْفثــًا ِف َأْســَاِعُكْم َفَجَعَلُكــْم َمْرَمــى َنْبلـِـِه َوَمْوطـِـَئ َقَدِمــِه 
يَن ِمــْن َقْبلُِكــْم ِمــْن َبــْأِس َاللَِّ َوَصْولَتـِـِه  وا بـِـَا َأَصــاَب َاأْلَُمــَم َامْلُْســَتْكِرِ َوَمْأَخــَذ َيــِدِه َفاْعَتــِرُ

ِعُظــوا بَِمَثــاِوي ُخُدوِدِهــْم َوَمَصــاِرِع ُجنُوهِبِــْم(()3)(. َوَوَقائِِعــِه َوَمُثاَلتِــِه َواِتَّ

ــل  ــي يص ــج الت ــّرع النتائ ــل ُيف ــام جع ــة أّن اإلم ــن اخلطب ــرة م ــذه الفق ــة ه بمالحظ
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هبــا املتكــرّب منهــا »باطنــة كتحقــر الغــر وازدرائــه، واعتقــاد أنــه ليــس أهــاًل للمجالســة 
يديــه  بــن  ماثــاًل  يكــون  أْن  يصلــح  أنــه  واعتقــاد  ذلــك.  عــن  واألَنفــة  واملواكلــة 
وكحســده واحلقــد عليــه، وكنظــر العــامل املتكــرّب إىل اجلاهــل العاّمــي بعــن االســتخفاف 
واالســتجهال. وأمــا الظاهــرة فكالتقــدم عليــه يف الطــرق واالرتفــاع عليــه يف املجالــس، 
ــه،  ــد رّد قول ــه يف النصــح، والغضــب عن ــه، والعنــف ب وكإبعــاده عــن جمالســته ومؤاكلت

ــول«)37(. ــاول بالق ــة والتط ــتخدامهم، والغيب ــم واس ــن وإذالهل ــى املتعّلم ــة ع والِغلظ

وحتذيــر اإلمــام )A( مل يكــن إال ألجــل إدامــة التواصــل اإلنســاين فيــا بــن أفــراد 
ــث  ــا تبع ــا، إّن ــم منه ــي حّذره ــذه األدواء الت ــل ه ــذا ألّن مث ــوده، ه ــذي يق ــع ال املجتم
عــى التصــّدع والُفرقــة واّتبــاع اهلــوى وصــوالً إىل التفّســخ األخالقــي الــذي ُينــذر بدمــار 
البنيــة املجتمعّيــة التــي ُيفــرتض أْن تّتصــف بأجــى قيــم اإلســالم ممّثلــًة بالتواضــع، فهــو 
ــي بموجبهــا يصــحُّ وصــف  ــة اإلنســانية الت ــز مفهــوم اهلوّي ــذي يرّك ــد ال الضــان الوحي
)اإلســالم( عــى مــن يّتصــف هبــا؛ ألّن اإلســالم تســليٌم بأوامــر الــرشع، والتســليم ليــس 
إال أبــرز مصاديــق التواضــع، فــإذا صــّح انطباقــه عــى اجلاعــة، يتحّقــق مفهــوم )دوائــر 
االنتــاء( الــذي ُيوصــف بــه »جمموعــة مــن البــرش، يشــملهم وضــٌع اجتاعــيٌّ لوصــٍف 
يّتصفــون بــه بالتشــابه فيــا بينهــم، ويكــون هــذا الوصــف ذا فاعليــة اجتاعيــة، أي ُيشــّكل 
ــة أو  ــه الفردي ــه وواجبات ــر يف حقوق ــه وُيؤث ــل ب ــا يتعام ــًزا اجتاعيًّ ــه مرك ــف ب ــن يّتص مل
اجلاعيــة، ممــا ُيوجــد صاحلًــا مشــرتًكا بــن مــن يشــملهم، وُينتــج وعًيــا ثقافيًّــا واالنتســاب 

إليــه، وحُيــّرك بواعــث الدفــاع عــن وجــوده«)38(.

ويف اجلــزء الثــاين مــن كالمــه )A( الــذي استشــهدنا بــه قبــل قليــل، نجــد التحذيــر 
ينصــّب عــى طاعــة الُكــرباء الذيــن اّتصفــوا بالتكــرّب، إذ ال جيــوز االنصيــاع ملثــل هــؤالء 
مــن بــاب التعّصــب لكوهنــم ينتمــون إىل القبيلــِة نفســها، أو لكوهنــم يشــاطرون أتباعهــم 
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بالفكــر، ولكنهــم انحرفــوا بســلوكهم األخالقــي امُلشــن، الــذي ينبنــي عليــه انفصاهلــم 
عــن اجلاعــة، والشــعور باملســؤولية إزاء اآلخريــن، فمــن ينشــغل بمــأل فــراغ ذاتــه 
اجلوفــاء، ال جيــد شــيًئا ُيشــغله ســواها، أمــا الــذي ينطلــق مــن معانــاة اآلخريــن ويتواضــع 
هلــم مــن حيــث البحــث عــن مشــاكلهم والتفكــر بجــّد لوضــع حلــوٍل تنســجم والواقــع 
االجتاعــي املعيــش، مثــل هــذا الشــخص يســتحق االّتبــاع، ملــا قّدمــه مــن جهــود ترفــع 

مــن شــأن العــام قبــل اخلــاص.

ويتوّفــر البديــل األخالقــي يف خطــاب اإلمــام عــيل )A( حــن جيــد أْن نزعــة 
ــاه  ــا إىل اجّت ــاول أْن حُيّيده ــه، فيح ــش في ــذي يعي ــر املجتمــع ال ــة يف رسائ ــب دخيل التعّص
ــال  ــّرع اخلص ــه تتف ــن خالل ــع، فم ــل بالتواض ــس املتمّث ــي الرئي ــع األخالق ــي باملنب يلتق
ــة إرادة  ــك ثم ــن هنال ــا مل يك ــان م ــلوك اإلنس ــد يف س ــن أْن جتّس ــي ال يمك ــدة الت احلمي
حقيقــة معّضــدة بالتواضــع الــذي يقهــر النفــس ألداء مثــل تلــك الســلوكيات احلميــدة، 
َصــاِل َوحَمَاِمــِد  ُبُكــْم ملَِــَكاِرِم َاخْلِ فيقــول: ))َفــإِْن َكاَن لَ ُبــدَّ ِمــَن َاْلَعَصبِيَّــِة َفْلَيُكــْن َتَعصُّ
ــاِت َاْلَعــَرِب  َاأْلَْفَعــاِل َوحَمَاِســِن َاأْلُُمــوِر لَّتِــي َتَفاَضَلــْت فِيَهــا َامْلَُجــَداُء َوَالنَُّجــَداُء ِمــْن ُبُيوَت
ــاِر  ــِة َوَاآْلَث لِيَل ــاِر َاْلَ ــِة َوَاأْلَْخَط ــاَلِم َاْلَعظِيَم ــِة َوَاأْلَْح ِغيَب ــاَلِق َالرَّ ــِل بِاأْلَْخ َوَيَعاِســيِب َالَقَبائِ
ــِرِّ  َمــاِم َوَالطَّاَعــِة لِْل ْفــِظ لِْلِجــَواِر َوَاْلَوَفــاِء بِالذِّ ْمــِد ِمــَن َاحْلِ ــاَلِل َاحْلَ ُبــوا خِلِ َامْلَْحُمــوَدِة َفَتَعصَّ
ْنَصــاِف  ــِل َوَاْلِ ــاِم لِْلَقْت ْعَظ ــِي َوَاْلِ ــِن َاْلَبْغ ــفِّ َع ــِل َوَاْلَك ــِذ بِاْلَفْض ــْرِ َوَاأْلَْخ ــِة لِْلكِ َوَامْلَْعِصَي

ــاِد ِف َاأْلَْرِض(()39(. ــاِب َاْلَفَس ــِظ َو اِْجتِنَ ــِم لِْلَغْي ــِق َوَاْلَكْظ لِْلَخْل

ال خيفــى أن النــص متّثــل فيــه مــا ُيصطلــح عليــه بـ)املفهــوم الثقــايف( الــذي ُيرّكــز عــى 
مــا تعــارف عليــه املجتمــع ســابًقا مــن الفضائــل والشــيم إلشــاعتها بــن األفــراد بوصفهــا 
تتــواءم مــع مــا ترمــي إليــه الرشيعــة اإلســالمي مــن إشــاعة األخــالق احلميــدة، وهبــذا 
ــة  ــم اخلاطئ ــن املفاهي ــا م ــة وغره ــوم العصبي ــام )A( ملفه ــح اإلم ــة تصحي ــل مهم متث
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التــي درج النــاس عليهــا، شــعوًرا باملســؤولية األخالقيــة والرشعيــة جتــاه املجتمــع)40(.

ويف اخلتــام ُنلّخــص القــول: إّن خطــاب اإلمــام عــيل )A( فيــا خيــّص تركيــز 
ــن، مل  ــة املخاطب ــانية جلاع ــة اإلنس ــا اهلوي ــاغ عربه ــًزا ُتص ــا مائ ــع بوصفه ــة التواض قيم
خيــُل مــن ُحجــٍج ُتعّضــد خطابــُه يف نفــوس الســامعن، التــي هــي أبــرز وجــوع التفاعــل 
احلــي مــع اآلخريــن، وألّن احلّجــة تعمــل عــى جانبــن أحدمهــا: جانــب الفعــل واآلخــر: 
ــى  ــق ع ــلوكّيات تنطب ــن س ــاث م ــر يف الب ــا يتوّف ــص في ــاألّول يتلّخ ــق، ف ــب اخلُُل جان
ــا هلــم، أمــا  ــه مــن وصاي ــا يبّث ــن إىل التفاعــل ب ــّم تدعــو اآلخري ــه، ومــن ث ســات خطاب
جانــب اخلُُلــق فيقــوم يف فعــل االعتبــار الــذي يدخــل فيــه املتكّلــم الــذي يوّجــه بــه ســر 

ــة)41(. اجلانــب التغيــري مــن املخاطب

ومّلــا كان اإلمــام عــيل )A( يمّثــل املثــال الــذي يســتطيع - كــا يقــول هيجــل- أن 
يعــرّب عــن إرادة عــرصه يف كلــات وخُيــرب عــرصه مــا هــي إرادتــه وُينرهــا أو أّن مــا يفعلــه 
هــو روح عــرصه)42(، األمــر الــذي يعمــل عــى خلــق قــوى اجتاعيــة تغــّر شــكل العــامل 
ــوح  ــرد يف طم ــذوب الف ــث ي ــع. حي ــن املجتم ــرة م ــات كب ــد قّطاع ــي عن ــّذر الوع وجت
ــا إال يف املجتمــع، الــذي يتكــون مــن أفــراد، وبــذا  اجلاعــة؛ ألّن الفــرد ال يوجــد حضاريًّ
يكــون التفاعــل بــن االثنــن دائــًا، فــال إبــداع ينجــزه الفــرد مــا مل يكــن هنــاك جمتمــٌع هييئ 
لــه الظــروف املســاعدة عــى ذلــك اإلبــداع)43(، فالفــرد العبقــري إنــا ينطلــق مــن رحــم 
ــع  ــث كان املجتم ــداع بحي ــل واإلب ــايس للفع ــدر األس ــو املص ــه، فه ــع جمتمع ــه م تفاعل

ــا تــّم ذلــك الفعــل اإلبداعــي داخــل إطــاره التواصــيل. جمــاال حيويًّ
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- اخلامتة -
آن لنــا أْن نلقــي عصــا البحــث، بعــد أْن اســتقّر بنــا الرتحــال عــى عتبــة اخلامتــة،   
وبإمكاننــا أْن نلّخــص أهــم تلــك النتائــج التــي جهدنــا قــدر املســتطاع أْن يقــف عندهــا، 

بحســب اآليت:

ــى  ــدّل ع ــوي، ي ــتقاق اللغ ــث االش ــن حي ــث م ــوم البح ــث أّن مفه ــت البح - لف
التواصــل واالشــرتاك، وهــذا مــا ينســجم ومــؤّداه العمــيل الواقعــي، فالتواضــع إّنــا ينظر 
إىل أثــره اإلجيــايب أو الســلبي بحســب اجلهــة التــي يصــدر بحقهــا، فتــارًة يكــون التواضــع 
حممــوًدا، وتــارًة يعــد مذموًمــا حــن يكــون رضًبــا مــن رضوب الــذل والرضاعــة ملــن ال 

يســتحق أْن ُيقابــل بمثــل هــذه القيمــة.

- كشــف البحــث النقــاب عــن أمهيــة هــذه القيمــة مــن حيــث عرضهــا عــى اخلطاب 
القــرآين الكريــم، وعــى الرغــم مــن أّن البحــث مل يســتعرض كل مــا يّتصــل هبــذه القيمــة 
أو ُيعاكســها يف النــص القــرآين، إال أّنــه كشــف األثــر الكبــر هلــا بــا يتصــل بســلوك الفــرد 

مــع ربــه أو مــع أهلــه أو مــع اآلخريــن.

ــار  ــريب وآث ــع الغ ــة يف املجتم ــم األخالقي ــار القي ــى اهني ــوء ع ــُث الض ــى البح - ألق
ذلــك االهنيــار القيمــي يف التفــكك املجتمعــي الــذي يعيشــه املجتمــع، فضــاًل عــّا ُيرافــق 
ــة اإلنســانية بقمــع اآلخــر وهتميشــه وصــوالً إىل انســداد  ــك مــن انســالخ عــن اهلوي ذل
ــورة  ــم الص ــة تراك ــت نتيج ــار كان ــك اآلث ــة، كّل تل ــلحة التدمري ــع األس ــذات بصن ال

ــن.  ــها دون اآلخري ــرى نفس ــا ت ــا جيعله ــعوب ب ــك الش ــل تل ــية يف متخّي النرجس

ــة  - يــرى الباحــث أمّهيــة االنطــالق مــن قيمــة التواضــع ال بوصفهــا قيمــة أخالقي
دعــا اإلســالم إىل التحــيّل هبــا فحســب، بــل بوصفهــا قيمــة إنســانية كــربى جتــرّس العالقــة 
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بــن األمــم ومــن ثــّم ترّصــن اجلانــب التفاعــيل االجتاعــي اخلــاّلق فيــا يرقــى بالبرشيــة 
إىل داللــة اإلنســان اخلليفــة.

- عمــد اإلمــام عــيل )A( إىل تأكيــد ســمة التواضــع وبّثهــا يف شــتى خطاباتــه مــع 
اآلخريــن، منســجًا وســلوكه املســتمّد مــن الفطــرة اإلنســانية الســامية، فضــاًل عــن كونــه 

إماًمــا مفــرتض الطاعــة يمّثــل ُخُلــق اإلســالم احلقيقــي.

- رصــد البحــث الســياق الثقــايف الــذي يمّثــل املحضــن لــكل خطــاب، فلقــد كشــف 
ــرص  ــر إىل الع ــة، بالنظ ــذه القيم ــى ه ــام )A( ع ــد اإلم ــت وراء تأكي ــباًبا كان ــة أس أّن ثم
الــذي نشــز فيــه كل مــا يتــّم بالقيــم اإلنســانية النبيلــة، واســُتبدلت بقيــم غريبــة بعيــدة عــن 
الــروح اإلســالمية فضــاًل عــن اجلوهــر اإلنســاين الــذي ينســجم واخلطــاب القــرآين الرفيع.

ــة يف  ــة األخالقي ــذه القيم ــن ه ــائل لرتص ــّدة وس ــيل )A( ع ــام ع ــف اإلم - وّظ
ــي كان  ــة الت ــة النقلي ــهاده باألدل ــّم استش ــن ث ــة، وم ــة العقلّي ــل باألدّل ــه، متّث ــل كالم جمم

ــن. ــى اآلخري ــًة ع ــا حّج ــهَرها وأكثره ــرآن أش الق

ــع،  ــى املجتم ــرد وع ــى الف ــتكبار ع ــب االس ــن عواق ــّذر م ــام أْن حي ــت اإلم - مل يُف
ــل بســقوطه األخالقــي يف وحــل العبوديــة لذاتــه،  بــا تعــود عليــه مــن آثــار ســلبية تتمّث
وامتهانــه اآلخريــن مــن دون وجــه حــق، ويف ذلــك انســالخ مــن هوّيتــه اإلنســانية التــي 
أريــد هلــا أْن تعمــل عــى تقويــة عالقتــه ببنــي جنســه مــن حيــث احرتامهــم وقبوهلــم آخــَر 

مســاوين لــه يف احلقــوق والواجبــات.
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مثــل  قــد  كان  الرحيــم  بخلقــه  وآلــه(  عليــه  اهلل  )صــى  الكريــم  الرســول  إن 
ــٍق  ــَى ُخُل ــَك َلَع ــبحانه: َوإِنَّ ــاري س ــه الب ــال في ــد ق ــمحاء، وق ــه الس ــالم ومبادئ اإلس
َلَفــُه اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم(، فلــم تعــرف  َعظِيٍم..)القلــم:4(، وخَّ
ــل ومــكارم األخــالق بعــد الرســول األعظــم كاإلمــام أمــر  ــا رجــاًل مجــع الفضائ الدني
املؤمنــن، فقــد ســبق األولــن، وأعجــز اآلخريــن، ففضائلــه أكثــر مــن أن حتــى، ومناقبه 
أبعــد مــن أن تتناهــى، وكيــف تعــد مناقــب رجــل قــال فيــه الرســول األعظــم )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( يــوم بــرز لعمــرو بــن عبــد ود العامــري: )بــرز اليــان كلــه إىل الــرك كلــه(. 

ــه اإلنســاين  ــدة كان مــن أوضحهــا تعامل متيــزت ســرة أمــر املؤمنــن بخصــال عدي
مــع اآلخريــن املبنــي عــى احــرتام اإلنســان كإنســان، بغــض النظــر عــن أي يشء آخــر، 
واملحافظــة عــى حقوقــه وشــخصيته املاديــة واملعنويــة يف أي موقــع ومــكان، ومهــا كان 
ــذي جعــل مــن شــخصيته  ــه هــو ال حجمــه ومســتواه، وإن حضــور هــذا البعــد يف حيات
شــخصية إنســانية خالــدة عــى مســتوى البرشيــة كلهــا، وليــس يف تاريــخ املســلمن 
وحدهــم، وقــد متثلــت يف وصيتــه لولديــه اإلمامــان احلســن واحلســن )عليهــا الســالم( 
ملــا رضبــه أبــن ملجــم لعنــه اهلل، بقولــه: )أنــه أســر فأحســنوا نزلــه، وأكرمــوا مثــواه، فــإن 
ــُت، فاقتلــوا قاتــي، ول تعتــدوا، إن الل ل يــب املعتدين(.      بقيــت َقَتّلــَت أو عفــوت، وإن مُّ

ــن  ــاواة، وفت ــدان املس ــآيس فق ــي م ــا العراق ــش يف جمتمعن ــن نعي ــا ونح ــا أحوجن ف
اخلالفــات القوميــة والطائفيــة أن نقــرأ ســرة اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( املليئــة بالقيــم 
ــدك وال  ــرون إىل معتق ــاس ال ينظ ــوس.. ألن الن ــها يف النف ــانية وغرس ــة اإلنس األخالقي
إىل عبادتــك، وإنــا ينظــرون إىل خلقــك أوالً، فــإذا أعَجبهــم أخــذوا عنــك العقيــدة 

ــم. ــن العل ــه م ــت علي ــا أن ــوك وم ــم ترك ــم، وإذا مل تعجبه ــادة والعل ــالق والعب واألخ
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هدف البحث 
أّن اهلــدف مــن البحــث هــو بيــان دور أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( الرســايل عمليــًا يف 
تكويــن األرسة الصاحلــة واملجتمــع، فهــو اإلمــام اجلامــع لصفــات اجلــال والكــال، والوارث 
ــانية،  ــة إنس ــم أخالقي ــن قي ــه م ــى ب ــا يتح ــاء ب ــاء واألوصي ــا األنبي ــز هب ــي متي ــال الت للخص
ــه، كــا  ــاف مــن حول ــان واألطي ــايل ينســجم مــع كل األدي للوصــول إىل جمتمــع إســالمي مث

ــة والعــدل واملســاواة . ــاء نظــام اقتصــادي وســيايس يضمــن للجميــع احلري يســعى إىل بن

فرضية البحث  
إن غيــاب القيــم األخالقيــة ســتفقدنا اهلويــة اإلنســانية، والعــودة إىل مــا قبل الرســالة 
الســاوية خلــر البرشيــة ُخُلقــًا وَخلقــًا حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن  مهجيــة وجاهلية 

وعصبيــة قبليــة واحلاد .  

أهمية البحث
       تنبع أمهية البحث من خالل النقاط التالية :

ــة بــن املســلمن، مــن خــالل . 1 ــة واإلقليمي ــة والطائفي ــار روح العنرصي إطفــاء ن
روح األخــوة اإلســالمية التــي كان يعيشــها أتبــاع أهــل البيــت، وخصوصــًا عند 

أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( .
ــق . 2 ــراد لتحقي ــن أألف ــة ب ــاعة روح اجلاع ــا - وإش ــذات - األن ــب ال ــاء ح إطف

املســاواة والعدالــة والديمقراطيــة .
أشــاعة روح األخــوة  والتعــاون مــن خــالل غــرس القيــم األخالقيــة الفاضلــة . 3

بــن كافــة املكونــات .
غــرس القيــم اخللقيــة الفاضلــة، واالبتعــاد عــن رذائلهــا بــن احلاكــم واملحكوم، . 4

وذلــك بــأن ال يســتأثر بــي لنفســه، وأن يســاوي بينــه وبــن النــاس . 
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املبحث األول
اإلطار املفاهيمي لألخالق

املقدمة :
نجــد أن علــاء األخــالق وعلــاء النفــس احلديــث عنونــوا أبحاثــًا عميقــة ومفصلــة، 
اعتمــدوا فيهــا عــى النواحــي العلميــة يف كيفيــة الوقايــة ومكافحــة املفاســد األخالقيــة، 
وكيفيــة حتصيــل الصفــات والروحيــات اإلنســانية العاليــة، وعــى رأس هــؤالء العلــاء 
ويف مقدمتهــم تقــدم أئمتنــا )عليهــم الســالم( الذيــن كانــوا هــم اعلــم املعلمــن وأزكــى 
املربــن بأوامــر أخالقيــة عميقــة لرتبيــة امللــكات الفاضلــة يف اإلنســان، أضــف إىل أقواهلم 
يف هــذا املجــال أهنــم كانــوا يدرســون البرشيــة بأعاهلــم وســرة حياهتــم دروســًا نســتطيع 

أن نعيــش يف ظلهــا أناســا ســعداء ذوي قيــم)1(.

ــة تتســارع  وليــس غريــب أن تكــون فكــرة او موضوعــة األخــالق موضوعــة عاملي
إليهــا أعنــاق وأفئــدة األفــذاذ يف كل زمــان ومــكان مــع اختــالف جنســياهتم، وقومياهتــم، 
ومذاهبهــم، ومشــارهبم، والــرس يف ذلــك واضــح الن حــب وعشــق األخــالق أمــر 
فطــري يقتضيــه الطبــع اإلنســاين الســوي بشــكل طبيعــي.. إذن فطــرة اإلنســان الســليم 
ــي  ــاذا نعن ــة م ــي معرف ــوالً)2(، ينبغ ــدالً او ح ــا ب ــرىض عنه ــالق، وال ت ــل إال األخ ال تقب

ــالق : باألخ

أواًل: تعريف األخالق:
وممــا ال شــك فيــه أّن األبحــاث األخالقيــة ولــدت مــع أّول َقــَدْم وضعهــا اإلنســان 
ــل إّن  ــط.. ب ــالق فق ــاءه األخ ــم أبن ــالم( ملُ يعّل ــه الس ــي آدم )علي ــى األرض، ألن النّب ع
الّبــاري تعــاىل عندمــا خلقــه وأســكنه اجلنّــة، أفهمــه املســائل األخالقّيــة، واألوامــر 
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ــاء )عليهــم  ــن، وأختــذ ســائر األنبي ــرة الّســلوك األخالقــي مــع اآلخري والنّواهــي يف دائ
ــان،  ــعادة اإلنس ــا س ــن فيه ــي تكَم ــالق، والت ــوس واألخ ــب النّف ــق هتذي ــالم( طري الس
حتــى وصــل األمــر إىل الســّيد املســيح )عليــه الســالم(، حيــث كان القســم األعظــم مــن 
ــم األكــرب لألخــالق)3(،  تعاليمــه هــو أبحــاٌث أخالقّيــٌة، َفنََعتــه حوارّيــوه وأصحابــه باملعلِّ
ــَك َلَعــى ُخُلــق َعظِيــم... القلــم:4(، واخلُُلــق العظيــم: هــو  وقــال عنــه البــاري تعــاىل: َوإِنَّ
اخلُُلــق األكــرم يف نــوع األخــالق، وهــو البالــغ أشــّد الكــال املحمــود يف طبــع اإلنســان.. 
فهــو أرفــع مــن مطلــق اخلُُلــق احلســن، ويف ذلــك ينقــل العالمــة املجلــي قــوالً يف تفســر 

أآليــة حيــث يقــول: )ُســّمي ُخُلُقــه عظيــًا لجتــاع مــكارم األخــالق فيــه()4( .

وبعــد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( فــإّن األئّمــة )عليهــم الســالم( هــم أكــرب 
معّلمــي األخــالق، وذلــك بشــهادة األحاديــث التــي ُنقلــت عنهــم حيــث رّبــوا أشــخاصًا 
ــاة املعصومــن )عليهــم  ــًا لعــرصِه، فحي ــرب كّل واحــد منهــم ُمعلِّ ــن يمكــن أن يعت بارزي
ــة  ــم يف حرك ــة أخالقه ــهم ورفع ــّمو نفوس ــى ُس ــل ع ــُر دلي ــي خ ــم ه ــالم( وأتباعه الس

الواقــع .

إن املنظومــة األخالقيــة يف اإلســالم تشــتمل عــى مجلــة أخــالق يصــح أن نســميها 
)أخــالق التعايــش(، ونعنــي هبــا تلــك األخــالق املنظمــة لشــئون املجتمــع اإلســالمي 
ــات  ــن املســلمن أنفســهم، أو العالق ــات ب ــا بينهــم، ســواء العالق ــه في ــات أبنائ وعالق
بينهــم وبــن غرهــم مــن أصحــاب األديــان األخــرى، وتلــك األخــالق تزيــد مــن 
مســاحة التعــاون والتضامــن والتكافــل بــن املواطنــن الذيــن يعيشــون يف دولــة واحــدة 
ــالق  ــة أركان أو رؤوس األخ ــى أربع ــوم ع ــق يق ــن اخلل ــد، وإن حس ــن واح أو يف وط
أربعــة هــي: )الصــرب، والعفــة، والشــجاعة، والعــدل(، وأن األخــالق الســافلة مبناهــا 
عــى أربعــة أخــالق هــي: )اجلهــل، والظلــم، والشــهوة، والغضــب(،  قــال أمــر 
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املؤمنــن )صلــوات اهلل عليــه(: أربــع خصــال ســود هبــا املــرء: العّفــة، واألدب، واجلــود، 
ــل)5(.                        والعق

ــه كمــل  ــه وآلــه(: )أربعــة مــن كــن في ويف حديــث لإلمــام الصــادق )صــى اهلل علي
أيانــه، وأن كان مــن قرنــه إىل قدمــه ذنــوب ل ينقصــُه ذلــك وهــي الصــدق، وأداء األمانــة، 

واحليــاء، وحســن اخللــق ( .

ــزام املؤمــن باألخــالق الفاضلــة،  ــراء هــي الت ــة لــكل أحــكام الرشيعــة الّغ إن الغاي
اعتقــادا وفكــرًا وســلوكًا وتطبيقــًا، ألن الرشيعــة هــي املنبــع الصــايف الــذي ينبغــي عــى 
املؤمــن أن ينهــل منــه فلســفته الروحّيــة واألخالقيــة، وهــي احلقيقــة املوجهــة لــه يف 

ــة)6( .                    ــر االجتاعي ــتى املظاه ــالت وش ــاة، واملعام احلي
• تعريف األخالق : لغة : 	

ــع:  ــة، واجلم ــي: الطبيع ــة، أعن ــق: اخلليق ــرب اخلُُل ــان الع ــور يف لس ــن منظ ــال أب ق
يــن والطبــع  أخــالق، وقــال أيضــًا: واخُلُُلــق - بضــم الــالم وســكوهنا- وهــو: الدِّ
والســجية، ويفــرس أبــن منظــور ذلــك بقولــه: )وحقيقتــه أي اخلُُلــق، أنــه لصــورة 
اإلنســان الباطنــة، وهــي نفســه، وأوصافهــا ومعانيهــا املختصــة هبــا بمنزلــة اخلَلــق 
ــزوا  لصورتــه الظاهــرة وأوصافهــا ومعانيهــا، وهلــا أوصــاف حســنة وقبيحــة(، وقــد مّي
بــن اخلَلــق بالفتــح واخلُلــق بالضــّم - وإن كانــا يف األصــل واحــد كالــرَشب والــرُشب 
- لكــن خــص اخلَلــق بالعينــات واألشــكال والصــور املدركــة بالبــرص، وخــص اخلُُلــق 

بالقــوى والســجايا املدركــة بالبصــرة)7( .                                               

ويشــر املعنــى اللغــوي إىل أن األخــالق هــي مجــع ُخُلــق، واخلُُلق هــو الديــن والطبع 
والســجية، وحقيقتــه أنــه صــورة اإلنســان الباطنــة، وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا، 
ــة الصــورة الظاهــرة وأوصافهــا ومعانيهــا، وهلــا أوصــاف حســنة وقبيحــة،  فهــي بمنزل
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ــان بأوصــاف  ــر ممــا يتعلق ــة أكث ــان بأوصــاف الصــورة الباطن ــواب والعقــاب يتعلق والث
الصــورة الظاهــرة )8( .          

ــة  ــتخالص ثالث ــن اس ــالق يمك ــوم األخ ــوي ملفه ــرض اللغ ــذا الع ــالل ه ــن خ وم
ــارزة هــي : ــم ب مفاهي

أن اخلُُلــق يــدل عــى الصفــات الطبيعيــة يف ِخْلقــة اإلنســان الفطريــة عــى هيئــة . 1
مســتقيمة متناســقة .

أن األخــالق ينضــوي فيهــا أيضــًا الصفــات امُلكَتَســَبة التــي صــارت كأهنــا . 2
ــه  ــْت مــع طبيعــة الفــرد، وانعــكاس تلــك الصفــات عــى ســلوكه وعادات ُخِلَق

واجتاهاتــه، كاالســتقامة يف الســلوك أو االنحــراف عــن الصــواب .

ــن، واآلخــر ســلوكي ظاهــر، . 3 ــن: األول نفــي داخــيل باط أن لألخــالق جانب
ــان  ــذان اجلانب ــة ســلوكيات ومعامــالت، وه وهــو انعــكاس للباطــن عــى هيئ

مهــا وجهــان لعملــة واحــدة .
• اصطالحًا :	

ــق  ــراق: )إّن اخلُل ــر األع ــالق وتطه ــب األخ ــاب هتذي ــَكَويه( يف كت ــن ِمس ــال )أب ق
هــو تلــك احلالــة النفســانّية التــي تدعــو اإلنســان ألفعــال ال حتتــاج إىل تفّكــر وتدّبــر( )9( .

واخلُُلــق بالضــم عبــارة عــن: هيــأة للنفــس راســخة تصــدر عنهــا األفعــال بســهولة 
ويــرس مــن غــر حاجــة إىل فكــر ورويــة، فــإن كان الصــادر عــن تلــك اهليــأة أفعــاالً مجيلــة 
حممــودة عقــاًل وممدوحــة رشعــًا ســميت تلــك اهليــأة )خلقــًا حســنًا(، وإن كان الصــادر 
منهــا أفعــاالً قبيحــة ســميت )خلقــًا ســيئًا( ، وإنــا أشــرتط فيهــا الرســوخ ألن مــن يصــدر 
عنــه بــذل املــال مثــاُل عــى النــدرة حلاجــة عارضــة ال يقــال )خلقــه الســخاء( مــا مل يثبــت 
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ذلــك يف نفســه ثبــوت رســوخ )10( .

ــات  ــود هيئ ــارة إىل وج ــخة( إش ــس راس ــأة للنف ــن هي ــارة ع ــق عب ــه: )اخلُُل ويف قول
ــمن )11( :                                                                             ــى قس ــان ع ــات يف اإلنس ــًا.. إذ اهليئ ــخة أيض ــر راس ــس غ للنف

ــه  ــرار وج ــة كامح ــزول برسع ــي ت ــات الت ــي اهليئ ــخة: وه ــر راس ــات غ األول: هيئ
ــوف . ــد اخل ــراره عن ــل أو اصف ــد اخلج ــان عن اإلنس

الثــان: هيئــات راســخة: وهــي اهليئــات التــي ال تــزول، إمــا ال تــزول أصــاًل كلــون 
اإلنســان - مثــاًل - ألهنــا غــر اختياريــة، أو ال تــزول بســهولة، وإذا زالــت لســبب ما فإهنا 
رسعــان مــا ترجــع مــّرة أخــرى، وهــذه مــورد بحوثنــا وتســّمى )بامللــكات االختياريــة 
كالعدالــة والشــجاعة(، فالعــادل قــد يرتكــب مــا ينــايف العدالــة ولكنــه رسعــان مــا ينــدم 
عــى فعلتــه ويعــود إىل عدالتــه، وهــذا معنــى قولنــا: إن العدالــة هيــأة راســخة يف وجــود 
مثــل هــذا اإلنســان)12(، إِذًا األخــالق هــي قــوة أو ملكــة تدفعــك للقيــام باألعــال 

احلســنة، وتنهــاك عــن فعــل األعــال الســيئة)13( .

ثانيًا: مفهوم األخالق :
إن حــدود الشــخصية العظيمــة ترســمها األخــالق.. فســمو الــذات إنــا هــو بســمو 
املعنــى، وعلــو املكانــة هــي يف تلــك األصــول األخالقيــة التــي يلتــزم هبــا الرجــال، وهــي 
املقيــاس يف تقييــم أعاهلــم وأفعاهلــم، فقيمــة اإلنســان بإنســانيته، وقيمــة العمــل بمحتواه، 

وقيمــة الديــن بالرتفــع عــن الدنايــا، وميــزان البطولــة هــو األخــالق .

فاخلُلــق وعــاء الديــن، وهــو عنــوان صحيفــة املؤمــن، ومــا يوضــع يف ميــزان امــرئ 
ــق( و  ــن اخلل ــن كحس ــه )ال قري ــا فإن ــن هن ــق.. م ــن اخلل ــن حس ــل م ــة أفض ــوم القيام ي
)ال عيــش أهنــأ مــن حســن اخللــق( ألن مــن )حســنت خليقتــه طابــت عشــرته(، وعــى 
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ــل،  ــار العق ــن ث ــالق م ــا ) فاألخ ــنهم خلق ــا أحس ــن إيان ــل املؤمن ــإن (أكم ــال ف كل ح
ــزام باألخــالق  ــا يف داخــل كل إنســان كوامــن خــرة، تدعــوه إىل االلت ــح أن قلن وصحي
والعمــل الصالــح، وكوامــن رشيــرة تدعــوه إىل الفســاد والــرش ومنــاوأة الصاحلــن، 
ويقــول اإلمــام عــيل )صــى اهلل عليــه وآلــه( : )رأس العلــم التمييــز بــن األخــالق، 
وإظهــار حممودهــا وقمــع مذمومهــا(، وبمقــدار مــا تكــون األخــالق احلســنة مطلوبــة، 

ــق مذمــوم)14( . ــوء اخلل ــإن س ف

إن علــم األخــالق مــن أرشف العلــوم إن مل يكــن أرشفهــا، إذ أن قيمــة املــرء يف 
احلقيقــة تقــدر بأخالقــه وأعالــه ال بجســمه وال بعلمــه وال بالــه، وتعــد احلجــر األســاس 
لبنــاء املجتمــع املتكامــل، وهــي الدعامــة القويــة حلفــظ كيــان املجتمــع، حيــث ترتفــع هبــا 

النفــوس إىل مراتــب الكــال)15( .

فاألخــالق علــم فلســفي ُتعــرف بــه الفضائــل الســامية التــي جيــب أن يتحــى 
ــا  يه ــة َتوقِّ ــل وكيفي ــه الرذائ ــرف ب ــس، وُتع ــا النف ــا لتتمثُّله ــة اقتنائه ــا وكيفي ــان هب اإلنس
ــه  ــى إدراك ــة ع ــان املرتتب ــلوكيات اإلنس ــج س ــفي يعال ــم فلس ــو عل ــا، وه ــيل عنه والتخ

ملفاهيــم اخلــر والــرش، وهــي مقيــاس األمــم وثمــرات حضارهتــا وتدنيــه)16( . 

ــادئ والقواعــد للســلوك  أمــا مفهــوم األخــالق يف نظــر اإلســالم هــو جمموعــة املب
اإلنســاين، والتــي حيددهــا الوحــي لتنظيــم حيــاة اإلنســان، وحتديــد عالقتــه بغــره عــى 

نحــو حيقــق الغايــة مــن وجــوده يف هــذا العــامل عــى أكمــل وجــه)17( .                                                                   

ــُق هــو نشــاط الفــرد يف  ويعــرف )يعقــوب فــام( يف كتابــه )الرتبيــة األخالقيــة( اخلُُل
املجتمــع البــرشي وميولــه املآلزمــة لــه نحــو نظــم اجلاعــة ومنشــأها واجتاهاتــه الفكريــة 

نحــو مــن حييــط بــه مــن النــاس بــا يفيــد، وال يــرض باجلاعــة البرشيــة)18(  .

ــم،  ــية بطبيعته ــن سواس ــدون خري ــاس يول ــول)19( : )إن الن ــتاين فيق ــا الشهرس أم
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وكأهنــم كلــا شــبوا أختلــف الواحــد منهــم عــن اآلخــر تدرجييــًا عــى وفــق مــا يكتســب 
مــن عــادات . 

إن أفضــل طريقــة لبيــان ومعرفــة أمهيــة علــم األخــالق الرجــوع إىل القــرآن الكريــم، 
والروايــات الصــادرة عــن املعصومــن )عليهم الســالم(:

اآليات القرآنية:

ــا يعلــم بأنــه كان مــن اكــرب عوامــل تقــدم اإلســالم )حســن أخــالق( الرســول  كلن
األكــرم )صــى اهلل عليــه وآلــه( ، وكــا أن اهلل تعــاىل ينســب توســع اإلســالم إىل األخــالق 
 ..ــَك ــْن َحْولِ ــوا ِم ــِب َلْنَفضُّ ــَظ اْلَقْل ــا َغلِي ــَت َفظًّ ــْو ُكنْ احلســنة للرســول فيقــول: َوَل

ــران: 159()20( . )آل عم

لقــد كان رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــرضب املثل والقدوة احلســنة يف حســن 
 ...(ــٍم ــٍق َعظِي ــَى ُخُل ــَك َلَع ــه: َوإِنَّ ــه عــز وجــل يف كتاب ــه رب ــى علي ــق، فلقــد أثن اخلُل
القلــم:4(، ووصفــه ســبحانه بالرأفــة والرمحــة عــى املؤمنــن، وهــذا مــن حســن اخللــق 
ــْم  ــٌص َعَلْيُك ــْم َحِري ــا َعنِتُّ ــِه َم ــٌز َعَلْي ــُكْم َعِزي ــْن َأْنُفِس ــوٌل ِم ــْم َرُس ــْد َجاَءُك ــال: َلَق فق

بِامْلُْؤِمنِــَن َرُءوٌف َرِحيٌم...)التوبــة:128(.

األحاديث والروايات الشريفة :

ــاه أّن  ــذا معن ــالق، وه ــكارم األخ ــو بم ــة ه ــة النبوي ــن البعث ــاس م ــدف األس إنَّ اهل
ــه( ذات  ــه وآل ــى اهلل علي ــلن )ص ــاء واملرس ــّيد األنبي ــا س ــاء هب ــي ج ــة الت ــة اخلامت الرشيع
أســس أخالقيــة عليهــا تقــوم وهبــا تنفــذ يف كل جوانبهــا اإليانيــة والتعبديــة والتعامليــة، 
فــال يزكــو إيــان وال عبــادة وال عمــل مــا مل يكــن مصبوغــًا بالصبغــة األخالقيــة الفاضلة، 

إذ ليــس مــن خلــق كريــم وال فعــل مجيــل إال وقــد وصلــه اهلل بالديــن .        
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ّــم مــكارم األخــالق( ،  ــُت ألُت ــا بعث ــه(: )إّن ــه وآل يقــول رســول اهلل )صــى اهلل علي
ــكارم  ــام م ــي بت ــة: )إّن بعثت ــالق( ويف ثالث ــح األخ ــم صال ّ ــت ألُت ــا بعث ــة: )إّن ويف رواي

ــال( )21( .                          ــن األفع ــال حماس ــالق وك األخ

وقــال أبــو الــدرداء ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يقــول: )أفضــل مــا 
ــّم  ــال: الله ــان ق ــاىل الي ــق الل تع ــا خل ــخاء، ومل ــق والس ــن اخُلل ــزان حس ــع ف املي يوض
ــواه  ــّون، فق ــّم ق ــال: الله ــر ق ــق الكف ــا خل ــخاء، ومل ــق والس ــن اخُلل ــواه بحس ــّون، فق ق

ــق( )22( . ــوء اخُلل ــل وس بالبخ

قــال )صــى اهلل عليــه وآلــه(: )جعــل الل ســبحانُه مــكارَم األخــالق ِصلــًة بينــه وبــن 
عبــاِدِه، فّحْســُب َاحِدُكــم أن يتمّســك بُخلــٍق ُمتَّصــٍل بــاللِ()23( .                                                           

يقــول الشــيخ حســن زاده آمــيل: )والتخّلــق هــو التحّقــق واالتصــاف بحقيقــة ذلــك 
ــأن الراحــم كــذا  ــاه كــا حيصــل بالرجــوع إىل املعاجــم ب ــم باملفهــوم بمعن ــق ال العل اخلل

والعطــوف كــذا )24( .       

وقــال أمــر املؤمنــن عــيلُّ )عليــه الســالم(: )لــو كنّــا ل نرجــو َجنــًة، ول تشــى نــارًا، 
ول ثوابــًا ول عقابــًا، لــكان ينبغــي لنــا أن نطلــب مــكارم األخــالق، فإهنــا مـّـا يــدّل عــى 

ســبيل النجــاح()25( .        

ــه اجتاعــي يعيــش  ــاة، فهــو بطبيعت فاإلنســان الفــرد ال يعيــش وحــده يف هــذه احلي
ــى  ــاالً ع ــا ك ــة لكوهن ــة إضاف ــم األخالقي ــن، والقي ــه باآلخري ــك في ــع حيت ــن جمتم ضم
املســتوى الشــخي، البــد منهــا أيضــًا لكــال املجتمــع وحتســن العالقــة بــن األفــراد، 
ومــن هنــا فــال بــد مــن حتديــد هــذه القيــم عــى ضــوء العقــل والــرشع ثــم االلتــزام هبــا 
وتطبيقهــا عــى املســتوى العمــيل.. وإذا مــا التزمنــا بالقيــم كانــت الســعادة الفرديــة 

واالجتاعيــة، يف الدنيــا واآلخــرة)26(. 
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ــدْع فاألخــالق الفاضلــة هــي التــي حتقــق يف اإلنســان معــاين اإلنســانية الرفيعة،  وال بُّ
ــزة  ــمو الع ــر، وس ــس والضم ــال ورشف النف ــال والك ــن اجل ــاءة م ــة وّض ــه هبال وحتيط
والكرامــة، كــا متســخه األخــالق الذميمــة، وحتّطــه إىل ســوّي اهلمــج والوحــوش، وإن 
أثــر األخــالق ليــس مقصــورًا عــى األفــراد فحســب.. بــل يــرسي إىل األمــم والشــعوب، 
حيــث تعكــس األخــالق حياهتــا وخصائصهــا، ومبلــغ رقّيهــا أو ختلفهــا يف مضــار 

األمــم، وكــا قــال الشــاعر:
وإذا أصيب القوم ف أخالفهم       فأقم عليهم مأتًا وعويال )27(

ــاز  ــي امت ــات الت ــز والقابلي ــن الغرائ ــة م ــزودا بمجموع ــان م ــق اهلل اإلنس ــد خل لق
هبــا عــى ســائر املخلوقــات األخــرى، ومــن هــذه الغرائــز املميــزة غريــزة حــب الــذات 
ــض  ــة إلدراك بع ــة الباطني ــذه اجلاذبي ــن ه ــع م ــرك بداف ــان يتح ــق اإلنس ــا(، وطف )األن
ــه إىل  ــي ب ــذي ينته ــق ال ــلوك الطري ــل س ــا يواص ــان قل ــن اإلنس ــة، ولك ــور املعنوي األم
كالــه، إذ يســتغرقه الســعي لســد حاجاتــه املاديــة اليوميــة املتجــددة بدافــع مــن غرائــزه 
األخــرى، وقــد تباينــت الطــرق واملناهــج أمــام الســالكن للحصــول عــى كــال الــذات 
اإلنســانية عــرب األجيــال املتعاقبــة، وشــمل مجيــع املذاهــب والديانــات الســاوية والوثنية، 
فالــكل لــه رشيعــة ومنهــاج يف الســلوك، وهكــذا كان اختــالف الســبل عقبــة جديــة أمــام 
اإلنســان الــذي انتشــل نفســه مــن بحــر املاديــات ليســقط مــن جديــد يف متاهــات الضالل 

ــاع)28( .  والضي

ــد  ــًا واســعة، فــال حيرصهــا فقــط عن ــح آفاق ــزم تفت ــد اإلنســان امللت أن األخــالق عن
حــدود )األنــا( ومنافعهــا الزمنيــة، نتيجــة حبــه الدنيــوي لذاتــه، بــل يغــدو منفتحــًا عــى 
ــه  ــول حب ــا، ويتح ــص هل ــا خيل ــم ك ــص هل ــه، وخيل ــر لذات ــا ينظ ــم ك ــر هل ــاس ينظ كل الن
ــان  ــه مــن حــب مــادي إىل حــب أعمــق يشــمل املــادة والــروح، هلــذا جــاءت األدي لذات
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لتصقــل العالقــة الروحيــة بــن اإلنســان وظروفــه احلياتيــة، ومــا مــن نبي جــاء لينقــض 
رســاالت مــن كان قبلــه مــن األنبيــاء.. إنــا جــاء ليؤكــد عــى جوهر الرســاالت الســاوية 

التــي ســبقته)29( .

ــث  ــاوئها، واحل ــالق ومس ــن األخ ــث يف حماس ــم الباح ــو العل ــالق ه ــم األخ إن عل
عــى التحــيل بــاألوىل والتخــيل عــن الثانيــة، وحيتــل هــذا العلــم مكانــة مرموقــة، وحمــال 
ــه، فهــو نظامهــا وواســطة عقدهــا،  رفيعــا بــن العلــوم، لــرشف موضوعــه وســمو غايت
ــزداد  ــم ت ــق الكري ــة باخلُل ــا منوط ــوم بأرسه ــا.. إذ العل ــر مجاهل ــا، ومظه ــز فضائله ورم
بجالــه وحتلــو بآدابــه، فــان خلــت منــه غــدت هزيلــة شــوهاء تثــر الســخط والتقــزز )30( .

ثالثًا: األخالق هل هي فطرية أم مكتسبة؟  
ــد  ــالق عن ــدر األخ ــُه مص ــدد إجابت ــؤال حُتَّ ــبة؟ س ــة أم مكتس ــالق فطري ــل األخ ه
ــاس  ــر الن ــي فط ــرة الت ــو الفط ــالق ه ــدر األخ ــب إىل أن مص ــن ذه ــك م ــاس، فهنال الن
عليهــا، وهنالــك مــن ذهــب إىل أن املجتمــع واألحــداث وأنــاط احليــاة هــي مــن تصنــع 
ــَل  ــرف وُأمِه ــَذ بط ــن ُأِخ ــبة.. كال القول ــا مكتس ــالق كله ــرد، أي أن األخ ــالق الف أخ
الطــرف اآلخــر، إذ مــن األخــالق مــا هــو فطــري، ومنهــا مــا هــو مكتســب، وإيضــاح 
ذلــك بذكــر أدلــة تثبــت فطريــة األخــالق، ثــم ذكــر أدلــة تثبــت كوهنــا مكتســبة، ثــم بيــان 

ــن األمريــن)31( : وجــه اجلمــع ب

أواًل: أدلة أن بعض األخالق فطري: 

ــة تــدل عــى أن بعــض األخــالق فطــري خلقــه اهلل يف نفــس اإلنســان،  هنالــك أدل
ومــن هــذه األدلــة:

ممــا أســتدل بــه بعضهــم عــى فطريــة األخــالق األحاديــث الــواردة يف الفطــرة . 1
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َمَهــا ُفُجوَرَهــا  َفَأْلَ اَها 7  وبعــض اآليــات كقولــه تعــاىل: )َوَنْفــٍس َوَمــا َســوَّ
َوَتْقَواَهــا 8... الشــمس:7-8(، ونحــو ذلــك مــن النصــوص التــي تــدل عــى املعنــى 

ــزوم .  ــاء أو ل ــة اقتض دالل

قــول النبــي صــى اهلل عليــه وآله وســلم ألشــج عبــد القيــس: )إن فيــك خصلتن . 2
حيبهــا اهلل: احللــم واألناة( . 

ومــن هــذه النصــوص نســتنتج أن الفطــرة مــن مصــادر األخــالق، بمعنــى أن . 3
ــع  ــد م ــي توج ــا، وه ــل خلقته ــًا يف أص ــانية أخالق ــس اإلنس ــد يف النف اهلل أوج
اإلنســان منــذ والدتــه وَترَســخ وتقــوى با يناســبها من أعــال كســبية، وتضعف 
وتتالشــى باإلمهــال أو باكتســاب مــا يضادهــا مــن أخــالق، كقولــه تعــاىل: 

ــا).. الشــمس:8-7(. ــا َوَتْقَواَه ــا ُفُجوَرَه َمَه اَها * َفَأْلَ ــوَّ ــا َس ــٍس َوَم َوَنْف

ــال، . 4 ــة األطف ــم وخاص ــاس وأخالقه ــاع الن ــل يف طب ــر أن املتأم ــة النظ ــن أدل م
يــرى أن هنالــك مجلــة مــن األخــالق احلســنة أو الرديئــة موجــودة فيهــم خلقــًة، 
وال يوجــد دليــل عــى أهنــم تعلموهــا مــن غرهــم، ويمكــن إدراك هــذا املعنــى 
بجــالء عندمــا تتأمــل حــال طفلــن شــقيقن أو توأمــن نشــئا يف بيئــة واحــدة ويف 
ظــروف متطابقــة، وجتــد أحدمهــا حــاد الطبــع رسيــع الغضــب، واآلخــر هــادئ 

الطبــع فيــه أنــاة، أو أحدمهــا كريــًا ســخيًا واآلخــر شــحيحًا ممســكًا)32( .

       واألخــالق الفطريــة نابعــة مــن النفــس، وموروثــة يف مجلــة العــادات واألعــراف، 
ــة يف  ــالق ثابت ــذه األخ ــان، وه ــات اإلنس ــض جين ــة يف بع ــة متاصل ــة خاص أو ذاتي

ْبــع()33( .     نفــس املــرء، وال يمكــن تغيرهــا وتدعــى )الطَّ
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ثانيًا: أدلة أن بعض األخالق مكتسبة: 

الدعــاء النبــوي يف اســتفتاح الصــالة، ومنــه قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم: . 1
ــنها إل  ــدي ألحس ــالق، ل ي ــن األخ ــال وأحس ــن األع ــدن ألحس ــم أه )الله
أنــت، وقنــي يسء العــال ويسء األخــالق ول يقــي ســيئها إل أنــت(، ولــو 
كانــت كل األخــالق فطريــة موجــودة يف النفــس ملــا دعــا النبــي صــى اهلل عليــه 
ــالق  ــه األخ ــنة وأن يقي ــالق احلس ــل األخ ــه لتحصي ــه أن هيدي ــلم رب ــه وس وآل

الســيئة.

دعــاؤه )صــى اهلل عليــه وآلــه(: )اللهــم إن أعــوذ بــك مــن منكــرات األخــالق . 2
حتصــل  أن  يمكــن  أخــالق  مــن  اســتعاذة  فهــذه   ، واألهــواء(  واألعــال 

باالكتســاب، كــا حتصــل األعــال، وكــا حتصــل األهــواء .                              

ومــن أدلــة النظــر: أن بعــض النــاس ينشــأ عــى أخــالق فطريــة معينــة كالكــرم، . 3
والشــجاعة، ولكنــه بســبب ظــروف أو تنشــئة اجتاعيــة معينــة تضمــر فيــه هــذه 
األخــالق، وينمــو باالكتســاب املضــاد أخالقــًا عكــس مــا فطــر عليــه، فيصبــح 
بخيــاًل أو جبانــًا، فأبــواه يبخالنــه وجيبنانــه، وليــس األبويــن فقــط، بــل املجتمــع 
والبيئــة العامــة التــي يعيــش فيهــا، وطبقــًا هلــذه النظريــة )فــإن النفــس البرشيــة 
ــإن  ــذا ف ــة(، ل ــه التجرب ــه تكتب ــيطر علي ــا يس ــن كل يشء، وكل م ــال م ــوح خ ل
اإلنســان عــى هــذا األســاس ال يــأيت إىل هــذه الدنيــا بأخــالق حســنة أو ســيئة، 
ولكنــه سيكتســب هــذه األخــالق مــن خــالل جتــاره احلياتيــة، ومــن البيئــة 

املحيطــة بــه، ويف فــرتة مــن الرتبيــة والتعليــم التــي جيتازهــا)34(  .                                    

نهــا يف مدرســته  واألخــالق املكتســبة يقتبســها املــرء مــن حميطــه وبيئتــه، ويتلقَّ
وجامعتــه، ويف حياتــه اليوميــة مــن معلمــه أو مؤسســته، وقــد تكــون األخــالق املكتســبة 
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مؤًقتــة يف زمــان أو مــكان كظاهــرة الكــرم والبخــل، والشــجاعة واجلبــن، واحللــم 
والغضــب، وقــد تطغــى أخــالق عــى أخــالق كــا قــد تســود األخــالق املكتســبة عــى 
ــذه  ــت ه ــإذا زال ــة، ف ــروف خاص ــًا لظ ــان، أو تبع ــن الزم ــن م ــة يف ح ــالق الفطري األخ
ــتعدًا  ــل مس ــا دام العق ــور، وم ــة إىل الظه ــة والطبعي ــالق الفطري ــادت األخ ــروف ع الظ
للتغيــر فهــو قابــل للتطــور، فقــد تنقلــب رأســًا عــى عقــب.. مــن ذي أخــالق إجيابيــة إىل 

ــس)35(.                ــَوٍر يف النف ــوء، أو َخ ــه الس ــق فق ــن طري ــلبية ع ــالق س ذي أخ

واحلقيقــة أن األخــالق املكتســبة قــد تطغــى عــى األخــالق الفطريــة الســيا إذا كان 
ــن  ــه بالدي ــبة تربط ــالق املكتس ــم أن األخ ــرُء يعل ــن، وامل ــر أو إىل الدي ــا إىل اخل توجيهه
أوالً وباملجتمــع ثانيــًا، ألن صاحــب األخــالق اإلجيابيــة أشــد متســكًا بأخالقياتــه وأكثــر 
ــه  ــة لرفض ــروح االجتاعي ــن ال ــد ع ــلبية أبع ــالق الس ــا ذو األخ ــع، بين ــًا باملجتم ارتباط
ــر رشًا  ــل للتغي ــق قاب ــة إىل أن كلَّ ُخل ــذه الدراس ــن ه ــص م ــة، ونخل ــراف املوروث األع
ــرى فيهــا أنطــوان رمحــة أن األخــالق جمموعــة القواعــد  ــًا، وي أو خــرًا، وســلبًا أو إجياب
الســلوكية التــي تســتند إىل قيــم خمتــارة ســنُدها خــُر املجتمــع أو القيــم العليــا اخلـَـرة )36( .                          

ــك  ــر، وذل ــة للتغي ــالق قابل ــأن األخ ــابية ب ــة االكتس ــع النظري ــث م ــق الباح ويتف
بالرتبيــة املقرتنــة بــاإلرادة والقيــم،  وهــو املقصــود بثبــات األخــالق، وأن الفضائــل 
ــة،  ــة، وعف ــْر، وأمان ــاء، وبَّ ــدق، ووف ــن )ص ــع م ــية للمجتم ــة األساس ــم األخالقي والقي
وصــرب، وحلــم، ورفــق، وإيثــار..( ثابتــة يف معناهــا الدينــي والفلســفي، وتعــد حواجــز 
متينــة ضــد الفــوىض والظلــم والــرش، بينــا ســلوك وأخــالق اإلنســان هــي القابلــة 

للتغيــر)37( .                 
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ثالثًا: اجلمع بني كون األخالق فطرية ومكتسبة:

اعتبــار بعــض األخــالق جبليــًا، وبعضهــا مكتســبًا يتوافــق مــع الواقع واملشــاهد . 1
مــن أحــوال النــاس، وبــه حيصــل أعــال مجيــع األدلــة الرشعيــة، قــال أبــن القيــم 
بعــد أن أورد حديــث أشــج عبــد القيس الســابق: )فأخــربين النبي صــى اهلل عليه 
وآلــه وســلم أن اهلل جبلــه عــى احللــم واألنــاة ومهــا مــن األفعــال االختياريــة، 
وإن كانــا خلقــن قائمــن بالعبــد فــإن مــن األخــالق مــا هــو كســبي ومنهــا مــا 
ال يدخــل حتــت الكســب، والنوعــان قــد جبــل اهلل العبــد عليهــا وهــو ســبحانه 
حيــب مــا جبــل عبــده عليــه مــن حماســن األخــالق، ويكــره مــا جبلــه عليــه مــن 

مســاوئها فكالمهــا بجبلــه، وهــذا حمبــوب لــه وهــذا مكــروه( )38( .   

ومــن اخللــق مــا هــو طبيعــة وجبلــة ومــا هــو مكتســب، وكان النبــي )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( يقــول يف دعــاء االســتفتاح: )اللهــم أهــدن ألحســن األخــالق ل يــدي ألحســنها 
إل أنــت، وأصف عنــي ســيئها ل يــرف عنــي ســيئها إل أنــت(، فذكــر الكســب 

والقــدر واهلل أعلــم)39( .

ــا . 2 ــالق منه ــى أن األخ ــر ع ــل ظاه ــابق دلي ــس الس ــد القي ــج عب ــث أش يف حدي
فطــري، ومنهــا مكتســب، وذلــك فيــا قالــه أشــج: )يــا رســول اهلل أنا أختلــق هبا، 
أم اهلل جبلنــي عليهــا؟( ويف روايــة )أنــا ختلقــت هبــا، أم اهلل جبلنــي عليهــا؟( 
، ولــو كان يف األمــر خطــأ لبينه)صــى اهلل عليــه وآلــه(، قــال أبــن القيــم: )وفيــه 
دليــل عــى أن اخللــق قــد بالتخلــق والتكلــف، لقولــه يف هــذا احلديــث خلقــن 

ختلقــت هبــا، أو جبلنــي اهلل عليهــا: فقــال جبلــت عليهــا( )40( .

إن األخــالق الفطريــة كاحللــم واألنــاة والكــرم والشــجاعة تنمــو بتأكيدهــا . 3
باالكتســاب  أو  باإلمهــال  وتــذوي  االكتســاب،  مــن  يناســبها  بــا  وتثبيتهــا 
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ــه  ــة لدي ــزداد هــذه اخلصلــة األخالقي ــاة ت ــاًل - عــى األن املضــاد، فالفطــرة - مث
باالكتســاب، وقــد تضعــف إذا أمهلتهــا، أو أكتســب مــا ينافيهــا كالعجلــة 

والطيــش والتــرسع .

أن األخــالق اإلنســانية هلــا تعلــق بمكونــات اإلنســان األساســية، فمنهــا مــا لــه . 4
عالقــة باللســان كالصــدق والكــذب، ومنهــا مــا هــو متعلــق بالعقــل واإلدراك 
)كالفهــم واحلكمــة والســفه واحلاقــة(، ومنهــا مــا هــو متعلــق باجلــوارح 
ــت  ــدرج حت ــك ين ــق(، وكل ذل ــار والرف ــف واإليث ــوة والعن ــالء والرش )كاخلي

ــالق . ــن األخ ــب م ــري أو املكتس الفط
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املبحث الثاني
مفهوم القيم األخالقية

1(( تعريف ومفهوم القيم 
وردت كلمــة )قيمــة( يف القــرآن الكريــم يف آيــات متعــددة منهــا قولــه تعــاىل: 
َكاَة  ــاَلَة َوُيْؤُتــوا الــزَّ يــَن ُحنََفــاَء َوُيِقيُمــوا الصَّ َوَمــا ُأِمــُروا إِلَّ لَِيْعُبــُدوا اللََّ خُمْلِِصــَن َلــُه الدِّ
ــة:3(،  ــٌب َقيَِّمٌة...)البين ــا ُكُت ــه تعــاىل: فِيَه ــة:5( وقول ــِة.. )البين ــُن اْلَقيَِّم ــَك ِدي َوَذلِ
َعــْل َلــُه ِعَوًجــا )1( َقيِّــًا  ْمــُد للَِِّ الَّــِذي َأْنــَزَل َعــَى َعْبــِدِه اْلكَِتــاَب َوَلْ َيْ وقولــه تعــاىل: احْلَ
ــْم َأْجــًرا  ــاِت َأنَّ َلُ احِلَ َ امْلُْؤِمنـِـَن الَِّذيــَن َيْعَمُلــوَن الصَّ ــِذَر َبْأًســا َشــِديًدا ِمــْن َلُدْنــُه َوُيَبــرِّ لُِينْ
َحَســنًا)2(... )الكهــف:1-2(، نجــد أن اآليــات مجيعهــا جــاءت بمعنــى االســتقامة 

واالســتواء والعــدل واإلحســان واحلــق، وقــد ارتبطــت مجيــع اآليــات بالديــن .

أهتــم علــاء املســلمن بموضــوع القيــم وبحثوهــا عــى أهنــا أحــكام رشعيــة حتــت 
مصطلــح الفضائــل واألخــالق واآلداب، والقيمــة خيتلــف مدلوهلــا عنــد النــاس، وهــذا 
االختــالف يرجــع إىل اســتعاالهتا يف املواقــف واملناســبات واحلديــث الــذي جــاءْت 
فيــه، فالقيمــة هــي كل مــا ُيعــدُّ جديــرًا باهتــام األفــراد وعنايتهــم العتبــارات اجتاعيــة 
نابعــة مــن املجتمــع، أو اعتبــارات اقتصاديــة هتــم حيــاة األفــراد وعيشــهم، أو اعتبــارات 
نفســية تــريض نــوازع األفــراد وتســد حاجاهتــم، أو اعتبــارات أخالقيــة تربويــة هتيــئ هلــم 

العيــش أهلنــي بأســلوب مــرٍض عنــه بــن مجاعاهتــم)41( .

وهنالــك مــن يــرى أن القيــم تتكــون أساســًا مــن جمموعة مــن االجتاهــات أو املعاير، 
أو أهنــا تشــكيلة مــن املعتقــدات، وآخــرون يــرون أن القيــم تتمثــل يف األنشــطة الســلوكية 
التــي يمكــن أن يمتلكهــا األفــراد، يف حــن يتخــذ فريــق ثالــث مواقــف وســطية حتــاول 
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أن جتمــع بــن هــذه املفاهيــم، فالقيــم - يف نظــر الفريــق األول - مــا هــي إال اجتاهــات أو 
اهتامــات حيــال أشــياء أو مواقــف أو أشــخاص، والفــرد بحكــم وجهــة النظــر هــذه إنــا 
يعايــش قيمــة مــن القيــم مــن خــالل عالقتــه بــيء أو أشــياء تثــر اهتامــه أو رغبتــه )42( .

ــد فهــم شــخصية الفــرد وســلوكه ينبغــي  ــه إذا أري ــرى مــوريف )Murphy( إىل أن ي
دراســة نظــام القيــم لديــه، والــذي ترتتــب فيــه القيــم بشــكل هرمــي يظهــر تفضيــالت 
الشــخص، وهــذا يســاعد يف التبــؤ بســلوكه، ويتأثــر األفــراد بعــدة عوامــل منهــا داخليــة 
)تتعلــق بالفــرد نفســه مــن حيــث قدراتــه واجتاهاتــه وميولــه والقيــم التــي يؤمــن هبــا(، 
وعوامــل خارجيــة )تتعلــق بالبيئــة املحيطــة بــه كاملجتمــع املحــيل، واألصدقــاء املقربــون، 
ــة والسياســة والثقافــة وغرهــا(، وتعــد القيــم مــن  ــة واالقتصادي واملتغــرات االجتاعي

أهــم العوامــل التــي تؤثــر يف ســلوك الفــرد واختاذهــم للقــرارات .

 )Ribot( لقــد حــاول العديــد مــن الفالســفة حتديــد مفهــوم القيمــة فذهــب ريبــوت
ــة، وإنَّ القيمــة تتناســب مــع  ــارة الرغب ــه عــى إث ــأن قيمــة الــيء هــي قدرت إىل القــول ب
قــوة الرغبــة جاعــاًل هــذا التعريــف شــاماًل لــكلَّ مــن القيمــة االقتصاديــة واالجتاعيــة 

واملعنويــة، ويذهــب بعــض املفكريــن إىل القــول بتعريفــات أخــرى للقيمــة مثــل : 

ــي  ــيولوجيا )Axiology( وه ــمى باألكس ــا يس ــرب أو م ــيء املعت ــة ال ــة صف  القيم
الدراســة املنهجيــة التــي تتنــاول طبيعــة القيــم وأنواعهــا ومعايرهــا، ومــن هــذه الزاويــة 

تعــرف القيمــة بمعنيــن مهــا)43( :

ــة  ــك الصف ــا تل ــة هن ــي: القيم ــة )Subjective( وتعن ــر الذاتي ــة النظ األول: وجه
التــي يتصــف هبــا موجــود مــا -ســواء أكان شــخصًا أم شــيئًا - إذا مــا كان هــذا املوجــود 
بالفعــل مــرادًا أو مرغوبــًا مــن إنســان أو مجاعــة مــن النــاس، فالقيمــة تعنــي درجــة 

ــا . ــود م ــة ملوج ــر أو الرغب التقدي
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مــا يف  تعنــي  هنــا  والقيمــة   :)Objective( املوضوعيــة النظــر  الثــان: وجهــة 
ــا  ــه م ــرًا ل ــره تقدي ــبٍب لتقدي ــن س ــيئًا - م ــخصًا أم ش ــواء أكان ش ــه - س ــود نفس املوج
ــًا إلرادة  ــود هدف ــح املوج ــن أن يصب ــن املمك ــذي م ــذا ال ــي إذن ه ــة ه ه، فالقيم ــوغَّ يس

ــل .  ــة فع ــط لرغب ــس فق ــة ولي صحيح

وهنالــك مــن يــرى بــأن القيمــة هــي : عبــارة عــن جمموعــة مــن املعايــر التــي حيكــم 
عليهــا النــاس بأهنــا حســنة ويردوهنــا ألنفســهم، ويبحثــون عنهــا ويكافحــون يف ســبيل 
تقديمهــا لألجيــال القادمــة واإلبقــاء عليهــا جــزءًا حيــًا مقبــوالً مــن الــرتاث الــذي 

ــٍل .  ــاًل بعــد جي ــه النــاس جي تعامــل ب

ــذا  ــددة، وه ــات متع ــم وتعريف ــا مفاهي ــة هل ــرى أن القيم ــة، 1992( ف ــا )خليف أم
ــراد يف كل  ــة األف ــًا برؤي ــف تبع ــبية ختتل ــة نس ــة عملي ــون القيم ــع إىل ك ــالف يرج االخت
مثــل  حمــددة  بمفاهيــم  القيمــة  ربطــت  التــي  الدراســات  بعــض  وهنالــك  جمتمــع، 
احلاجــة، والدافــع، واالهتــام، الســمة، املعتقــد، واالجتــاه، ومــن املهــم توضيــح الفــروق 

ــم . ــك املفاهي ــة وتل ــن القيم ــة ب ــات املتبادل والعالق

أمــا القيــم مــن املنظــور الســالمي هــي : )جمموعــة املبــادئ والقواعــد واملثــل 
العليــا التــي نــزل هبــا الوحــي والتــي يؤمــن هبــا اإلنســان، ويتحــدد ســلوكه يف ضوئهــا، 
وتكــون مرجــع حكمــه يف كل مــا يصــدر عنــه مــن أفعــاٍل وأقــواٍل وترصفــاٍت تربطــه باهلل 
والكــون( ، ونظــرًا لالنفتــاح عــى العــامل صــار هنــاك خليــط مــن القيــم التــي ال متــت بــأي 

صلــة للديــن اإلســالمي، وإنــا هــذه القيــم مأخــوذة مــن الغــرب .

ثانيًا: مصادر القيم

ختتلــف املصــادر التــي تســتقي منهــا القيــم باختــالف ثقافــات املجتمعــات واألفــراد 
ــْن يضــع القيــم األخالقيــة ؟ نــرى أن  الذيــن يعيشــون فيهــا، وعندمــا نتســاءل بقولنــا: مَّ
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ــم، يف حــن أن هنالــك قــوالً  ــة تقــول: أن الفــرد هــو نفســه الــذي حيــدد القي هنالــك فئ
ــْن يقــول: أن واضــع القيــم  آخــر يــرى أن املجتمــع هــو الــذي يضــع القيــم، وهنالــك مَّ
ســلطة إهليــة ، وأمــا الذيــن يقولــون بــأن اإلنســان هــو واضــع القيــم فهــم األغلبيــة مــن 

الفالســفة، ويتجهــون عــدة اجتاهــات، ومنهــا)44( : 

ــْم اإلنســان، وهــو مقيــاس كلَّ يشء، وهــو . 1 ــِدد القي ــُه مــن إنَّ الــذي حُيَ مــا يرون
الــذي حيــدد اخلــر والــرش، والصــواب واخلطــأ، والقبيــح واجلميــل، واإلنســان 
هــو الــذي جعــل ألي قيمــة معنــى بقبولــه هلــا والتزامــه هبــا، ومــن ذلــك يتبــن 

أن خالــق القيمــة هــو مصــدر التقويــم وهــذا املصــدر هــو اإلنســان الفاعــل .

ــن 2.  ــب م ــم األغل ــة وه ــلطة إهلي ــة س ــع القيم ــرى أن واض ــذي ي ــق ال ــا الفري  أم
رجــال الديــن، فيذكــرون أن املصــدر الوحيــد للقيــم والتقويــم هــو )اهلل(، فهــو 
الــذي يقــرر مــا هــو حــالل ومــا هــو حــرام، ومــا هــو خــر ومــا هــو رش، وليــس 
يف األفعــال وال يف األشــياء يف ذاهتــا صفــة تقويميــة، وإنــا الــذي يعطيهــا هــذه 
ــن  ــس م ــن )اهلل( ولي ــا م ــح مه ــن والتقبي ــي، فالتحس ــرشع اإلهل ــو ال ــة ه الصف
ــنة  ــل الس ــن أه ــرأي م ــذا ال ــال هب ــن ق ــالمية م ــب اإلس ــن املذاه ــن، وم العقلي
ــتبدلون  ــن يس ــلمن الذي ــاء املس ــن عل ــن أن م ــاٍم، يف ح ــو ع ــاعرة( بنح )األش
باإللوهيــة القيــم املطلقــة، وهــم العقليــون مــن املتكلمــن املســلمن، وهــم 

ــة)45( . املعتزل

ــم ومبدهــا هــو املجتمــع، وعــى رأســهم 3.  ــون إن واضــع القي ــن يقول ــا الذي وأم
ــائر  ــاس بس ــة ال تق ــا قيم ــة هل ــور األخالقي ــرى أن األم ــو ي ــم(،/ فه )دور كاي
القيــم اإلنســانية، وآيــة ذلــك أننــا نضحــي بأنفســنا مــن أجلهــا فــال نظــر هلــا، 
ــدى يف  ــا الص ــرشط ألهن ــذا ال ــا ه ــر فيه ــي يتواف ــي الت ــة ه ــف اجلاعي والعواط
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نفوســنا لصــوت اجلاعــة العظيــم، فإهنــا ختاطــب ضائرنــا بلهجــة خمتلــف متاًمــا 
ــة  ــا أربع ــل كله ــول الفضائ ــزم إن أص ــن ح ــر اب ــة، وذك ــف الفردي ــن العواط ع
ــود()46( .                                                                   ــدة واجل ــم  والنج ــدل والفه ــي: )الع ــة وه ــب كل فضيل ــا ترتك عنه

ثالثًا: تصنيف القيم: 

إن ترتيــب القيــم داخــل الســلم القيمــّي يتبايــن مــن فلســفة ألخــرى، ومــن وقــت 
ــات  ــإن فئ ــه ف ــائد، وعلي ــي الس ــع االجتاع ــر الواق ــر ُتظه ــة األم ــا يف حقيق ــر، ألهن آلخ
ــن االهتامــات  ــاء الواحــد، وُيعــزى ســبب ذلــك إىل تباي ــوع يف البن ــم اإلنســانية تتن القي
اختــالف  إىل  وكذلــك  والسياســية،  واالجتاعيــة  االقتصاديــة  واملصالــح  الروحيــة 
تفضيــالت األفــراد أنفســهم، وتتبايــن أحكامهــم التقديريــة والواقعيــة ملظاهــر النشــاط 

االجتاعــي )47( .                                                          

ويــرى كثــر مــن العلــاء والباحثــن الذيــن تعرضــوا لدراســة القيــم أنــه مــن العســر 
ــع  ــك مل يمن ــع، إال أن ذل ــل اجلمي ــن قب ــه م ــاق علي ــم االتف ــاماًل يت ــًا ش ــا تصنيف تصنيفه
مــن املحــاوالت لتصنيــف القيــم يف أبعــاد خمتلفــة كلُّ حســب املنظــور الــذي ينظــر بــه، 
والفلســفة التــي يؤمــن هبــا، واآليدولوجيــة التــي يدعــو إليهــا.. لــذا ظهــرت تصنيفــات 

متعــددة للقيــم منهــا)48( : 
عى أساس بعد املحتوى( 1

أ تصنيف سرانجر:	-

ــا كان  ــا، إال أنَّ أبرزه ــث حمتواه ــن حي ــم م ــيم القي ــة لتقس ــاوالت خمتلف ــك حم هنال
ــم  ــه القي ــاط الرجــال( الــذي قســم في ــه )أن التصنيــف الــذي قدمــه )ســربانجر( يف كتاب

عــى ســتة أنــاط هــي: 
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النمــط النظــري )Theoretical Type(: ويعــرّب عنهــا باهتــام الفــرد وميلــه . 1
ــه، ويســعى  ــط ب ــًا مــن العــامل املحي إىل اكتشــاف احلقيقــة، فيتخــذ اجتاهــًا معرفي
وراء القوانــن التــي حتكــم هــذه األشــياء بقصــد معرفتهــا، ويتميــز األشــخاص 

الذيــن تســودهم هــذه القيمــة بنظــرة موضوعيــة نقديــة معرفيــة تنظيميــة .        

النمــط القتصــادي )Economic Type(: ويقصــد هبــا اهتــام الفــرد وميولــه . 2
ــه  ــط ب ــم املحي ــن العل ــذ م ــدف يتخ ــذا اهل ــبيل ه ــو يف س ــع، وه ــو ناف ــا ه إىل م
وســيلة للحصــول عــى الثــروة وزيادهتا يف ضــوء اإلنتاج والتســويق واســتهالك 
البضائــع واســتثار األمــوال، لذلــك نجــد أن األشــخاص الذيــن تلتصــق فيهــم 
م األشــياء واألشــخاص تبعــًا ملنفعتهــا،  هــذه القيــم يمتــازون بنظــرة عمليــة ُتقــوَّ

لــذا فهــم يكونــون غالبــًا مــن رجــال العــال واملــال .                                               

ــه . 3 ــرد وميل ــام الف ــن اهت ــا م ــرب عنه ــال )Aesthetic Type(: ويع ــط ال النم
إىل كل مــا هــو مجيــل مــن ناحيــة الشــكل، لــذا فهــو ينظــر إىل العــامل املحيــط بــه 
عــى أســاس التكويــن والتنســيق والتوافــق الشــكيل، وهــذا ال يعنــي أن الذيــن 
يمتــازون هبــذه القيــم فنانــون بالــرضورة، بــل أن بعضهــم ال يســتطيع اإلبــداع 

الفنــي وإنــا يقتــرص عــى تــذوق اإلنتاجــان الفنيــة فحســب .                                  

ــن 4.  ــرد باآلخري ــام الف ــا اهت ــد هب ــي )Social Type(: ويقص ــط الجتاع  النم
ــُه جيــد  ويســعى إىل مســاعدهتم وإبــداء املعونــة متــى مــا تطلــب األمــر ذلــك، ألنَّ
ــم  ــى أهن ــاس ع ــن الن ــره م ــر إىل غ ــو ينظ ــه، وه ــباع رغبات ــًة إلش ــك متع يف ذل
ــم  ــذه القي ــون ه ــن حيمل ــذا فالذي ــرى، ل ــات أخ ــائل لغاي ــوا وس ــات وليس غاي

ــة .                                                                     ــار والتضحي ــان واإليث ــف واحلن ــون بالعط يتصف

وميلــه . 5 الفــرد  اهتــام  هبــا  ويقصــد   :)Political type( الســيايس  النمــط 
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للحصــول عــى القــوة، لــذا فاألشــخاص الذيــن حيملــون هــذه القيــم يتصفــون 
بحــبَّ الســيطرة والتحكــم باألشــياء واألشــخاص عــن طريــق قيادهتــم لنواحي 
احليــاة املختلفــة وتوجيههــم والتحكــم يف مصائرهــم، حتــى وإن مل يكونــوا مــن 

رجــال احلــرب أو السياســة .

النمــط الدينــي )Religious Type(: هيتــم حامــل هــذه القيــم يف معرفــة مــا . 6
ــانية،  ــة اإلنس ــره والطبيع ــان ومص ــل اإلنس ــري، واص ــامل الظاه ــذا الع وراء ه
ويــرى أن هنالــك قــوة تســيطر عــى العــامل الــذي يعيــش فيــه، وهــو حيــاول أن 
يربــط نفســه هبــذه القــوة بصــورة مــا، إال أن هــذا ال يعنــي أن الذيــن يمتــازون 

هبــذه القيــم هــم مــن النــاس الزاهديــن .
عى أساس ُبعد املقصد:( 2

       وتنقسم القيم من حيث املقصد عى قسمن مها :

ــراد واجلاعــات عــى . 1 ــا األف ــي ينظــر إليه ــم الت ــم وســائلية: وهــي تلــك القي قي
ــات أبعــد. أهنــا وســائل لغاي

قيــم غائيــة أو هدفيــة: ويقصــد هبــا األهــداف والفضائــل التــي يضعهــا األفــراد . 2
ــل  ــة، مث ــق وســائل معين واجلاعــات لنفســهم، ويســعون إىل حتقيقهــا مــن طري
الصحــة التــي تعــدُّ غايــة يف حــدَّ ذاهتــا، وكذلــك حــّب البقــاء، وقــد تســتعمل 
بعــض القيــم الوســائلية لتحقيــق قيــم غائيــة كالعمليــة اجلراحيــة، فإهنــا القيمــة 

الوســائلية للمريــض مــن أجــل حفــظ حياتــه أو إطالــة بقائــه.                              
ه: ( 3 القيم عى أساس بعد الشدَّ

ــزام التــي  ــر شــدة القيــم بدرجــة اإلل         ختتلــف القيــم مــن حيــث شــّدهتا، وتقدي
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ــب  ــم تتناس ــذا القي ــا، ل ــن خيالفه ــى م ــه ع ه وتوقع ــرَّ ــذي تق ــزاء ال ــوع اجل ــا، وبن تفرضه
ــزام  .     ــًا مــع درجــة االلت طردي

القيم عى أساس العمومية: ( 4

يمكن تقسيم القيم من حيث شيوعها وانتشارها عى قسمن مها: 

ــه بغــض النظــر عــن ريفــه . 1 قيــم عامــة: وهــي القيــم التــي تنتــرش يف املجتمــع كلَّ
وحــرضه وطبقاتــه وفئاتــه املختلفــة، لــذا فــإنَّ هــذه القيــم تكثــر يف املجتمعــات 

التــي دأبــت عــى إذابــة الفــوارق بــن الطبقــات .

قيــم خاصــة: وهــي التــي تتعلــق بمناطــق حمــدودة أو بطبقــة أو مجاعــة خاصــة . 2
أو بمواقــف أو مناســبات اجتاعيــة معينــة مثــل: إخــراج الــزكاة يف أواخــر شــهر 

رمضــان .            
القيم عى أساس بعد الوضوح: ( 5

       تنقسم القيم من حيث وضوحها عى قسمن مها)49( :

ح ويعــرب عنهــا بالــكالم، . 1 القيــم الظاهــرة )الريــة(: وهــي القيــم التــي ُيــرصَّ
ــكالم  ــت بال ــم ليس ــربة يف القي ــة ألن الع ــر حقيقي ــم غ ــذه القي ــون ه ــد تك وق
املنطــوق.. بــل بالعمــل والســلوك الفعــيل، إذ ال يكفــي أن يقــول شــخص 
ــُه وطنــي مثــاًل مــن غــر أن يبــادر إىل محــل الســالح والنــزول إىل  بلســانه أنَّ
ســاحة املعركــة إلثبــات ذلــك دفاعــًا عــن وطنــه، ولــو أنَّ جماهــدًا قــذف بنفســه 
إىل املعركــة مضحيــًا بحياتــه يف ســبيل الــذود عــن وطنــه مــن غــر أن ُيْعلــن بأنــهُّ 
ــى كلَّ  ــده ع ــة عن ــة مفضل ــة الوطني ــأنَّ القيم ــك ب ــر ش ــه بغ ــم علي ــي حلك وطن

ــر. يشٍء آخ
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 القيــم الضمنيــة: وهــي تلــك القيــم التــي تســتخلص وُيســتدل عــى وجودهــا 2. 
مــن مالحظــة االختبــارات واالجتاهــات التــي تتكــرر يف ســلوك األفــراد بصفــة 
منمطــة ال بصفــة عشــوائية، ويــرى )البيــر( إن القيــم الضمنيــة هــي يف الغالــب 
القيــم احلقيقيــة ألهنــا هــي القيــم عــى أســاس ُمنَّدجَمـَـة يف ســلوكِه.. أمــا الرصحيــة 

تكــون زائفــة وال تعــرب عــن احلقيقــة .              
القيم عى أساس ُبعد الدوام:( 6

وتصنف القيم من حيث دوامها عى قسمن مها )50( :

القيــم العابــرة: وهــي القيــم الوقتيــة العارضــة القصرة الــدوام، الرسيعــة الزوال . 1
مثــل: القيــم املرتبطــة باملوضــة، وهــي قيــم تتعلــق باحلــارض وال باملــايض، وأكثــر 

مــن حيمــل هــذه القيم هــم املراهقــون والنــاس الســطحيون .

ــة، . 2 ــدٍة طويل ــاء مل ــة والبق ــف بالديموم ــي تتص ــم الت ــي القي ــة: وه ــم الدائم القي
والديمومــة هنــا نســبية، ومــن هــذه القيــم، القيــم املتعلقــة بالعــرف والتقاليــد، 
باملــايض  ارتباطهــا  مــن حيــث  العابــرة  القيــم  عــى خــالف  القيــم  وهــذه 
متــس  كــا  واألخــالق  الديــن  متــسُّ  ألهنــا  واإللــزام  بالقداســة  واتصافهــا 

احلاجــات الرضوريــة للنــاس .
القيم عى أساس الشيوع والنتشار: ( 7

ــن . 1 ــرض وب ــف واحل ــًة، يف الري ــع عام ــرش يف املجتم ــي تنت ــي الت ــة : وه ــم عام قي
ــزواج  ــن وال ــة الدي ــاد بأمهي ــل : )االعتق ــة مث ــات املختلف ــات والفئ ــع الطبق مجي

والعفة...الــخ( .

قيــم خاصــة: )وهــي التــي تتعلــق بمواقــف أو ســلبيات خاصــة أو لطبقــة . 2
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أو مجاعــة خاصــة أو دور اجتاعــي خــاص، مثــل القيــم املتعلقــة بالــزواج 
 . واألعياد...الــخ( 

القيم عى أساس البناء الجتاعي:( 8

ــلوك . 1 ــد الس ــايب، وقواع ــل االجي ــاط التفاع ــدد أن ــي حت ــي الت ــة : وه ــم إلزامي قي
ــدد  ــي حت ــي الت ــة وه ــاع االجتاعي ــق باألوض ــي تتعل ــم الت ــك القي ــررة، تل املق

األدوار واملراتــب االجتاعيــة .

قيــم تقليديــة : وهــي التــي هتتــم باملحافظــة عــى املارســات االجتاعيــة املعتــادة . 2
.

القيــم املثاليــة : وهــي التــي حتــدد الصــورة املثــى ألهــداف املجتمــع وتطلعاتــه . 3
للمســتقبل .

القيــم الروحيــة : وهــي التــي تتصــل بأشــياء غــر ماديــة أو بمواضيــع اجتاعيــة . 4
مثــل القيــم املتصلــة بالــرشف واملحبــة والطاعــة والصــرب والوفــاء والصداقــة .
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املبحث الثالث
القيم األخالقية واإلنسانية عند أمري املؤمنني )عليه السالم(

أوال: نفحات من سرية أمري املؤمنني علي )عليه السالم(  
ــانية يف كل  ــس اإلنس ــة بالنف ــه صل ــالم( ل ــه الس ــيل )علي ــام ع ــن اإلم ــث ع واحلدي
ــة  ــة إىل الرمح ــيس املتطلع ــة، واألحاس ــف اجلياش ــى بالعواط ــرته ملتق ــا، ويف س مناحيه
ــال.. حيــث دار حــول شــجاعته  ــو الشــهداء، وملتقــى باخلي ــه الشــهيد أب ــار، ألن واإلكب
منــزع احلقيقــة، ومنــزع التخيــل، وملتقــى بالفكــر، فهــو صاحــب آراء مل تســبق يف 
التصــوف والرشيعــة األخــالق، ويعتــرب صاحــب مذهــب حكيــم بــن حكــاء العصــور، 
وأويت مــن الــذكاء مــا هــو أشــبه بــذكاء الباحثــن املنقبــن منــه بــذكاء الساســة املتغلبــن، 
وملتقــى مــع الــذوق األديب والفنــي، تــراه يف هنجــه البالغــي واألديب، وملتقــى مــع 
ــن،  ــق أو وط ــى رأي أو ح ــدًا ع ــئة أب ــة الناش ــان، أو اخلصوم ــع واألذه ــالف الطبائ خ
فتنــازع النــاس حولــه، وتناقضــت آراؤهــم فيــه، حتــى عــرب عــن ذلــك بقولــه: )ليحبنــي 
أقــوام حتــى يدخلــوا النــار يف حبــي، ويبغضنــي أقــوام حتــى يدخلــوا النــار يف بغــي(.. 
وملتقــى مــع الشــكوى والتمــرد، أو الرغبــة يف التجديــد واإلصــالح، فصــار اســمه علــًا 
ــادي هبــا كل طالــب إنصــاف، وصــارت الدعــوة  ــه كل مغصــوب، وصيحــة ين يلتــف ب
)العلويــة( كأهنــا الدعــوة املرادفــة لكلمــة )إصــالح(، فالتقــت النفــوس مــع عــيل يف وجــه 

مــن وجوهــه، وعــى حالــة مــن حاالتــه، وتلــك مزيــة تفــرد هبــا اإلمــام )51( .      

ــدى  ــالم( وم ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــام أم ــم اإلم ــرف عل ــتطيع أن نع ــن ال نس نح
ــرف الل  ــي ل يع ــا ع ــال: )ي ــه( ق ــه وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــاىل، ألن الرس ــاهلل تع ــه ب إيان
ــتطيع أن  ــا(، وال نس ــك إل الل وأن ــت، ول يعرف ــي إل الل وأن ــت، ول يعرفن ــا وأن إل أن
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نحــدد علــم اإلمــام ونحيــط بــه، ألنــه مــن علــم رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وعلــم 
ــة  ــل باإلفاض ــل ب ــاب والتحصي ــق االكتس ــن طري ــس ع ــاىل، ولي ــن اهلل تع ــول اهلل م رس
مــن عنــد اهلل تعــاىل، ونجــد يف القــرآن الكريــم طائفــة كبــرة مــن اآليــات البينــات التــي 
تــرصح بــأن علــوم األنبيــاء مــن عنــد اهلل تعــاىل عــن طريــق اإلفاضــة واإللقــاء يف القلــب، 
ومعلــوم أن هــذا النــوع مــن العلــم ال يشــوبه يشء، وال جمــال للباطــل إليــه، بــل هــو احلــق 
ــت  ــات فاق ــل وكرام ــاىل بفضائ ــه اهلل تع ــد خص ــع، لق ــق للواق ــدق املطاب ــح الص الصحي
لــن واآلخريــن – مــا عــدا خاتــم النبيِّــن حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( - فهــو اإلمــام  األوَّ
اجلامــع لصفــات اجلــال والكــال، والــوارث للخصــال التــي متيَّــز هبــا األنبيــاء واألوليــاء 

)عليهــم الســالم( .

ومــا يــدري هــل آســف عــى اإلمــام الــذي ضــاع قــدره يف ذلــك العهــد فلــم يفســح 
لــه املجــال ليبــث للمســلمن شــيئًا مــن علومــه اإلهليــة ومعارفــه الربانيــة؟ أم آســف عــى 
املســلمن الذيــن حرمــوا مــن ذلــك املنهــل العــذب وهــم بأمــس احلاجــة إىل العلــم؟ فقــد 
مــى مخــس وعــرشون ســنة وعــيل )عليــه الســالم( جليــس بيتــه مســلوب اإلمكانيــات، 

مكبوتــًا عليــه ال يســتطيع تنويــر العقــول بعلومــه وتزويــد النفــوس بمواهبــه ؟ .

إن الفضائــل النفســية التــي امتــاز هبــا اإلمــام )عليــه الســالم( وإنــا وصفنــا الفضائــل 
ــوة  ــف، واجلــال والق ــط بالنفــس كالنســب الرشي ــل ال ترتب ــاك فضائ بالنفســية، ألن هن
ــار  ــوع واالختي ــود بالط ــر إىل الوج ــية تظه ــل النفس ــة، والفضائ ــور ال اختياري ــا أم فإهن
)كاجلــود والعفــو والزهــد والعبــادة ومــا شــاكل ذلــك(، فإهنــا منبعثــة مــن نفــس طاهــرة 

رشيفــة فاضلــة، وقــال الشــاعر:
ملكنا فكان العفو منا سجـية             فلا ملكتم سال بالدم أبطح

فحـسبكم هذا التفاوت بيننا             فكل إناء بالذي فيه ينضــح  
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قــال ابــن أيب احلديــد يف مقدمتــه عــى رشح هنــج البالغــة: ومــا أقــول يف رجــل 
ــه؟  ــان فضائل ــه وال كت ــه أعــداؤه وخصومــه بالفضــل؟ ومل يمكنهــم جحــد مناقب ــر ل أق
ــا،  ــالم يف رشق األرض وغرهب ــلطان اإلس ــى س ــة ع ــي أمي ــتوىل بن ــه اس ــت أن ــد علم فق
ــه، ووضــع املعايــب واملثالــب  ــوره، والتحريــف علي واجتهــدوا بــكل حيلــة يف إطفــاء ن
لــه، ولعنــوه عــى مجيــع املنابــر وتوعــدوا مادحيــه، بــل حبســوهم وقتلوهــم ومنعــوا مــن 
راويــة حديــث يتضمــن لــه فضيلــة أو يرفــع لــه ذكــرًا، حتــى حــرضوا )منعــوا( أن يســمى 
أحــد باســمه، فــا زاده ذلــك إال رفعــة وســموًا، وكان كاملســك كلــا ســرت انتــرش عرفــه 
ــت  ــار إن حجب ــوء النه ــراح، وكض ــرت بال ــمس ال تس ــرشه، وكالش ــوع ن ــم تض ــا كت وكل
عنــه عــن واحــدة أدركتــه عيــون كثــرة، ومــا أقــول يف رجــل تعــزى )تنســب( إليــه كل 
فضيلــة؟ وتنتمــي إليــه كل فرقــة، وتتجاذبــه كل طائفــة، فهــو رئيــس الفضائــل وينبوعهــا 
وأبــو عذرهــا وســابق مضارهــا، وجمــيل حلبتهــا، وكل مــن بــزغ فيهــا بعــده فمنــه أخــذ، 

ولــه اقتفــى، وعــى مثالــه احتــذى)52( .

ــة  ــالم( باخلالف ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــع أم ــا بوي ــال: مل ــه، ق ــن نبات ــغ ب ــن األصب ع
خــرج إىل املســجد معتــًا بعامــة رســول اهلل )صــّى اهلل عليــه وآلــه( البســًا برديــه، فصعــد 
املنــرب فحمــد اهلل وأثنــى عليــه ووعــظ وأنــذر، ثــم جلــس متمكنــًا وشــبك بــن أصابعــه 
ووضعهــا أســفل رستــه، ثــم قــال: يــا معــرش النــاس ســلوين قبــل أن تفقــدوين، ســلوين 
فــإن عنــدي علــم األولــن واآلخريــن، أمــا واهلل لــو ثنــي يل الوســادة حلكمــت بــن أهــل 
التــوراة بتوراهتــم، وبــن أهــل اإلنجيــل بإنجيلهــم وبــن أهــل الزبــور بزبورهــم، وبــن 
ــا رب إن  أهــل الفرقــان بفرقاهنــم، حتــى ينهــى كل كتــاب مــن هــذه الكتــب ويقــول: ي
عليــًا قــى بقضائــك، واهلل إين ألعلــم بالقــرآن وتأوليــه مــن كل مــّدِع علمــه، ولــوال آيــة 

يف كتــاب اهلل تعــاىل ألخربتكــم بــا يكــون إىل يــوم القيامــة)53( .
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إن ســمو األخــالق والتســامح والعــدل والشــجاعة والصــدق لــدى أمــر املؤمنــن 
)عليــه الســالم( دفعــت بالكثــر مــن الكتــاب غــر املســلمن للكتابــة عنــه بصــورة 
ــه  ــامل يف كتاب ــات الع ــع يف ثقاف ــالع الواس ــرداق( ذو اإلط ــورج ج ــال )ج ــة، أمث وجداني
)األمــام عــيل صــوت العدالــة اإلنســانية(، فقــد قــال: وجــدت يف شــخصية عيل بــن أيب 
طالــب علــا شــامال، ونبوغــًا ســاحرًا، وبالغــة آرسة، وخلقــا نقيــا، ومثــاال رائعــا يف قيادة 
ــه وعدلــه وزهــده وتقــواه، هــذه هــي الصفــات  ــه ووداعت ــا يف إيان ــه كان  قوي األمــة، ان
األخالقيــة التــي يتطلبهــا احلاكــم العــادل الكفــوء يف قيــادة جمتمعه لــذي يطمــح إىل الرقي 
ــد املســيح األنطاكــي يف )ملحمــة  ــر(، وعب ــد الغدي واالزدهــار، وبولــس ســالمه يف )عي
األمــام عــيل(، وســليان كتــاين يف )أخــالق وفضائــل أهــل البيــت(، وركــس العزيــزي يف 
)األمــام عــيل أســد اإلســالم وقديســه(.. لقــد أقــام  هــؤالء املفكريــن البارزيــن  جســور 
التواصــل الفكــري بعــد أن اكتشــفوا يف هــذا األدب  القيــم األخالقيــة واملثــل الروحيــة 
العليــا التــي فرضــت نفســها عــن طريــق احلديــث مــن القلــب إىل القلــب ال عــن طريــق 

الســيف والنــار)54( .

إن أســلوب التشــدد يف فرض معاير اجتاعية أو سياســية متصفة بالعنف  واإلجبار 
أســلوب بغيــض ال يــؤدي إىل نتائــج مرضيــة يف حــن يكــون األســلوب املعتــدل الــذي 
ــا  ــرس فيه ــوس ويغ ــتقطب النف ــذي يس ــو ال ــنة ه ــلوكية احلس ــت الس ــع الثواب ــق م يتواف
القيــم اخللقيــة الســامية فعندمــا يقــول األمــام عــيل )ل تلقــوا أبنائكــم بأخالقكــم فأهنــم 
ــي  ــة الت ــوالت االجتاعي ــح  التح ــذا الترصي ــد هب ــر زمانكم(، يقص ــان غ ــون لزم خملوق
تظهــر يف املجتمــع وليســت اآلداب العامــة واألخــالق االجتاعيــة، فهي الركــن الرصن 

لســلوك الفــرد وعليــه أن يلتــزم بــه حيثــا وأينــا وجــد .

هــذا هــو عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( أمــر املؤمنــن، وإمــام املتقــن، 



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني 264

وســيد القيــم األخالقيــة واإلنســانية، وأب اليتامــى واملســاكن، ومعــن املظلومــن 
واملحكومــن.. شــخصية ال غنــى عنهــا، فاجلميــع بحاجــة إليــه وحلكمتــه، ومــا العجــب 
فهــو ولــد يف بيــت اهلل )الكعبــة املرشفــة(، وتربــى بــن يــدي خــر البــرش الرســول 
األعظــم حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه(، بــل هــو نفــس رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
وزوج ابنتــه فاطمــة الزهــراء البتــول، ووالــد ســبطي النبــي الكريــم احلســن واحلســن، 
ــة  ــاء والعطــاء واألعــار والعدال ــة واإلب وصاحــب التاريــخ املــرشف يف الفــداء والبطول
ــاء الصــالة يف املحــراب، وأن آل الرســول  ــدي اهلل أثن ــن ي ــى استشــهد ب اإلنســانية، حت
ــرت  ــن ج ــم م ــّوي هب ــة، وال يس ــذه األم ــن ه ــد م ــم أح ــاس هب ــالم( ال يق ــم الس )عليه
ــم  ــايل، وهب ــئ الغ ــم يفي ــن، إليه ــاد اليق ــن، وع ــاس الدي ــم أس ــدًا، فه ــه أب ــم علي نعمته

ــوراث . ــة وال ــم الوصي ــة، وفيه ــص الوالي ــم خصائ ــايل، وهل ــق الت يلح

جيــدر باألّمــة التــي تنتســب ملثــل هــذا القائــد والقــدوة الــذي يعتــرب جتســيدًا لتعاليــم 
ــتنر  ــرته وتس ــدي بس ــه( أن تق ــه وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــود الرس ــرة جه ــالم وثم اإلس

ــي تواجــه كياهنــا وتراثهــا وأبناءهــا . ــات الت ــن والتحدي بإرشــاداته يف خّضــم الفت

ثانيًا: بعض القيم األخالقية ألمري املؤمنني
ــوا  ــة وضع ــة الصاحل ــاء اجلاع ــالم( بن ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــدأ أئم ــا ب عندم
جمموعــة مــن القواعــد واألســس القويــة واملحكمــة إلرســاء هــذا البنــاء عليهــا، وقــد تــم 
اســتنباط هــذه القواعــد واألســس مــن الرســالة اإلســالمية اخلامتــة بحيــث متثــل الفهــم 

ــة أخــرى . ــة، وحتقــق األهــداف واخلصائــص مــن ناحي الصحيــح للرســالة مــن ناحي

واألصالــة  بالشــمولية  اتصفــت  واألســس  القواعــد  هــذه  أن  نجــد  ولذلــك 
واإلحــكام واالنســجام، فكانــت مزجيــًا مــن األبعــاد واجلوانــب تتوافــر فيــه مجيــع 
مســتلزمات البنــاء املرصــوص املحكــم الــذي يؤّهلــه للقيــام هبــذا الــدور التارخيــي 
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ــل  ــق املث ــة، وحتقي ــن ناحي ــا م ــاع عنه ــالمية والدف ــة اإلس ــالم واألم ــظ اإلس ــو حف وه
الصالــح للجاعــة اإلنســانية يف مســرة البرشيــة مــن ناحيــة أخــرى، ومتثــل هــذه القواعــد 
واألســس اجلانــب العقائــدي واألخالقــي والثقــايف واملعنــوي والــروح املعنويــة العاليــة 
واخلطــوط السياســية العامــة)55( ، وسنشــر فيــا يــيل إىل بعــض القيــم األخالقيــة ألمــر 

ــي )56( :  ــالم(، وه ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــالق ع ــم واألخ القي

النية: . 1

هــي القصــد واإلرادة املحركــة لإلنســان نحــو الفعــل، وليــس الغــرض مــن البحــث 
ــه ال إشــكال يف ذلــك يف األفعــال  ــه يف املقــام جمــرد إثبــات صــدور الفعــل عنهــا، فإن عن
ــا إىل مالحظتهــا مــن جهــة عللهــا ومعاليلهــا اعنــي  االختياريــة، بــل يرجــع البحــث هن
ــة تأثرهــا يف  ــز وآثارهــا وكيفي ــان والغرائ مناشــئ صدورهــا مــن اقتضــاء العقــل واإلي
أعــال العبــاد وأنفســهم يف الدنيــا ويــوم القيامــة، وإىل أنواعهــا مــن خالصهــا ومشــوهبا، 
ومراتــب خلوصهــا وشــوهبا، واىل ترتــب الثــواب والعقــاب عليهــا وعدمــه وغــر ذلك .

الورع:  . 2

فقــد يطلــق عــى التقــوى، وقــد يطلــق عــى خصــوص تــرك املحرمــات، وقــد يطلــق 
عــى تــرك الشــبهات أيضــًا، ورد يف النصــوص: أن اهلل مل يبعــث نبيــًا إال بصــدق احلديــث 
ــوب  ــه، أو أن وج ــدق يف كالم ــًا بالص ــوث متلبس ــي املبع ــة، أي: )كان النب وأداء األمان

الصــدق يف احلديــث كان مــن أحــكام رشيعتــه( .

الصب :. 3

األوىل تعريفــه بأنــه : ملكــة قــوة وصالبــة يف النفــس تفيــد عــدم تأثرهــا عنــد املــكاره، 
ــه الــرشع،  ــه العقــل ويطلب ــا يقتضي ــام ب وعــدم تســليمها لألهــواء، ويســهل عليهــا القي
فيســهل للصابــر حبــس النفــس عنــد املصائــب عــن اضطــراب القلــب وشــكاية اللســان 
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وحــركات األعضــاء عــى خــالف مــا ينبغــي، وعنــد املحرمــات والشــهوات عــن الوقــوع 
يف العصيــان، وعنــد الفرائــض محلهــا عــى الطاعــة واالنقيــاد، ويدخــل حتتهــا عــدة مــن 
ــوة  ــن، وق ــا اجلب ــروب ويضاده ــجاعة يف احل ــا: كالش ــن مصاديقه ــون م ــات وتك الصف
ــن  ــود ع ــق، واجل ــا الفس ــارم ويضاده ــن املح ــوى ع ــة، والتق ــا اإلذاع ــان ويضاده الكت

النفــس واملــال ويضادهــا البخــل .

ــا نصــرب  ــا، ألن ــا صــرّب وشــيعتنا أصــرب من ــه الســالم: إن ــا الصــادق علي ــال موالن وق
عــى مــا نعلــم، وشــيعتنا يصــربون عــى مــا ال يعلمــون أي: )نحــن نعلــم باملصائــب قبــل 
حدوثهــا، ونعلــم احلكمــة يف حدوثهــا والثــواب املرتتــب عليهــا، ونعلــم عواقبهــا ووقت 

زواهلــا، وكل ذلــك لــه دخــل يف ســهولة التحمــل( .

العدل :. 4

ــام  ــا نظ ــك، وهب ــاس املل ــا أس ــوس، وعليه ــا النف ــف إليه ــي تتله ــة الت ــذه الكلم ه
االجتــاع واعتدالــه، وإننــي أعتقــد أن أصعــب قانــون يمكــن تطبيقــه وتنفيــذه يف 
ــو  ــن ل ــاء الذي ــات األقوي ــون بنزع ــذا القان ــدام ه ــة!! الصط ــون العدال املجتمــع هــو قان
كانــت العدالــة موجــودة ملــا كانــوا أقويــاء، وهــؤالء يف طليعــة املكافحــن هلــذه الفضيلــة، 

ــل . ــة إىل دلي ــذا، وال أراين بحاج ــى ه ــواهد ع ــدان ش ــس والوج ــخ واحل والتاري

ــوى أوالً،  ــاىل والتق ــاهلل تع ــان ب ــوة اإلي ــا ق ــة وتنفيذه ــق العدال ــوازم تطبي ــن ل وم
ــن املشــاكل  ــدم اخلــوف م ــًا، وع ــة واجتــاه ومصانعــة ثاني ــوق كل عاطف وحــزم وعــزم ف

ــًا . ــا ثالث ــل وقوعه ــة املحتم املتوقع

يف الرتبية . 5

إن حتمــل اإلنســان ملســؤولية أبنائــه وعائلتــه، جيــب أن يكــون دافعــًا لــه نحــو االلتزام 
ــادئ الديــن وأحكامــه، وبمــكارم األخــالق والصفــات، فذلــك هــو الــذي يؤهلــه  بمب
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للقيــام بوظيفتــه الرتبويــة، ودوره التوجيهــي، إن بعــض اآلبــاء يضعفــون أمــام دواعــي 
األهــواء والشــهوات، ويســمحون ألنفســهم بارتــكاب بعــض املحرمــات واملحظورات، 
ــم  ــه أبناءه ــون في ــذي يوجه ــت ال ــم، يف الوق ــم وأبنائه ــار عوائله ــن أنظ ــدًا ع ــن بعي لك
ليكونــوا صاحلــن ملتزمــن، فهــل يتوقعــون لكالمهــم املجــرد أن يــرتك أثــرا يف نفــوس 
أبنائهــم؟ إن التوجيــه الصــادق، الــذي يتطابــق مــع ســلوك االســتقامة والصــالح، هــو 

التوجيــه املؤثــر .

احلسنات بعد السيئات :. 6

ــن  ــس ع ــر النف ــا وتطه ــل تكفره ــيئة ألج ــد كل س ــنة بع ــان بحس ــان اإلنس إن إتي
الرجــز احلاصــل منهــا كاشــف عــن حالــة يقظــة للنفــس وصالحهــا، وهــو يمنعهــا عــن 
حــدوث حالــة الغفلــة والقســوة فيهــا، واملواظبــة عــى هــذا النحــو مــن النظافــة والنزاهــة 
تــورث ملكــة املراقبــة وتزكيــة النفــس، وهــي مــن أفضــل امللــكات، وأنــه إذا هــم املؤمــن 
ــيئة مل  ــم بس ــنات، وإذا ه ــرش حس ــه ع ــت ل ــا كتب ــإذا عمله ــنة، ف ــه حس ــت ل ــنة كتب بحس
ــب، وإال  ــتغفر مل تكت ــدم واس ــإن ن ــاعات، ف ــع س ــل تس ــا أج ــإذا عمله ــه، ف ــب علي تكت

كتبــت عليــه ســيئة واحــدة .

عفة البطن والفرج :. 7

ختصيــص العضويــن بلــزوم العفــة مــن بــن ســائر األعضــاء التــي جيــب حفظهــا عــن 
املعــايص التــي تصــدر منهــا: )كاللســان عــن الــكالم املحــرم، والعــن عــن النظــر احلــرام، 
ــان  ــالء اإلنس ــرم البت ــس املح ــن اللب ــدن ع ــو، والب ــو والله ــتاع اللغ ــن اس ــمع ع والس

بمعاصيهــا أكثــر مــن غرهــا( الســيا يف أوائــل شــبابه وأزمنــة ثــوران شــهوته . 

السخاء واجلود :. 8

الســخاء، لغــة واضــح، ورشعــًا: بــذل املــال أو النفس فيا جيــب أو ينبغــي، عن ملكة 
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حاصلــة باملارســة عليــه، أو هــو نفــس تلــك امللكة، ونظــره اجلود فيشــمل اللفظــان مجيع 
مــوارد اإلنفاقــات الواجبــة: كالزكــوات واألمخــاس، واإلنفاقــات املندوبــة، وهــي كثــرة 
يف الــرشع، وهــذه الصفــة مــن أفضــل الصفــات وامللــكات اإلنســانية قــد حكــم بحســنها 
العقــل ومدحهــا الــرشع، وحــث عــى األعــال املوجبــة حلصوهلــا يف النفــس، ويقابلهــا 
البخــل والشــح كــا ســيأيت بياهنــا، قيــل: وأن الشــاب الســخي املعــرتف للذنــوب أحــب 

إىل اهلل تعــاىل مــن الشــيخ العابــد البخيــل . 

حسن اخللق :. 9

اخلُلــق بالضــم وبضمتــن: الطبــع والســجية، وهــو صــورة نفــس اإلنســان وباطنــه، 
ــذي هــو صــورة جســمه وظاهــره، وهــي تتصــف باحلســن  ــح ال ــق بالفت ــل اخلَل يف مقاب
ــان  ــار اإلنس ــت اختي ــون حت ــاف يك ــا، إال أن ذاك االتص ــم هب ــاف اجلس ــح كاتص والقب

ــه .  وإرادت

أن إصــالح صــورة النفــس يف الدنيــا وحتصيــل الفضائــل هلــا وإزالــة الرذائــل عنهــا 
ــا َغلِيــَظ اْلَقْلــِب  ــْم َوَلــْو ُكنْــَت َفظًّ ــٍة ِمــَن اللَِّ لِنْــَت َلُ بيــد اإلنســان، قــال تعــاىل: َفبـِـَا َرْحَ
ــوا ِمــْن َحْولِــَك..)آل عمــران: 159(، وقــال الرســول األكــرم: )وأن العجــب  َلْنَفضُّ
مــن يشــري العبيــد بالــه كيــف ل يشــري األحــرار بحســن خلقه(، وقــال: )وأن أحســن 

احلســن اخللــق احلســن( . 

احللم وكظم الغيظ والعفو والصفح :. 10

احللم: ضبط النفس عن هيجان الغضب . 

والكظم: احلبس والسد، فكظم الغيظ يرادف احللم . 

والعفو: ترك عقوبة الذنب .
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والصفح: ترك التثريب واللوم عليه . 

ــر وال  ــه للغ ــد غضب ــان عن ــم اإلنس ــورة أن حيل ــن املذك ــرب والعناوي ــن الع ــراد م فامل
يرتــب اآلثــار التــي يقتضيهــا الغضــب مــن العقوبــة بالقــول أو الفعــل، واملارســة عــى 
ذلــك والعمــل بــا حيكــم بــه الــرشع والعقــل ســبب حلصــول ملكــة يف النفــس متنعهــا مــن 
رسعــة االنفعــال عــن الــواردات املكروهــة، وجزعهــا عــن األمــور اهلائلــة، وطيشــها يف 
املؤاخــذة، وصــدور احلــركات غــر املنظمــة منهــا، وإظهــار املزيــة عــى الغــر، والتهــاون 
ــه رشعــًا وعقــاًل، وهــذه امللكــة عــن أفضــل األخــالق وأرشف  يف حفــظ مــا جيــب علي
ــف  ــن ك ــل: وأن م ــم، قي ــذا الكاظ ــة، وك ــذه امللك ــب ه ــو صاح ــم ه ــكات، واحللي املل

غضبــه عــن النــاس كــف اهلل عنــه عــذاب يــوم القيامــة . 

الكذب ونقله ومساعه :. 11

ــه  ــف ب ــا يتص ــل ك ــاد والفع ــه االعتق ــف ب ــة، ويتص ــآل مطابق ــو: ال ــة ه ــذب لغ الك
الــكالم فالظــن أو االعتقــاد املخالــف للواقــع )كــذب(، كــا أن العمــل املخالــف للقــول 
ــاًل ـ كــذب، والكــذب يف القــول هــو: )الــكالم املخالــف للواقــع، خالــف  والوعــد ـ مث
االعتقــاد أيضــًا أم ال(، أو هــو: )الــكالم املخالــف لالعتقــاد، خالــف الواقــع أم طابــق(.

ــم  ــا حيك ــو مم ــنعها، وه ــايص وأش ــم املع ــن أعظ ــذب م ــب يف أن الك ــه ال ري ــم إن ث
ــح والشــناعة: )كالكــذب عــى اهلل ،  ــب شــتى يف القب ــه مرات العقــل والنقــل بقبحــه، ول

ــذا( . ــن وهك ــى املؤمن ــالم، وع ــم الس ــة عليه ــى األئم ــوله، وع ــى رس وع

وأن اهلل قــد جعــل للــرش أقفــاالً، وجعــل مفاتيــح تلــك األقفــال الــرشاب، والكــذب 
ــالح  ــة، وإص ــع رش الظلم ــرب، ودف ــوم إال يف احل ــذب مذم ــرشاب، وأن الك ــن ال رش م

ذات البــن . 
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الّرياء: . 12

ــاب املفاعلــة مــن رأي، فهــو واملــراءاة بمعنــى: إراءة الــيء  ــاء لغــًة: مصــدر ب الّري
للغــر عــى خــالف واقعــه: كإراءة أّن صالتــه وصيامــه هلل، وليــس كذلــك، ويقــع غالبــًا 
يف األفعــال احلســنة لطلــب املنزلــة عنــد النــاس، فاملرائــي اســم فاعــل، هــو العامــل 
كذلــك، واملرائــى لــه اســم مفعــول مــن يطلــب جلــب قلبــه، واملرائــى بــه هــو: العمــل 
ــار  ــدن: كإظه ــاالت الب ــن ح ــون م ــارة يك ــه ت ــى ب ــك، واملرائ ــار ذل ــد إظه ــاء قص والري
احلــزن والضعــف والتحــّول ونحوهــا، وأخــرى مــن قبيــل الــّزي: كاهليئــة وكيفيــة الّشــعر 
ــل،  ــل العم ــن قبي ــًة م ــا، ورابع ــة ونحومه ــول والكتاب ــل الق ــن قبي ــة م ــاس، وثالث واللب
وخامســة مــن قبيــل الرفقــة واألصحــاب والزائريــن واملزوريــن وغرهــم فجميــع ذلــك 

ــاء فيهــا . ممّــا يمكــن لإلنســان الري

وقــد ورد يف نصــوص أهــل البيــت عليهــم الســالم:  أنــه للمرائــي ثــالث عالمــات: 
ينشــط إذا رأى النــاس، ويكســل إذا كان وحــده، وحيــب أن حيمــد يف مجيــع أمــوره.. وأنه: 
ســيأيت عــى النــاس زمــان ختبــث فيــه رسائرهــم وحتســن فيــه عالنيتهــم طمعــًا يف الدنيــا، 
يكــون دينهــم ريــاء ال خيالطهــم خــوف، يعمهــم اهلل بعقــاب فيدعونــه دعــاء الغريــق فــال 

يســتجيب هلــم . 

يف الدنيا وحبها وذمها)57( :. 13

ــارة  ــتعمل ت ــى، تس ــث أدن ــل مؤن ــم تفضي ــة: اس ــا يف اللغ ــور: األول: الدني ــا أم هن
بمعنــى: األقــرب زمانــًا أو مكانــًا، ويقابلــه األبعــد، وأخــرى بمعنــى: األرذل وألخــس، 
ويقابلــه اخلــر، وثالثــة بمعنــى األقــل ويقابلــه: األكثــر، والكلمــة تطلــق بمعانيهــا عــى 
هــذه الدنيــا يف مقابــل اآلخــرة، فإهنــا األقــرب وجــودًا واألرذل جوهــرًا قيمــًة، واألقــل 

كــًا وكيفــًا.. والدنيــا املصطلــح عليهــا عنــد الــرشع وأهلــه هلــا أطالقــات ثالثــة :
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ــا  ــن كل م ــارة ع ــي: عب ــرة، وه ــل اآلخ ــة يف مقاب ــتعملة مطلق ــا املس ــا: الدني أحده
ــه يف هــذا العــامل ممــا هــو يف داخــل وجــوده  ــل موت ــه قب ــه مســاس ب ــط باإلنســان ول يرتب
كتصوراتــه وتصديقاتــه وأقوالــه وأفعالــه، وممــا هــو خــارج عنــه متأصــاًل كان، كمآكلــه 
ــر  ــه اآلخ ــا، وتقابل ــه ونحوه ــه وواليات ــل، كمناصب ــر متأص ــكانه، أو غ ــه ومس ومالبس

ــه . ــه بعــد موت ــط ب عــى نحــو اإلطــالق، وهــي: العــامل املحي

ــن  ــا، أو ع ــارة عنه ــا عب ــن األوىل، فإهن ــص م ــي أخ ــة، وه ــا املذموم ــا: الدني وثانيه
بعــض مصاديقهــا مــع انطبــاق بعــض العناويــن عليهــا وعــروض بعــض احلــاالت 

ــتعرف . ــا س ــا ك ــات هل واإلضاف

ــا  ــكالم هن ــات، وال ــن الرواي ــا يف ضم ــيأيت ذكره ــة، وس ــا املمدوح ــا: الدني وثالثه
يف القســم الثــاين، وهــو: الدنيــا التــي نطــق الكتــاب الكريــم بذمهــا وحتقرهــا، وحثــت 
النصــوص املتواتــرة عــى تركهــا واإلعــراض عنهــا، وهــذا القســم يشــمل مجيــع مــا يتعلق 
باإلنســان مــن تنّعاتــه وانتفاعاتــه، ومــا يســعى يف حتصيلــه مــن علومــه وفنونــه ومناصبــه، 
ومــا حيصلــه ويعــده لنفســه مــن أموالــه وأوالده وكل مــا يملكــه ويدخــره لينتفــع بــه، كل 
ذلــك إذا حصلــت مــن الوجــه املحــرم، أو كانــت مقدمــة للحــرام، أو لوحظــت بنحــو 
ــاة  ــى احلي ــق ع ــه، فتطل ــى مهت ــان ومنته ــم اإلنس ــغ عل ــت مبل ــاة، وكان ــة يف احلي األصال
املقرونــة بجميــع ذلــك واملشــتملة عليهــا حيــاة الدنيــا، وعــى نفــس تلــك األمــور عــرض 

احليــاة وزينتهــا ومتاعهــا وحطامهــا ومــا أشــبهها مــن التعابــر القرآنيــة  . 

ــا يل، وأن  ــا كان فيه ــا إال م ــا فيه ــون م ــة، ملع ــا ملعون ــت الدني ــال: )جعل وأن اهلل ق
عبــادي زهــدوا يف الدنيــا بقــدر علمهــم، وســائر النــاس رغبــوا فيهــا بقــدر جهلهــم، ومــا 

مــن أحــد عظمهــا فقــرت عينــه فيهــا وال حيقرهــا أحــد إال انتفــع هبــا(. 

وأن الدنيــا دار مــن ال دار لــه، ومــال مــن ال مــال لــه، وهلــا جيمــع مــن ال عقــل لــه، 
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وشــهواهتا يطلــب مــن ال فهــم لــه، وعليهــا يعــادي مــن ال علــم لــه، وعليهــا حيســد مــن 
ال فقــه لــه، وهلــا يســعى مــن ال يقــن لــه )58( ، أنــه: ال خــر يف الدنيــا إال ألحــد رجلــن: 

رجــل يــزداد كل يــوم إحســانًا ورجــل يتــدراك ســّيئته بتوبــٍة .

يف حب الرئاسة. 14

ــل  ــت تفصي ــد عرف ــا، وق ــب الدني ــن ح ــا م ــا، وحبه ــق الدني ــن مصادي ــة م الرئاس
األمريــن، إال أن هلــا أمهيــة وخطــرًا وشــأنًا وحمــاًل يقتــي ختصيصهــا بالذكــر كتابــًا، 

وبتوجيــه النفــس إىل حاالهتــا وآثارهــا باطنــًا، وباملراقبــة عــن موجباهتــا احتياطــًا .

وليعلــم أن الرئاســة واجلــاه منهــا ممدوحــة ومنهــا مذمومــة، واألوىل هــي التــي 
جعلهــا اهلل وأنشــأها لبعــض عبــاده: كأنبيائــه وأوصيائــه ومــن يتــوىل األمــور والرئاســة 
مــن قبلهــم عــى اختــالف شــؤوهنم ودرجاهتــم، وهــذا القســم الــذي يف مقدمــه منصــب 
اإلمامــة مقــام حممــود، وجــاه ممــدوح، خــص اهلل بــه أوليــاءه وحفظهــم بنحــو العصمــة 
ــه  ــن خطرات ــة ع ــن الترشيعي ــر والقواني ــة واألوام ــة اإلهلي ــات الغيبي ــة والتوفيق التكويني

ــه . وزالت

ــال مــع مــن يزامحهــم فيهــا أو يريــد غصبهــا، إذ هــي كــا أهنــا  والدفــاع عنهــا والقت
حــق للمعصــوم املتصــدي هلــا واملتلبــس هبــا فهــي حــق اهلل تعــاىل عهــده إليهــم، وأمانتــه 
التــي أودعهــا عندهــم، وحــق للنــاس فإهنــا جمعولــة ألجلهــم وهلدايتهــم وإصــالح 
حاهلــم وفوزهــم، ونجاهتــم يف دنياهــم وســعادهتم ونجاحهــم يف أخراهــم، فاملتصــدي 
الغاصــب هلــا قــد ظلــم ربــه وإمامــه وعبــاد اهلل تعــاىل، قــال النبــي يوســف عليــه الســالم: 
اْجَعْلنِــي َعــَى َخَزائِــِن اأْلَْرِض، وكان املقــام الــذي ســأل فرعــًا مــن فــروع حقــه 

وشــعبة مــن أصولــه متكــن مــن أخــذه فطلبــه .

وجيــب عــى غــر املعصــوم أيضــًا فيــا واله مــن املناصــب الرشعيــة وترتيــب آثارهــا 
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والعمــل بوظائفهــا مــا دامــت باقيــة مــع رعايــة عــدم الوقــوع يف العصيــان ألجلهــا، وقــد 
ــاس،  ــة، واحلكومــة عــى الن ــاء والوالي بــن حدودهــا يف الفقــه، وذلــك كمنصــب اإلفت
واحلكــم والقضــاء بينهــم واملناصــب اجلنديــة واإلداريــة، وغرهــا ممــا كانــت جمعولــة مــن 
ــع،  ــور املجتم ــًا إلدارة أم ــام والي ــه اإلم ــن نصب ــاس، أو م ــى الن ــوايل ع ــام ال ــة اإلم ناحي
ــاد اهلل وإحقــاق حقوقهــم وحفــظ  فمــن قصــد بقبوهلــا طاعــة اإلمــام والشــفقة عــى عب
أمواهلــم وأعراضهــم ودمائهــم، واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، وحفــظ احلــدود 

ومرابطــة الثغــور، فهــو مــن أفضــل املجاهــدات والعبــادات .

يف الغفلة واللهو :. 15

الغفلــة عــن الــيء معــروف، واملــراد هنــا: غفلــة القلــب عــن اهلل تعــاىل وعــن 
أحكامــه وأوامــره ونواهيــه، وبعبــارة أخــرى: عــا ينبغــي أن يكــون متوجهــًا إليــه ويكــون 
حــارضًا عنــده وهلــا مراتــب خمتلفــة: يــالزم بعضهــا الكفــر والطغيــان، وبعضهــا الفســق 
ــدم  ــى ع ــان بمعن ــول اإلي ــن أص ــة ع ــان، فالغفل ــص واحلرم ــا النق ــان، وبعضه والعصي
التوجــه إىل لزومهــا وإىل قبوهلــا كفــر، ســواء كان الغافل قــارصًا أو مقــرصًا، وإن مل يعاقب 
عــى األول، والغفلــة عــن أداء الواجــب وتــرك احلــرام مــع التقصــر فســق، والغفلــة عــن 
ــك إىل  ــداء بذل ــن االهت ــية، وع ــة واألنفس ــاىل اآلفاقي ــات اهلل تع ــه إىل آي ــال والتوج اإلقب
ــًا  وجــوده تعــاىل وصفــات جاللــه ومجالــه وعــن التقــرب بذلــك حلظــة بعــد حلظــة، وآن
بعــد آن إىل قربــه ورمحتــه، وعــن كونــه حــارضًا عنــده بجميــع شــؤون وجــوده وخواطــر 
قلبــه، وحلظــات عينــه، ولفظــات لســانه، وحــركات أركانــه، نقــص وبعــد وحرمــان عــن 
ْم َوُهــْم ِف  َب لِلنَّــاِس ِحَســاهُبُ مقــام الســعداء واألوليــاء، وقــد قــال تعــاىل يف كتابــه: اْقــَرَ

ْم..)النبيــاء:3-1(. ــًة ُقُلوهُبُ ــٍة ُمْعِرُضــوَن إىل قولــه: َلِهَي َغْفَل
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يف الكب :. 16

الكــرب: رذيلــة مــن رذائــل اإلنســان، وخلــق ســيئ مــن ســجايا باطنــه وهــو: أن يــرى 
نفســه كبــرًا عظيــًا بالقيــاس إىل غــره، وعــى هــذا فالكــرب صفــة ذات إضافــة تســتدعي 
مســتكربًا بــه ومســتكربًا عليــه فهــو يفــرتق عــن العجــب املتعلــق بالفعــل بتغايــر املتعلــق 

وعــن العجــب املتعلــق بالنفــس، بعــدم القيــاس فيــه عــى الغــر .

وهــذه الصفــة مــن أقبــح خصــال النفــس وأشــنعها، ولعــل أصــل وجودهــا كاحلســد 
ــا  ــا وتكامله ــان وزيادهت ــرة اإلنس ــة يف فط ــجايا املودع ــن الس ــال م ــة وامل ــب الرئاس وح
ــة،  ــه العاقل ــت قوت ــاره وحت ــون باختي ــا، تك ــل بمقتضاه ــو العم ــا نح ــا صاحبه وحتريكه
كــا أن معارضتهــا والســعي يف إزالتهــا أيضــًا كذلــك، وهــي مــن الصفــات التــي تــورث 
ــة ومركزهــا القلــب  ــًا إىل نفســه، وحمــل هــذه الصف اغــرتارًا يف صاحبهــا وفرحــًا وركون
..)غافــر:56(، لكنــه إذا ظهــرت عــى  كــا يقــول اهلل تعــاىل: إِْن ِف ُصُدوِرِهــْم إِلَّ كِْرٌ
األعضــاء واألركان ســميت تكــربًا واســتكبارًا، القتضــاء زيــادة املبــاين ذلــك، لكــن 
ــن  ــرب م ــم إن الك ــًا.. ث ــة أيض ــس الصف ــى نف ــم ع ــاب الكري ــان يف الكت ــت الكلمت أطلق

ــة مــع اختــالف مراتبهــا يف القبــح : ــه ينقســم إىل أقســام ثالث حيــث املتكــرب علي

ــه، أو  ــال، أو وحدانيت ــل وع ــوده ج ــكار وج ــا بإن ــاىل: إم ــى اهلل تع ــرب ع األول: التك
شــيئًا مــن صفــات جاللــه ومجالــه، ومنــه أيضــًا عــدم قبــول إبليــس أمــره، وهــذا أفحــش 
أنــواع الكــرب، وال صفــة يف النفــس أخبــث وأقــذر منــه، وقــد أتفــق فيــا يظهر مــن التأريخ 

صــدوره مــن عــدة ممــن ادعــى اإللوهيــة وغرهــم .
الثــان: التكــرب عــى أنبيــاء اهلل ورســله وأوصيائــه بإنــكار رســالتهم ورد مــا جــاؤوا بــه مــن 

ــاب والرشيعة . الكت

الثالــث: التكــرب عــى عبــاد اهلل بتعظيــم نفســه وحتقرهــم واالمتنــاع عــن االنقيــاد ملــن 
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هــو فوقــه منهــم بحكــم العقــل أو الــرشع، وعــن العــرشة باملعــروف مــع مــن هــو مثلــه 
ــم  ــع منه ــدم ويتوق ــوارد التق ــم يف م ــدم عليه ــم، ويتق ــتهم ومؤاكلته ــن جمالس ــع ع فيرتف
ــف إذا وعظــوه،  ــم، ويأن ــق منه ــول احل ــم وقب ــتفادة العل ــن اس ــع ع ــه، ويمتن اخلضــوع ل
ــم اســتجهاالً  ــه، وينظــر إليهــم نظــر البهائ ويعنــف إذا وعظهــم، ويغضــب إذا ردوا علي

واســتحقارًا وهكــذا .

يف احلسد:. 17

احلســد: متنــي زوال نعمــة الغــر، ولــه صــور: فــإن احلاســد: إمــا أن يتمنــى زواهلــا 
ــدر  ــا أن يص ــن: إم ــى التقديري ــه، وع ــا إلي ــك انتقاهل ــع ذل ــى م ــط، أو يتمن ــر فق ــن الغ ع
منــه حركــة مــن قــول أو فعــل عــى طبــق متنيــه، أو ال يصــدر، وعــى أي فحقيقــة احلســد 
عبــارة عــن تلــك الصفــة النفســية، وهلــا مراتــب يف الشــدة والضعــف وصــدور احلــركات 

اخلارجيــة مــن آثارهــا ومقتضياهتــا .

واحلســد مــن أخبــث الصفــات وأقبــح الطبائع، وهــو من القبائــح العقليــة والرشعية، 
فإنــه يف احلقيقــة ســخط لقضــاء اهلل واعــرتاض لنظــام أمــره وكراهــة إلحســانه، وتفضيــل 
ــّب زوال  ــد حُي ــأن احلاس ــة، ب ــة املمدوح ــن الغبط ــرتق ع ــض، ويف ــى بع ــاده ع ــض عب بع

نعمــة الغــر والغابــط حيــب بقاءهــا، لكنــه يتمنــى مثلهــا أو مــا فوقهــا لنفســه .

وللحســد أســباب كثــرة: عــداوة املحســود خمافــة أن يتعــزز ويتفاخــر عليــه، 
وتكــربه عــى املحســود وتعجبــه مــن نيــل املحســود بتلــك النعمــة، وحــب الرئاســة عــى 
املحســود، فيخــاف عــدم إمكاهنــا حينئــذ وغــر ذلــك، ومــن آثــاره تــأمل احلاســد باطنــًا، 
ووقوعــه يف ذلــك العــذاب دائــًا، ولــذا قــال عــيل عليــه الســالم: )هلل در احلســد حيــث 

بــدأ بصاحبــه فقتلــه( . 



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني 276

الغضب)59( :. 18

الغضــب: ثــوران النفــس واشــتعاهلا إلرادة االنتقــام، ويســتخرجه الكــرب واحلســد 
ــن  ــا وم ــس وصفاهت ــاالت النف ــن ح ــب م ــس، فالغض ــن النف ــات يف باط ــد الدفين واحلق

ــه . ــة مــن صاحب ــاره صــدور األفعــال واحلــركات غــر العادي آث

والغضــب منــه تعــاىل: هــو االنتقــام دون غــره فهــو يف اإلنســان يف صفــات الــذات، 
ويف اهلل تعــاىل مــن صفــات الفعــل، ولــذا يتصــف تعــاىل بوجــوده وعدمــه، وتتوجــه هــذه 
ــل  ــام ألج ــرى إىل االنتق ــه، وأخ ــل وقوع ــؤذي قب ــع امل ــارة إىل دف ــا ت ــد ثوراهن ــوة عن الق
الّتشــّفي بعــد وقوعهــا واالنتقــام قــوت هــذه القــوة، وفيــه شــهوهتا ولّذهتــا وال تســكن 

إال بــه، وهلــذه القــوة درجــات ثــالث:

حالــة التفريــط املذمومــة: كضعفهــا يف النفــس بحيــث ال يغضــب فيــا هــو حممــود فيه 
عقــال ورشعــًا: كمــوارد دفــع الــرضر عــن نفســه، واجلهــاد مــع أعــداء الديــن، ومــوارد 

األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ونحوهــا .

وحالــة اإلفــراط املذمومــة أيضــًا: كإظهارهــا بالشــتم والــرضب واإلتــالف والقتــل 
ونحوهــا فيــا هنــى العقــل والــرشع عنــه .

وحالــة العتــدال: كاســتعاهلا فيــا تقتضيــه قــوة العقــل وحكــم الــرشع، وهــذه حــد 
اعتداهلــا واســتقامتها.. وقــد ورد يف نصــوص هــذا البــاب: أن الغضــب مفتــاح كل رش، 
وأن الرجــل البــدوي ســأل رســول اهلل ثــالث مــرات أن يعّلمــه جوامــع الكلــم، فقــال 

)صــى اهلل عليــه وآلــه( يف كل مــرة: آمــرك أن ال تغضــب .

وأنــه أي يشء اشــد مــن الغضــب ؟ إن الرجــل يغضــب فيقتــل النفــس التــي حــرم 
اهلل، ويقــذف املحصنــة، وأن هــذا الغضــب مجــرة مــن الشــيطان توقــد يف قلــب ابــن آدم، 
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وأن أحدكــم إذا غضــب امحــرت عينــاه وانتفخــت أوداجــه، ودخــل الشــيطان فيــه )60( . 

ــاة  ــى العص ــه وع ــى أعدائ ــاء اهلل ع ــب أولي ــق: كغض ــل بح ــب احلاص ــا الغض وأم
ــاده لكفرهــم وعنادهــم ولفســقهم وعصياهنــم، فهــو أمــر  املرتكبــن للمعــايص مــن عب
ــة  ــاد وبإقام ــر اجله ــى أم ــام ع ــارج بالقي ــه يف اخل ــوب، وإعال ــدوح مطل ــو مم ــر، وه آخ
مراتــب األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر قبــل أن تقــع املعــايص وتصــدر الكبائــر مــن 
أهلهــا، وبإجــراء حــدود اهلل تعــاىل وتعزيزاتــه بعــد وقوعهــا وصدورهــا، فهــو واجــب يف 
الرشيعــة، والغضــب احلاصــل هلــم مــن أفضــل الســجايا، والعمــل الصــادر منهــم عــى 
ــادات، وليــس للمتصــدي لتلــك األمــور، املجــري هلــا بأمــر اهلل  طبقــه مــن أفضــل العب
العفــو واإلغــاض إال يف مــوارد رخــص فيــه الــرشع ذلــك، وتفصيلــه يف بــاب احلــدود 

والتعزيــزات مــن الفقــه. 

البخل :. 19

املــال وحفظــه يف مــورد ال ينبغــي إمســاكه، ويقابلــه اجلــود،  البخــل: إمســاك 
ــة  ــة والصف ــة الباطني ــو: احلال ــام ه ــه يف املق ــراد ب ــك، وامل ــه ذل ــدر من ــن يص ــل م والبخي
ــة عــى اإلمســاك واملانعــة عــن اإلنفــاق، والشــح: أيضــًا  العارضــة عــى النفــس، الباعث
هــو البخــل، وقيــل: هــو البخــل مــع احلــرص، فيحفــظ املوجــود ويطلــب غــر املوجــود .

وأن الشــحيح أشــد مــن البخيــل، إن البخيــل يبخــل بــا يف يديــه، والشــحيح بــا يف 
أيــدي النــاس، فــال يــرى يف أيدهيــم إال متنــى أن يكــون لــه باحلــل واحلــرام وال يشــبع، وال 
يقنــع بــا رزقــه اهلل، وأنــه: إياكــم والشــح، فإنــا هلــك مــن كان قبلكــم بالشــح، أمرهــم 
ــم  ــوا، ودعاه ــة فقطع ــم بالقطيع ــوا، وأمره ــم فظلم ــم بالظل ــوا، وأمره ــذب فكذب بالك

حتــى ســفكوا دماءهــم، ودعاهــم حتــى انتهكــوا واســتحلوا حمارمهــم)61( . 



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني 278

زهده :. 20

ــه الســالم(: )عــى أئمــة احلــق أن يتأســوا بأضعــف رعيتهــم يف  يقــول اإلمــام )علي
األكل واللبــاس، وال يتميــزون عليهــم بــيء ال يقــدرون عليــه لراهــم الفقــر فــرىض 

عــن اهللّ تعــاىل بــا هــو فيــه ويراهــم الغنــي فيــزداد شــكرًا وتواضعــًا( )62( . 

قسوة القلب :. 21

ــة  ــل رق ــره باملواعــظ والعــرب، يف مقاب ــه وعــدم تأّث القســوة: غلــظ القلــب، وصالبت
القلــب، ورمحتــه وتأثــره بالعظــات واتعاظــه بالعــرب، وهــي مــن حــاالت القلــب وصفاتــه 
املذمومــة الســيئة، وهــي قــد تكــون ذاتّيــًة مودعــًة يف القلــب بالفطــرة، وقــد تكــون كســبّيًة 
ــزوال  ــة لل ــي قابل ــن: فه ــى التقديري ــم، وع ــايص واملآث ــى املع ــة ع ــن املارس ــة م حاصل

ــة، أو للتخفيــف والتضعيــف .  بالكلي

ــِه َفَوْيــٌل  َح اللَُّ َصــْدَرُه لإِْلِْســاَلِم َفُهــَو َعــَى ُنــوٍر ِمــْن َربِّ قــال تعــاىل: َأَفَمــْن رَشَ
ــْم ِمــْن ِذْكــِر اللَِّ.. )الزمــرد:22(، فذكــر اهلل قســوة القلــب هنــا يف  لِْلَقاِســَيِة ُقُلوهُبُ
مقابــل انــرشاح الصــدر لإلســالم وانفتاحــه وســعته، فصــار لذلــك عــى نــور مــن العلــم 
ــه، وقــد  ــه انســداد القلــب وضيقــه وعــدم تأثــر العظــات في والعمــل، والقســوة يف قبال
أوعــد اهلل تعــاىل جزاءهــا بالويــل، وهــي بمعنــى: القبــح والــرّش واهلــالك، فاملــراد: إنشــاء 

ــتحقاقه .  ــار باس ــب، أو إخب ــايس القل ــى ق ــن اهلل ع ــاء م دع

ــة  ــان: ملــة مــن الشــيطان وملــة مــن امللــك، فلّم ــه ملت ورد يف النصــوص: أن القلــب ل
ــاء  ــح: اإللق ــة بالفت ــوة، )واللم ــهو والقس ــيطان: الس ــة الش ــم، ومل ــة والفه ــك: الرق املل
ــد  ــه مــن امللــك، وخطــرات الــرش مــن الشــيطان، ويتول واخلطــور، فخطــرات اخلــر في
مــن األول فهــم املعــارف اإلهليــة ولــن القلــب لفعلهــا، ومــن الثــاين غفلتــه عــن احلــق 

ــك.  ــا ذل ــة أو عالمته ــا الرق ــة: أي نتيجته ــك الرق ــة املل ــه: مل ــوته، فقول وقس
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ــة  / 2011 ،ص:13- 14 . ــم املقدس ــك - ق ــرش: وان ــاين /  ن ــوي اخلراس املوس
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ــة اإلدارة . 30 ــات مهن ــوان: أخالقي ــورة( بعن ــر منش ــتر )غ ــالة ماجس ــاس / رس ــد العب ــل عب ــد، فاض حمم
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ختصــص: أدارة صناعيــة، العــراق- البــرصة / 2013 .،ص:14-7 . 

ــة . 31 ــل )رضورة تنموي ــات العم ــق: أخالقي ــوة احل ــلة دع ــارص / سلس ــن ن ــعيد ب ــدي، 2010م / س الغام
ومصلحــة رشعيــة( / دعــوة احلــق كتــاب شــهري حمكــم يصــدر عــن اإلدارة العامــة لإلعــالم والثقافــة 

ــة / 2010، ص:21. ــة املكرم ــدد:25، مك ــالمي، الع ــامل اإلس ــة الع برابط

الغامدي، د.خالد بن مسفر/ مصدر سابق، ص:23 .. 32

التونجــي، د. حممــد / أخالقيــات املهنــة والســلوك اإلجتاعــي، ط1/ دار وائــل للنــرش والتوزيــع - عــان . 33
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ــة/ . 62 ــم املرشف ــالمي- ق ــرش االس ــة الن ــانه، ط1/ مؤسس ــن لس ــن ع ــر املؤمن ــاة أم ــد/ حي ــان، حمم حممدي
. ص:65   ،1417



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني 284

املصادر  واملراجع
القرآن الكريم . 

والحاديث النبوية الريفة .( 1

القواميس العربية :( 2

املــرصي، أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور اإلفريقــي / لســان العــرب، - 1
املجلــد: 10 / دار بــروت للطباعــة والنــرش- بــروت / 1968 .

كتب الحاديث الدينية .( 3

أبــن مســكويه، أمحــد بــن حممــد / هتذيــب األخــالق وتطهــر العــراق، حتقيــق: قســطنطن زريــق - 1
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ابــن ســينا، احلســن بــن عبــد اهلل/ تســع رســائل يف احلكمــة والطبيعيــات )الرســالة التاســعة يف - 2
ــة . األخــالق(، ط1 / دار اجلوانــب/1298 هجري

ــتعن، - 3 ــاك نس ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــن من ــالكن ب ــدارج الس ــر/ م ــن أيب بك ــد ب ــم، حمم ــن قي اب
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بحار األنوار، العالمة املجلي / دار الكتب اإلسالمية – طهران/بال .ت .- 4

ــق: - 5 ــاد، حتقي ــة / زاد املعــاد يف هــدى خــر العب ــم اجلوزي ــن قي ــن أيب بكــر اب زاد امليعــاد، حممــد ب
شــعيب األرنــاؤوط، وعبــد القــادر األرنــاؤوط، ط14 / مؤسســة الرســالة - بــروت  /  1407 

هجريــة .

أ ــة 6- ــة الثقافي ــاء اجلاعــة الصاحلــة، ج1/ املعاوني ــم، حممــد باقــر/ دور اهــل البيــت يف بن  - احلكي
للمجمــع العاملــي ألهــل البيــت )ع(– قــم املقدســة/ بــال.ت .

احللــواين، الشــيخ احلســن بــن حممــد بــن احلســن بــن نــرص/ نزهــة الناظــر وتنبيــه اخلاطــر، الطبعة - 7
األوىل املحققــة / مؤسســة اإلمــام املهــدي )عليــه الســالم( - قــم املقدســة / 1408 هجرية .

األندلــي، 1980 / ابــن حــزام / املحــيل، حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر / بــال دار نــرش - القاهــرة - 8
. 1980 /

الغــزايل، أبــو حامــد حممــد / إحيــاء علــوم الديــن/ مكتبــة حممــد عــيل صبيــح- القاهــرة / 1375 - 9
. هجرية 
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الغــزايل، بــال.ت / ------------------------------/  كتــاب األربعــن يف - 10
أصــول الديــن / القاهــرة /  بــال.ت .

ــاء - 11 ــائل القض ــل يف مس ــفاء العلي ــة / ش ــم اجلوزي ــن القي ــر أب ــن أيب بك ــد ب ــل، حمم ــفاء العلي ش
والقــدر واحلكمــة والتعليــل، حتقيــق: حممــد بــدر الديــن احللبــي/ دار الفكــر- بــروت / 1398 

ــة . هجري

ــروت / 1403 - 12 ــاء- ب ــة الوف ــوار، ط2/ مؤسس ــار األن ــي/ بح ــر أملجل ــد باق ــي، حمم أملجل
ــة . هجري

احلــيل، مجــال الديــن أيب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن فهــد / املهــذب البــارع يف رشح املختــرص - 13
النافــع، حتقيــق : احلجــة الشــيخ جمتبــى العراقــي،ج1 / مؤسســة النــرش اإلســالمي التابعــة 

ــة/ 1407 ، ص:6 . ــم املرشف ــن بق ــة املدرس جلاع

الشهرســتاين، أبــو الفتــح / امللــل والنحــل، حتقيــق: حممــد الكيــالين / مطبعــة البــايب - القاهــرة - 14
/ 1317 هجريــة .
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملن وصى اهلل عى حممد وآله الطاهرين

أمــا بعــد.. لســمو املعــاين التــي يطرحهــا اإلمــام عــيل  يف هنــج البالغــة ال جيعــل 
ــكاد  ــم، ت ــل احلكي ــادئ التنزي ــمو مب ــن س ــع م ــة ناب ــج البالغ ــل هن ــك ان منه ــاالً للش جم
ــه يف نصــوص القــرآن  ــوي من ــد أي مقطــع ترب ــل ويؤي تســتطيع أن حتصــل عــى مــا يقاب
الكريــم، ومــن ثــم كان ذلــك مشــجعًا للباحــث عــى ان يلــج بــن البحريــن لبيــان ذلــك 
األثــر القــرآين الرتبــوي يف فكــر اإلمــام عــيل  مــن خــالل مقاطــع مــن هنــج البالغــة.

ــوم  ــام معص ــه، كإم ــي منهج ــه فـ ــي الــذي يقدم ــه اخلُلق ــي ميزان ــام  فـ إن اإلم
وكــويص خلاتــم األنبيــاء املصطفــى حممــد، إنــا هــو منهــج ربــاين لإلنســان اخلليفــة الــذي 

ــب. ــذا الكوك ــطح ه ــى س ــاىل ع ــه اهلل تع جعل

إن هــذا امليــزان الــذي يرتكــز عــى الرمحــة، ويمتــد لطرفـــن فـــي حتصيــل الفضائــل 
مهــا األول: احلــرص عــى رضــا اهلل تعــاىل وتقــواه، والثــاين: هــو توعيــة اإلنســان بإطــالع 
املــوىل عــى رسيرتــه؛ كــي تقــرتن الرسيــرة بالســرة عــى علــة واحــدة وجيتمعــان فـــي اجتاه 

واحــد.

فــكان مــن أســباب اختيــار موضــوع البحــث أّن الرتبيــة ُتعــد قــوة مؤثــرة يف حركــة 
ــرة  ــوة كب ــت الفج ــا، وإذا كان ــن توجيهه ــل إذا ُأحس ــو األفض ــي نح ــر االجتاع التغي
بــن حارضهــا والواقــع الــذي عاشــه أســالفنا الكــرام فــإن ذلــك يدفعنــا إىل تأكيــد 
ــا الرتبويــة إىل جذورهــا يف تراثنــا اإلســالمي، لــذا مــن  أمهيــة التأصيــل بإرجــاع القضاي
الــرضوري أن ننطلــق مــن الواقــع ومتغراتــه املختلفــة، ورصــد مشــكالته املتنوعــة 
لتجــاوز التخلــف، واإلمــام عــيل بــن ايب طالــب  يمثــل ذلــك النــص املعصــوم الناطــق 
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ــه  ــه وأفعال ــو  يف أقوال ــم، فه ــرآين الكري ــص الق ــة آلي الن ــة املرتمج ــدالالت البنائي بال
أنموذجــًا رائــدًا يف املجــال الرتبــوي، وان كل النظريــات الرتبويــة ســواء منهــا املســتوردة 
أو التــي انتجهــا العقــل املســلم بعيــدًا عــن منهــل القــرآن الكريــم وُســنة املعصــوم ال تلّبــي 
ــان فشــلها ومل تثمــر يف الواقــع العمــيل، ولعــل ذلــك  حاجــات الفــرد واملجتمــع وقــد ب
نلتمســه يف قولــه : )غــدًا تــرون أيامــي ويكشــف لكــم عــن سائــري، وتعرفوننــي بعــد 

خلــو مــكان وقيــام غــري مقامــي()1(.

ومنهــج البحــث فــكان املنهــج الوصفــي التحليــيل الــذي هيــدف إىل: )وصــف 
األشــياء أو الظواهــر أو األحــداث وبيــان العالقــات التــي تربــط بينهــا وتفســرها 

ووســائلها وحتليلهــا واخــذ العــربة منهــا وتوقــع تأثراهتــا املســتقبلية()2( .

امــا خطــة البحــث فكانــت مــن مطلبــن األول منهــا كان بعنــوان: األثــر القــرآين يف 
ــر القــرآين يف  ــوان: األث ــاين بعن ــة يف هنــج البالغــة، واملطلــب الث ــة الفردي ــادئ الرتبوي املب

املبــادئ الرتبويــة االجتاعيــة يف هنــج البالغــة، مــع خامتــة وقائمــة باملصــادر.

ونظــرًا لســعة مفهــوم الرتبيــة اإلســالمية وفروعهــا، فقــد قيــد الباحــث عنــوان بحثــه 
ــة  باملبــادئ الرتبويــة يف هنــج البالغــة)3(، وان قــد حــدد بعــض الباحثــن املبــادئ الرتبوي
ــرى باإلمــكان بحــال مــن  ــادئ)4(، ولكــن الباحــث ال ي يف هنــج البالغــة بمجموعــة مب
االحــوال اختــزال هــذه املبــادئ بعــدد معــن، وذلــك لتداخــل معانيهــا مــن جانــب ومــن 
جانــب آخــر تكاملهــا يف الغايــة، وإنــا كان هــذا البحــث هــو يف معــامل املبــادئ الرتبويــة 
ــاب البحــث عــى الباحثــن يف هنــج البالغــة يف هــذا  ــى ال ُيغلــق ب يف هنــج البالغــة، حت

املوضــوع ملــا يف كتــاب هنــج البالغــة مــن منهــل ال ينضــب.

أمــا مشــكلة البحــث: هنــاك اختــالٌف بــن املهتمــن بالقضايــا الرتبويــة حــول مفهوم 
ــراف  ــدد األط ــرًا لتع ــأن؛ نظ ــذا الش ــر يف ه ــات النظ ــدد اآلراء ووجه ــث تتع ــة حي الرتبي
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امُلشــاركة يف العمليــة الرتبويــة، واختــالف الزوايــا التــي ُينظــر مــن خالهلــا هلــذه العمليــة؛ 
واختــالف  والفلســفات،  والثقافــات،  واآلراء،  االجتاهــات،  اختــالف  عــن  فضــاًل 
ظــروف الزمــان، واملــكان، واجلوانــب التــي يتــم معاجلتهــا، ونحــو ذلــك مــن العوامــل 

األخــرى.

ومــع أن هــذا االختــالف يف حتديــد مفهــوم مبــادئ الرتبيــة ُيعــد أمــرًا مقبوالً - نســبّيًا 
- عنــد أصحــاب الفلســفات والنظريــات واألفــكار الرتبويــة البرشيــة؛ إال أنــه ينبغــي أالَّ 
يكــون كذلــك يف ميــدان الرتبيــة اإلســالمية، إذا نظرنــا إىل الدراســات الرتبويــة املعــارصة 
وجدنــا مفهــوم الرتبيــة اإلســالمية مل يكــن موضــع االتفــاق بــن الدارســن بعــد، ويمكــن 

إمجــال أغلــب املفاهيــم يف النقــاط اآلتيــة)5(:

انه منهج مقررات املواد اإلسالمية يف املدارس.. 1

انــه تاريــخ التعليــم، أو تاريــخ املؤسســات التعليميــة، أو تاريــخ أعــالم الفكــر . 2
ــالمية. ــوم اإلس ــم العل ــالمي انه تعلي ــامل اإلس ــي يف الع ــوي والتعليم الرتب

انــه نظــام تربــوي مســتقل؛ ومنبثــق مــن التوجيهــات والتعاليــم اإلســالمية . 3
األصيلــة، وخيتلــف عــن النظــم الرتبويــة األخــرى رشقيــًة كانــت أو غربيــة.

 ومــن املؤكــد أن معظــم هــذه املفاهيــم قــد حــرصت » مبــادئ الرتبيــة اإلســالمية » يف 
نطــاٍق ضيــٍق ال يتفــق مــع مــا ينبغــي أن يكــون عليــه هــذا املفهــوم مــن شــموليٍة واتســاع 
لــكل مــا هيــم اإلنســان يف حياتــه وبعد مماتــه؛ فهو مفهــوٌم ينظر إىل اإلنســان نظرًة شــموليًة 
لــكل جوانــب شــخصيته وأبعادهــا املختلفــة، وهــو مفهــوٌم ُيعنــى بجميــع مراحــل النمــو 
ــم  ــع، وهيت ــات املجتم ــرد وحاج ــب الف ــن مطال ــوازن ب ــوٌم ي ــو مفه ــان، وه ــد اإلنس عن
ــر إىل  ــه ُيش ــن أن ــاًل ع ــارض، فض ــايض واحل ــن امل ــم ب ــات، ويوائ ــراد والفئ ــع األف بجمي
نظــاٍم تربــوي ُمســتقٍل ومتكامــٍل، يمتــاز بإصولــه الثابتــة، ومناهجــه األصيلــة، وأهدافــه 
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ــزه  ــي مُتي ــه الســامية، ومؤسســاته املختلفــة، وأســاليبه املتنوعــة... الت الواضحــة، وغايات
عــن غــره، وتوســع دائرتــه لُيصبــح منهجــًا كامــاًل وشــاماًل جلميــع جمــاالت احليــاة.

وبكلمــة أن مفهــوم املبــادئ الرتبيــة اإلســالمية يتضــح يف كوهنــا أحــد فــروع علــم 
ــنة املعصــوم،  الرتبيــة الــذي يتميــز يف مصــادره الرشعيــة )املتمثلــة يف القــرآن الكريــم، وسُّ
ــوي  ــاٍم ترب ــى نظ ــوم ع ــة(، ويق ــة الدنيوي ــه )الديني ــن(؛ وغايات ــاء العامل ــراث العل وُت
ُمســتقل وُمتكامــل، ويعتمــد اعتــادًا كبــرًا عــى فقــه الواقــع، والبــد لــه مــن متخصصــن 
ــة  ــا الرتبوي ــة القضاي ــم معاجل ــى تت ــة؛ حت ــوم الرتبي ــة وعل ــوم الرشيع ــن عل ــون ب جيمع

ــه معاجلــًة إســالميًة صحيحــًة ومناســبًة لظــروف الزمــان واملــكان. املختلفــة مــن خالل

وأمــا منهــج البحــث فقــد اعتمــد املنهــج الوصفــي التحليــيل الــذي هيــدف إىل: 
بينهــا  تربــط  التــي  العالقــات  وبيــان  األحــداث  أو  الظواهــر  أو  األشــياء  )وصــف 
وتفســرها ووســائلها وحتليلهــا واخــذ العــربة منهــا وتوقــع تأثراهتــا املســتقبلية()6(.

وبــا ان املبــادئ الرتبويــة بخصــوص الفــرد: تعنــي عمليــة إحــداث تغيــر يف جســم 
املتعلــم وقدراتــه وتفكــره وعاداتــه وميولــه واجتاهاتــه وقيمــه أي يف شــخصيته بجملتهــا 

حتــى يصبــح بعدهــا اإلنســان يف حــال خيتلــف كثــرًا عــا كان عليــه مــن قبــل)7( .

ــاة املجتمــع الــذي  فضــاًل عــن أهنــا عمليــة اجتاعيــة؛ بمعنــى أهنــا تعــد صــورة حلي
ــدد  ــوره وحت ــوه وتط ــدى نم ــر اىل م ــي وتش ــره االجتاع ــس فك ــاره، تعك ــش يف إط تعي
ــراده)8(. ــها أف ــي يارس ــه الت ــددة االوج ــاط املتع ــوان النش ــه وأل ــه وطموح ــة تطلع درج

فهــي وســيلة املجتمــع لتغيــر واقعــه وترســيخ قواعــد االخــالق واملثــل العليــا بــن 
مكوناتــه وافــراده، وغايتهــا النهــوض باملجتمــع عــن طريــق هتذيــب الفــرد وتنميــه قــواه 

ومواهبــه مــن خــالل خــربات ومعــارف هلــا قيمتهــا االجتاعيــة الســامية. 
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ــرد واملجتمــع،  ــة بالف ــادئ الرتبوي ــة املب ولــذا كانــت خطــة البحــث يف ضــوء عالق
مــن مطلبــن األول بعنــوان: األثــر القــرآين يف املبــادئ الرتبويــة الفرديــة يف هنــج البالغــة، 
ــع  ــة، م ــج البالغ ــة يف هن ــة االجتاعي ــادئ الرتبوي ــرآين يف املب ــر الق ــوان: األث ــاين بعن والث

خامتــة وقائمــة باملصــادر، وعــى النحــو اآليت:

املطلب األول: األثر القرآني يف املبادئ الرتبوية الفردية يف نهج البالغة
ــَا ِهــَي   اإلمــام عــيل  شــديٌد فـــي حماســبة نفســه، حريــص عــى ترويضهــا: )َوإِنَّ
()9(، أو كــا يقــول  فـــي كتابه  ُضَهــا بِالتَّْقــَوى لَِتــْأيِتَ آِمنـَـًة َيــْوَم اخْلـَـْوِف اأْلَْكــرَبِ َنْفــِي َأُروِّ
إىل عثــان بــن حنيــف األنصــاري: )أَلَُروَضــنَّ َنْفــِي ِرَياَضــًة هَتِــشُّ َمَعَهــا إىَِل اْلُقــْرِص إَِذا 
َقــَدْرُت َعَلْيــِه َمْطُعومــًا، َوَتْقنـَـُع بِامْلِْلــِح َمْأُدومــًا َوأَلََدَعــنَّ ُمْقَلتـِـي َكَعــْنِ َمــاٍء َنَضــَب َمِعينَُهــا 
ــبَِها  ــْن ُعْش ــُة ِم بِيَض ــَبُع الرَّ َك؟ َوَتْش ــرْبُ ــا َفَت ــْن ِرْعِيَه ــاِئَمُة ِم ــُئ السَّ ــا َأمَتَْتِل ــَتْفِرَغًة ُدُموَعَه ُمْس
ــنَِن  ْت إذن َعْينُــُه إَِذا اْقَتــَدى َبْعــَد السِّ بِــَض؟ َوَيــْأُكُل َعــيِلٌّ ِمــْن َزاِدِه َفَيْهَجــَع؟ َقــرَّ َفرَتْ

ــِة()10(. ــاِئَمِة امْلَْرِعيَّ ــِة َوالسَّ ــِة اهْلَاِمَل ــِة بِاْلَبِهيَم امْلَُتَطاِوَل

، مغموســة  الربيضــة عنــد اإلمــام  النفــس لتزكــو عــى  فاألخــالق رياضــة 
بتقــوى اهلل ومراعــاة حقــوق املحرومــن واملظلومــن. فهــي غايــة الرمحــة وكاهلــا.

ــة القصــوى، حتــى نســب مــن غــزارة ُحْســِن  لــذا بلــغ اإلمــام  فـــي ذلــك الغاي
ــص  ــب، خي ــن اجلان ــق، ولِ ــِن اخلُُل ــي ُحْس ــة فـ ــذه الغاي ــع ه ــة، وكان م ــه إىل الدعاب ُخُلِق
ــه غلظــة وفظاظــة؛  ذلــك بــذوي الديــن واللــن. وأمــا مــن مل يكــن كذلــك، فــكان يولي

ــي هــذا املعنــى شــعرًا)11(: ــه قــال فـ ــه أن للتأديــب، حتــى روي عن

َجنْبــــــه ل  ألَن  ملَِــْن  ــديِدَألــن  ــٍب ش ــى كِل َصْع ــزو ع وأن

احلديــِدكــذا املــاس يعمل فيــه الرصاص ف  عامــل  أنــه  عــى 
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فــإن بــدا اإلمــام  حــادًا وشــديدًا فـــي تربيــة نفســه وحســاهبا وأتباعــه، فأنــه إنــا 
ــم  ــن، فالتقوي ــب الرمح ــن غض ــاًء م ــا؛ اتق ــعيه إىل حتقيقه ــة وس ــه الرمح ــن تلبُّس ــق م ينطل
املوضوعــي للــذات لــه اثــره الفّعــال يف متابعــة دخائــل النفــس وخوالــج القلــب واالفــادة 
ــع  ــه الشــخصية وارشــادها لتســمو يف مجي ــوازن بــن الطمــوح والواقــع يف توجي مــن الت
ــة  ــم الصاحل ــم والقي ــتحضار املفاهي ــد اس ــلوكية بع ــة والس ــة والعاطفي ــا الفكري مقوماهت
وتعميقهــا يف القلــب ومــن ثــم تقريرهــا يف واقــع احليــاة وقــد أكــدت التوجيهــات 
واإلرشــادات القيــام بتقييــم موضوعــي للــذات معرفــة النفــس ألنــه احلصــن الواقعــي 
ــل  ــداق االمث ــي املص ــس ه ــة النف ــليمة، وان معرف ــر الس ــات غ ــاء واملارس ــن األخط م
ــة  ــم املوضوعــي للــذات حيــث يقــول اإلمــام عــيل : )اعظــم احلكمــة معرف يف التقيي
اإلنســان نفســه()12(، ويف موضــع آخــر قــال : )افضــل احلكمــة معرفــة اإلنســان نفســه 

ــد قــدره()13(. ــه عن ووقوف

لــذا ســوف يكــون هــذا املطلــب عــن األثــر القــرآين يف املبــادئ الرتبويــة الفرديــة يف 
فكــر اإلمــام عــيل  ، وعــى النحــو اآليت:

أولً: مبــدأ الربيــة وفــق الفطــرة: لقــد جــاءت الفطــرة اإلنســانية عــى غــر خلــق اهلل 
تعــاىل مجيعــًا ومل يكــن وجودهــا بـ)كــن فيكــون(، وانــا جــاءت حاملــة ترشيــف اختصهــا 
ــه تعــاىل للمالئكــة حــن  ــًا مل يمنحــه لباقــي خلقــه، وذلــك يف قول ــه املــوىل  وتكري ب
.)14(ــاِجِديَن ــُه َس ــوا َل ــي َفَقُع ــْن ُروِح ــِه ِم ــُت فِي ْيُتُه َوَنَفْخ ــوَّ ــإَِذا َس ــق آدم  :))َف خل

فجــاءت الفطــرة اإلنســانية عــى أمجــل صــورة وأكــرم ترشيــف، إذ نفــخ مــن روحــه 
ســبحانه وهــذا مظهــر جــيل مــن مظاهــر التكريــم، وعنايتــه  بخلق اإلنســان وتســويته 

وأخــذ العهــد عليــه يف عــامل الــذر هــي أمــور كامنــة يف الفطــرة.

مــن اآليــة املتقدمــة وغرهــا يرتســخ لدينــا ان اهلل ســبحانه فاطــر الوجــود ومــن ثــم 
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ــه التكامــل الروحــي وســعادته،  ــا ُيصلــح حــال اإلنســان النفــي ويبلــغ ب هــو أعلــم ب
ــَي  ــمَّ َداِح ُه ــال: )اللَّ ــيل ، إذ ق ــام ع ــد اإلم ــده عن ــوي نج ــرآين الرتب ــر الق ــذا األث وه
ــا َشــِقيَِّها وَســِعيِدَها()15(،  اِت وَداِعــَم امْلَْســُموَكاِت - وَجابـِـَل اْلُقُلــوِب َعــَى فِْطَرهِتَ امْلَْدُحــوَّ
فالرجــوع اىل تعاليــم الســاء وااللتــزام هبــا يضمــن لنــا تربيــة ننــال هبــا الســعادة يف 

ــدي.   ــر االب ــو املص ــقاء ه ــه فالش ــن، وبخالف الداري

َتُهــْم َوَأْشــَهَدُهْم َعــَى  يَّ ــَك ِمــْن َبنـِـي َآَدَم ِمــْن ُظُهوِرِهــْم ُذرِّ قــال تعــاىل: َوإِْذ َأَخــَذ َربُّ
ــَذا  ــْن َه ــا َع ــا ُكنَّ ــِة إِنَّ ــْوَم اْلِقَياَم ــوا َي ــِهْدَنا َأْن َتُقوُل ــَى َش ــوا َب ــْم َقاُل ُك ــُت بَِربِّ ــِهْم َأَلْس َأْنُفِس
َغافِلـِـَن)16(. وقــد تباينــت آراء املفرسيــن يف فهــم اآليــة واخــذوا فيهــا مناحــي متعــددة، 
إال أن مــا ينســجم مــع فرضيــة البحــث هــو )أن املــراد مــن هــذا العــامل وهــذا العهــد هــو 
ــروج  ــد خ ــق، فعن ــن واخلل ــرة( والتكوي ــد الفط ــاءات(، و)عه ــتعداد )والكف ــامل االس ع
ــذرات  ــدو ال ــف ال تع ــم نط ــات، وه ــام األمه ــم إىل أرح ــالب آبائه ــن أص ــاء آدم م أبن
الصغــار، وهبهــم اهلل االســتعداد لتقبــل احلقيقــة التوحيديــة، وأودع ذلــك الــرس اإلهلــي 
ــم  ــم وأفكاره ــه يف عقوهل ــا أودع ــيل)...( ك ــاس داخ ــورة احس ــم بص ــم وفطرهت يف ذاهت

ــة بنفســها()17(. بشــكل حقيقــة واعي

فالفطــرة التــي انشــأنا اهلل ســبحانه عليهــا ســليمة مؤمنــة صاحلــة، وهــي هبــذا تربيــة 
اهلل لنــا، وان الصــالح املقــرتن هبــا هــو صــالح اصيــل وان االنحــراف هو الطــارئ عليها، 
جــراء غــواش الدنيــا والشــيطان الــذي حيــول عــن تذكــر ســالف نعــم اهلل يف تعريفــه ايانــا، 
وهــذا املعنــى نجــد جتلياتــه يف كالم اإلمــام عــيل  إذ قــال: )فبعــث فيهــم رســله وواتــر 
ــه()18(، وكل ذاك  ــي نعمت ــم من ــه، ويذكروه ــاق فطرت ــتأدوهم ميث ــاءه، ليس ــم أنبي إليه
ــه، إال أن  ــوذ علي ــى املأخ ــة ع ــون حج ــاق ال يك ــذ امليث ــم )ألن أخ ــة عليه ــًا للحج امتام

يكــون ذاكــرًا لــه، فيجــب أن نذكــر نحــن امليثــاق()19(.
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ــر ملــن ينحرفــون  ــه: )أمــا الرســاالت فتذكــر وحتذي ويؤكــد هــذا ســيد قطــب بقول
عــن فطرهتــم األوىل فيحتاجــون إىل التذكــر والتحذيــر، إن التوحيــد ميثــاق معقــود بــن 

فطــرة البــرش وخالــق البــرش منــذ كينونتهــم األوىل()20(.

ــًا ِب ــا َعاِرف ــا َواْنتَِهاِئَه يطــًا بُِحُدوِدَه ــا حُمِ ــَل اْبتَِداِئَه واهلل ســبحانه عــامل باألشــياء )َقْب
ــام  ــو إمت ــهاد ه ــذا االش ــن ه ــبحانه م ــل س ــذا جع ــع ه ــا)22(()23(، وم َقَراِئنَِها)21(َوَأْحنَاِئَه
احلجــة، وأن ال يقولــوا باالحتجــاج بآبائهــم، وأهنــم اقتــدوا هبــم، واهنــم كانــوا أطفــاالً 
ــهاد  ــكان اإلش ــرة، ف ــن الفط ــن ع ــم املنحرف ــرة آبائه ــون بجري ــم معذب ــون، واهن ال يعقل
دافعــًا لــكل تلــك االحتجاجــات والتعويــالت، يقــول الشــيخ الطــربيس يف تفســر 
رتكــم هبــذا لتواظبــوا عــى طاعتــي، وتشــكروا نعمتــي، وال تقولــوا:  اآليــة: )إين إنــا قرَّ
ــاًل عليــه،  ــا مــن قبــل، فنشــأنا عــى رشكهــم احتجاجــًا بالتقليــد، وتعوي إنــا أرشك آباؤن
أي فقــد قطعــت حجتكــم هــذه بــا قررتكــم بــه مــن معرفتــي، وأشــهدتكم عــى أنفســكم 

ــاي()24(.  ــم إي ــم بمعرفتك بإقرارك

2- مبــدأ الربيــة باليــان بــالل تعــاىل: اإليــان بــاهلل ســبحانه مبــدأ تربــوي ان صلــح 
ــه كل جوارحــه، فهــو إيــان بالغيــب احلــارض يف وجــدان  يف نفــس اإلنســان صلُحــت ب
اإلنســان واملنعكــس يف ســلوكياته اليوميــة، فمعرفــة اهلل تعــاىل حتتــاج اىل إيــان بالبصــرة، 

يقــول اإلمــام عــيل : )احلمــد هلل املعــروف مــن غــر رؤيــة()25(.

ــَو  ــْدِرُك اأْلَْبَصــاَر َوُه ــَو ُي ــُه اأْلَْبَصــاُر َوُه ــه ســبحانه: َل ُتْدِرُك وهــذا مصــداق قول
ٍء َعلِيــٌم)27(، وقولــه تعــاىل: إِنَّ  بـِـُر)26(، وقولــه تعــاىل: َوُهــَو بـِـُكلِّ َشْ اللَّطِيــُف اخْلَ
ــه تعــاىل:  ــٌط)29(، وقول ي ــوَن حُمِ ــَا َيْعَمُل ــه تعــاىل: إِنَّ اللََّ بِ ــٌم)28(، وقول ــٌع َعلِي اللََّ َواِس
ــة الغيبيــة يف نفــس اإلنســان جتعلــه يف  ــَهاَدِة)30(، فاستشــعار الرقاب ــِب َوالشَّ ــاِلُ اْلَغْي َع
حــذر دائــم ســواء بحضــوره يف املجتمــع أو يف خلواتــه مــع نفســه، ألن الرقيــب هــو اهلل 
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ســبحانه املحيــط بــكل شــئ والقــادر املطلــق عــى كل شــئ، وهــو عنــده الغيــب شــهادة، 
ــدرة اهلل  ــف ق ــو يص ــيل  وه ــام ع ــر اإلم ــح يف فك ــوي يتض ــرآين الرتب ــر الق ــذا األث وه
ســبحانه املطلقــة، إذ يقــول: )كل شــئ خاشــع لــه، وكل شــئ قائــم بــه، ِغنــى كل فقــر، 
وعــز كل ذليــل، وقــوة كل ضعيــف، ومفــزع كل ملهــوف، مــن تكلــم ســمع نطقــه، ومــن 
ســكت علــم رسه، ومــن عــاش فعليــه رزقــه، ومــن مــات فإليــه منقلبــه،..، وكل غيــب 

عنــدك شــهادة، انــت األبــد ال أمــد لــك()31(.

ــال  ــتلزمان ك ــاران يس ــذان االعتب ــهادة ه ــدك ش ــب عن ــال: )وكّل غي ــه  ق فكأّن
علمــه وإحاطتــه بجميــع املعلومــات، ومّلــا كانــت نســبة علمــه تعــاىل إىل املعلومــات 
عــى ســواء ال جــرم اســتوى بالنســبة إليــه الــرّس والعالنيــة، وأيضــا فــإّن الــرّس والغيــب 
ــة بحجــب  ــه وهــى القلــوب املحجوب ــه وغائــب عن ــاس إىل خمفــّى عن ــا يطلقــان بالقي إّن
ــكان احلاكــم  ــان اإلم ــا نقص ــتويل عليه ــة واألرواح املس ــات البدنّي ــتار اهليئ ــة وأس الطبيع
عليهــا بجهــل أحــوال مــا هــو أكمــل منهــا، وكّل ذلــك ممـّـا تنــّزه قــدس الصانــع عنــه()32(.

ــارضة  ــون ح ــوف تك ــا س ــاة الدني ــها يف احلي ــي نارس ــال الت ــم ان كل األع ــن ث وم
ــاة األخــرى، وان اهلل تعــاىل ســيجزي العبــد هبــا، وهــو الواضــح يف قولــه  ــا يف احلي أمامن
ــْم َتْعَمُلــوَن)33(، فَمــن  ــَا ُكنُْت ــَهاَدِة َفُينَبُِّئُكــْم بِ ــِب َوالشَّ وَن إىَِل َعــاِلِ اْلَغْي دُّ تعــاىل: َوَســُرَ
آمــن بغيــب اهلل ســبحانه ســتكون أعالــه عــى وفــق مــا اراد اهلل منــه مــن تعاليــم الســاء 
ويمنــع النفــس مــن ان تنجــر وراء هواهــا راكبــة مــوج اخلطايــا والظلــم، فاآليــة تنــدب 
)النــاس اىل مراقبــة أعاهلــم بتذكرهــم أن ألعاهلــم مــن خــر أو رش حقائــق غــر مســتورة 
بســرت، إن هلــا رقبــاء شــهداء ســيطلعون عليهــا ويــرون حقائقها وهم رســول اهلل وشــهداء 
األعــال مــن املؤمنــن واهلل مــن ورائهــم حميــط فهــو تعــاىل يراهــا وهــم يروهنــا، ثــم إن اهلل 

ســبحانه سيكشــف عنهــا الغطــاء يــوم القيامــة للعاملــن أنفســهم()34(.
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وهبــذه املراقبــة التــي يستشــعرها اإلنســان تكــون الرتبيــة الناجحــة ومــن ثــم تســمو 
نفســه يف تربيــٍة ســليمة مــن آفــات النفــاق ويكــون رسه كعالنيتــه مــع اهلل ســبحانه الــذي 
ــا اعتباطــًا وال هلــوًا، فيكــون اإلنســان حماســبًا لنفســه عــى الــدوام خشــية لــذاك  مل خيلقن
ــول  ــد ق ــه عن ــوي نلحظ ــى الرتب ــذا املعن ــة، وه ــه االرسار عالني ــون في ــذي تك ــوم ال الي
اإلمــام عــيل : )عبــاد اهلل زنــوا أنفســكم مــن قبــل أن توزنــوا، وحاســبوها مــن قبــل أن 
حتاســبوا()35(، وذلــك ان اهلل ســبحانه مل خيلقنــا إال لنكــون بــه معتصمــن وإليــه الجئــن، 
فــكان قريــب مدبــر لألمــور، قــال تعــاىل: َوإَِذا َســَأَلَك ِعَبــاِدي َعنِّــي َفــإِنِّ َقِريــٌب ُأِجيــُب 
ُهــْم َيْرُشــُدوَن)36(،  وقــال تعــاىل:  اِع إَِذا َدَعــاِن َفْلَيْســَتِجيُبوا ِل َوْلُيْؤِمنـُـوا ِب َلَعلَّ َدْعــَوَة الــدَّ

.)37(يــٌب إِنَّ َربِّ َقِريــٌب جُمِ

ــه آيــات الذكــر احلكيــم تشــعرنا باللطــف  وهــذا القــرب اإلهلــي الــذي نصــت علي
اإلهلــي والتــودد مــن اهلل ســبحانه لعبــاده، إذ القــرب هنــا )مســتعار للرأفة واإلكــرام()38(، 
الرأفــة التــي متلــئ كل جوانــب احليــاة، واإلكــرام الــذي ال يقــف عنــد حــد وقــدر معــن، 
رأفــة وإكرامــًا مــن اهلل ســبحانه لعبــاده وانــه معهــم يف كل مــكان وزمــان، قريــب 
بإحســانه ولطفــه قريــب بدفــع البــالء قريــب يف اســتجابة الدعــاء، قريــب حيــث ال تشــتبه 
عليــه األصــوات وااللــوان، قريــب مــن القلــوب التــي ختاجلهــا إنســانيتها اجتــاه اإلنســان 
اآلخــر، وانــه ســبحانه هلــذا خلقنــا وهبــذا امتحننــا ويف هــذا تكــون تربيتنــا وتزكيــة 

ــا مهمــاًل ولكــن كلشــئ عنــده بقــدر معلــوم.  لنفوســنا، ومل يرتكن

وهــذا املعنــى الرتبــوي نلحظــه يف فكــر اإلمــام عــيل ، إذ يقــول: )واعلمــوا 
ــًا، ومل يرســلكم مهــاًل، علــم مبلــغ نعمــه عليكــم، وأحــى  عبــاد اهلل أنــه مل خيلقكــم عبث
ــم  ــا قطعك ــتمنحوه، ف ــه واس ــوا إلي ــتنجحوه، واطلب ــتفتحوه واس ــم، فاس ــانه إليك إحس
عنــه حجــاب، وال أغلــق عنكــم دونــه بــاب، وإنــه لبــكل مــكان، ويف كل حــن وأوان، 
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ــاء وال يســتنفده ســائل، وال  ومــع كل إنــس وجــان، ال يثلمــه العطــاء، وال ينقصــه احلب
يســتقصيه نائــل، وال يلويــه شــخص عــن شــخص، وال يلهيــه صــوت عــن صــوت، وال 
حتجــزه هبــة عــن ســلب، وال يشــغله، غضــب عــن رمحــة، وال توهلــه رمحــة عــن عقــاب، 
وال جينــه البطــون عــن الظهــور، وال يقطعــه الظهــور عــن البطــون، قــرب فنــأى، وعــال 

ــا، وظهــر فبطــن، وبطــن فعلــن..()39(. فدن

ــة عــن  3- مبــدأ التقــوى: فــإذا ايقــن اإلنســان ان أعالــه وكل ســلوكياته غــر خمفي
عــامل الغيــب ســبحانه، يكــون عندهــا اإليــان، اإليــان الــذي يركــن لــه اإلنســان يف تطوير 

ذاتــه، ألنــه ارتبــط باملطلــق، وأوىل مظاهــر هــذا اإليــان هــي التقــوى.

ومفهــوم التقــوى ومعناهــا أن جيعــل املــرء بينــه وبــن مــا خيافــه وحيــذره وقايــة حتــول 
دون مغبتــه، وتقــوى اهلل تكــون الطاعــة واجتنــاب املعصيــة، وال أدل عــى حــب اهلل تقــواه 
ــا الَِّذيَن  َ مــن ذكرهــا وتكرارهــا يف غــر آيــة من ســور القــرآن الكريــم؛ قال تعــاىل: ﴿ َيــا َأيُّ
ــَد  ــَن ِعنْ ــٍد﴾)40(، وقــال تعــاىل: إِنَّ لِْلُمتَِّق ــْت لَِغ َم ــا َقدَّ ــٌس َم ــْر َنْف ــوا اللََّ َوْلَتنُْظ ُق ــوا اتَّ آَمنُ
ــوِن  ُق ــَوى َواتَّ اِد التَّْق ــإِنَّ َخــْرَ الــزَّ ُدوا َف ــَزوَّ ــِم)41(، وقــال أيضــًا: ﴿ َوَت ــاِت النَِّعي ــْم َجنَّ ِ َرهبِّ
َيــا ُأوِل اأْلَْلَبــاِب﴾)42(، فالقــرآن الكريــم ال جيعــل مــن التقــوى أداة لتجنــب مــا هنــى اهلل 
عنــه، أو وســيلة لعمــل الواجبــات يف الدنيــا، بــل ان الرتبيــة القرآنيــة جتعــل مــن اإلنســان 
املتقــي حمبــوب ملــن أحّبــه وتعّلقــت ارادتــه بــإرادة حبيبــه، وان الــذي ال يتقــي فيــا اراده 
منــه احلبيــب هــو إنســان خمالــف ملبــدأ احلــب والطاعــة، وان الرتمجــة احلقيقــة هلــذا احلــب 
هــو لــزوم تقــوى اهلل ســبحانه فيــا أراد وفيــا هنــى ومــن ثــم احلــراك االجتاعــي وعــدم 
ــذي  ــاد ال ــس والفس ــوى النف ــق ه ــا مزال ــوى جينبن ــل بالتق ــة، وان العم ــزواء والعزل االن
تظهــر آثــاره يف الداريــن، فاإلنســان املتقــي لــه مــن الســات مــا تقربــه مــن اهلل ســبحانه، 
وهــو هبــذا ال يســتوي مــع َمــن مل جيعــل للتقــوى نصيبــًا يف حراكــه اليومــي، وإن )طريقــة 
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القــرآن الكريــم يف الكشــف عــن احلقائــق، وإســتخالص املواقــف، تكــون مــن خــالل 
عمليــة مقارنــة يعرضهــا اهلل ســبحانه يف اآليــات الكريمــة، وهــذا األُســلوب مؤّثــر جــّدًا 

مــن الناحيــة الرتبويــة()43(.

  فالتقــوى هبــذا املفهــوم القــرآين هــي طاعــة نابعــة مــن قلــب اإلنســان مرتمجــة عــى 
جوارحــه ويف ســلوكياته اليوميــة مــع نفســه ومــع املجتمــع، وهــذا األثــر الرتبــوي القــرآين 
نلحظــه يف هنــج البالغــة إذ ان التقــوى يف هنــج البالغــة ليســت اخلــوف وجتنــب النــاس 
ــى  ــر مرت ــب تعب ــيل  - حس ــام ع ــر اإلم ــي يف فك ــل ه ــع ب ــن املجتم ــزواء ع واالن
ة روحيِّــة تتوّلــد لإلنســان مــن التمريــن العمــيل الــذي حيصــل مــن احلــذر  مطهــري – )قــوَّ
ــعر  ــن أش ــول: )فم ــيل  يق ــام ع ــظ اإلم ــوب()44(، فنلح ــن الذن ــي م ــول واملنطق املعق
التقــوى قلبــه بــرز مهلــه)45( وفــاز عملــه، فاهتبلــوا هبلهــا، واعملــوا للجنــة عملهــا()46(، 
ويف مــكان آخــر مــن النهــج يقــول : )أال وإن التقــوى مطايــا ذلــل محــل عليهــا أهلهــا 
وأعطــوا أزمتهــا فأوردهتــم اجلنــة()47(، فنفهــم مــن هــذا القــول ان الرتبيــة بمبــدأ التقــوى 

وترويــض النفــس هــو ســفينة نجــاة يف الــدار الدنيــا، وان عاقبتهــا دار النعيــم املقيــم.

وان اهلل ســبحانه رفــع أهــل التقــوى يف الداريــن، وجعــل احلُســنى للمتقــن، فقــال 
 ،)49(ــَآٍب ْســَن َم ــَن حَلُ ــَن)48(، وقــال تعــاىل: َوإِنَّ لِْلُمتَِّق ــُة لِْلُمتَِّق ســبحانه: َواْلَعاِقَب
ــة  ــدأ الرتبي ــا، فمب ــاة الدني وهــذا مــدح عظيــم مــن اهلل ســبحانه وبشــارة للمتقــن يف احلي
ــة احلســنة واملرجــع األفضــل، إذ حتــّدد عظمــة  ــد العاقب ــر )يف حتدي ــه دور كب بالتقــوى ل
النهايــة مــن خــالل اســتقامة البدايــة()50(، ومــن ثــم كان علينــا لزامــًا ان ُنكــرم مــن أكــرم 
ــن،  ــع املتق ــي م ــا يف التعاط ــة لن ــذه تربي ــم، وه ــج قوي ــى منه ــا ع ــوى ورباه ــه بالتق نفس
يقــول اإلمــام عــيل : )وال تضعــوا مــن رفعتــه التقــوى، وال ترفعــوا مــن رفعتــه 
الدنيــا()51(، فامليــزان الوحيــد يف تقييــم النــاس وبيــان فضلهــم هــو ميــزان التقــوى، 
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والتســابق والفخــر منــوط بلوائهــا الــذي جيــب ان يقــف اجلميــع حتتــه، وهــذا أثــر آخــر 
مــن آثــار الرتبيــة القرآنيــة يف فكــر اإلمــام عــيل  نلحظــه يف هنــج البالغــة، ومصداقــه 
ــه  ــذي رفع ــو )ال ــواء ه ــذا الل ــْم)52(، فه ــَد اللَِّ َأْتَقاُك ــْم ِعنْ ــاىل: إِنَّ َأْكَرَمُك ــه تع يف قول
اإلســالم لينقــذ البرشيــة مــن عقابيــل العصبيــة للجنــس، والعصبيــة لــألرض، والعصبيــة 
للقبيلــة، والعصبيــة للبيــت، وكلهــا مــن اجلاهليــة وإليهــا، تتزيــا بشــتى األزيــاء، وتســمى 
بشــتى األســاء، وكلهــا جاهليــة عاريــة مــن اإلســالم!()53(، ومــن ثــم ال رايــة للوطنيــة، 
ــن  ــة وم ــات باطل ــا راي ــس، فكله ــة للجن ــت، وال راي ــة للبي ــة، وال راي ــة للقومي وال راي

ــة ال يعرفهــا اإلســالم.   ــع البــرش واألهــواء الضال صن

ــم  ــك اوعده ــة، كذل ــوم القيام ــرشى ي ــى والب ــن الزلف ــاىل املتق ــد اهلل تع ــا وع وك
 ،)54(ــا ــُه خَمَْرًج ــْل َل َع ــِق اللََّ َيْ ــْن َيتَّ ــال تعــاىل: َوَم ــا باألمــان مــن رش فتنهــا، ق يف الدني
فهــذا الوعــد اإلهلــي للمتقــن بــان هيدهيــم ســبل الرشــاد، وهــذا الرتغيــب الربــاين لعبــاده 
ــه  ــه مــن يتــق اهلل جيعــل ل املتقــن نلحظــه يف فكــر اإلمــام عــيل  إذ قــال: )واعلمــوا أن
خمرجــًا مــن الفتــن ونــورًا مــن الظلــم، وخيلــده فيــا اشــتهت نفســه، وينزلــه منــزل الكرامة 
عنــده()55(، ومعنــى كالمــه  إن )مــن يتــق اهلل يأمــن يف الدنيــا مــن رش الفتــن، ولــه يف 
ــة  ــن واملالئك ــاء والصاحل ــة األنبي ــن يف صحب ــذ األع ــس وتل ــتهي األنف ــا تش ــرة م اآلخ
املقربــن()56(، فالصــالح يف الداريــن رهــن بمبــدأ الرتبيــة بالتقــوى، التقــوى التــي يكــون 

اإلنســان فيهــا بحــراك دائــم ورياضــة مســتمرة، تربيــة متجــددة مــع املواقــف.

هــد: اتَّفــق العلــاء واحلكــاء عــى علــوِّ مكانــة الزهــد، ورَشف  4- مبــدأ الربيــة بالزُّ
ــم،  ــت عباراهت ع ــرًا، وتنوَّ ــًا كث ــة اختالف ــه الرشعيَّ ــوا يف حقيقتِ ــم اختلف ــَد أهن ــه؛ َبْي مقام
وقــد يصــل هــذا االختــالُف إىل التغايــر، وال يعنينــا يف هــذا املقــام اســتعراض آراء أهــل 
االخــالق يف مفهــوم الزهــد، ولكــن الــذي ننشــده بيــان هــذا املبــدأ الرتبــوي يف القــرآن 
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الكريــم وأثــره يف فكــر اإلمــام عــيل  يف هنــج البالغــة، وكيــف يســمو بنفــس اإلنســان، 
يقــول اإلمــام عــيل : )الزهــد كلــه بــن كلمتــن مــن القــرآن، قــال اهلل ســبحانه: 
لَِكــْي َل َتْأَســْوا َعــَى َمــا َفاَتُكــْم َوَل َتْفَرُحــوا بِــَا َآَتاُكــْم)57(، ومــن مل يــأس عــى 

املــايض ومل يفــرح بــاآليت فقــد أخــذ الزهــد بطرفيــه()58(.

ــا  ــا عــدم احلــزن عــى مــا فــات منهــا وعــدم الفــرح ب ــة يف الّدني ودليــل عــدم الرغب
ــا وفقداهنــا، وهــذا تعريــض عــى مــن  ــد الزاهــد وجــدان الدني ــأيت منهــا، فيســاوي عن ي
تظاهــر بالزهــد بــرتك العمــل ولبــس اخلشــن، يقــول الشــيخ حممــد جــواد مغنيــه: )لزهــد 
ــول األوىل: ال  ــح، تق ــة واض ــة الكريم ــن يف اآلي ــى الكلمت ــور، ومعن ــا بامليس ــو الرض ه
ــت ال يتــالىف بالعــربة،  ــة: ال تفرحــوا بموجــود، ألن الفائ ــوا ملفقــود، وتقــول الثاني حتزن
ــال آخــر: ال أقــول لــيء  ــم. وق ــم قدي ــر حكي واآليت ال يســتدام باحلــربة عــى حــد تعب

ــه كان()59(. ــن: ليت ــيء مل يك ــن، أو ل ــه مل يك كان: ليت

ــم ال  ــن ث ــا، وم ــة الدني ــان حقيق ــة اإلنس ــن معرف ــع م ــي ناب ــكاس نف ــد انع والزه
ــة نفســية أكــرب يف جتلياهتــا  ــل هــو تربي ــزي، ب ــاس وال يكــون الزهــد شــعارًا خاصــًا باللب
ــيل  ــام ع ــول اإلم ــلوكية، يق ــة س ــو تربي ــد، ه ــي الزه ــه ُمدع ــي يرتدي ــر خارج ــن مظه م
: )أفضــل الزهــد إخفــاء الزهــد()60(، إذ أّن الزهــد ليــس مظهــرًا رخيصــًا يتلّبــس بــه 
اإلنســان وابتعــادًا عــن املعطيــات الطّيبــة مــن أنعــم اهلل عليــه بــه، وإّنــا هــو مبــدأ تربــوي 
وانفصــال نفــي عــن عوامــل الفتنــة، وأســباب التعّلــق بمغريــات الدنيــا والركــون إليهــا 

عــى حســاب اآلخــرة.

ــع بعضهــا إىل بعــض، كقــول  ــم إذا مُجِ ــن نصــوص القــرآن الكري ــا ُيفهــم ِم  هــذا م

ــْن  ــَرِة ِم ــُه ِف اآْلِخ ــا َل ــا َوَم ْنَي ــا ِف الدُّ ــا آتِنَ نَ ــوُل َربَّ ــْن َيُق ــاِس َم ــَن النَّ ــبحانه: ﴿َفِم ــقِّ س احل
ــَذاَب  ــا َع ــنًَة َوِقنَ ــَرِة َحَس ــنًَة َوِف اآْلِخ ــا َحَس ْنَي ــا ِف الدُّ ــا آتِنَ نَ ــوُل َربَّ ــْن َيُق ــْم َم َخاَلٍق ، َوِمنُْه
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َســاِب﴾)61(، فآيــات القــرآن  يــُع احْلِ ـا َكَســُبوا َواللَُّ َسِ ّـَ ــْم َنِصيــٌب ِم النَّاِر * ُأوَلئِــَك َلُ
الكريــم تــريب اإلنســان عــى التعلــق برضــا اهلل، وتكــون أعالــه عــى هنــج تعاليــم الديــن 
القويــم، فهــذا الزهــد احلقيقــي عــن املعــايص، وان الــدار اآلخــرة هــي دار القــرار، وَمــن 
النقيــض اآلخــر مــن النــاس )يريــد الدنيــا فــال يذكــر غرهــا وال نصيــب لــه يف اآلخــرة، 
ومنهــم مــن        يريــد مــا عنــد اهلل ممــا يرتضيــه لــه ولــه نصيــب مــن اآلخــرة واهلل رسيــع 

احلســاب يــرسع يف حســاب مــا يريــده عبــده فيعطيــه كــا يريــد()62(. 

ْنَيــا َحَســنًَة َوِف اآْلِخــَرِة َحَســنًَة َوِقنَــا  نَــا آتِنَــا ِف الدُّ ولتتمــة املوضــوع هنــا ان آيــة: َربَّ
َعــَذاَب النَّاِرمطلقــة، وهلــا مصاديــق ومــن مصاديــق هــذه اآليــة نذكــر مــا ذكــره مجلــة 
ــا املــرأة الصاحلــة  مــن املفرسيــن مــن قــول لإلمــام عــيل )، إذ قــال: )احلســنة يف الدني
ويف اآلخــرة احلــوراء، وعــذاب النــار امــرأة الســوء()63(، ويمكــن توجيــه هــذا احلديــث 
ــات،  ــد مــن الرواي ــا مزرعــة اآلخــرة كــا نصــت العدي ــام، هــو ان الدني ــه املق ــا يقتضي ب
وان املــرأة الصاحلــة يف الدنيــا عــون للــزوج عــى اجتنــاب املعــايص والزهــد عــن حرامهــا 

وتذكــره باآلخــرة والنعيــم املقيــم فيهــا. 

فلمبــدأ الزهــد أثــر تربــوي يف فكــر اإلمــام عــيل  ال ختفــى آثــاره عــى املســلمن، 
وقــد اشــار الدكتــور كامــل مصطفــى الشــيبي)64( إىل ذلــك حــن ربــط بــن التشــيع لعــيل 
 ورغبــة الفئــة املســتضعفة باحلفــاظ عــى مبــادئ اإلســالم بــا يمثلــه اإلمــام  مــن 
  ــن يــارس حيتفــي باإلمــام زهــد وعفــة وقــوة وإيــان وهلــذا نلحــظ الصحــايب عــار ب
ــذي  ــي ال ــأل املك ــة امل ــال زين ــا كان امل ــرار ك ــة االب ــد زين ــل الزه ــدًا، وجيع ــه كان زاه ألن
ــًا عــن النبــي = انــه قــال يف اإلمــام عــيل : )يــا  حاربــه اإلســالم، فــروي عــارًا حديث
عــيل، إن اهلل قــد زينــك بزينــة مل يزيــن العبــاد بزينــة أحــب إليــه منهــا، هــي زينــة األبــرار 
ــا  ــرزأ الدني ــيئًا، وال ت ــا ش ــن الدني ــرزأ م ــك ال ت ــا، جعل ــد يف الدني ــاىل، الزه ــد اهلل تع عن
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منــك شــيئًا، ووهــب لــك حــب املســاكن، فجعلــك تــرىض هبــم أتباعــًا، ويرضــون بــك 
إمامــًا()65(.

ــدأ الرتبــوي عنــد صحــايب آخــر مــن تالمــذة اإلمــام  وهــو  كــا نلحــظ هــذا املب
ــراء  ــى ث ــام ع ــاري يف الش ــو ذر الغف ــرتض أب ــاري، إذ اع ــو ذر الغف ــل اب ــايب اجللي الصح
معاويــة مــربزًا اجتاهــه يف الزهــد، فقــال عندمــا رأى قــرص اخلــرضاء بدمشــق: )يامعاويــة 
إن كانــت هــذه الــدار مــن مــال اهلل فهــي اخليانــة، وإن كانــت مــن مالــك فهــذا االرساف، 

فســكت معاويــة()66(.

ومــن هنــا تــأيت أمهيــة هــذا املبــدأ الرتبــوي وهــو يتســع يف شــعاع أثــره مــن النفــس 
اىل حميطهــا وجمتمعهــا، مــن دون ان يكــون غايتــه ترويــض النفــس وامليــول اىل الســكون 
واالنشــغال بخلجــات النفــس ويف قوقعتهــا، فنــراه يــربز يف معارضــة الظاملــن وُيرتجــم 

اىل عمــل حركــي يف حيــاة الفــرد واملجتمــع.

وكذلــك هــي ســائر املبــادئ الرتبويــة املتقدمــة فاملنهــج القــرآين ونصــوص املعصــوم 
ــة يف  ــلمة ثابت ــخصية مس ــا ش ــي لن ــا لُتنم ــذر فيه ــس وتتج ــيخها يف النف ــد يف ترس تتعاض
ــن  ــان واليق ــوال ذاك اإلي ــاىل، ول ــلة يف ذات اهلل تع ــدائد مستبس ــة يف الش ــا حازم مبادئه
فيهــا ملــا كان هلــذه املبــادئ الرتبويــة ان نجــد اثرهــا يف حيــاة الفــرد اخلاصــة ناهيــك عــن 
أثرهــا املرجــو يف احليــاة االجتاعيــة، كــا ســوف نلحــظ أثــر املبــادئ يف ُبعدهــا االجتاعــي 

يف حنايــا املطلــب الثــاين.

املطلب الثاني: األثر القرآني يف املبادئ الرتبوية االجتماعية يف نهج البالغة
مــن أهــم املجــاالت التــي ُعنــي ببنائهــا القــرآن الكريــم ونصــوص املعصــوم املجــال 
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االجتاعــي، وهــو جمــال لــه أمهيتــه البالغــة يف عمليــة الرتبيــة، ولــذا أعطــاه اإلســالم حقــه 
مــن العنايــة، وحظــه مــن االهتــام، واإلســالم ديــن اجتاعــي وليــس دينــًا فرديــًا، وهــو 

يقــوي روح التعايــش اجلاعــي يف حــس األفــراد بشــتى الصــور واألســاليب.

وقــد حلظنــا يف املطلــب األول أمهيــة الرتبيــة الفرديــة لإلنســان يف ضــوء فكــر اإلمــام 
عــيل  وأثرهــا القــرآين، وان أول مــا ينمــى عنــد اإلنســان وهيــذب هــو نفســه، ومــن ثــم 
االنتقــال اىل الرتبيــة يف ُبعدهــا اآلخــر وهــو املجتمــع، فال بد مــن أن ترتبط الرتبيــة الفردية 
بالرتبيــة االجتاعيــة، فهــي نتيجــة هلــا، ملــا هلــا مــن الشــأن يف تقويــة العالقــات االجتاعيــة 
بــن أفــراد األمــة كاملحبــة واإلخــاء واإليثــار، وأمــر بالتعــاون عــى الــرب والتقــوى، ودعــا 
اىل توحيــد الكلمــة ومجــع الصــف، كــا دعــا اىل الرتاحــم والتســامح جاعــاًل مــن اإلنســان 
ــه  ــة بروحــه، وحتقيــق حاجات ــارة تفكــره، والعناي عنــرصًا فاعــاًل ال منفعــاًل، وذلــك بإث
ــتوحش أو  ــر مس ــًا غ ــًا، مؤتلف ــًا ناجح ــرصًا اجتاعي ــه عن ــي جتعل ــية الت ــة والنفس العلمّي
مبغوضــًا، فيكــون حركيــًا ســواء بشــخصه أو بذكــراه يف املجتمــع، وهــذا مــا عنــاه اإلمــام 
عــيل  يف فكــره حــن قــال: )خالطــوا النــاس خمالطــة ان متــم معهــا بكــوا عليكــم، وان 
ــادئ  ــق املب ــب، وف ــذا املطل ــه يف ه ــاول بيان ــوف نح ــا س ــذا م ــم(، وه ــوا اليك ــتم حن عش

الرتبويــة اآلتيــة:

أواًل: الرتبية مببدأ االستخالف )احلكومة(:

 وهــذا املبــدأ الرتبــوي يقــوم عــى أســاس عظيــم مفــاده ان اإلنســان مل خُيلــق عبثــًا، 
وان عليــه رســالة كبــرة يف وجــوده عــى األرض جيــب ان يبلغهــا، منهــا عــارة األرض 
ــٌل ِف اأْلَْرِض  ــِة إِنِّ َجاِع ــَك لِْلَماَلئَِك ــاَل َربُّ وتطبيــق تعاليــم الســاء، قــال تعــاىل: َوإِْذ َق

ــأيت)68(: ــا ي ــه ب ــة ومهات ــان اخلليف ــف اإلنس ــال وظائ ــتطيع امج ــًة)67(، ونس َخلِيَف

للحــرث، . 1 اســتصالحها واعدادهــا  عــارة األرض: وتعنــي عــارة األرض 
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ــذه  ــت ه ــقة، وان كان ــارات الباس ــاهقة والع ــور الش ــا بالقص ــي بناءه وال تعن
ــًا، لكــن عــارة األرض تشــمل أيضــًا اصــالح نفــوس أهلهــا وهدايتهــم  ضمن

ــة. ــر واهلداي ــالك اخل اىل مس

العدالــة: مــن الوظائــف األساســية لإلنســان، امضــاء منهــج العــدل، فقــد . 2
خاطــب اهلل تعــاىل اإلنســان بــان حيكــم بالعــدل منصفــًا بنــي جنســه مــن نفســه، 

ــرب واخلــر.. ــًا عــن املنكــر، وغرهــا مــن أعــال ال ــرًا باملعــروف ناهي ام

العبــادة )املعرفــة(: ان عبــادة اهلل تعــاىل أو معرفتــه هــي الوظيفــة األساســية . 3
لإلنســان، واملعرفــة هــي الســبيل الوحيــد للوصــول اىل احلقائــق املجهولــة، 

واالرسار اخلفيــة التــي تســر هــذا الكــون..

 نعــم ظهــرت آثــار اإلنســان اخلليفــة يف هــذه )اخلالفــة عــى األرض ونحــن نشــاهد 
ــدع،  ــن ويبت ــو يتفنّ ــواء، فه ــر واهل ــرّب والبح ــات، ويف ال ــدن والنب ــه يف املع ــب صنع عجائ
ــهال،  ــزن س ــل احل ــكل األرض فجع ــّر ش ــى غ ــل، حت ــّد ويعم ــرتع وجي ــف وخي ويكتش
واملاحــل خصبــًا، واخلــراب عمرانــًا، والــرباري بحــارًا أو خلجانــًا، ووّلــد بالتلقيــح 
ــا اهلل  ــي أراده ــة الت ــة القرآني ــاين الرتبوي ــذه املع ــن ..()69(، وه ــات مل تك ــن النب ــًا م أزواج
  يف هنــج البالغــة، إذ يقــول  ســبحانه مــن اإلنســان نلحظهــا يف فكــر اإلمــام عــيل
ــة ليعمــر أرضــه بنســله وليقيــم احلجــة  - بعــد كالم عــن آدم -: )فأهبطــه بعــد التوب
بــه عــى عبــاده..()70(، وهنــا اإلمــام  يوضــح املهــام ذاهتــا التــي كّلــف اهلل ســبحانه هبــا 
خليفتــه، مــن عــارة األرض بــكل مــا حتمــل كلمــة عــارة مــن معنــى ويف كل املجــاالت 
املاديــة منهــا أو املعنويــة، وان هــذا االســتخالف ُتبنــى روابطــه بن اإلنســان وأخيــه، ومن 
ثــم تكــون عالقــة اإلنســان باملجتمــع، وهبــذا يكــون اإلعــداد والرتبيــة املســبقة واآلنيــة 
لإلنســان يف ســلوكياته وتفكــره ملــا فيــه صــالح األرض ومــن ابــرز مصاديــق الصــالح 
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لــألرض هــو صــالح اإلنســان مــع جمتمعــه فــكل نفــع وأعــار لــألرض هــو نفــع وأعــار 
للفــرد اآلخــر وهــذا اســمى معــاين األعــار.

وهــذا املعنــى الرتبــوي املجتمعــي يف االســتخالف وإقامــة احلكومــة العادلــة التــي 
تســوس النــاس باحلــق بعيــدًا عــن اهلــوى، يتضــح أكثــر يف خطــاب اهلل تعــاىل لنبيــه داود 
ــا َجَعْلنَــاَك َخلِيَفــًة ِف اأْلَْرِض َفاْحُكــْم َبــْنَ النَّــاِس  ، إذ قــال تعــاىل: َيــا َداُووُد إِنَّ
ــا تقــدم  ــوي ب ــدأ االســتخالف الرتب ــا يكــون مب ــَوى)71(، ومــن هن ــِع اْلَ ــقِّ َوَل َتتَّبِ بِاحْلَ
مــن معطيــات غايــة الوجــود اإلنســاين الــذي )يمكــن إجيــازه يف كلــات قصــرة وعميقــة، 
ــا أن  ــات عليه ــتنتج أن احلكوم ــا نس ــن هن ــة( وم ــم( و)الرتبي ــل( و)التعلي ــي )التكام وه
تســر وفــق هــذا اخلــّط، فعليهــا أن تثبــت ُأســس الرتبيــة والتعليــم لتكــون أســاس 
التكامــل املعنــوي عنــد اإلنســان، وبعبــارة ُأخــرى: إن احلــّق والعــدل مهــا أســاس عــامل 

ــة()72(. ــّق والعدال ــن احل ــق موازي ــل وف ــات أن تعم ــى احلكوم ــود، وع الوج

فنلحــظ ان الرتبيــة القرآنيــة مل هتمــل اإلنســان يف عــامل الدنيــا مــن غــر مهــام رســالية 
  ــيل ــام ع ــر اإلم ــد يف فك ــس ببعي ــر لي ــذا األث ــه، وه ــكل معاني ــألرض ب ــار ل ــن أع م
ــا  ــاة الدني ــم يف احلي ــة وجوده ــام فرص ــى اغتن ــاس ع ــة الن ــث يف تربي ــام حي ــد اإلم إذ نج
ــا.. إن  ــذام للدني ــا ال ــول : )اهي ــي، فيق ــتخالف احلقيق ــدل واالس ــق والع ــة احل إلقام
الدنيــا دار صــدق ملــن صدقهــا، ودار عافيــة ملــن فهــم عنهــا، ودار غنــى ملــن تــزود منهــا، 
ــط وحــي  ــاء اهلل، ومصــى مالئكــة اهلل، ومهب ــن اتعــظ هبــا، مســجد أحب ودار موعظــة مل
اهلل ومتجــر أوليــاء اهلل، اكتســبوا فيهــا الرمحــة، وربحــوا فيهــا اجلنــة، فمــن ذا يذمهــا وقــد 
آذنــت ببينهــا()73(، ونلحــظ ان اإلمــام عــيل  يذكــر ثــان مــوارد جتعــل مــن اإلنســان 
مســتعمرًا هلــذه الدنيــا، عامــاًل فاعــاًل منســجًا غــر منــزٍو فيــا أراده اهلل منــه يف اســتخالفه 

إياهــا، ذاكــرًا لــه  منهــج قويــم يف التعايــش الناجــع، وهــذه الصفــات هــي)74(:   
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أهّنــا دار صــدق ملــن صدقهــا: أي فيــا أخــرب بــه بلســان حاهلا مــن فنائهــا وزواهلا، . 1
وتصديقــه هلــا اعرتافــه بذلــك منهــا والعمل به.

ــن . 2 ــرتز م ــى اح ــا حّت ــن عظاهت ــا م ــربت عنه ــا أخ ــا م ــم عنه ــن فه ــة مل ودار عافي
ــا. ــذاب اهلل هب ــن ع ــويف م ــا وع آفاهت

ودار غنــى ملــن اخّتــذ فيهــا التقــوى زادا لســفره إىل اهلل، وظاهــر أّن التقــوى . 3
وثمرهتــا يف اآلخــرة أعظــم غنــى للمّتقــن.

ودار موعظة ملن اعترب هبا فعلم وصفها وغايتها.. 4

كوهنا مسجد أحّباء اهلل من رسله وأوليائه.. 5

كوهنا مصىَّ مالئكة اهلل األرضّية الَّذين سجدوا آلدم عليه الّسالم.. 6

كوهنا مهبط وحى اهلل.. 7

كوهنا متجر أولياء اهلل الَّذين اكتسبوا بعبادهتم فيها رمحته وربحوا جنّته.. 8

ثــّم اســتفهم  بعــد هــذه املــادح عّمــن يذّمهــا منكــرًا عليــه ومبّينــًا ألحــوال أخــرى 
هلــا ينــايف ذّمهــا أي فمــن ذا يذّمهــا وهلــا الصفــات املذكــور وهــي عــى هــذه األحــوال.

ويف امتــام األثــر القــرآين املتقــدم مــن اســتخالف نبــي اهلل داود  وبيــان أمهيــة 
احلكومــة أيضــًا ودورهــا يف اعــار األرض واحلفــاظ عــى األمــن واقامــة العــدل، يقــول 
ــه اهلل  ــادل وضع ــلطان الع ــه()75(، فالس ــة اهلل يف أرض ــلطان وزع ــيل : )الس ــام ع اإلم
)يف أرضــه ليمنــع بــه مــا يريــد منعــه()76( مــن الباطــل واجلــور وكل مــا فيــه فســاد للعبــاد 
والبــالد، ألن الوظيفــة الرتبويــة أســاس مــن ُأســس بنــاء املجتمــع املســلم وهــي مســؤولية 
ــام عــى  هــا مكلفــة مــن هــذا املجتمــع بالقي ــة املســلمة ووظيفــة مــن وظائفهــا بعدِّ الدول

مصاحلــه واحلفــاظ عــى مقوماتــه.
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ثانيًا: مبدأ احلرية واالختيار:
لعــل مــن اوىل أساســيات احلريــة عنــد اإلمــام عــيل  هو اعطــاؤه احلرية الشــخصية 
لإلنســان، أي ان يكــون اإلنســان حــر التــرصف يف امــوره الشــخصية مــن دون قيــد منــع 
ــدأ مــن  ــد ان تب ــخصية املنضبطــة لإلنســان ال ب ــة الش ــح احلري ــذاء اجلاعــة، كــا ان من اي
اشــاعة هــذا املفهــوم داخــل املجتمــع ويف أوىل نــواة وهــي االرسة كأســلوب لرتبيــة 
 : االبنــاء، وهــذه اشــارة مهمــة والســيا يف تلــك احلقبــة مــن التاريــخ، إذ يقــول اإلمــام
)ال تقــرسوا أوالدكــم عــى آدابكــم، فإهنــم خملوقــون لزمــان غــر زمانكــم()77(. ويعلــق 
جــورج جــرادق عــى هــذا املبــدأ العلــوي قائــاًل: )ان اإلمــام ينــادي بمبــدأ )الــوالدة احلــرة(، 
فــان االبنــاء ان ختلصــوا مــن القــرس واإلكــراه واالســتعباد مــن جانــب الســلطة والقوانــن، 
ــرض  ــا يف ــائر م ــم وس ــم وميوهل ــم وعاداهت ــالق ابائه ــن اخ ــادة م ــون ع ــم ال يتخلص فاهن
عليهــم بحكــم نــزوع اآلبــاء اىل ان ينشــأ اوالدهــم عــى مــا نشــاوا عليــه ... وان احلريــة ال 
تتقيــد حتــى بــرشوط يضعهــا اآلبــاء قــرسًا أو فرضــًا ألن احلريــة يف أقــى معانيهــا وأهدافهــا 

دافــع اىل التطــور وباعــث عــى التقــدم()78(.

وهــذا اجلانــب الرتبــوي الــذي يقــرره اإلمــام عــيل  مــن روائــع حكمه التــي فاقت 
عــرصه، بــل وحتــى عرصنــا وبــكل نظرياتــه ومدارســه احلديثــة، فإرشــاده الرتبــوي هــذا 
عــن اهلــام ربــاين نابــع مــن لــدن إنســان هضــم تعاليــم الســاء املنســجمة مــع كل واقــع 
ــور اهلــدى املحمــدي والرشــاد  ــام، فهــو  املســتنر بن ــايل واألي ــت اللي ــا بقي وزمــان م
ــّق َأَحــقُّ َأن ُيتََّبــَع  ــِدى إىَِل ٱحْلَ القــرآين وهــو  هبــذا أحــق باالتبــاع، قــال تعــاىل: َأَفَمــن َيْ

.)79(ُكُمــوَن ــَدٰى َفــَا َلُكــْم َكْيــَف َتْ ى إِلَّ َأن ُيْ ــن لَّ َيِــدِّ َأمَّ

ــى  ــم ع ــم وموروثاهت ــرض تقاليده ــدم ف ــاء بع ــويص اآلب ــن ي ــيل  ح ــام ع فاإلم
ــح  ــو  يفس ــه فه ــع زمان ــجمة م ــه املنس ــه ومميزات ــل خصائص ــكل جي ــم إذ ان ل ابنائه
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ــه  ــة، ويف الوقــت ذات ــار مــن املنظومــة اإلســالمية املتكامل ــاء لألختي ــة األبن املجــال حلري
ــى ال  ــى حت ــاع األعم ــد واالتب ــدم التقلي ــاء بع ــد األبن ــام  يرش ــًا ان اإلم ــظ ضمن نلح
ــي ال  ــد الت ــك التقالي ــة تل ــن ربق ــرر م ــى التح ــة، وحيثهــم ع ــة يف الرتبي ــنة متبع تكــون ُس
متــت للعقيــدة اإلســالمية بصلــة، وهــذا املعنــى عنــد اإلمــام  واضــح تأثــره بكثــر مــن 
ــد االعمــى  ــل وزجــرت التقلي ــة، ب ــذ هكــذا تربي ــي دعــت اىل نب ــة الت النصــوص القرآني
ــْو  ــا َأَوَل ــِه َآَباَءَن ــا َعَلْي ــا َوَجْدَن ــُبنَا َم ــوا َحْس ــاىل: َقاُل ــه تع ــه يف قول ــذا مانلحظ ــاء، وه لألبن
ــد،  ــي رشعهــا )العبي ــة الت ــاع الرتبي ــُدوَن)80(، فاتب َت ــْيًئا َوَل َيْ ــوَن َش ــْم َل َيْعَلُم َكاَن َآَباُؤُه
ــاد،  ــاد للعب ــة العب ــن عبودي ــرر م ــداء التح ــوا ن ــد، ورفض ــه رب العبي ــا رشع ــوا م وترك
واختــاروا عبوديــة العقــل والضمــر، لآلبــاء واألجــداد،..، فآباؤهــم كذلــك كانــوا 
يتبعــون مــا رشعــه هلــم آباؤهــم أو مــا رشعــوه هــم ألنفســهم، وال يركــن أحــد اىل رشع 
نفســه أو رشع أبيــه، وبــن يديــه رشع اهلل وســنة رســوله،..، ومــا يعــدل عــن رشع اهلل اىل 

ــول!()81(. ــال جه ــاس إال ض رشع الن

ويف جانــب آخــر مــن جوانــب مبــدأ احلريــة مــا نلحظــه يف القــرآن الكريــم، ويف قولــه 
ــْم)82(، فمــن مهــام النبــي  ــْت َعَلْيِه ــي َكاَن ــاَلَل الَّتِ ــْم َواأْلَْغ ُه ــْم إِْصَ تعــاىل: َوَيَضــُع َعنُْه
 الرســالية هــو حتريــر النــاس مــن نــر العبوديــة، وبــث روح التحــرر يف نفوســهم ونبــذ 
اخلنــوع والــذل واهلــوان، كل ذلــك يف تربيــٍة اجتاعيــة تنــاز هبــا هــذه األمــة عــن غرهــا مــن 
ســالف األمــم إذا مــا متســكت بتعاليــم الســاء واتبعــت ارشــادات قادهتــا امللهمــن، إذ )أنك 
إذا تأملــت يف حــال األمــم كلهــم قبــل اإلســالم ال جتــد رشائعهــم وقوانينهــم وأحواهلــم 
خاليــة مــن إرص عليهــم، مثــل حتريــم بعــض الطيبــات يف اجلاهليــة، ومثــل تكاليــف شــاقة 
عنــد النصــارى واملجــوس ال تتالقــى مــع الســاحة الفطريــة، وكذلــك ال جتدهــا خاليــة 
مــن رهــق اجلبابــرة، وإذالل الرؤســاء، وشــدة األقويــاء عــى الضعفــاء، ومــا كان حيــدث 
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بينهــم مــن التقاتــل والغــارات، والتكاُيــل يف الدمــاء، وأكلهــم أمواهلــم بالباطــل، فأرســل 
اهلل حممــدًا  بديــن مــن شــأنه أن خيلــص البــرش مــن تلــك الشــداِئد()83(. 

ومــن مبــدأ التحــرر الرتبــوي ومــا أسســه القــرآن الكريــم مــن مهــام اإلنســان 
ــيل  ــام ع ــر اإلم ــًا يف فك ــًا جلي ــر واضح ــذا األث ــظ ه ــه، نلح ــه وجمتمع ــاه أمت ــادي اجت القي
 وهــو يــارس دوره القيــادي اجتــاه جمتمعــه، وكيــف جيعــل مــن املجتمــع أيّب للضيــم 
وغــر خانــع، وهــذا مــا أراده القــرآن الكريــم يف حتريــر املجتمعــات وتربيتهــا عــى 
احلريــة املنضبطــة، فيقــول اإلمــام : )لقــد أحســنت جواركــم، وأحطــت بجهــدي مــن 
ورائكــم، وأعتقتكــم مــن ربــق الــذل، وحلــق الضيــم()84(، فدفــع  عنهــم ذّل األرس 
وظلــم األعــداء، واملقصــود محايتــه  هلــم وحتريرهــم مــن ذل عدوهــم وضيــق البــؤس 
جــراء ذلــك اهلــوان الــذي اصاهبــم مــن عدوهــم، فأعزهــم بــان برصهــم بقيمــة وجودهم 
ــذا  ــام  هب ــرام، واإلم ــزة ك ــوا اع ــان يكون ــم ب ــاء هل ــدها الس ــي تنش ــة الت ــة الرتبي وغاي
يكــون أثــرًا متأثــرًا بشــخصية رســول اهلل = القياديــة يف مهامهــا الرســالية كــا مــّر بنــا يف 
مهــام رســول اهلل، إذ يصنــع جمتمــع مــرتيب عــى التحــرر مــن كل انــواع العبوديــة إذا مــا 

ــار ومل يكــن جمتمــع أمعــه!  ــة واالختي ــة باحلري ــدأ الرتبي التــزم األخــر بمب

ــة،  ــكال العبودي ــًا كل اش ــوي، رافض ــدأ الرتب ــذا املب ــع هب ــامى املجتم ــم يتس ــن ث وم
ــة جــزء ال يتجــزأ مــن كياهنــا، يقــول  ــه التــي تربــت عــى ان احلري رافضــًا إياهــا مــن ذات
اإلمــام عــيل : )ول تكــن عبــد غــرك، وقــد جعلــك الل حرا()85(، وهنــا حيّمــل اإلمــام 
ــن  ــي يف ضم ــرش الوع ــك ن ــا، وكذل ــة عليه ــة واملحافظ ــل احلري ــؤولية ني ــان مس  )اإلنس
األمــة، فحريــة اإلنســان ال توجــد بقانــون أو دســتور ينظــان احلريــة نظريــًا وانــا هــي هبــة 
ــه  ــب مواجهت ــًا جي ــان إال خاطئ ــن اإلنس ــا م ــلطان يف األرض ان ننتزعه ــك س ــة ال يمتل إهلي

ــه()86(. ومقاومت
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ثالثًا: مبدأ الّرفق الرتبوي:
ــة نفســه، صارمــًا يف هتذيبهــا، وهــو  معلــوم ان اإلمــام عــيل  كان شــديدًا يف تربي
القائــل: )أفضــل األعــال مــا أكرهــت نفســك عليــه()87(، وقولــه : )أفضــل األعــال 
أمحزهــا( أي اشــقها واصعبهــا عــى النفــس، وهــو  هبــذا أراد )مــن األعــال الصاحلــة، 
ــال  ــدة األع ــك ألّن فائ ــا كان كذل ــواب، وإّن ــتلزاما للث ــا اس ــا وأكثره ــا أنفعه وأفضله
ــرة  ــر مؤمت ــث تص ــا بحي ــة ورياضته ــس املطمئنّ ــارة للنف ــس األّم ــع النف ــة تطوي الصاحل
ــا كان أشــّد كان أقــوى يف رياضتهــا  للعقــل وإكــراه النفــس عــى األمــر يكــون لشــّدته فكلَّ

وأنفــع يف تطويعهــا وكرسهــا وبحســب ذلــك يكــون أكثــر منفعــة فــكان أفضــل()88(.

ــدأ  ــن مب ــة م ــلوكياته  منطلق ــون س ــي تك ــل االجتاع ــال التعام ــه  يف جم إال ان
ــدأ الرفــق، ومراعــاة قــدرات البــرش ونفوســهم. ــوي آخــر هــو مب ترب

عباراتــه  يف  حنونــًا  رفيقــًا    احلســن  اإلمــام  ألبنــه  وصيتــه  يف    فنلحظــه 
ووعظــه، مشــفقًا فياضــًا بالرمحــة، فيقــول : )بنــي وجدتــك بعــي، بــل وجدتــك كيل، 
حتــى كأن شــيئًا لــو أصابــك أصابنــي، وكأن املــوت لــو أتــاك أتــاين، فعنــاين مــن أمــرك 
ــك...()89(، كلــات نابعــة مــن إنســانية جياشــة  ــت إلي ــر نفــي فكتب ــي مــن أم ــا يعنين م
ــوي الفطــري، وهكــذا  ــم هــذا احلــب األب ــة، واإلمــام  مل يكت ــوّد والعطــف والرق بال
)كل والــد يــرى وجــود ولــده امتــدادًا وتكــرارًا لوجــوده، وقــرة عــن لــه مــا كان ليحظــى 
هبــا لــو مل يوجــد، هــذه هــي عاطفــة األبويــن نحــو الولــد()90(، لكــن اإلمــام  اظهــره 
ــا  ــس ك ــع، ولي ــا نف ــا دون ــا مل يدخره ــه ك ــا علي ــل هب ــات ومل يبخ ــذه الكل ــده هب اىل ول
هــو حــال كثــر مــن اآلبــاء الذيــن ربــا خيجلــون مــن ابــداء حبهــم الفطــري لبنيهــم، فــال 

ــأي كلــات عــن ذلــك، فيكــون اجلفــاف العاطفــي يف هكــذا أرسة. يعــربون ب

وبطبيعــة احلــال اإلمــام عــيل  مل يكتــف بالعبــارات احلانيــة والرقيقــة لولــده حتــى 
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ــا  ــي يف اروع م ــب الواقع ــي واحل ــح احلقيق ــاد والنص ــظ واالرش ــات الوع ــدها بكل جس
يكــون مــن رفــق، فنلحظــه يقــول : )فبادرتــك بــاألدب قبــل أن يقســو قلبــك ويشــتغل 
ــه،  ــه وجتربت ــارب بغيت ــل التج ــاك أه ــد كف ــا ق ــر م ــن األم ــك م ــد رأي ــتقبل بج ــك لتس لب

فتكــون قــد كفيــت مؤونــة الطلــب، وعوفيــت مــن عــالج التجربــة()91(.

ــدي  ــراف العق ــات االنح ــا وآف ــوب الدني ــن خط ــده م ــى ول ــفق ع ــام  يش فاإلم
ولــو عــى ســبيل املســتقبل، ومــن بــاب الرفــق ال يعاجــل ولــده بالعلــوم حتــى ال تنفــر 
نفســه منهــا، وال يتذمــر مــن اســلوب الوعــظ فيخالــج نفســه امللــل، وحــن ذاك ال تنفــع 
املوعظــة وال تثمــر النصيحــة، بــل وان اإلمــام عــيل   نّبــه ولــده مــن عاقبــة عــدم 
االلتــزام بالوصيــة ملــا فيــه مــن نتائــج وخيمــة وخســائر دنيويــة وآخرويــة عــى شــخصه، 
وواضــح ان كالم املعصــوم للمعصــوم هــو رســالة موجهــة اىل عامــة النــاس، وهــي مــن 

ــاك اعنــي واســمعي ياجــاره(. ــوان: )إي االســاليب الرتبــوي التــي جــاءت حتــت عن

ــع  ــن  ومج ــه احلس ــيل  إىل ابن ــام ع ــا اإلم ــة أخرجه ــة تاّم ــة عاّم ــذه الوصّي فه
ــة،  ــة الوافي ــة العملّي ــوف احلكم ــافية وصن ــة الش ــح الكافي ــظ والنصائ ــواع املواع ــا أن فيه
وكفــى هبــا دســتورًا إرشــاديًا لــكّل مســلم بــل لــكّل إنســان، فكأّنــه  جــّرد مــن نفســه 
ــدًا  ــه احلســن  ول ــن، وجــّرد مــن ابن ــع الوالدي ــكّل أو نموذجــًا جلمي ــدًا لل ــة وال الزكّي
لــكّل األوالد أو نموذجــًا جلميــع األبنــاء يف أّى بــالد، ثــّم رسد النّصائــح ونظَّــم املواعــظ 

ــة اإلســالم. لتكــون وصّيتــه هــذا إنجيــاًل ألّم

يقــول الشــيخ ميثــم البحــراين يف رشحــه للمقطــع املذكــور مــن الوصيــة: )أي كنــت 
ــّم  ــة، ث ــوم العقلّي ــن العل ــره م ــك إىل غ ــاوز ب ــك وال أجت ــى ذل ــك ع ــرص ب ــت أن اقت رأي
خفــت أن يلتبــس عليــك مــا اختلــف النــاس فيــه مــن أهوائهــم وآرائهــم مثــل مــا التبــس 
عليهــم: أي التباســًا مثــل االلتبــاس عليهــم فــكان إحــكام ذلــك: أي مــا اختلــف النــاس 
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فيــه عــى مــا كرهــت مــن شــبهك لــه أحــّب إىّل مــن إســالمك إىل أمــر ال آمــن عليــك فيــه 
اهللكــة يف الديــن، وذلــك األمــر هــو مــا اختلــف النــاس فيــه مــن املســائل العقلّيــة اإلهلّيــة 
ــة  تــي هــي مظنّ تــي يكثــر التبــاس احلــّق فيهــا بالباطــل، ويكتنفهــا الشــبهات املغلَّطــة الَّ الَّ
اخلطــر واالنحــراف هبــا عــن ســبيل احلــّق إىل ســبيل اهلــالك، وإحــكام ذلــك األمــر ببيــان 

وجــه الربهــان فيــه وكيفّيــة اخلــالص مــن شــبهة الباطــل ومزاجــه()92(.

وهكــذا هــو األثــر القــرآين يف فكــر عــيل ، انــه منهــج القــرآن احلكيــم يف الرتبيــة مــع 
ــة مــن جيــل اىل آخــر، لتتحــرك  ــان تنتقــل التجرب اآلخــر املســتحق للوعــظ واالرشــاد، ب
ــاة، أن يصــوغ  ــزان واملســؤولية والصــرب عــى مشــاكل احلي ــاءة للخــر واالت ــا بن يف وصاي
شــخصية متوازنــة مــن الداخــل، ويف عالقتــه بالنــاس وباحليــاة مــن حولــه، وهكــذا يكــون 
األب املســؤول يف توجيــه ولــده نحــو االســتقامة يف الفكــر والعمــل، يقــول تعــاىل: َوإِْذ 
َك َلُظْلــٌم َعظِيــٌم)93(، ففــي  ْ ْك بِــاللَِّ إِنَّ الــرِّ ــيَّ َل ُتــْرِ َقــاَل ُلْقــَاُن ِلْبنـِـِه َوُهــَو َيِعُظــُه َيــا ُبنَ
ــا لقــان ألبنــه تتجــى )الصــورة اإلنســانية احلميمــة الرائعــة، التــي متثــل النمــوذج  وصاي
األمثــل للمســؤولية التــي يتحملهــا اجليــل القديــم بالنســبة اىل اجليــل اجلديــد، يف عالقــة 
اآلبــاء باألبنــاء، فقــد ســبقوهم اىل التجربــة، يف مــا توحــي بــه مــن املعرفــة، واىل التأّمــل، 
ــم  ــك فقــد كان مــن الطبيعــّي للجــّو العاطفــي احلمي ــم، ولذل ــه مــن العل ــا يوحــي ب يف م
ــاء اىل أن يقطعوهــا يف وقــت طويــل،  ــاج األبن ــة التــي حيت أن يعمــدوا اىل اختصــار املرحل
واىل تقديــم التجربــة، وحتريــك املعرفــة يف حياهتــم، ليبــدأوا بدايــًة طيبــًة مــن املوقــع 
الثابــت الصلــب، القائــم عــى بدايــات اآلخريــن، لئــال حيتاجــوا اىل أن يرجعــوا اىل نقطــة 
البدايــة()94( يف عالقاهتــم االجتاعيــة فيختزنــون بمبــدأ الرفــق الرتبــوي جتــارب اآلبــاء، 
ــق  ــت بطب ــل قدم ــهم، ب ــزان نفوس ــآالم واح ــوها ب ــن مل يعيش ــوال وحم ــام ط ــون أي وخيتزل
غرهــم، كل ذلــك مــن أجــل حيــاة اجتاعيــة هانئة مصونــة باحلكمــة واملوعظــة والتجربة. 
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ويف موضــع آخــر مــن التعامــل مــع اآلخريــن مــن غــر أهــل بيتــه ، نــرى الرفــق 
متجســدًا أيضــًا يف فكــر اإلمــام عــيل ، وان الرفــق ممــا جتنــى ثــاره عاجــاًل او آجــاًل، 
وانــه ينبــه عــى ان الرفــق أوىل مــن العنــف، إذ يقــول موصيــًا أحــد اصحابــه: )وارفــق مــا 
كان الرفــق أرفــق، واعتــزم بالشــدة حــن ال يغنــي عنــك إال الشــدة()95(، ومعنــى كالمــه 
 أي )اعتــدل يف معاملتــك مــع النــاس، ال شــدة وال لــن، بــل بــن بــن، عــى أن الرفــق 
أســلم مــن العنــف لدينــك ودنيــاك، قــال رســول اهلل : )الرفــق يمــن مــا وضــع عــى 
يشء إال زانــه، ومــا نــزع مــن يشء إال شــانه()96(، وال تســتعمل العنــف إال للقضــاء عــى 

العنــف، وحيــث ال يغنــي عنــه يشء()97(.

ومعــاين الرفــق يف القــرآن الكريــم وافــرة، ووقــع أثرهــا ممــا ال خيفــى عــى فكــر عــيل 
ــادئ  ــم واســاليب ومب ــا جــاء مــن تعالي ــذ القــرآن وهــو أوىل النــاس بالعمــل ب  تلمي
تربويــة، ونختــرص منهــا مــا يفــي بيانــه يف هــذا املقــام، يقــول تعــاىل: اْذَهَبــا إىَِل فِْرَعــْوَن 
ــُر َأْو َيَْشــى)98(، والعّلــة يف هــذا االســلوب  ــُه َيَتَذكَّ ــُه َطَغــى، َفُقــوَل َلــُه َقــْوًل َليِّنًــا َلَعلَّ إِنَّ
ــا  ــو ك ــن ه ــق والل ــدأ الرف ــون بمب ــا فرع ــأن خُياطب ــّن ب ــّن كريم ــرآين لنبي ــر الق يف األم
تقــدم ألجــل تثمــر النصيحــة وعــدم نفــوره مــن الوعــظ، فمعنــى اآليــة هنــا: )أّنكــا إذا 
ــة  ــب برصاح ــه املطال ــت ذات ــان يف الوق ــم، وتبّين ــق، مالئ ــف، رقي ــكالم لطي ــاه ب واجهت
وحــزم، فيحصــل أحــد اإلحتالــن: أن يقبــل مــن صميــم قلبــه أدلتكــا املنطقّيــة ويؤمــن، 
واإلحتــال اآلخــر هــو أن خيــاف عــى األقــل مــن العقــاب اإلهلــي يف الدنيــا أو اآلخــرة، 

ــه، فيذعــن ويســلم وال خيالفكــا()99(. ومــن زوال ملكــه وقدرت

ويف موضــع آخــر مــن القــرآن الكريــم نلحــظ هــذا املبــدأ الرتبــوي – الرفــق – 
حــارضًا يف وصّيــة اهلل ســبحانه لنبيــه الكريــم  يف كيفيــة التعاطــي مــع اآلخــر املــيء، 
ــًا  ــيَِّئَة)100(، ويف ذلــك ارشــادًا تربوي ــُن السَّ ــَي َأْحَس ــي ِه ــْع بِالَّتِ فيقــول اهلل تعــاىل: اْدَف
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ــاق  ــدأ الرفــق )الرتي ــة االســاءة بالرفــق واللــن، ويف مب يف التعامــل مــع املجتمــع بمقابل
النافــع يف خمالطــة النــاس وهــو اإلحســان اىل مــن يســئ إليــه، ليســتجلب خاطــره، فتعــود 

ــة()101(. ــة وبغضــه حمب ــه صداق عداوت

ومــن املعلــوم ان التعامــل االجتاعــي ليــس خمتــرصًا عــى القــول اللفظــي فقــط، بــل 
هــذا مــن ضمنــه وإال فهــو أوســع ويشــمل كل مــا فيــه رفــق كاالمــر باملعــروف والنهــي 
عــن املنكــر، معونــة اليتامــى واملســاكن، إصــالح البيــوت وذات البــن، والنصيحــة 
ــه  ــر قول ــه يف تفس ــا نلحظ ــذا م ــة، وه ــب العملي ــن اجلوان ــا م ــر وغره ــر والصغ للكب
تعــاىل: َوُقوُلــوا لِلنَّــاِس ُحْســنًا)102(، يقــول حممــد رشــيد رضــا: )وليــس معنــاه جمــرد 
التلّطــف بالقــول واملجاملــة يف اخلطــاب؛ فاحلســن هــو النافــع يف الديــن أو الدنيــا، وهــو 
ــلوب  ــاء بأس ــه ج ــتقاًل بذات ــوق مس ــن احلق ــوع م ــذا الن ــا كان ه ــا فل ــّا ذكرن ــرج ع ال خي

ــة كّلهــا()103(. ــام هبــذه الفرائــض إصــالح األّم آخــر، وال شــك أن يف القي

وهــذه املعــاين القرآنيــة احلاثــة عــى مبــدأ اللطــف والرفــق هــي مــن اساســيات اهلــدي 
القــرآين واالرشــاد للنــاس يف التعامــل اليومــي، ملــا تنشــده النصــوص القرآنية مــن تعايش 
ســلمي، وال ســيا لــو كان مبــدأ الرفــق واللطــف صــادر مــن جهــة حاكمــة يف النــاس، إذ 
تكــون اكثــر قــوة يف ترســيخ هــذا املبــدأ فــال يكــون جمــرد شــعارات ال مضمــون هلــا وال 
ــة اإلمــام عــيل  ــاة، فنجــد جتســد هــذا املعنــى يف وصي واقــع عمــيل حقيقــي يف واقــع احلي
 اىل وآليــه عــى مــرص الصحــايب مالــك االشــرت، فيقــول لــه: )وأشــعر قلبــك الرمحــة 
ــم أكلهــم،  ــًا تغتن ــن عليهــم ســبعًا ضاري ــة هلــم واللطــف هبــم، وال تكون ــة واملحب للرعي
ــل،  ــم الزل ــرط منه ــق يف ــك يف اخلل ــر ل ــا نظ ــن وإم ــك يف الدي ــا أخ ل ــان إم ــم صنف فإهن
ــوك  ــن عف ــم م ــأ فأعطه ــم يف العمــد واخلط ــى أيدهي ــى ع ــل، ويؤت ــم العل ــرض هل وتع

وصفحــك مثــل الــذي حتــب أن يعطيــك اهلل مــن عفــوه وصفحــه()104(.
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ــات  ــي انعكاس ــة ه ــاد والرتبي ــة واالرش ــعة باحلكم ــة املش ــات النوراني ــذه الكل فه
ــه دعــوة  ــر الرتبــوي القــرآين، يف فكــر اإلمــام عــيل ، وهــي يف الوقــت ذات ــة لألث فعلي
مفتوحــة عــى مــر االجيــال وتعاقــب االزمــان للحــكام والــوالة وكل مــن نصــب نفســه 
للنــاس قائــدًا ســواء كان حتــت واليتــه أهــل بيتــه أو مؤسســة عامــة، عليــه ان جيعــل هــذا 

املبــدأ ُأٌس يف تعاطيــه مــع جمريــات االحــداث والوقائــع. 

رابعًا: مبدأ االعتدال والوسطية:
ًة  الوســطية هــي التــوازن، والتــوازن هــو العدل، قــال تعــاىل: َوَكَذلـِـَك َجَعْلنَاُكــْم ُأمَّ
َوَســًطا)105(، وســطًا يف كل شــئ، متوازنــن يف كل مــا نقــوم بــه مــن نشــاط، فالوســطية 
التوفيــق بــن أشــياء كثــرة، كالتوفيــق بــن مطالــب الفــرد الواحــد، وبــن مطالــب 
اجلمــوع، والتوفيــق بــن العمــل للعاجلــة واآلجلــة وهكــذا، يقــول حممــد رشــيد رضــا: 
ــراط،  ــر إف ــوب يف األم ــى املطل ــادة ع ــك أن الزي ــار، وذل ــدل واخلي ــو الع ــط ه )إن الوس
والنقــص عنــه تفريــط وتقصــر، وكّل مــن اإلفــراط والتفريــط ميــل عــن اجلــاّدة القويمــة، 

فهــو رّش ومذمــوم، فاخليــار هــو الوســط بــن طــريف األمــر، أي املتوّســط بينهــا()106(.

وهــذا األثــر القــرآين يف الوســطية نجــده حــارضًا يف فكــر اإلمــام عــيل ، إذ يقــول 
يف هنــج البالغــة: )اليمــن والشــال مضلــة، والطريــق الوســطى هــي اجلــاّدة، عليهــا باقــي 
الكتــاب وآثــار النبــوة، ومنهــا منفــذ الســنة وإليهــا مصــر العاقبــة()107(، فالوســطية هــي 
الطريــق املوصلــة لســالكها إىل املطلــوب وهــي إرادة الســاء، وذلك ألّن طريق الّســالكن 
إىل اهلل ينتهجــون ســبيل العلــم والعمــل، فالعلــم طريــق القــّوة النّظريــة، والعمــل طريــق 
القــّوة العملّيــة، وكّل منهــا حمفــوف برذيلتــن مهــا طرفــا الّتفريــط واالفــراط، والوســط 
منهــا هــو العــدل والطريــق الوســطى هــي اجلــاّدة الواضحــة ملــن اهتــدى ســبيل الرشــاد، 
إذن )املنهــج الســوي الــذي جيــب رشعــًا وعقــاًل أن يســر عليــه األفــراد واجلاعــة 
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ــر  ــا خ ــا بينه ــاد، وم ــن رش وفس ــن هذي ــكل م ــر، ف ــن اإلرساف والتقص ــم ب ــو القائ ه
وصــالح.. وقــد رأينــا النــاس حيبــون الرجــل املعتــدل يف ســلوكه وأعالــه، ويثقــون بــه 
ويصفونــه بأوصــاف الكــال والتقديــر كالعاقــل واملتــزن، بــل ويستشــرونه يف املهــات 
ــوم  ــًا للعل ــه خمزن ــرسف، وان كان دماغ ــرص أو امل ــم للمق ــم، وال وزن عنده ــن أموره م

ــام()108( . واآلراء واألرق

وال يذهــب الباحــث بعيــدًا لــو أراد ان جيــد أثــرًا آخــرًا مــن آثــار مقاصــد االعتــدال 
ــَن  ــِن الَِّذي ْح ــاُد الرَّ ــاىل: َوِعب ــه تع ــيل  ويف قول ــام ع ــر اإلم ــة يف فك ــة الرتبوي القرآني
َيْمُشــوَن َعــَى األَْرِض َهْونــًا)109(، فهــذه اآليــة الكريمــة تعبــر عــن جمــال تربــوي فعــيل، 
ــس  ــن النف ــن كوام ــربًا ع ــع مع ــًا يف املجتم ــًا حركي ــًا تربوي ــه جانب ــم يف طيات ــه يض ولكن
اإلنســانية املســتقرة، تعبــر عــن مشــية معتدلــة، فهــم )يمشــون عــى األرض مشــية ســهلة 
هينــة، ليــس فيهــا تكلــف وال تصنــع، وليــس فيهــا خيــالء وال تنفــج، وال تصعــر خــد 
وال ختلــع أو ترهــل، فاملشــية ككل حركــة تعبــر عــن الشــخصية، وعــا يســتكن فيهــا مــن 
ــية  ــى مش ــذه ع ــا ه ــع صفاهت ــدة، ختل ــادة القاص ــة اجل ــوية املطمئن ــس الس ــاعر، والنف مش
صاحبهــا، فيمــي مشــية ســوية مطمئنــة جــادة قاصــدة، فيهــا وقــار وســكينة، وفيهــا جــد 
ــي  ــن منك ــون متاوت ــم يمش ــًا( أهن ــى األرض هون ــون ع ــى: )يمش ــس معن ــوة، ولي وق
الــرؤوس، متداعــي األركان، متهــاوي البنيــان؛ كــا يفهــم بعــض النــاس ممــن يريــدون 

إظهــار التقــوى والصــالح!()110(.

ــة، ذات الُبعــد الفعــيل واحلركــي يف املجتمــع، هــي مــن دالالت  فهــذه املشــية املتزن
الوســطية واالعتــدال، ال بطــئ مفــرط وال رسعــة فيهــا تفريــط، وكذلــك هــي عالقتنــا 
يف حياتنــا االجتاعيــة، جيــب ان تكــون بــن الرسعــة الغلــو والبــطء التفريــط، فــأي 
عالقــة اجتاعيــة جيــب ان تكــون وســطية معتدلــة، وهــذا املعنــى القــرآين واضــح األثــر يف 
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ــًا مــا عســى أن يكــون  ــن ، فيقــول : )أحبــب حبيبــك هون ــات أمــر املؤمن توصي
بغيضــك يومــًا مــا وأبغــض بغيضــك هونــًا مــا عســى أن يكــون حبيبــك يومــًا مــا()111(، 
ــى أرساره  ــه ع وذلــك ان مفســدة إفــراط املحّبــة فالســتلزامه )اطَّــالع املحــّب ملحبوب
وتوقيفــه عــى أحوالــه فرّبــا ينقلــب بعــد ذلــك عــدّوا لــه فيكــون أقــدر عــى هالكــه مــن 
غــره مــن األعــداء، وكذلــك مفســدة إفــراط البغــض وهــو عــدم اإلبقــاء عــى املبغــوض 
وذلــك يســتلزم دوام املعــاداة، فاالعتــدال يف ذلــك أوىل ألّنــه رّبا عــاد العــدّو إىل الصداقة 
فــكان املبغــض قــد أبقــى للصداقــة موضعــًا، وتقديــر كــربى األّول: وكّل حبيــب جــاز 
أن يكــون عــدّوا يف وقــت مــا فينبغــي أن ال يفــرط يف حمّبتــه، وتقديــر كــربى الثــاين: وكّل 

عــدّو جــاز أن يكــون صديقــًا يومــًا مــا فينبغــي أن ال يفــرط يف بغضــه()112(.

ــى  ــام  ع ــا اإلم ــن، يوصين ــع اآلخري ــا م ــة يف عالقتن ــدة االجتاعي ــاالً للفائ واك
رضورة مراعــاة حــق الصديــق واحلبيــب وان ال تكــون اهــون عالقــة يضيــع فيهــا االلتزام 
واالحــرتام، فيقــول اإلمــام عــيل : )ومــن ظــن بــك خــرًا فصــدق ظنــه، وال تضيعــن 
حــق أخيــك اتــكاالً عــى مــا بينــك وبينــه فإنــه ليــس لــك بــأخ مــن أضعــت حقــه()113( .

فالعالقــات االجتاعيــة كثــرًا مــا حتــدث القطيعــة فيهــا، وألســباب عديــدة، ولكنهــا 
ــك  ــق إذا كان مــع اهلجــر عقــل )ومــن ظــن ب ــل أقــوى وأوث تســتأنف مــرة أخــرى بحب
خــرًا فصــدق ظنــه( مــن وثــق بنُبلــك فكــن عنــد ثقتــه، فإهنــا قــوة لــك وثــروة، والعكــس 
صحيــح أي مــن ظــن بــك رشًا فكــّذب ظنــه بعمــل اخلــر، )وال تضيعــن حــق أخيــك..(، 
ــه وال يفارقــه مفارقــة  ــة مــن صداقت ــه مــن نفســه بقّي ــه أن يبقــي ل فــإن أراد مقاطعــة أخي
ــة )إذا هويــت فــال تكــن غاليــًا، وإذا تركــت فــال تكــن قاليــًا(، فللصداقــة حرمتهــا،  ّي كلَّ
وللصديــق حقوقــه، ومبــدأ الوســطية واالعتــدال يف العالقــة ُحبــًا أو ُبغضــًا هــو عــون يف 
حيــاة اجتاعيــة مســتقرة وأســاس يقّينــى اخليبــة واحلــرسة، وال جيعــل مــن اخلســارة أبديــة 
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ان كان مبدئــًا تربويــًا نتــكأ عليــه يف كل عالقاتنــا االجتاعيــة.

ومــن وســائل التنميــة البرشيــة يف املجتمــع اإلســالمي يثــر اإلمــام عــيل  مجلــة من 
التشــخيصات التــي جتعــل للحيــاة بــن األفــراد منســجمة يف وئــام، وينبــه اىل ان يســتثمر 
النــاس وجودهــم بالدنيــا بالنفــع والــرّب وعمــل اخلــر، يقــول : )أهيــا النــاس، أفشــوا 
  الســالم، وأطعمــوا الطعــام، وصلــوا األرحــام،..()114(، فالدنيــا يف فكــر اإلمــام

)وســيلة، واهلــدف هــو العمــل لبنــاء جمتمــع صالــح، كــا أراده اهلل ورســوله()115(.

كــا وحــذرت التعاليــم واإلرشــادات اإلســالمية مــن التفاعــل االجتاعــي الســلبي، 
وهنــت عــن مجيــع العوامــل واملقدمــات املؤديــة إليــه التــي ال حــرص هلــا، قــال اإلمــام عــيل 
ــوم  ــو معل ــا ه ــكالم()116(، وم ــوا ال ــالم واطيب ــوا الس ــوا افش ــوا وال تغضب  )ال تغضب
مــا للغضــب مــن نتائــج وخيمــة يف العالقــات االجتاعيــة، ومــا يرتتــب عليــه مــن آثــار 
ســلبية ال حتمــد عقباهــا، يقــول اإلمــام عــيل  يف النصــح باالبتعــاد عن رذيلــة الغضب: 
ــك وجــب  ــد الغضــب()117(، وكذل ــم عن ــدرة، واحل ــد املق ــظ وجتــاوز عن )واكظــم الغي
االجتنــاب عــن ســائر األخــالق املذمومــة التــي هنــت عنهــا تعاليــم الســاء واكــدت عــى 
النهــي عنهــا ســنة املعصــوم ، مــن أجــل بنــاء جمتمــع حمصــن يف داخلــه آمــن يف ظاهــره، 

ومــن حيــاة وتعايــش آمــن ومســتقر.

إذن تتضمــن املبــادئ الرتبويــة اإلســالمية اىل مل شــعت األفــراد وربــط قلوهبــم 
وعواطفهــم بربــاط متــن ثابــت ال يتغــر مــا دام األفــراد يتعهدونــه بااللتــزام ومــا ينتــج 
ــاة وتقديرهــا عــى وفــق التصــورات  ــه مــن ســلوك عمــيل ومــن وعــي لظــروف احلي عن
اإلســالمية، فــكل يعــرف حقــه فــال يتجــاوز ويعــرف واجبــه فيؤديــه عــى الوجــه 

االكمــل)118(. 

أو  األفــراد  بــن  املتبــادل  والتأثــر  التفاعــل االجتاعــي  ان  تقــدم  ممــا  ويتضــح 
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بــن اجلاعــات هــو عــن طريــق احتــكاك اآلراء وتبــادل املشــاعر واألذواق وتفاعــل 
ــالق  ــات، ويف األخ ــتعدادات واالهتام ــة، ويف االس ــاع واألمزج ــات، ويف الطب املارس
واملشــاعر ويتضــح أيضــًا ادراك املســؤولية االجتاعيــة وحتديد الســلوك يف ضــوء املوازين 
ــرد دوره، ومــن اشــكال التفاعــل االجتاعــي  ــكل ف ــي حتــدد ل ــة الت ــر االجتاعي واملعاي
ــه: التعــاون والتوافــق لكــي تتجــذر العالقــات والوشــائج فــال تنفصــم  االجيــايب والوان

ــزوة. ــك ألول ن ــر وال تنف ألول خاط

وأخــرًا .. ســيظل »هنــج البالغــة« نرباســًا مشــعًا هيتــدي بنــوره الســائرون، وينهــل 
منــه املنتهلــون، ولــن يســتطيع الضبــاب مهــا تكاثــف حجمــه واتســع امتــداده ان حيجــب 

الشــمس عــن العيــون.
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خامتة ونتائج:
ان اهــداف النصــوص القرآنيــة هــو تربيــة اإلنســان، وان هــذا اهلــدف واضــح . 1

ــة.  ــج البالغ ــالل هن ــن خ ــيل  م ــام ع ــر اإلم ــيل يف فك ج

مــن اهــداف الرتبيــة اإلصــالح والتهذيــب، حيــث ُتبذل جهــوٌد كبرة ومســتمرة . 2
لرعايــة اإلنســان، وإصــالح أحوالــه، وعــدم إمهالــه، بــدءًا مــن األرسة، مــرورًا 
ــج  ــاع الربام ــب، وس ــراءة الكت ــاء، وق ــظ العل ــم، ووع ــة، ودور العل باملدرس
ــد،  ــم املفي ــه بالعل ــراء نفس ــه، وإث ــاعد يف إصالح ــره يس ــذا وغ ــة... وه اهلادف
والنهــج الســديد، إذ يرتبــط طلــب العلــم بمناهــج الرتبيــة، ممــا يعطــي اإلنســان 
مــع مــرور الوقــت خــربات ومهــارات وتوجيهــات، تســاعده عــى حتقيــق 
ــول  ــه مي ــق يف توجي ــا العمي ــد، وأثره ــا الرائ ــة دوره ــاة، فللرتبي ــه يف احلي أهداف
اإلنســان، وربطــه باألخــالق احلميــدة، والعالقــات اإلنســانية الراقيــة، وكبــح 

مجــاح الشــهوات، ورفــع القــوى نحــو اخلــر والصــواب.

ان املبــدئ الرتبويــة ديــن ملتــزم بــه، بــل هــي أصــل مــن أصــول املنهــاج اإلهلــي، . 3
وليســت جمــرد فضائــل فرديــة، أو آداب اجتاعيــة، أو أذواق حضاريــة.. الــخ.

ان الفكــر اإلنســاين مهــا تعمــق وأحــاط وشــمل يظــل غــر قــادر عــى التبــرص . 4
الكامــل بحقيقــة اإلنســان الــذي هــو موضــوع الرتبيــة، بينــا خالق هذا اإلنســان 
هــو االعلــم بــه، وهــو االدرى هبــذه احلقيقــة، وفقــا هلــذه القاعــدة التــي تؤكــد لنا 
ان صانــع الــي هــو االعلــم بــا جيــب أن يكــون عليــه. وتأســيًا عليهــا  يتحتــم 
علينــا األن ان نــريب ونعلــم وأن ننشــئ اجيالنــا وفقــًا هلــذا التصــور الــذي نجــده 

يف مصــدري اإلســالم االساســين ومهــا القــرآن الكريــم وســنة املعصــوم.
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ــي . 5 ــة، فه ــوص قرآني ــى نص ــتندة ع ــة مس ــيل  تربي ــام ع ــر اإلم ــة يف فك الرتبي
ــة يف  ــا وواقعي ــة يف عقيدهت ــة مثالي ــي تربي ــا، فه ــة منه ــا، ونابع ــرة هب ــايل متأث بالت
معامالهتــا ألهنــا تتعامــل مــع إنســان يعيــش عــى ظهــر األرض، المــع إنســان 
خيــايل، أي اهنــا تبــدأ باإلنســان مــن حيــث هــو إنســان، ثــم تعمــل عــى ايصالــه 
اىل كالــه اإلنســاين، فاملبــادئ الرتبويــة ال تعمــل يف فــراغ  بــل اهنــا تتفاعــل مــع 
مــا غرســه اهلل ســبحانه وتعــاىل يف طبيعــة اإلنســان، والرتبيــة اإلســالمية عمليــة 

الن الكــون الــذي يتفاعــل معــه الفــرد حقيقــة موضوعيــة ال فكــرة جمــردة.

حتقيــق املبــادئ الرتبويــة أســاس مــن ُأســس بنــاء املجتمــع املســلم وهــي . 6
مســؤولية الدولــة املســلمة ووظيفــة مــن وظائفهــا باعتبارهــا مكلفــة مــن هــذا 

املجتمــع بالقيــام عــى مصاحلــه واحلفــاظ عــى مقوماتــه.
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــادات  ــر الس ــى خ ــالم ع ــالة والس ــن، والص ــد هلل رب العامل ــتعن، واحلم ــه نس وب
ــن. ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل ــد، وع ــراء حمم ــن، أيب الزه أمجع

وردت يف هنــج البالغــة روايــات ذكــرت املــرأة عــى لســان اإلمــام عــيل )ع(، وعنــد 
قراءهتــا للوهلــة األوىل نجدهــا تــيء للمــرأة، هــذا إذا أخذناهــا بمعناهــا الظاهــر، 
ولكــن بعــد مقابلتهــا بالقــرآن الكريــم، اقتــداًء بقــول اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( الــذي 
، َواْلـــَهاِدي الَِّذي  ذكــره يف هنجــه: َواْعَلُمــوا َأنَّ هــَذا اْلُقــْرآَن ُهــَو النَّاِصــُح الَّــِذي ل َيُغــشُّ
ــِذي ل َيْكــِذُب)1(. كان لــه األثــر األكــرب يف إزالــة الغمــوض  ُث الَّ ، َوالـــُمَحدِّ ل ُيِضــلُّ

وتوضيــح املقصــود.

ويذلــك وجدنــا أن هــذه الروايــات مل تقلــل مــن قيمــة املــرأة بقــدر مــا رفعــت مــن 
مكانتهــا، ألهنــا قــد صانــت املــرأة وحفظــت حقوقهــا وحقــوق غرهــا مــن خــالل النظــر 

إىل طبيعتهــا النفســية والفســلجية، كــا يف قضيــة الشــهادة.

ونتيجــة اســتغالل أعــداء اإلســالم هــذه الروايــات للنيــل مــن اإلســالم أوالً، عــى 
اعتبــار أن اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يؤخــذ عــى اإلســالم، ولإليقــاع باملــرأة ثانيــًا، كــي 
تفقــد ثقتهــا يف دينهــا، بدعــوى أن اإلســالم ينتقــص مــن املــرأة، لــذا كانــت هــذه الوقفــة 

مــع هنــج البالغــة.

وملــا كان البحــث قــد اســتقرئ مــا يــدل عــى املــرأة يف النهــج كلــه، واختذ االســتدالل 
ــًا يف  ــًا دائ ــة وبياهنــا، ومعين ــح الرواي ــم( حكــًا فيصــاًل يف توضي ــوي )القــرآن الكري اآلي
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ــه جــاء هــذا البحــث اخلــاص بالروايــات املوافقــة  تأكيدهــا ودعمهــا، نتيجــة ملقابلتهــا ب
للقــرآن الكريــم. 

  الروايات املوافقة للقرآن الكريم
 جاءت الروايات املوافقة للذكر احلكيم يف سبعة مواضع وكا يأيت: 

ــار  ــاس حــن ورد خــرب غــزو األنب ــه وقــد قاهلــا يســتنهض هبــا الن ــة ل 1- مــن خطب
بجيــش معاويــة فلــم ينهضــوا، وفيهــا يذكــر فضــل اجلهــاد، ويســتنهض النــاس، ويذكــر 
َجــاِل َول ِرَجــاَل!  علمــه باحلــرب، ويلقــي عليهــم التبعــة لعــدم طاعتــه )) ... َيــا َأْشــَباَه الرِّ
ــال  ــّبههم بالرج ــه )) ش ــا أن ــظ هن ــال(()2(. نالح ــاِت احِلَج ــوُل َرّب ــاِل، َوُعُق ــوُم األْطَف ُحُل
شــكاًل وهيئــة، ُثــّم نفــى عنهــم الرجولــة باعتبــار أهنــم فقــدوا الغــرة واحلميــة، ووصــف 
ــات  ــم بصف ــا وصفه ــب، ك ــدون تع ــور ب ــدون األم ــال، يري ــالم األطف ــم بأح أحالمه
النســاء العاجــزات، ربــات احلجــال: النســاء، واحلجــال: مجــع حجلــة، بيــت يزيــن 

ــة)4(.  ــان البالغي ــاليب البي ــن أس ــبيه م ــاب واألرّسة(()3(. والتش ــتور والثي بالس

ــال  ــا، أي يف األطف ــة يف كليه ــو حقيق ــا ه ــذم يف يشء، وإن ــن ال ــس م ــكالم لي وال
َصاِم َغــْرُ ُمبٍِن﴾)5(. ْلَيــِة َوُهــَو ِف اخْلِ ــُأ ِف احْلِ والنســاء. ودليلــه قولــه تعــاىل: ﴿َأَوَمْن ُينَشَّ
وإنــا نعتهــا املــوىل ســبحانه هباتــن الصفتــن: الرتبيــة يف الزينــة، ويف املخاصمــة غــر مبّينة 
ــا  ــوة عاطفته ــر ق ــح مظاه ــن أوض ــل، وم ــن الرج ــة م ــوى عاطف ــرأة أق ــا، ألن امل حلجته
تعلقهــا الشــديد باحلليــة والزينــة)6(. فمــن كانــت هكــذا صفاهتــا كيــف ســتقود حــروب 
وحتــل نزاعــات. وهــذا يعنــي أن املقصــود برّبــات احلجــال يف خطبــة أمــر املؤمنــن )عليــه 

الســالم( هــو: مــن ينشــأ يف احلليــة الــذي ورد يف اآليــة الكريمــة. 

وقولنــا بعاطفتهــا الشــديدة هــذه ليســت ذمــًا هلــا، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فــاهلل 
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ــاة، فأعطــى  عُظمــت آالؤه جعــل لــكل مــن الرجــل واملــرأة مؤهــالت تســتمر هبــا احلي
الرجــل احلنكــة والعقــل لقيــادة األمــور العصيبــة، ووهــب املــرأة العاطفــة واحلنــان 
لتحتضــن هبــا أطفاهلــا وأرسهتــا. إال أنــه يف الوقــت نفســه تبقــى هــذه األمــور نســبية عنــد 

كليهــا، أي عنــد الرجــل واملــرأة.

2- جــاء يف خطبــة لــه )عليــه الســالم( يعنوهنــا الرشيــف الــريض بقولــه: ومــن كالم 
ــاِس، إِنَّ  لــه )عليــه الســالم( بعــد فراغــه مــن حــرب اجلمــل يف ذم النســاء: ))َمَعــارِشَ النَّ
ــنَّ  ــاُن إِيَاهِنِ ــا ُنْقَص ــوِل: َفَأمَّ ــُص اْلُعُق ــُحُظوِظ، َنَواِق ــُص اْلـ ــَاِن، َنَواِق ــُص اِلي ــاَء َنَواِق النَِّس
ــنَّ َفَشــَهاَدُة  ــا ُنْقَصــاُن ُعُقوِلِ ، َوَأمَّ ــاِم َحْيِضِهــنَّ َيــاِم ِف َأيَّ ــالِة َوالصِّ َفُقُعوُدُهــنَّ َعــِن الصَّ
ــَى  ــنَّ َع ــنَّ َفَمَواِريُثُه ــاُن ُحُظوظِِه ــا ُنْقَص ــِد، َوَأمَّ ــِل اْلَواِح ُج ــَهاَدِة الرَّ ــّن َكَش ــْنِ ِمنُْه اْمَرَأَت
ــَى  ــنَّ َع ــْن ِخَياِرِه ــوا ِم ــاِء، َوُكوُن اَر النَِّس ــوا رِشَ ُق ــاِل؛ َفاتَّ َج ــِث الرِّ ــْن َمواِري ــاِف ِم األْنَص

ــِر(()7(. ــَن ِف امُلنَك ــى َل َيْطَمْع ــُروِف َحتَّ ــنَّ ِف امَلْع ــَذر، َوَلُتطِيُعوُه َح

ويــرى البحــث أن الرشيــف الــريض قــد جانــب الصــواب يف عنوانــه هــذا، وذلــك 
ألنــه ســيتبن لنــا أن اخلطبــة قــد اســتندت عــى القــرآن الكريــم واعتمــدت عليــه، فهــل 
ــه دافــع عنهــا  ــأن القــرآن الكريــم ذم املــرأة أو انتقــص منهــا أم أن مــن الطبيعــي القــول ب

ــّم أن اإلمــام )عليــه الســالم( قــد بــّن حقيقــة كل نقــص.  وأنصفهــا. ُث

فقولــه )عليــه الســالم( يف توضيــح معنــى نواقــص اإليــان فقــد أيدتــه اآليــة املباركة: 
َوَيْســَأُلوَنَك َعــِن امْلَِحيــِض ُقــْل ُهــَو َأًذى َفاْعَتِزُلــوا النَِّســاَء ِف امْلَِحيــِض َوَل َتْقَرُبوُهــنَّ َحتَّــى 

َيْطُهــْرَن ﴾)8(، والصــالة والصيــام ال يتحققــان إال بالطهــارة، واحليــض منــاف للطهــارة.

ــث  ــاف مواري ــن أنص ــأن مواريثه ــا ب ــره إياه ــوظ وتفس ــص احلظ ــه: نواق ــا قول أم
َكــِر ِمْثــُل َحــظِّ  الرجــال، فقــد دّل عليــه قولــه تعــاىل: ﴿ُيوِصيُكــُم اللَُّ ِف َأْوَلِدُكــْم لِلذَّ
﴾)9(، وليــس يف هــذا الترشيــع حطــًا مــن قيمــة املــرأة، وال هتاونــًا يف كرامتهــا كــا  اأْلُْنَثَيــْنِ
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ــع مــن منطلــق  ــادوا باملســاواة، ونظــروا إىل هــذا الترشي يقــول أعــداء اإلســالم الذيــن ن
جزئــي وليــس مــن منطلــق كيل. فنظريــة االقتصــاد اإلســالمي مل ُتكبــد املــرأة أي أعبــاء 
ــاق  ــا واإلنف ــل األب برعايته ــد تكف ــا ق ــل زواجه ــرأة قب ــل، فامل ــد الرج ــا ُتكب ــة مثل مالي
عليهــا. أمــا بعــد زواجهــا فــإن الــزوج هــو املســؤول عــن اإلنفــاق عليهــا ســكنًا، وطعامــًا 
وزينــة)10(. أي أن دخــل الرجــل يرصفــه كلــه عــى املــرأة، وبغــر هــذا التايــز يف املــراث 
ال تتحقــق العدالــة. وعــى ذلــك فــإن موقــف اإلســالم مــن املــرأة ليــس موقــف تفضيــل 
وإنــا موقــف تفصيــل وتقســيم الواجبــات واحلقــوق. هــذا يف حــن أن قانــون اإلســالم 
يضــع اجلنــة حتــت أقدامهــا ))النــة تــت أقــدام األمهــات((، فهــل يوجــد تفضيــل أكثــر 
ــرأة يف بعــض حــاالت الشــهادة ؟  ــم كيــف نفــرس تســاوي الرجــل مــع امل مــن ذلــك. ث

ــة أضعــاف ؟)11(.  ــه يف حــاالت أخــرى إىل حــّد ثالث وزيادهتــا علي

واحلقيقــة أن مســألة املســاواة يف كل يشء غــر واردة وغــر ممكنــة يف نواميــس الطبيعة، 
كــا يف مســألة الــزواج، فالرجــل نعطيــه حــق الــزواج بأربــع يف حــاالت معينــة، ولكــن هــل 
ــذ  ــل هــي ال ترضــاه، ألن النســل حينئ يمكــن أن نعطــي هــذا احلــق للمــرأة ؟ طبعــًا ال، ب
ــو األرسي  ــع اجل ــف، ويضي ــع العواط ــاه، وتضي ــد أب ــرف الول ــن يع ــط، ول ــع وخيتل يضي

بضياعهــا)12(.

ــل  ــهادة الرج ــن كش ــن منه ــهادة امرأت ــه: فش ــه بقول ــد بّين ــن: فق ــان عقوهل ــا نقص أم
ــْم  ــْن ِرَجالُِك ــِهيَدْيِن ِم ــِهُدوا َش ــة: َواْسَتْش ــة اآلتي ــة القرآني ــه اآلي الواحــد. وهــذا مــا أوضحت
ــَر  ــا َفُتَذكِّ ــلَّ إِْحَداُهَ ــَهَداِء َأْن َتِض ــَن الشُّ ــْوَن ِم ــْن َتْرَض َّ ــاِن ِم ــٌل َواْمَرَأَت ــْنِ َفَرُج ــا َرُجَل ــإِْن َلْ َيُكوَن َف

ــا اأْلُْخــَرى﴾)13(، واالستشــهاد اآليــوي مل يعلــل شــهادة املرأتــن مقابــل شــهادة  إِْحَداُهَ

الرجــل الواحــد ألهنــا نصــف الرجــل أو لالنتقــاص منهــا كــا حــاول البعــض أن يصورهــا، 
ــا اأْلُْخــَرى ﴾. فقــد أثبــت الطــب  ــَر إِْحَداُهَ ــا َفُتَذكِّ وإنــا علــل ذلــك بقولــه: ﴿ َأْن َتِضــلَّ إِْحَداُهَ
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احلديــث بــأن الغــدة الدرقيــة عنــد املــرأة أضخــم ممــا هــي عنــد الرجــل، واملــرأة تتأثــر باحلمل 
والــوالدة وحــاالت الطمــث، فتؤثــر عــى اجلانــب النفــي عندهــا، وأحيانــًا عــى ذاكرهتــا، 
ممــا يــؤدي إىل ضيــاع حقــوق النــاس، والــذي قــد يــؤدي إىل ســلبيات أكــرب كالقتــل. فضــّم 
املــرأة إىل املــرأة لتذكــر إحدامهــا األخــرى يشء طبيعــي، كــا هي احلــال يف )) ضــم الرجل إىل 
الرجــل يف الشــهادة يف البّينــة التــي البــّد فيهــا مــن رجلــن عادلــن. وهــذا ال يفيــد النقصــان 

يف الرجــل الواحــد يف مقــام الشــهادة مــن حيــث طبيعــة العقليــة أو اإلنســانية(()14(.

ــق  ــات تتعل ــالل خصوصي ــن خ ــهادة م ــع الش ــل م ــالمي تعام ــرشع اإلس ــا أن امل ك
ــون ومطلــق األمــوال)15(،  ــرأة، وذلــك يف موضــع الدي بموضــوع الشــهادة نفســه ال بامل
كــا هــو مــرصح بــه يف اآليــة الكريمــة أعــاله. وإال ففــي املواضــع التــي تتعلــق بحــاالت 
ــوز  ــا ال جي ــة، وكل م ــاء الباطني ــوب النس ــاع، وعي ــوالدة، والرض ــكارة، وال ــاء كالب النس
للرجــال النظــر إليــه ُيعتمــد عــى شــهادهتا وحدهــا منفــردة دون الرجــال)16(. وهنــا 
ســؤال يطــرح نفســه، وهــو: ملــاذا ال يقــول املغرضــون أن هــذا انتقاصــًا وانتهــاكًا حلــق 

ــل؟!. الرج

ــه  ــرش بعين ــق، فال ــاج إىل تعلي ــر ال حيت ــذا األم ــاِء( فه اَر النَِّس ــوا رِشَ ُق ــه: )َفاتَّ ــا قول أم
ــرأة.  ــاًل أو ام ــواء أكان رج ــه س ــه مثل ــوم، وفاعل مذم

أمــا كالمــه األخــر: )َوُكوُنــوا ِمــْن ِخَياِرِهــنَّ َعــَى َحــَذر، َوَل ُتطِيُعوُهــنَّ ِف امَلْعــُروِف 
َحتَّــى َل َيْطَمْعــَن ِف امُلنَكــِر( فإنــه مطابــق لقــول الرســول األعظــم )صــى اهلل عليــه وآلــه(: 
)) عظوهــّن باملعــروف قبــل أن يأمرنكــم باملنكــر، وتعــوذوا بــالل مــن رشارهــّن، وكونــوا 
ــول  ــا كان ق ــن، فرب ــن احلديث ــح ب ــالف واض ــذر (()17(، واالخت ــى ح ــن ع ــن خياره م
اإلمــام )عليــه الســالم( هــو حديــث رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( نفســه، لكنـّـه ُغــر 
ــاء  ــص النس ــص ال خي ــذا الن ــاب. وه ــخ الُكت ــرواة ونس ــل ال ــاء نق ــرف أثن ــدّل أو ُح أو ُب
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بقــدر مــا خيــص الرجــال، فهــو هتذيــب لنفوســهم وترويــض لطباعهــم يف تعاملهــم مــع 
املــرأة، وهــذ مــا اتفقــت عليــه الــرشوح مجيعــًا، إذ ليــس املــراد مــن قولــه )عليــه الســالم( 
ــة،  ــنة الصاحل ــًة للس ــه خمالف ــه، ألن يف ترك ــَن ب ــرد أمره ــروف ملج ــل املع ــن فع ــي ع النه
والســّيا إن كان املعــروف مــن الواجبــات. وإنــا هــو هنــي عــن طاعتهــن، أي ال تفعلــوه 

ألجــل أمرهــن لكــم بــه، بــل افعلــوه ألنــه معــروف)18(.

َحتَّــى  ُتَقاتُِلوُهــْم  ))لَ  العــدو بصّفــن:  لقــاء  قبــل  3- ومــن وصّيتــه لعســكره 
ــٌة ُأْخــَرى  اُهــْم َحتَّــى َيْبَدُأوُكــْم ُحجَّ ــٍة، َوَتْرُكُكــْم إِيَّ ُكــْم بَِحْمــِد اللِ َعــَى ُحجَّ َيْبَدُأوُكــْم، َفإِنَّ
ــِورًا،  ــوا ُمْع ــرًا، َول ُتصيُِب ــوا ُمْدبِ ــاَل َتْقُتُل ــإْذِن اللِ َف ــَهِزيَمُة بِ ــِت اْلـ ــإَذا َكاَن ــْم، َف ــْم َعَلْيِه َلُك
ــَبْبَن  ــْم، َوَس ــَتْمَن َأْعَراَضُك ــَأذًى، َوإِْن َش ــاَء بِ ــوا النَِّس ــٍح، ًولَ َتِيُج ــَى َجِري ــُزوا َع ِه َول ُتْ
ــُر بِاْلَكــفِّ َعنُْهــنَّ  ــا َلنُْؤَم ُــنَّ َضِعيَفــاُت اْلُقــَوى َواألَْنُفــِس َواْلُعُقــوِل، إِْن ُكنَّ ُأَمَراَءُكــْم، َفإهِنَّ
 ُ َراَوِة َفُيَعرَّ ُجُل َلَيَتنَاَوُل اْلـــَمْرَأَة ِف اْلـــَجاِهلِيَِّة بِاْلِفْهِر َأِو اْلِ َكاٌت، َوإِْن َكاَن الرَّ ُنَّ َلـــُمْرِ َوإهِنَّ
ــا َوَعِقُبــُه ِمــْن َبْعــِدِه (()19(. والفهــر: احلجــر، واهلــراوة: العصــا)20(. ونعتقــد أن الــكالم  هِبَ
الســابق ينطبــق عليهــا، فهــو يبــّن ماهّيــة ضعيفــات القــوى واألنفــس والعقــول. ))وهــو 
ــى  ــدل ع ــذي ي ــالح ال ــتعاهلا الس ــرأة واس ــف امل ــر إىل ضع ــرف آخ ــن ط ــًا م ــر أيض يش
ــم مــع طبيعتهــا التكوينية(()املجلــة: 136( ذلــك، أي الشــتم والســب، وهــو مــا يتوائ

ويف هــذا النــص بيــان واضــح لكيفيــة معاملــة املــرأة يف اجلاهليــة، وبيــان ملظلوميتهــا 
والواقــع الفاســد الــذي كانــت تعيشــه، كاســتخدام لغــة الشــدة والــرضب واألســاليب 

العنيفــة ضدهــا)21(.

ولنــا أن نضيــف تعليقــًا بســيطًا يناســب املقــام ذكــره، وذلــك يف األمــر بالكــف عــن 
ــذا  ــالم، ول ــم اإلس ــي تعالي ــذه ه ــرشكات، فـــ ))ه ــن م ــى وإن ك ــاء حت ــرض للنس التع
ـا َلنُْؤَمــُر ـ أي كان رســول اهلل يأمرنــا ـ  ــة بقولــه: )إِْن ُكنَـّ أســندها اإلمــام إىل نبــي الرمح
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ــه:  ــده بقول ــد عب ــيخ حمم ــده الش ــا أك ــذا م ــرشكات((()22(. وه ــن مل ــن وإهن ــف عنه بالك
ــرض  ــا التع ــن إباحته ــا، م ــه جاهلوه ــا يتومه ــالمية، ال م ــة اإلس ــم الرشيع ــذا حك ))ه

ــاهلل(()23(. ــوذ ب ــداء، نع ــراض األع ألع
ــالم(: ))  ــا الس ــم )عليه ــن مري ــى ب ــي اهلل عيس ــا نب ــر فيه ــه يذك ــة ل ــن خطب 4- وم
ــَخِشَن،  ــُس اْلـ ــَحَجَر، َوَيْلَب ــُد اْلـ ــْد َكاَن َيَتَوسَّ ــم، َفَلَق ــِن َمْرَي ــُت ِف ِعيَســى ْب ــْئَت ُقْل َوإِْن ِش
ــَتاِء َمَشــاِرَق األَْرِض  ْيــِل اْلَقَمــَر، َوظاَِلُلــُه ف الشِّ اُجــُه بِاللَّ َوَكاَن إَِداُمــُه اْلـــُجوَع، َوِسَ
ــُه، َول  ــُه َزْوَجــٌة َتْفتِنُ ــِم، َوَلْ َتُكــْن َل ــُه َمــا ُتنْبِــُت األَْرُض لِْلَبَهائِ اُن ــُه َوَرْيَ ــا، َوَفاكَِهُت َوَمَغاِرهَبَ
ُتــُه ِرْجــاَلُه، َوَخاِدُمــُه َيــَداُه! (()24(. فهــو  ــُه، َدابَّ ُزُنــُه، َول َمــاٌل َيْلِفُتــُه، َول َطَمــٌع ُيِذلُّ َوَلــٌد َيْ
)عليــه الســالم( يف قولــه هــذا ال يــذم املــرأة، وإنــا يذكــر مفاتــن الدنيــا وملذاهتــا، فهــو غــر 
خــارج عــن القــرآن الكريــم بــيء، إذ يكفــي أن نعرضــه عــى قولــه تعــاىل يف حمكــم كتابــه: 
ــِة  َهــِب َواْلِفضَّ ــَهَواِت ِمــَن النَِّســاِء َواْلَبنـِـَن َواْلَقنَاطِــِر امْلَُقنَْطــَرِة ِمــَن الذَّ ــَن لِلنَّــاِس ُحــبُّ الشَّ ﴿ُزيِّ
ــَآِب﴾)25(،  ــَدُه ُحْســُن امْلَ ــا َواللَُّ ِعنْ ْنَي ــاِة الدُّ َي ــاُع احْلَ ــَك َمَت ــْرِث َذلِ ــاِم َواحْلَ َمِة َواأْلَْنَع ــِل امْلَُســوَّ ْي َواخْلَ

وهــذه اآليــة املباركــة تغنينــا عــن الــرشح والتحليــل.

5- ومــن خطبــة لــه يف توحيــد اهلل تعــاىل: َلْ َيلـِـْد َفَيُكــوَن َمْوُلــودًا، َوَلْ ُيوَلــْد َفَيِصــَر 
ــود  ــراد باملول ــاِء)26(. امل ــِة النَِّس ــْن ُماَلَمَس ــَر َع ــاِء، َوَطُه ــاِذ األَْبنَ َ ــِن اتِّ ــلَّ َع ــُدودًا، َج حَمْ
املتولــد عــن غــره ســواء أكان بطريــق التناســل املعــروف، أو كان بطريــق النشــوء كآدم 
)عليــه الســالم( الــذي تولــد مــن األرض بقــدرة اهلل، تعــاىل، والنبــات الــذي تولــد 
ــدى  ــدًا بإح ــه كان متول ــد ل ــن ول ــاىل. وم ــدرة اهلل تع ــًا بق ــارص يف األرض أيض ــن العن ع

الطريقتــن)27(.

ــذا  ــة، ل ــن الصاحب ــزه ع ــك من ــه كذل ــد فإن ــن الول ــزه ع ــبحانه من ــوىل س ــا أن امل وب
ســنأخذ قولــه )عليــه الســالم(: )َوَطُهــَر َعــْن ُماَلَمَســِة النَِّســاِء( خارجــًا عــن ســياقه 
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واملناســبة التــي قيــل فيهــا. فقولــه )عليــه الســالم( ليــس انتقاصــًا أو إهانــة للمــرأة، وإنــا 
هــو كنايــة عــن اجلــاع، وهــذا يعنــي أن اجلــاع حيتــاج إىل تطهــر، وهــو مطابــق للقــرآن 
ــِط َأْو  ــْم َمــْرَض َأْو َعــَى َســَفٍر َأْو َجــاَء َأَحــٌد ِمنُْكــْم ِمــَن اْلَغائِ الكريــم، قــال تعــاىل: ﴿َوإِْن ُكنُْت
ــُه  ــا َفاْمَســُحوا بُِوُجوِهُكــْم َوَأْيِديُكــْم ِمنْ ــًدا َطيًِّب ُمــوا َصِعي ــاًء َفَتَيمَّ ــُدوا َم ــْم َتِ َلَمْســُتُم النَِّســاَء َفَل

ُكــْم  ــُه َعَلْيُكــْم َلَعلَّ ــمَّ نِْعَمَت َرُكــْم َولُِيتِ ــْن ُيِريــُد لُِيَطهِّ ــا ُيِريــُد اللَُّ لَِيْجَعــَل َعَلْيُكــْم ِمــْن َحــَرٍج َوَلكِ َم

ــًا  ــاع أدب ــن اجل ــة ع ــتم النســاء( ... كناي ــال: ))أو المس ــّل وع ــه ج ــُكُروَن﴾)28(. فقول َتْش

ــه(()29(. ــاع عــن الترصيــح ب ــا تأبــى الطب ــًا للســان مــن الترصيــح ب صون

ُة  ُة اْلـــَمْرَأِة ُكْفــٌر، َوغــْرَ 6- ويف حكمــه ومواعظــه قــال )عليــه الســالم(: ))َغــْرَ
ُجــِل إيــَاٌن(()30(. هلــذا القــول وجهــان؛ األول: أن املــراد بالكفــر هنــا املعنــى احلقيقــي  الرَّ
للكفــر، ألن املــرأة إذا غــارت حرمــت عــى زوجهــا مــا أحلــه اهلل له مــن تعــدد الزوجات، 
فقــد تأخذهــا الغــرة إىل إنــكار ترشيــع ذلــك فيــؤدي إىل الكفــر)31(، ))وأيضــًا فــإن املــرأة 
ــحر، فقــد ورد يف احلديــث  قــد تــؤدي هبــا الغــرة إىل مــا يكــون كفــرًا عــى احلقيقــة كالسِّ

املرفــوع أنــه كفــر(()32(. 

وأمــا غــرة الرجــل عــى املــرأة فإهنــا حالــة طبيعيــة، ألهنــا عنــده مــن اإليــان، ألهنــا 
هنــي عــن املنكــر، أي التهتــك والفجــور، رشيطــة أن ال تتعــدى الغــرة حدهــا املعقــول، 
ــام  ــه اإلم ــه البن ــالم( يف وصيت ــه الس ــيل )علي ــام ع ــة اإلم ــن كلم ــتوحيه م ــا نس ــذا م وه
ة، َفــإِنَّ ذلِــَك َيْدُعــو  ــاَك َوالتَّغاُيــَر ِف َغــْرِ َمْوِضــِع َغــْرَ احلســن )عليــه الســالم(: ))إِيَّ
َيــِب(()33(، أي أن الغــرة يف غــر موضعهــا تدفــع  يَئــَة إىَِل الرِّ ــَقِم، َواْلَرِ ِحيَحــَة إىَِل السَّ الصَّ
اإلنســانة الربيئــة إىل الريــب والشــك، وإىل عــدم الثقــة بنفســها، وقــد يــؤدي ذلــك هبــا إىل 

عقــدة نفســية)34(.

والوجــه الثــاين:  أن هــذا احلديــث ال يعنــي أن غــرة املــرأة كغــرة طبيعيــة كفــٌر، ألن 
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الســبب الــذي يــؤدي إىل غــرة الزوجــة هــو حــب الــزوج واخلــوف مــن فقــده، واخلشــية 
مــن أن تأخــذه منهــا امــرأة أخــرى، والســّيا أن الرجــل جُيــّوز لــه الــرشع أن يتــزوج بأربــع 
نســاء، فالغــرة هنــا تعتــرب حالــة طبيعيــة إذا كانــت تنطلــق مــن حمبــة هــذه املــرأة لزوجهــا، 
وخشــيتها مــن أن تفقــده، وتعتــرب حالــة طبيعيــة إذا كانــت بعيــدة عــن التطــرف يف االجتــاه 
احلــاد، بحيــث تتحــرك غرهتــا إىل حتريــم مــا أحلــه اهلل. فاإلســالم ال حياســبها يف احلــالت 
النفســية التــي قــد ال ترتــاح هلــا املــرأة كغرهتــا عليــه إذا تــزوج بأخــرى، ولكنــه حياســبها 
عــى ترصفاهتــا الســلبية التــي قــد تــؤدي إىل أن متنــع زوجهــا مــن حقــه. ومــن هنــا جــاء 
ــه الســالم(: )غــرة املــرأة كفــر(، فليــس  هــذا احلديــث املأثــور عــن أمــر املؤمنــن )علي
ــؤدي إىل بعــض أجــواء الكفــر، وهــو  ــى الكفــر، ولكنهــا ت ــى ذلــك أهنــا كفــر بمعن معن

حتريــم مــا أحلــه اهلل)35(.

ــه الســالم( عندمــا شــّيع  ــه )علي ــاج إىل تفســر حديث 7- ومــن غريــب كالمــه املحت
جيشــًا يْغِزيــِه فقــال: )اْعِذُبــوا َعــِن النَِّســاِء َمــا اْســَتَطْعُتْم(()36(. ويقــول الســيد الرشيــف 
ــن  ــوا م ــّن، وامتنُع ــب هب ــُغِل القل ــاء وُش ــر النس ــن ذك ــوا ع ــاه: ))اصِدف ــريض يف معن ال
ــد العزيمــة، ويكــرِس  ــة، ويقــدح يف معاق ــتُّ يف عُضــد احلمّي ــك َيُف ــة هلــّن، ألّن ذل املقارب

ــُت عــن اإلبعــاد يف الغــزو(()37(. ــْدِو، َويلِف عــن الَع

وهــذا القــول خيــص حالــة اســتثنائية، فهــو ليــس ذمــًا للمــرأة ألهنــا تضعــف اجليــش، 
ــؤوليته  ــة وأوالد. فمس ــن زوج ــا م ــاة الدني ــه باحلي ــا يعلق ــن كل م ــش م ــرد اجلي ــا ليج وإن
اجتاههــم وحبــه إياهــم ســيكون ســببًا يف إضعــاف عزيمتــه، وهــو مــا أيدتــه اآليــة القرآنيــة 
ــِب  َه ــَن الذَّ ــَرِة ِم ــِر امْلَُقنَْط ــَن َواْلَقنَاطِ ــاِء َواْلَبنِ ــَن النَِّس ــَهَواِت ِم ــبُّ الشَّ ــاِس ُح ــَن لِلنَّ ــة: ﴿ُزيِّ اآلتي
ُحْســُن  ِعنْــَدُه  َواللَُّ  ْنَيــا  الدُّ َيــاِة  احْلَ َمَتــاُع  َذلِــَك  ــْرِث  َواحْلَ َواأْلَْنَعــاِم  َمِة  امْلَُســوَّ ْيــِل  َواخْلَ ــِة  َواْلِفضَّ

امْلَــَآِب﴾)38(.
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ومــا يؤكــد حتليلنــا قــول الرســول األكــرم حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه(: )) احــذر 
الدنيــا وشــهواتا، وزينتهــا، وأكل احلــرام، والذهــب والفضــة، واملراكــب والنســاء، فإنــه 
ــَهَواِت ِمــَن النَِّســاِء َواْلَبنـِـَن َواْلَقنَاطِــِر امْلَُقنَْطــَرِة ِمــَن  ــَن لِلنَّــاِس ُحــبُّ الشَّ ســبحانه يقــول: ﴿ُزيِّ
ــَدُه  ــا َواللَُّ ِعنْ ْنَي ــاِة الدُّ َي ــاُع احْلَ ــَك َمَت ــْرِث َذلِ ــاِم َواحْلَ َمِة َواأْلَْنَع ــوَّ ــِل امْلَُس ْي ــِة َواخْلَ ــِب َواْلِفضَّ َه الذَّ

ــَآِب﴾(()39(. ــُن امْلَ ُحْس



347اجلزء الثالث: احملور الرتبوي واألخالقي

خامتة البحث
بمعونــة املــوىل القديــر، وبشــفاعة الســيد النذيــر، وبعــيل األخ النصــر، بلغنــا اخلتــام 

فّيــا وقــع يف هنــج البالغــة مــن ذكــر للمــرأة، والبــّد لنــا فيــه مــن تقصــر.

ولعــل خامتــة البحــث توضحــت مــن مقدمتــه، فقــد اعتمدنــا متــن الرواية ال ســندها 
أساســًا يف قبوهلــا بعــد موافقتهــا للقــرآن الكريــم. وبعــد االســتقراء والدراســة يتضــح لنــا 
أن هــذه الروايــات التــي قاهلــا اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يف هنجــه عنــد قراءتنــا األوىل 
ــن  ــت م ــد انتقص ــا ق ــر نجده ــى الظاه ــذ باملعن ــطحية، أو األخ ــراءة الس ــي الق ــا، وه هل
املــرأة، ولكــن بالقــراءة الثانيــة العميقــة، وبالتحليــل التقابــيل، أي بعــد مقابلتهــا بالقــرآن 
الكريــم، نجــد أهنــا صانــت املــرأة وحفظــت حقوقهــا وحقــوق غرهــا مــن خــالل النظــر 
إىل طبيعــة املــرأة النفســية والفســلجية، وبذلــك أعفــت املــرأة مــن أن تصبــح يف موقــف ال 

يناســبها أو ال حتمــد عقبــاه، كــا يف قضيــة الشــهادة.

وبحمــد اهلل نكــون قــد بينـّـا الصحيــح مــن الــكالم، وحفظنــا رايــة اإلســالم، ورفعنــا 
موالنــا عليــًا اإلمــام، وقدنــا املــرأة إىل األمــام، وقطعنــا أصابــع التشــويه واالهتــام، 

ــام. ــه خــر األن والصــالة والســالم عــى حممــد املصطفــى وأهــل بيت

هوامش البحث:
هنج البالغة، السيد هاشم امليالين: 286، اخلطبة: 176.. 1

هنج البالغة، السيد هاشم امليالين: 88، اخلطبة: 27.. 2

رشح هنــج البالغــة، الســيد عبــاس املوســوي: 78، وينظــر: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: 65/2، . 3
ورشح هنــج البالغــة، الشــيخ حممــد عبــده:66، ويف ظالل هنــج البالغــة: 192-191/1.

 ينظر: اإليضاح يف علوم البالغة: 164.. 4

الزخرف: 18.. 5
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ينظر: تفسر الطباطبائي: 213/17.. 6

هنج البالغة، السيد هاشم امليالين: 135-136، اخلطبة: 79.. 7

البقرة: 222.. 8

النساء: 11.. 9
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تأمالت إسالمية حول املرأة: 27.. 14

ينظر: فقه املرأة املسلمة: 199، وفلسفة ترشيعات املرأة: 197.. 15

ينظر: املصدر نفسه: 199.. 16

بحار األنوار: 227/103، احلديث: 23، كتاب العقود واإليقاعات، باب فضل حب النساء.. 17

ينظــر: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: 170/6، ورشح هنــج البالغــة، الشــيخ حممــد عبــده: 118، . 18
ورشح هنــج البالغــة، الســيد عبــاس املوســوي:144.

هنج البالغة، السيد هاشم امليالين: 400، الكتب والرسائل: 14.. 19

ينظــر: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: 79/15، ورشح هنــج البالغــة، الشــيخ حممــد عبــده: 402، . 20
ورشح هنــج البالغــة، الســيد عبــاس املوســوي:585.

النظــرة الواقعيــة إىل املــرأة وعمــق الطــرح يف فكــر اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، )دراســة يف هنــج البالغة(، . 21
جملــة آداب البرصة: 131.

يف ظالل هنج البالغة: 418/3.. 22

رشح هنج البالغة، الشيخ حممد عبده: 401.. 23

هنج البالغة، السيد هاشم امليالين: 258، اخلطبة: 160.. 24

آل عمران: 14.. 25

هنج البالغة، السيد هاشم امليالين: 308-309، اخلطبة: 186.. 26
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ينظــر: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: 62/13، ورشح هنــج البالغــة، الشــيخ حممــد عبــده: 301، . 27
ويف ظــالل هنــج البالغــة: 70/3.

املائدة: 6.. 28

تفسر الطباطبائي: 101/5.. 29

هنج البالغة، السيد هاشم امليالين: 508، احلكمة: 117.. 30

رشح هنــج البالغــة، الشــيخ حممــد عبــده:527، ويف ظــالل هنــج البالغــة: 295/4، ورشح هنــج البالغة، . 31
الســيد عباس املوســوي: 763.

رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 250/18، وينظر: رشح حكم أمر املؤمنن )ع(: 94.. 32

هنج البالغة، السيد هاشم امليالين: 431، الكتب والرسائل: 31.. 33

ينظر: يف ظالل هنج البالغة: 4/ 295، وتأمالت إسالمية حول املرأة: 123-122.. 34

ينظر: تأمالت إسالمية حول املرأة: 124-123.. 35

هنج البالغة، السيد هاشم امليالين: 532، غريب كالمه: 7.. 36

املصدر نفسه.. 37

آل عمران: 14.. 38

دالئل اخلرات يف كالم سيد السادات: 99.. 39
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.	•

اإليضــاح يف علــوم البالغــة )املعــاين والبيــان والبديــع( ـ اخلطيــب القزوينــي )قــايض . 1

ــم  ــق: إبراهي ــن، ت: 739هـــ( ـ حتقي ــد الرمح ــن عب ــد ب ــن حمم ــالل الدي ــاة ج القض

ـ 2003م.  ـ  ـ 1424هــ ـ ط/1  ــان  ـ لبن ـ بــروت  ــة  ـ دار الكتــب العلمي ــن  شــمس الدي

تأمــالت إســالمية حــول املــرأة ـ الســيد حممــد حســن فضــل اهلل ـ دار املــالك ـ د.م ـ . 2

ط/8 ـ 1421هـــ ـ2000م.

ــرآن ـ . 3 ــر الق ــزان يف تفس ــره: املي ــن( ـ تفس ــد حس ــيد حمم ــي ـ )الس ــر الطباطبائ تفس
ــران ـ ط/1ـ 1426هـــ...........  ــم ـ إي ــة ـ ق ــيدة معصوم ــة الس مؤسس

ــه، . 4 ــاه، مواعظ ــول، وصاي ــب الرس ــادات، خط ــيد الس ــرات )يف كالم س ــل اخل دالئ

كتبــه، قصــار كلاتــه( ـ فاتــن حممــد خليــل اللبــون ـ دار إحيــاء الــرتاث العــريب ـ 

بــروت ـ لبنــان ـ ط/1 ـ 1425هـــ ـ2004م.

رشح حكــم أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( ـ الشــيخ عبــاس القمــي ـ العتبــة العلويــة . 5

املقدســة ـ النجــف األرشف ـ العــراق ـ د.ط ـ د.ت.

رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد )عــز الديــن أيب حامــد عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل . 6

مدائنــي، ت:656هـــ( ـ حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ـ دار الكتــاب العــريب ـ 

بغــداد ـ العــراق ـ ط/1 ـ 1426هـــ ـ 2005م.
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ــان ـ . 7 ــروت ـ لبن ــاس عــيل املوســوي ـ دار اهلــادي ـ ب ــيد عب رشح هنــج البالغــة، الس

ط/2 ـ 1424هـــ ـ 2004م.

رشح هنــج البالغــة، الشــيخ حممــد عبــدهـ  خــرج مصــادره: فاتــن حممــد خليــل اللبون . 8

ـ مؤسســة التاريــخ العــريب ـ بروت ـ لبنــان ـ ط/1 ـ 1428هـ ـ2007م.

فقــه املــرأة املســلمةـ  الســيد أمحــد اجليــزاينـ  إرشاف الشــيخ حممــد اليعقــويبـ  مؤسســة . 9

عاشوراء ـ د.م ـ ط/1 ـ 1427هـ ـ2006م.

فلســفة ترشيعــات املــرأة ـ الشــيخ حممــد اليعقــويب ـ مؤسســة بقيــة اهلل ـ النجــف . 10

األرشف ـ العــراق ـ د.ط ـ د.ت.

يف ظــالل هنــج البالغــة )حماولــة لفهــم جديــد( ـ الشــيخ حممــد جــواد مغنيــة ـ دار . 11

العلــم للماليــن ـ بــروت ـ لبنــان ـ ط/1 ـ 1972م.

املــرأة يف رحــاب اإلســالمـ  باقــر رشيــف القــريشـ  دار اهلــدىـ  النجف األرشف . 12

ـ العراق ـ ط/ذ ـ 1426هـ ـ 2005م.

هنــج البالغــة )املختــار مــن كالم أمــر املؤمنــن، جلامعــه الرشيــف الــريض حممــد . 13

ــة  ــالين ـ العتب ــم املي ــيد هاش ــق: الس ــى، ت: 406هـــ( ـ حتقي ــن موس ــن ب ــن احلس ب

ــة املقدســة ـ النجــف األرشف ـ العــراق ـ د.ط ـ 1431هـــ. العلوي





بناء اإلنسان يف درء اهلوى 

- دراسة حتليلية -

حممد حاكم حبيب الكريطي
ماجستري لغة عربية
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمــد هلل رب العاملــن والصــالة والســالم عــى خاتــم األنبيــاء واملرســلن حممــد بــن عبــد 
اهلل وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن اىل قيــام يــوم الديــن .

وبعــد ، فلــوال وجــود اإلنســان مل تكــن الدولــة ، فبنــاء اإلنســان يعنــي بنــاء األوطان، 
ــًا ، ال بــد أن يبــدأ بصناعــة الــذات املؤمنــة باالنتــاء اىل األرض  ومــن أراد أن يبنــي وطن
ذلــك اإليــان ال بــد أن يكــون إيانــًا حقيقيــًا يشــبه العقيــدة املتجــذرة يف الــذات ، فبنــاء 
الــذات اإلنســاين القويــم ، البــد أن يرتكــز يف صناعتــه عــى قواعــد تربويــة دينيــة ، 
فالعقيــدة الدينيــة هــو النــواة األوىل يف إجيــاد ،ووجــود شــخص انغرســت يف ذاتــه تعاليــم 
إســالمية حقــة ، ســوف يثمــر خدمــة يانعــة ملجتمعــه ، ومــن خــالل األطــر التــي يعمــل 

ضمــن ســياقها .

 وجــاء هــذا البحــث عــى ثالثــة مباحــث األول هــو مبحــث ) تضعيــف األمــل يف 
الدنيــا ( ، وفيــه حــّث اإلمــام ــــ  عليــه الســالم ــــ املســلمن عــى  االبتعــاد عــن مغريــات  
الدنيــا والركــون اليهــا ، فــال يرجتيهــا أحــٌد اال قطعــت رجــاءه وأضاعــت أملــه . وهــذا 
الوجــه الــذي رّغــب اإلمــام املســلمن عنــه ، ويف الوقــت نفســه رغّبهــم بالدنيــا لتكــون 
ــه الســالم( أن هيــيء نفوســهم اىل اآلخــرة ســواء يف  مزرعــة لآلخــرة . وهبــذا أراد )علي
االنتــاء اىل الدنيــا ، أو االنقطــاع عنهــا ففــي احلالتــن اهلــدف والغايــة هي اآلخــرة . وجاء 
املبحــث الثــاين وهــو ) مغالبــة اهلــوى ( ، كان ــــ  عليــه الســالم ــــ يف هــذا املبحــث حيــّذر 
مــن إتبــاع اهلــوى، حتــى وإن كان ذلــك اهلــوى ال ُيعــى فيــه اهلل تعــاىل ، لكــن يمكــن أن 
ـ يف ذلــك لنرصة  ـــ  عليــه الســالمـ  يكــون ذلــك مفتاحــا للمعصيــة  وتأســيس هلــا ، وحــّثـ 
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النفــس عــى هواهــا والبــد مــن جمادلــة اهلــوى واإلعــراض عنــه ويف هــذا إعــراض عــن 
الدنيــا وغلبــة اهلــوى هــو كســب لآلخــرة . أمــا املبحــث الثالــث هــو ) معصيــة النفــس ( ، 
والــذي أكــد فيــه )عليــه الســالم( اىل عــدم االنقيــاد اىل رغبــات النفــس ، فمعصيتهــا هــو 
رضــا اهلل ، وأراد للنفــس أن تبنــي ذاهتــا يف خروجهــا مــن كينونتهــا اللوامــة اىل حقيقتهــا 
ــوق اىل  ــي تت ــانيا ، الت ــكة إنس ــا املتاس ــة عقدي ــذات املبني ــق ال ــك تتحق ــة ، وبذل املطمئن

أجــزاء الكــال.

ــا ، واهلــوى والنفــس ،  ــة التــي اختصــت يف الدني  وهبــذا فــإن تلــك املباحــث الثالث
فهــي متداخلــة اىل درجــة كبــرة ، فالدنيــا هــي  املــكان الــذي يمكــن للنفــس أن ترتكــب 
املعــايص واألخطــاء فيهــا ، والنفــس ذاهتــا لــوال اهلــوى ورفعــه إياهــا مل تتجــه اىل اخلطــأ ، 
بــل يمكــن هلــا أن تســتجيب للعقــل ، وتذهــب صــوب احلقيقــة ، وهــذا مــا أراد البحــث 

أن يظهــره مــن خــالل مــا جــاء يف كلــات اإلمــام )عليــه الســالم( يف هنــج البالغــة .
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املبحث األول
تضعيف األمل يف الدنيا

لقــد هنــى اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( النــاَس مــن التمســك بالدنيــا وحــذر منهــا، 
ــح  ــذي مل يت ــرآن ال ــر الق ــدر حتذي ــا بق ــّذر منه ــا ، فح ــاع أمله ــا ، وانقط ــرص مدهت ــن ق وم
الفرصــة للنــاس يف االقبــال عــى الدنيــا وخاصــم رغباهتــم ، وحــذر مــن تلــك الرغبــات 
ــن  ــذرت م ــي ح ــة الت ــكام القرآني ــات واألح ــق باآلي ــالم(هنا نط ــه الس ــام  )علي ، فاإلم
الغفلــة يف الدنيــا ، ومــن أقوالــه )عليــه الســالم( حمــذرًا أصحابــه مــن الدنيــا: ))فلتكــن 
الدنيــا أصغــر يف أعينكــم مــن حثالــة القــرظ (()1( . نالحــظ أن اإلمــام ـــــــ عليــه الســالم 
ـــــــ يتخــر األلفــاظ ذات األثــر البالــغ والتــي يمكــن هلــا أن تســتميل النــاس اىل مــا يريــده 
هلــم ، حيــث شــبه هلــم الدنيــا بحثالــة القــرظ ، والــذي ُفــرس عــى انــه رديء احلنطة يســمى 
ــــــ الناس  ــــــ عليه الســالمـ  حثالــة)2( ، وهــذا الــرديء الــذي ليــس لــه ثمــن ، أمــر اإلمــامـ 
بــأن جيعلــوا الدنيــا يشء ال ثمــن لــه ، فمــن بــاع الدنيــا ال بــد أن اشــرتى اآلخــرة . وتبــدو 
هنــا إشــارة اإلمــام ـــــــ عليــه الســالم ـــــــ واضحــة لكســب اآلخــرة بــرتك الدنيــا أي يف 

االغــراض عــن زخرفهــا وغرورهــا .

ويف كالٍم آخــر لإلمــام )عليــه الســالم( يف التزهيــد مــن الدنيــا والرتغيــب يف اآلخــرة 
، قــال : ))واخرجــوا مــن الدنيــا قلوبكــم مــن قبــل أن ختــرج منهــا أبدانكــم(()3( .

أراد اإلمــام )عليــه الســالم( أن ينــزع الدنيــا مــن قلــب املســلمن وحثهــم عــى 
ــوب ، ألن  ــر القل ــل ذك ــم ب ــوا عقولك ــل اخرج ــاد ، ومل يق ــل األجس ــم قب ــروج قلوهب خ
ــم ... َوَل  ــة تكــون مــع القلــب ، حيــث رّصح بذلــك القــرآن الكري ــات والغفل الرغب

.)4(ــًا ــُرُه ُفُرط ــَواُه َوَكاَن َأْم ــَع َه َب ــا َواتَّ ــن ِذْكِرَن ــُه َع ــا َقْلَب ــْن َأْغَفْلنَ ــْع َم ُتطِ
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ــاًء  ــون وع ــب أن يك ــن للقل ــب ، فيمك ــان بالقل ــدم اإلي ــة وع ــون الغفل ــا تك ومثل
ــا  ــادي ، وإم ــو اهل ــون ه ــا أن يك ــن ، إم ــالحًا ذو حدي ــح س ــك يصب ــو بذل ــان ، وه لإلي
أن يكــو هــو املضــل ، فالكفــر واإليــان كالمهــا يف القلــب حيــث ذكــر اهلل تبــارك وتعــاىل 
ــه الســالم( وكيــف ثبــت اإليــان يف قلبهــا فقــال جــل وعــال :  يف قصــة أم موســى )علي
َبْطنَــا َعــَى َقْلبَِهــا لَِتُكــوَن  َوَأْصَبــَح ُفــَؤاُد ُأمِّ ُموَســى َفاِرغــًا إِن َكاَدْت َلُتْبــِدي بـِـِه َلــْوَل َأن رَّ

.)5( ــَن امْلُْؤِمنِــَن ِم

هــذه املــرة نالحــظ دور القلــب قــد أصبــح ســببًا لإليــان ، فالــذي يــويص بــه اإلمــام 
ــا ، هــو للدخــول يف عمــل اآلخــرة  ــة يف خــروج القلــب مــن الدني ــه الســالم( كفاي )علي
والتــزود مــن دار الدنيــا ، فيمكــن للدنيــا أن تكــون ســببا للنجــاة يف اآلخــرة ، أو أن تكــون 

ســبب اهلــالك ، مثلــا القلــب يمكــن لــه أن يطمــأن باإليــان أو ُيــرشح بالكفــر .

ــا  ، كان  ــن الدني ــم م ــه وحيذره ــويص أصحاب ــالم( ي ــه الس ــام )علي ــا كان اإلم مثل
ــاء  ــاب ج ــفيان كت ــن أيب س ــة ب ــب اىل معاوي ــد كت ــه ، فق ــع خصوم ــك م ــل ذل ــل مث يفع
مــن ضمنــه )) فاّتــق اهلل يــا معاويــة يف نفســك وجــاذب الشــيطان قيادتــك ، فــإن الدنيــا 

ــك (()6(. ــٌة من ــرة قريب ــك ، واآلخ ــٌة عن منقطع

إّن ســبب ارتبــاط اإلنســان يف الدنيــا ووثوقــه هبــا هــو الشــيطان ، وإاّل فــكل األدلــة 
ــرآن  ــه الق ــص علي ــا ن ــك م ــرار ذل ــي دار الق ــرة ه ــن ان اآلخ ــبة للمؤمن ــة بالنس العقلي
ــا أن العقــل مؤمــن بذلــك فمــن البدهيــي أن يكــون قــد أعــد العــّدة إليهــا  الكريــم ، وب
ــذا  ــد ، كل ه ــدة الوعي ــع ش ــا م ــى الدني ــاك ع ــك واالهن ــر ذل ــو غ ــظ ه ، إاّل ان املالح
هــو ســببه الشــيطان ، فنالحــظ اإلمــام ـــــــ عليــه الســالم ـــــــ ينهــى معاويــة مــن جماذبــة 
الشــيطان ، واملجاذبــة هــي املغالبــة وجذبتــه أي غلبتــه)7( ، فاإلمــام )عليــه الســالم( 
عــى الرغــم مــن خصومــة معاويــة معــه إال انــه كان ناصحــًا لــه ، يمكــن أن تكــون تلــك 
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النصيحــة إلصــالح معاويــة ألن إصالحــه هــو إصــالح ألمــور املســلمن التــي أفســدت 
ــا . بســبب هتافتهــم عــى الدني

ــا ، كان  ــن الدني ــاس م ــذرًا الن ــًا حم ــا كان ناصح ــدر م ــالم( بق ــه الس ــام )علي واإلم
مذكــرًا نفســه منهــا ، فقال)عليــه الســالم( مــن بعــد كالم وجهــه اىل عاملــه عــى البــرصة 
عثــان بــن حنيــف حيــث إنــه قــال: )) إليــك عنــي يــا دنيــا فَحبُلــك عــى غاِربــك(()8(.

جــاء كالم اإلمــام )عليــه الســالم( هنــا عــى مــا جــاء بــه النظــم القــرآين إيــاك أعنــي 
ــان  ــد عث ــل كان يقص ــه ، ب ــذر نفس ــٍة إىل أن حي ــس بحاج ــو لي ــارة ، فه ــا ج ــمعي ي واس
وأصحابــه ، فاســتعمل كالمــًا جمازيــًا بأســلوب اســتعاري ، حتــى يمكــن اللفــظ يف 
نفــوس اآلخريــن ، وجيعــل مــن حــال الدنيــا كحــال جســد حــي يتحــرك أمــام اآلخريــن، 
ــا بتلــك الصــورة ، فقيــل يف االســتعارة هــي  فاالســتعارة هــي وحدهــا مــن جتعــل الدني
اللفظيــة جتعــل األشــياء غــر املتنفســة كأفعــال ذوات النفــس)9(، وهــذه احلركــة الرمزيــة 
يمكــن هلــا أن ترســخ أجيــاالً ، كــا هــو احلــال مــع هنــج البالغــة الــذي يتــداول بيننــا منــذ 

أكثــر مــن أربعــة عــرش قرنــًا .

ألقــى حبلهــا عــى  قــد  ناقــة  الدنيــا وكأهنــا  الســالم(  اإلمــام )عليــه  فوصــف 
ــا حــال مــن  ــان هلــا ، وهن ــا واطــالق العن ــة الدني ــة عــن حري ــك كناي غارهبــا)10(، ويف ذل
ــا،  ــذي ال يغــرت مــن الدني ــت ال ــه الســالم( هــو الثاب ــم وكأن اإلمــام )علي التشــبيه العظي
ــد . ــن تري ــع م ــول م ــارب لتج ــى الغ ــل ع ــا احلب ــرك هل ــك ت ــة لذل ــي املتحرك ــا ه والدني

كل هــذا النســيج الكالمــي الــذي طــّرزه )عليــه الســالم( مــن اســتعارة وكنايــة 
ــا . ــن الدني ــذر م ــو درٌس للح ــي ه ــبيه ح وتش

ــى  ــه ع ــا جعل ــئ)11( مل ــن هان ــح ب ــه رشي ــالم( وىّص ب ــه الس ــه )علي ــاب ل ــن كت وم
مقدمتــه اىل الشــام فقــال : )) اتــِق اهلل يف كل صبــاح ومســاء ، وَخــف عــى نفســك الدنيــا 
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ــاٍل (()12(. ــى ح ــا ع ــُرور ، وال تأمنه الَغ

حــّذر اإلمــام رُشحيــًا بوصفــِه الدنيــا لــه بـــ ) الَغــُرور ( بفتــح الغــن وضــم الــراء ، أي 
ــه  ــا فــال يأمــن حاهلــا ، فــال يســتمر حاهلــا عــى مــا هــو علي ــُرور صفــة مالزمــة للدني الَغ
فهــي تنتقــل بأهلهــا مــن حــال اىل حــال مــن شــدٍة اىل رخــاء ، أو مــن رخــاٍء اىل شــّدة ، 
ــام يف عاجلهــا  ــة األي ــاس ، ومداول ــام بــن الن ــداول األي فــال يأمــن مــن يومهــا ، فهــي ت

حســاب يف آجلهــا .

ــه :  ــه تعــاىل حمــذرًا من ــرور هــو الشــيطان ، أمل تالحــظ قول وقــال ابــن الســكيت الَغ
ُكــم بـِـاللَِّ اْلَغــُروُر )13( فالدنيــا نفســها لــوال األســباب الشــيطانية مل تكــن  نَّ ... َوَل َيُغرَّ

غــرورًا بــل لفعــل الشــيطان وتزينــه إياهــا هلــم  أصبحــت كذلــك .

ومــن كتــاب كتبــه )عليــه الســالم( اىل األســود بــن قطبــة صاحــب جنــد ُحلــوان)14( 
ــت  ــاعة إال كان ــا س ــط فيه ــا ق ــرغ صاحبه ــة مل ُيف ــا دار بلي ــم أّن الدني ــه : ))واعل ــال في ق

ــه حــرسة يــوم القيامــة(()15(. ــه علي فرغت

ــا يــأيت بصــورٍة جديــدٍة خمتلفــٍة  ــه الســالم( مــن الدني يف كل مــرة حيــّذر اإلمــام )علي
عــن ســابقتها يف حــال الدنيــا ، وكل ذلــك اهلجــن الصــوري هــو لرســوخ صــورة ذهنيــة 

واحــدة عــن الدنيــا مفادهــا االبتعــاد عــن الركــون إليهــا .

ــاىل : )) ...  ــه تع ــى قول ــالم( معن ــه الس ــًا )علي ــة مقتبس ــا دار بلي ــا بأهن ــا يصفه فهن
ِّ َواخْلَــْرِ فِْتنَــًة َوإَِلْينَــا ُتْرَجُعــوَن (()16(. َوَنْبُلوُكــم بِالــرشَّ

ويصــف اإلمــام )عليــه الســالم( فــراغ الدنيــا حــرسة يف اآلخــرة ، ذلك ألن اإلنســان 
ينــدم إلضاعتــه الوقــت يف غــر عبــادة اهلل ملــا يــراه مــن أحــوال يــوم القيامــة التــي ال يأمــن 
منهــا إاّل مــن أتــى اهلل بقلــٍب ســليم ، ولــو أن تــزود مــن الدنيــا يف حــال فراغــه كــا أشــار 
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ــا ُأْوِل  ــوِن َي ُق ــَوى َواتَّ اِد التَّْق ــزَّ ــْرَ ال ــإِنَّ َخ ُدوْا َف ــَزوَّ ــال : َوَت ــه الســالم(،إذ ق اإلمــام )علي
.)17( األَْلَبــاِب

ومــن كالم لــه )عليــه الســالم( اىل ســلان الفــاريس )رضــوان اهلل عليــه( ، جــاء 
ــها ، قاتــٌل ُســّمها ، فــارض عــّا  فيــه: )) أمــا بعــُد فإنــا َمثــُل الدنيــا مثــل احلّيــة ، لــٌن مسُّ
يعجبــك فيهــا ، لقلــة مــا يصحبــك منهــا ، وضــع عنــك مُهوَمَهــا ، ملَِــا أيقنــت منهــا ، فــإن 
ــُه  ــاٍس أزالت ــه اىل حمــذور ، او إىل اين ــا اطمــأّن فيهــا اىل رسور أشــخصتُه عن صاحبهــا ُكّل

ــاٍش (()18(. ــه إىل احي عن

ــد  ــذا يري ــو هب ــه ، وه ــرة أصحاب ــن خ ــذي كان م ــاريس ال ــلان الف ــام س ــّذر اإلم ح
ــدأ  ــد ب ــره . وق ــًا لتحذي ــه( عنوان ــوان اهلل علي ــلان )رض ــن س ــذ م ــاس َ واخت ــذر الن أن ين
)عليــه الســالم( كالمــه عــن الدنيــا بمتتاليــات اســتعارية أراد أن يســتجلب عقــول النــاس 
ومشــاعرهم ، ذلــك ليلفــت بــه أذهاهنــم  ، فاســتعار مــا يف احلّيــة مــن صفــات يف ظاهرهــا 
ــن  ــا م ــاة الدني ــس باحلي ــا قي ــذا إذا م ــا ، ه ــوى ظاهره ــرف س ــذي ال يع ــل ال ــر الغاف تغ
ــرًا  ــا إذ قــال : َيْعَلُمــوَن َظاِه ــارك وتعــاىل الدني حيــث االســتعارة ، وقــد وصــف اهلل تب

 .)19( ــوَن ــْم َغافُِل ــِن اآْلِخــَرِة ُه ــْم َع ــا َوُه ْنَي ــاِة الدُّ َي ــَن احْلَ مِّ

فظاهــر الدنيــا مثــل ظاهــر احلّيــة الــذي وصفــه اإلمــام ـــــــ عليــه الســالم ـــــــ ، أمــا 
الغفلــة فهــي عــن بواطــن الدنيــا وخفاياهــا التــي حيذرنــا منهــا ـــــــ عليــه الســالم ـــــــ ، 
وقــال قاتــٌل ســمها ، هــو اســتعارة أخــرى بمعنــى إن الركــون اىل احليــة ، التــي هــي بمثابــة 

الدنيــا ، هــو يف هنايــة الغايــة هــالك .

ــه إذا مــا قيــس بطــول  ــه لقلــة زمن ــا مــن اإلعجــاب في ــه الســالم( ناهي وحيــّذر )علي
الســفر يف اآلخــرة ومــا يصحبــك هنــاك مــن عمــٍل قــد كســبته يف الدنيــا ، ويــويص )عليــه 
الســالم( بوضــع مهومهــا وكأن تلــك اهلمــوم كانت أمحــاالً وضعت عــى أكتــاف طالبيها، 
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وكأن مهــوم الدنيــا هــي يف ذاهتــا أوزار إذا عرضناهــا عــى قولــه تعــاىل : َوَوَضْعنـَـا َعنــَك 
ِوْزَرَك * الَّــِذي َأنَقــَض َظْهــَرَك )20( ففــي كل كلمــة مــن كلــات اإلمــام  )عليــه الســالم( 
ــه الســالم( إمــا أن يكــون مــن  ــم ألن كالمــه )علي ــد أن تعــرض عــى القــرآن الكري ال ب
ــا  ــا كل ــإن صاحبه ــالم(: ف ــه الس ــه )علي ــم قول ــث أت ــاه . حي ــن معن ــرآن أو م ــظ الق لف
اطمــأن فيهــا اىل رسور اشــخصته اىل حمــذور . وهــذا ترمجــة لقولــه تعــاىل :  ... إِنَّ اللََّ َل 
ُيِــبُّ اْلَفِرِحــَن )21( ألن ذلــك الــرسور الــذي أشــار إليــه )عليــه الســالم( ، أو الفــرح 
الــذي هنــى عنــه القــرآن هــو ليــس الــرسور بحــدوده أو الفــرح ضمــن إطــاره ، ألن هنــاك 
ــا ليــس  ــا وال يلتفــت اىل آخرتــه ، وال حيذرهــا فيأخــذ نصيبــه مــن الدني مــن يغــرت بالدني
متناســيًا اآلخــرة بــل قــد نســيها متامــًا كــا قــال تعــاىل  َقــاَل َكَذلـِـَك َأَتْتــَك آَياُتنـَـا َفنَِســيَتَها 

.)22( َوَكَذلِــَك اْلَيــْوَم ُتنَســى

ولــوال اخلضــوع اىل ملــذات الدنيــا ملــا نــي اآلخــرة ، وذلــك كلــا اندفــع اإلنســان 
مــع عواطفــه كّلــا قــل اســتعاله للعقــل وهــذه املســألة جدليــة عكســية كلــا ذهبــت باجتــاه 
واحــدة ابتعــدت عــن األخــرى ، فاآلخــرة هــي اتبــاع العقــل ، والــرسور هــو مــن اتبــاع 
ــك  ــن ذل ــوس اآلخري ــرتك رسورًا يف نف ــة ي ــاع العاطف ــم يف اتب ــن والرتاك ــة فالزم العاطف
ــاش اىل  ــن احي ــان م ــزال اإلنس ــايل ُي ــرة وبالت ــن اآلخ ــًا ع ــون حاجب ــوف يك ــرسور س ال

اينــاس كــا أشــار اإلمــام )عليــه الســالم( اىل ذلــك)23(..

ومــن وصيــة لــه ـــــــ عليــه الســالم ـــــــ للحســن بــن عــيل )عليــه الســالم( : )) مــن 
الوالــد الفــان ، املقــر للزمــان ، امُلدبــر الُعُمــر ،املستســلم للدهــر ، الــّذام للدنيــا ، الســاكن 

مســاكن املوتــى والظاعــن عنهــا غــدًا(()24(.

ــه الســالم( أشــار إشــارة واضحــة اىل زواهلــا  ــه )علي ــا يف خطبت ــل أن يذكــر الدني قب
واليقظــة منهــا ، حيــث قــال مــن الوالــد الفــان ، فإنــه ال خلــود وال بقــاء فكلنــا اىل رحيل ، 
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املقــر للزمــان أي متنّبــٌه للزمــان الــذي يف كل حلظــة يقــرتب بنــا اىل األجــل املحتــوم الــذي 
ال ُبــّد مــن مالقاتــه ، امُلدبــر العمــر وهنــا إشــارة أخــرى اىل احلــذر مــن الدنيــا وهــو )عليــه 
الســالم( يصــف نفســه بامُلدبــر العمــر مــن اإلدبــار ومعنــاه مــن جــاء آخــر القــوم ، وتدبــر 

األمــر أي نظــر يف عواقبــه وأواخــره)25(.

وهــذه إشــارة منــه )عليــه الســالم( اىل أن العمــر قــد أدبــر أي ذهــب باجتــاه اآلخــرة ، 
ومل يقــل مقبــل العمــر أي هــو يف طــول أمــٍل يف احليــاة ، )املستســلم للدهــر ، الــذام للدنيــا 
ــا ،  ــل ذكره ــا قب ــن الدني ــر م ــد للتنف ــد مه ــذا ق ــه ه ــالم( يف كتاب ــه الس (، نالحظه)علي
والكتــاب كــا أرشنــا يف العنــوان قــد وجهــه  لإلمــام احلســن)عليه الســالم( لكــن القصــد 
ــمع  ــرأ وس ــن ق ــع م ــل جلمي ــا ب ــن الدني ــالم( م ــه الس ــن )علي ــرًا للحس ــس حتذي ــه لي من

الكتــاب اىل يومنــا هــذا .

ــن  ــتدل م ــد اس ــام ق ــلوب اإلم ــابقة ، إن أس ــث الس ــات البح ــا يف صفح ــا أرشن فك
ــا جــارة ( . ــي واســمعي ي ــاك أعن ــه عــى صيغــة ) إي ــم فجــاء قول القــرآن الكري

يف ختــام هــذا املبحــث نقــول : إن اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( أراد أن ينّبــه وحيــذر 
ــذي يأخذهــم عــن أمــور  ــاط ال ــك االرتب ــا ، واملقصــود ذل ــاط بالدني ــاس مــن االرتب الن
دينهــم وآخرهتــم وتشــغلهم الدنيــا بمفاتنهــا ، ال القصــد مــن وراء كالمــه )عليه الســالم( 
هــو تــرك الدنيــا بمجملهــا ، ال بــل كان حيــث عــى لعمــل وطلــب الــرزق وغرهــا مــن 
األمــور الدنيويــة التــي ال تأخــذ اإلنســان املســلم عــن دينــه بــل توفــر لــه العيــش الكريــم 
ــة عــى وفــق مــا أرادت الرشيعــة الســمحاء مــن جهــة  ــه الديني ــي حيات مــن جانــب وتبن

أخــرى.



أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني 364

املبحث الثاني 
مغالبة اهلوى

مثلــا حــّذر اإلمــام )عليــه الســالم( مــن الدنيــا حــّذر مــن اتبــاع اهلــوى ، ويمكــن أن 
يعــد اتبــاع اهلــوى هــو جــزء أســاس مــن التمســك بالدنيــا، فهــي الوعــاء الــذي يــارس 
ــه  ــيل ـــــــ علي ــام ع ــه اإلم ــذي اتبع ــرآين ال ــج الق ــق املنه ــى وف ــوى ، وع ــكال اهل ــه أش في
ــا َمــْن َخــاَف  الســالم ـــــــ حيــث عمــل بــا ذكــره القــرآن الكريــم مــن قولــه تعــاىل :  َوَأمَّ

. )26( ــْأَوى ــَة ِهــَي امْلَ نَّ ــَوى * َفــإِنَّ اْلَ ــِه َوهَنَــى النَّْفــَس َعــِن اْلَ َمَقــاَم َربِّ

فقــد جــاء فيــه هنيــه عــن اتبــاع اهلــوى ، وطــول األمــل قوله)عليــه الســالم( : )) أهُيــا 
النــاُس إّن أخــوف مــا أخــاف عليكــم اثنتــان :اتبــاع اهلــوى ، وطــول األمــل ، فأمــا اتبــاع 

اهلــوى فيُصــدُّ عــن احلــق ...(()27(.

ولشــدة خطــر اتبــاع اهلــوى مــن قبــل املــرء ، نالحــظ اإلمــام )عليــه الســالم( يصــف 
ذلــك وهــو أشــد اخلــوف عليهــم ، واإلمــام )عليــه الســالم( ال يعــرف للخــوف معنــى، 
ــالم(  ــه الس ــه جعله)علي ــى صاحب ــوى ع ــاع اهل ــه اتب ــذي ُيرتك ــم ال ــر العظي إاّل إن لألث
ــه  ــِه ومنازلت ــِه عــن حروب ــي مل نعهــده قــد ضمنهــا يف كالم يســتعمل بعــض األلفــاظ الت
يف ســوح احلــرب ، لكــن األمــر هنــا خيتلــف عندمــا تكــون املســألة مــع اهلل تبــارك وتعــاىل 
فهــو يــرى ويعلــم غــر مــا يــرى النــاس فعلمــه يقينــي وذلــك حيقــق الكشــف بالنســبة 
ــْو  ــه : َكالَّ َل ــك بقول ــم بذل ــرآن الكري ــا الق ــالم( ، إذ أخربن ــه الس ــت )علي ــل البي أله

.)28(ــِن ــْنَ اْلَيِق ــا َع َ ُوهنَّ ــمَّ َلَرَ ــَم * ُث ِحي ُونَّ اْلَ ــَرَ ــِن * َل ــَم اْلَيِق ــوَن ِعْل َتْعَلُم

ويكمــل اإلمــام )عليــه الســالم( قولــه ليخــرب بنتيجــة اتبــاع اهلــوى فيقــول : )فأمــا 
اتبــاع اهلــوى فيصــد عــن احلــق (، فاتبــاع اهلــوى اليكــون مــع مــا أراده اهلل تبــارك وتعــاىل 
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، ويركــن اإلنســان يف ذلــك اىل نفســه وال اىل عقلــه ، وال حتمــد مغبــة هــذا فهــو مــن عمــل 
ــاع اهلــوى أن حيــرض اخلصــان بــن  ــاع اهلــوى : )) إن مــن اتب الشــيطان ، وذكــروا يف اتب
يديــك فتــود أن يكــون احلــق للــذي يف قلبــك حمبــة خاصــة ، وهبــذا ســلب ســليان بــن 
ــن داود  ــليان ب ــاب س ــذي أص ــا : كان ال ــاس ريض اهلل عنه ــن عب ــال اب ــه . ق داود ملك
ــه ،  ــائه علي ــرم نس ــن أك ــت م ــه ، وكان ــرادة أمرأت ــل ج ــن أه ــًا م ــا ناس ــالم أن ــا الس عليه
حتاكمــوا إليــه مــع غرهــم ، فأحــب أن يكــون احلــق ألهــل جــرادة فيقــي هلــم ، فعوقــب 

بســبب ذلــك حيــث مل يكــن هــواه واحــد (()29(.

ــالل  ــة يف ض ــوى وال حيل ــاع اهل ــول يف اتب ــالل العق ــوى : )) ض ــاع اهل ــل يف اتب وقي
العقــول(()30(.

ــاة العقليــة العربيــة يف النهــي عــن اتبــاع اهلــوى ســواء أكان ذلــك  فقــد تأثــرت احلي
األثــر قــد اســتمد مــن القــرآن الكريــم ، أو مــن اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( ، ألن هــذه 
اخلطبــة التــي نحــن يف صددهــا اآلن قــد وردت يف كثــٍر مــن املصــادر العربيــة يف معــرض 

االستشــهاد عــن  ذم اهلــوى .

ومــن كتــاب بعثــه )عليــه الســالم( اىل عاملــِه عــى البــرصة عثــان بــن ُحنيــف))31(( 
وقــد بلغــه إنــه دعــي اىل وليمــة مــن أهلهــا فمــى إليهــم . فبعــد كالم يطــول لــه )عليــه 
الســالم( قــال : )) ولكــن هيهــات أن يغلبنــي هــواي ، ويقــودين جشــعي اىل ختــّر 
األطعمــة (()32(. بعــد اعــرتاض اإلمــام )عليــه الســالم( عــى صاحبــه عثــان بــن حنيــف، 
ــه الســالم(اىل  ــع مجاحهــا ، التفــت اإلمــام )علي وأعطــاءه درســًا يف هتذيــب النفــس ومن
ــالم(  ــه الس ــو )علي ــواي(( وه ــي ه ــات أن يغلبن ــن هيه ــاًل : )) ولك ــة قائ ــه الكريم نفس
هبــذا يشــر اىل اجلدليــة التــي تكــون بــن اهلــوى والــذات ، أمــا مــن كان عــى حــال بســيط 
مــن اإليــان يمكــن هلــواه أن يغلبــه ، واتبــاع اهلــوى بواســطة النفــس والنفــس قــد أشــار 
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ــوِء إِلَّ َمــا َرِحــَم  ــاَرٌة بِالسُّ ُئ َنْفــِي إِنَّ النَّْفــَس ألَمَّ إليهــا القــرآن الكريــم وقــال : َوَمــا ُأَبــرِّ
.)33( ــٌم ِحي ــوٌر رَّ َ إِنَّ َربِّ َغُف َربِّ

لكــن اإلمــام )عليــه الســالم( ينفــي غلبــة هــواه عليــه ، ويف هــذا درٌس للمســلمن 
يف منازلــة اهلــوى ، وكيفيــة حتقيــق الــذات بتجردهــا منــه أي مــن اهلــوى ، وبنــاء النفــس 
باجتــاه االطمئنــان وخروجهــا مــن النفــس األّمــارة ، فاإلمــام أراد أن حيــث النــاس 

ــم . ــم ودنياه ــور دينه ــم يف أم ــوة هل ــو األس ــه فه ــم وعواطفهــم ل ــتدرار عقوهل باس

ومــن عهــد لــه )عليــه الســالم(كتبه لألشــرت النخعي)رضــوان اهلل عليــه( ملــا واّله عى 
ــه( وهــو مــن  مــرص وأعاهلــا حــن اضطــرب أمــر حممــد بــن أيب بكــر )رضــوان اهلل علي
أطــول العهــود التــي كتبهــا )عليــه الســالم( . وبعــد كالم لــه )عليــه الســالم( كان يــويص 
بــه األشــرت وكلــه جــاء يف بنــاء اإلنســان والدولــة ، ويمكــن أن  يعــد هــذا العهــد انموذجــًا 

حيتــذى ، ويتقــدى بــه يف إدارة شــؤون املســلمن وغرهــم .

ومــن مجلــة ذلــك الــكالم قولــه )عليــه الســالم( : ))فاملــك هــواك ، َوُشــحَّ بنفســك 
ــح بالنفــس اإلنصــاف منهــا فيــا أحّبــت وكرهــْت(()34(. عــا ال حيــلُّ لــك ، فــإن الشُّ

وىّص اإلمــام ـــــــ عليــه الســالم ــــــ األشــرت اإلحاطــة مــن هــواه ، قــد اختــار لذلــك 
لفظــًا يســتوعب املعنــى الــذي أراد إيصالــه لألشــرت ومــن خاللِه للنــاس فقال لــه )إملك( 

ومل خيــرت لفظــًا آخــر ، فجــاء يف داللــة لفظــة )َمَلــك( هــو قــوام الــيء ونظامــه)35(.

ــد  ــث يري ــه ، حي ــواه ل ــة ه ــن غلب ــرت وم ــى األش ــالم( أن ينه ــه الس ــذا أراد )علي وهب
منــه أن يكــون أقــوى مــن هــواه ، فهــو مــن يتحكــم يف هــواه هــو الــذي يمكــن أن يملــك 
رغبــات نفســه ، وألن امللــك كــا أشــارت اللغــة هــو قــوام الــيء أو نظامــه ، أراد )عليــه 
ــى  ــي ع ــذا أو اىل ذاك فه ــل اىل ه ــتقيمة أي ال متي ــرت مس ــس األش ــون نف ــالم( أن تك الس
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الطريــق الــذي رســمه اهلل تبــارك وتعــاىل هلــا مــن تدابــر أمــور احليــاة .

وهبــذا يريــد )عليــه الســالم( أن يكــون األشــرت خارجــًا مــن ســلطان هــواه ، حتــى 
ــًا ، فإنصــاف اهلــوى هــو  ال يقــع يف ذلــك رضر عــى ذاتــه أوالً ، وال عــى املســلمن ثاني
إنصــاف مــع األمــة ، فغلبــة هــوى الرئيــس ، ليــس كغلبــة هــوى املــرؤوس ، ألن األول 
يتحكــم بأمــور اجلاعــة ، والــرضر الــذي يصــدر منــه رضرًا يعــم اآلخريــن ، أمــا الثــاين 

فــرضرُه مــع نفســه ، وال يؤثــر ذلــك اإلنســان بقــدر مــا تركــه احلاكــم مــن أثــر .

ومــن كتــاب لــه )عليــه الســالم( اىل أيب موســى األشــعري جوابــًا يف أمــر احلاكمــن. 
فقــال )عليــه الســالم(: ))فــإن النــاس قــد تغــر كثــٌر منهــم عــن كثــٍر مــن حظهــم ، فاُلوا 

مــع الدنيــا ، ونطقــوا باهلــوى (()36(.

ذكــر اإلمــام ـــــــ عليــه الســالم ــــــ ابتعــاد النــاس عــن احلــق ونطقهــم باهلــوى ، ويف 
ذلــك إشــارة اىل أهنــم مل ينطقــوا عــن عقــٍل وحكمــة ، بــل نطقــوا بــا هتــوى األنفــس ، و 
ذلــك ذمٌّ وتقريــع هلــم ، ألهنــم وافقــوا نفوســهم وســّلمت هبــم اىل اهلــوى ، ومل يأخــذوا 
بــا يريــده العقــل لتكــون الغلبــة لــه ، فاهلــوى مذمــوم بنــص مــن اهلل تبــارك وتعــاىل ، بــل 
ــِه  ــا َمــْن َخــاَف َمَقــاَم َربِّ بعــدة نصــوص مــن القــرآن الكريــم ، حيــث قــال تعــاىل : َوَأمَّ

.)37(ــْأَوى ــَة ِهــَي امْلَ نَّ ــَوى* َفــإِنَّ اْلَ َوهَنَــى النَّْفــَس َعــِن اْلَ

ــى  ــة والتابعــن يف مــا اســتورثوه مــن ذم اهلــوى ، حت وقــد حتــدث جــلٌّ مــن الصحاب
ــرة ال  ــت ظاه ــع فأصبح ــا املجتم ــرآن ، وألفه ــا الق ــد رشعه ــة ق ــنة ديني ــك س ــح ذل أصب
يمكــن أن تستســاغ عنــد ذوي األلبــاب ، لتناقضهــا مــع الفطــرة اإلهليــة الســليمة . ونقــل 
عــن ابــن عبــاس أّنــه قــال : ))اهلــوى إلــه معبــود ، وقــرأ افرأيــت مــن اختــذ إهلــُه هــواُه(()38(.

ومــن كالم لــه )عليــه الســالم( وىص بــه رشيــح بــن هانــئ ، جــاء مــن ضمنــه قولــه 
)عليــه الســالم(: ))َقــد َســمْت بــك األهــواء اىل كثــر مــن الــرّضر (()39(.
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ال بــد مــن معرفــة معنــى كلمــة )َســَمْت( التــي وردت يف كالم اإلمام )عليه الســالم( 
فقــد جــاء معناهــا يف بعــض معجــات اللغــة : ))ســا الــيء َيســُمو ُســُمّوًا ، أي : ارتفــع 

ــه(()40(. ك إلي َبرَصُ

ويبــدو أن الســا هــو الــيء الــذي ارتفــع بإجتــاه الســاء ، ومعنــى هــذه الكلمــة ذو 
ــد  ــّرة ق ــذه امل ــالم( ، ه ــه الس ــام )علي ــداول ، إال إن اإلم ــتعاله املت ــة يف اس ــة إجيابي دالل
وّظــف هــذه اللفظــة يف غــر ســياقها ليعطــي داللــة أخــرى ، يمكــن أن يكــون هلــا األثــر 
يف ذهــن املتلقــي ، ســواء أكان املخاطــب أو اآلخــر البعيــد مكانيــا أو زمانيــا  مــن متلقــي 
نــص اإلمــام )عليــه الســالم( . وهــذا الســمو الــذي يمكــن أن يعــد هــو نــزول ليــس إال، 
ــث  ــئ ، حي ــن هان ــح ب ــى رشي ــواء ع ــك األه ــه تل ــت متلي ــا كان ــواء وم ــبب األه ــاء س ج
ــه.  ــد خضــع ألهوائ ــذي ق ــح ال ــب األهــواء ال بصــوب رشي ــام األمــور بجان ــت زم كان
ُر :  ــرضَّ ــة : ))ال ــه اللغ ــارت إلي ــد أش ــذي ق ــرضر وال ــمو اىل ال ــك الس ــل ذل ــد وص وق

ــه(()41(. ــه رضر يف مال ــال دخــل علي ))النقصــان يدخــل يف الــيء يق

وهبــذا بــدت إشــارة اإلمــام )عليــه الســالم( واضحــة ، حيــث إن الــرضر الــذي حلــق 
ــحة  ــو ش ــوى ه ــيب اهل ــاع مناس ــه ، فارتف ــان يف إيان ــو نقص ــوى ه ــه اهل ــح يف اتباع برشي
يف منســوب اإليــان ، لذلــك انتقــى اإلمــام )عليــه الســالم( تلــك األلفــاظ التــي يطــول 

رســوخها ويشــتدُّ أثرهــا عــى الســامع .

ومــن كتــاب لــه )عليــه الســالم( إىل معاويــة بــن أيب ســفيان ، جــاء مــن مجلــة ذلــك 
الــكالم قولــه )عليــه الســالم( : ))ولعمــري يــا معاويــة ، ألن نظــرُت بعقلــك دون َهــواك 

لتجــديّن أبــرأ مــن َدم عثــان(()42(.

قــد قســم اإلمــام )عليــه الســالم( بعمــره الرشيــف ، ذلــك ألّنــه عــى أتــم ثقــٍة مــن 
ــل  ــك أّض ــِه لذل ــق بعقل ــى احل ــتدل ع ــواه ومل يس ــع ه ــد اتب ــفيان ق ــن أيب س ــة ب ان معاوي
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ــة أن يتخــى عــن هــواه ألن  ــه الســالم( ناصحــًا ملعاوي ــام )علي ــا كان اإلم ــق. وهن الطري
يف ذلــك ضــالل وتيــه َوحيــد عــن احلــق ، والّســبيل الوحيــد اىل النجــاة هــو العقــل ، ألّن 
ذلــك ميــزان عــى النفــس فهــو اآلمــر هلــا املتحكــم بشــأهنا العــايص خلجاهتــا ، وإذا أخلــد 
اىل هــواه ذلــك مــا جيعــل رغباتــه هــي مــن تفــرض عليــه الطريــق الــذي ال بــّد أن خيتــاره ، 
وحتــًا ســوف يكــون ذلــك الطريــق ضــالل ، ألنــه نتيجة بدهييــة للهــوى . فمعاويــة الذي 
ختــّى عــن عقلــه أمــام هــواه أســفر ذلــك بغيــه عــى اإلمــام )عليــه الســالم( واهتامــِه بــدم 
عثــان ، تلــك اجلريــرة العظيمــة التــي افرتاهــا ، رغبــة لثمــن أهــواءه مل تنتــِه بــن معاويــة 
ــلمن  ــآالف املس ــح ب ــا لتطي ــجت خيوطه ــل نس ــا ب ــالم(  يف زمنيه ــه الس ــام )علي واإلم

لعــدة قــرون متتاليــة ، ذلــك مــا كان إاّل يف إطاعــة معاويــة ألهوائــه .

ومــن كتــاب آخــر لــه )عليــه الســالم( كتبــه اىل معاويــة بــن أيب ســفيان أيضــًا ، جــاء 
ــا  ــرتٌة نمقته ــالٌة جم ــة ، ورس ــٌة موصل ــَك موعظ ــي من ــد أتتن ــد ، فق ــا بع ــه: ))أم ــن مجلت م
بضاللــك ، وأمضيتهــا بســوء رأيــك ، وكتــاُب امــرٍئ ليــس لــه بــرص هيديــه ، وال قائــد 

ــادُه الَضــالُل فاتبعــه(()43(. ــُه ، وق ــُده ، قــد دعــاه اهلــوى فأجابت يرُش

وهنــا يصــف اإلمــام )عليــه الســالم( ضعــف معاويــة يف عقيدتــه ، وعــدم اجلــدة ، 
ــا إن كان  ــة وم ــادى معاوي ــد ن ــه ق ــوى وكأن ــالم( اهل ــه الس ــف )علي ــواه، فوص ــع ه إاّل م
عــى معاويــة إال أن جييــب ذلــك اهلــوى ، فإجابتــه للهــوى هــي بدايــة ســلوك طريــق الغــي 
ــك الســبب أي ســبب  ــت نتيجــة ذل فاهلــوى هــو نقطــة انطــالق باجتــاه الضــالل ، وكان

ركــوب اهلــوى هــو اهلََجــر .

وقــد أشــارت كتــب اللغــة اىل معنــى اهلََجــر فقيــل : )) هجــر هيجــر هجــرًا إذا 
هــذى(()44(. فركــوب اهلــوى هــو الزيــغ عــن احلــق، وذلــك مــا يفــي للهذيــان أي القــول 
يف غــر صــواب وال معنــى ، أو جمانبــة احلــق كل هــذا كان نتيجــة حمتومــة التبــاع اهلــوى .
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املبحث الثالث
معصية النفس

إن النفــس هــي قــوة خفيــة يف ذات اإلنســان ليــس باجلســدية ، ال ُتــدرك ، بــل نــدرك 
اندفاعاهتــا واجتاهاهتــا ، ويمكــن أن تكــون كل حــركات اجلســد ، ورغبــات اإلنســان هــي 
مــن دوافــع نفســية ، ســواء أدخــل ذلــك يف الشــعور أو يف الالشــعور ، وألن الغرابــة تلف 
هــذه القــوة العظيمــة فقــد اهتــم الفالســفة هبــذا الشــأن ، وتعــددت واختلفــت اآلراء ، 
ــا ،  ــوة الفنطازي ــس : ق ــوى النف ــك اآلراء : ))ق ــن تل ــًا فم ــالف غالب ــك االخت وكان ذل
ــر(()45(.  ــة والذاك ــوة احلافظ ــة ، والق ــوة الومهي ــة والق ــوة املخيل ــورة ، والق ــوة املص والق
فتعــددت قــوى النفــس ولكنهــا متخاصمــة مــع إرادة اإلنســان يف عادهتــا ، وكأهنــا يشٌء 
آخــر يســاجل وجيــادل املــرء يف ذاتــه ، إال إن القــرآن الكريــم عندمــا جــاء بــن خطــورة 
ــال  ــده النفــس ، ق ــاركات اىل االبتعــاد عــا تري ــات املب النفــس وأشــار يف عــدد مــن اآلي
ــوِء ... )46(، وقولــه تعــاىل  ــاَرٌة بِالسُّ ُئ َنْفــِي إِنَّ النَّْفــَس ألَمَّ تعــاىل يف ذلــك:  َوَمــا ُأَبــرِّ
.)47( نَّــَة ِهــَي امْلَــْأَوى ــَوى * َفــإِنَّ اْلَ ــِه َوهَنـَـى النَّْفــَس َعــِن اْلَ ــا َمــْن َخــاَف َمَقــاَم َربِّ :َوَأمَّ

وهبــذا إشــارة كافيــة للحــذر مــن النفــس ومغباهتــا ، واالبتعــاد عــا تطلبــه ، وكأهنــا 
قــوة أودعــت يف كيــان اإلنســان عــى توتــر مــع العقــل واملنطــق البدهيــي .

وهنــا فقــد حــّذر اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( مــن طاعــة النفــس يف َرَغباهتــا ، 
ــه: ))وكان  ــه أصحاب ــويص ب ــن كالم كان ي ــم ، فم ــرآن الكري ــن الق ــال م ورضب األمث
ــول اهلل  ــِة ، لق ــُه باجلن ــر ل ــد التبش ــالة بع ــًا بالص ــه( َنصب ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص رس
ــاَلِة َواْصَطــِرْ َعَلْيَهــا  ، فــكان يأمــر أهلــه وُيْصــرب عليهــا  ســبحانهُ  : َوْأُمــْر َأْهَلــَك بِالصَّ

ــه(()48(.  نفس
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ــذا  ــه . وهب ــرب نفس ــه ُيص ــول كان يف صالت ــالم( اىل أن الرس ــه الس ــر )علي ــا يش وهن
يمكــن أن يريــد تبيــان شــيئ ، وهــو إن الرســول الكريــم )صــى اهلل عليــه وآلــه( بعظمتــه 
كان يصــرب نفســه عــى طاعــة اهلل تعــاىل ، والصــالة هــي ترويضــًا للنفــس ، وتنزهيــًا هلــا 
إال إن اإلمــام )عليــه الســالم( جعــل النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( مثــاالً للنــاس يف هــذا 
ــض  ــى يف تروي ــا حت ــدى هب ــنة ُيقت ــوة حس ــي أس ــل النب ــد أن جيع ــك يري ــر ، ويف ذل األم
النفــس ، يريــد أن يبــن خطرهــا إذا مــا روضــت بالعمــل الصالــح ، ويف مقدمتهــا 
الصــالة، وهــذه دعــوة قــد دعــا هبــا القــرآن الكريــم مــن خــالل النــص القــرآين الــذي مــّر 
ذكــره ، وهبــذا أراد اإلمــام )عليــه الســالم( أن ينــذر النــاَس مــن هــذا اخلطــر والــذي هــو 

ــٌس يف ذواهتــم . متلب

ومــن كالم لــه )عليــه الســالم( ، وفيــه كان يشــر اىل الســالك طريــق اهلل تبــارك 
وتعــاىل : ))قــد أْحيــا عقلــُه ، وأمــات َنفســُه ، حتــى َدقَّ جليُلــُه ولطــف غليظــه (())49(( . 
وهــذه الصفــات التــي نقلهــا اإلمــام )عليــه الســالم( عــن الســالك طريــق اهلل ، وكأهنــا 
أفعــال قــام هبــا يف تغيــر األدوار فبــدالً مــن أن تكــون احليــاة للنفــس ، قــد أماهتــا واملــوت 
للعقــل إذا اشــتدت رغبــات النفــس ، فهــو قــد أحيــاه ، ويف هــذا إشــارة أخــرى يف كالمــِه 
)عليــه الســالم( هــي يمكــن أن الفطــرة اإلنســانية هــي جمبولــة عــى االنقيــاد اىل النفــس، 
ــن  ــطوهتا ، لك ــس بس ــدأت النف ــع ، فب ــرس وتراج ــد انح ــل ق ــون دور العق ــك يك ويف ذل

هنــاك مــن ســعى اىل اهلل ، قــد عمــد اىل إماتــة نفســه وحماربــة أهواءهــا .

ومــن كتــاب لــه )عليــه الســالم( بعثــه اىل معاويــة بــن أيب ســفيان ، ومــن مجلــة 
كالمــه )عليــه الســالم( : )) وإن نفســك قــد أوحلتــك رشًا وأقحمتــك غّيــًا ، وأوردتــَك 
املهالــك، وأوَعــَرت عليــك املســالَِك(()50(. حيــّذر اإلمــام )عليــه الســالم( معاويــة مــن 
نفســه ، فقــد قادتــه نفســه ، فأذعــن وأطــاع ، وكانــت مــن نتائــج تلــك الطاعــة أوحلــت 
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بــه رّشًا ، والوحــل هــو الطــن الرقيــق)51(، وهنــا يشــر اإلمــام )عليــه الســالم( إن تلــك 
النفــس التــي حتــدث عنهــا قــد أركســت صاحبهــا يف الطــن ، فهــو ال يمكــن لــه الرجــوع 
ــة ومــا للوحــل مــن صفــة ترفضهــا النفــس ذاهتــا ، أراد  ــق الســوي إاّل بصعوب اىل الطري
بذلــك أن يستشــعر معاويــة ذلــك اخلطــر الــذي حييــط بــِه مــن نفســه ،  فلــم يــَر ـــــــ عليــه 
ـــــ أن الوعــظ الدينــي ينفــع مــع الذيــن ســاقتهم نفوســهم لرضــوا باحليــاة الدنيــا  الســالمـ 
بــدالً مــن اآلخــرة ، فجــاء )عليــه الســالم( بمتتاليــة اســتعارية إذ اســتعار بعــض الصــور 
ــه ، وبعدهــا  ــا أغفــل عن ــالل إبصــاره مل ــر بالســامع مــن خ ــي يمكــن أن تؤث ــة الت اللفظي
ــًا (، واالقحــام يف املعنــى اللغــوي هــو  ــه : )وأقحمتــك غّي ــه الســالم ــــــ قــال ل ـــــــ علي
ــام  ــذا إمت ــدة وه ــه يف ش ــه نفس ــد أوقعت ــه ق ــي إن ــذا يعن ــدة)52(. وه ــس يف الش ــاع النف ايق
ملعنــى الوحــل ، والوقــوع بــه شــدٌة يف عينهــا ، وهنــاك قــد تراكمــت املعــاين اللغويــة التــي 
تشــر اىل هــدف واحــد هــو تكثيــف املعنــى ، لعــل اآلخــر املخاطــب يشــعر بعظيــم ذلــك 
ــه ،  ــر ممــا وصــل الي ــاًل أمامــه مــن أن يتعــدى اىل أكث الذنــب ، فيكــون هــذا الــكالم حائ
وهنــا ال بــد مــن معرفــة معنــى )الغــي( الــذي جــاء تبعــًا للفظــة )أقحمتــك( ، فقيــل عــن 

الغــي هــو : ))ســوء التــرصف يف الــيء واجــراؤه عــى مــا يســوء عاقبتــه(()53(.

ومــن هــذا املعنــى اللغــوي نســتدل أن اإلمــام )عليــه الســالم( كان يعنــي أن معاويــة 
ــاس  ــاس وهــو منقــاٌد اىل نفســه ونفســه تقــوده مــع الن مل حيســن التــرصف يف أحــوال الن
اىل طريــق اهلــالك ، وأوردتــه املهالــك كــا وصفــه )عليــه الســالم( يف هنــج البالغــة)54(. 
فنالحــظ تلــك النفــس األمــارة إهنــا مل هتلــك صاحبهــا فحســب ، بــل إن ضــالل صاحبهــا 
يعنــي ضــالل أصحابــه ، وهبــذا فــإن هــدم اإلنســان هــو هــدم للمجتمــع فهــو لبنــة مــن 

لبناتــِه األساســية .

ــن  ــد ضم ــان الواح ــاء االنس ــى بن ــز ع ــرة ّيرك ــالم( م ــه الس ــه )علي ــك نالحظ لذل
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ــوية . ــع س ــاء املجتم ــد بن ــرة يري ــة  ، وم اجلاع

ومــن كتــاب لــه )عليــه الســالم( اىل عثــان بــن حنيــف عاملــه عــى البــرصة ، وقــد 
بلغــه أنــه دعــي اىل وليمــة)55(. وبعــد كالم يشــتد فيــه عتــاب اإلمــام )عليــه الســالم(البن 
ــال:  ــر، فق ــدك بالذك ــرض ألرِض ف ــد تع ــر وق ــظ والتحذي ــار الوع ــن إط ــف ضم حني
ــه  ــع يف ظلمت ــَدث، تنقط ــٍد َج ــا يف غ ــس مظاهنُّ ــدٍك والنف ــر ف ــدك وغ ــُع بف ــا أصنَ ))وم

ــا(()56(. آثاره

ــا  ــت كغره ــي ليس ــة ، فه ــه الزكي ــرة اىل نفس ــذه امل ــر ه ــالم( يش ــه الس ــا )علي وهن
ــة ، وكيــف ال تكــون كذلــك وقــد ولــدت ونشــأت  مــن النفــوس فهــي النفــس املطمئن
وتربــت يف حجــر رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( ، واإلمــام )عليــه الســالم( هنــا قــد 
أشــار يف قولــه ) والنفــس مظاهُنــا يف غــٍد َجــَدث ( ، ومل يقــل العقــل ، ألّن قضيــة املــوت 
قــد اختــص هبــا العقــل ، ألهنــا حتتــاج اىل تفكــر وتدبــر ذهنــي ، مثلــا اإليــان يرســخ يف 
القلــب ، فــال بــد أن يكــون ذلــك الرســوخ قــد تنــّدى مــن خــالل العقــل ، فالنفــس أينــا 
ــل  ــع العق ــاد م ــادة تتض ــات ، وع ــر اىل الرغب ــي تش ــم فه ــرآن الكري ــا يف الق ــرد ذكره ي
وتتخاصــم مــن خــالل قــوى النفــس العقليــة والعاطفيــة ، إال أن اإلمــام )عليــه الســالم( 
ــر  قــد ذكــر النفــس وهــو يشــر اىل نفســه الطاهــرة كــا أســلفنا ، وكأهنــا هــي التــي تتدب
ــدك  ــر أرض ف ــل ذك ــد قاب ــه ، وق ــن مالقات ــد م ــذي ال ب ــوت ال ــت بامل ــد أيقن ــٍد وق يف غ
ــا ، ليبــن أن ال قيمــة لســعة األرض أمــام ضيــق القــرب ،  باجلــدث وهــو القــرب كــا أرشن
ويف كل هــذا إشــارة وعالمــات للمتدبريــن يف أخــذ احلــذر، فمــن هــذا نســتدل أن اإلمــام 
ــت  ــي الوق ــن ، فف ــوس اآلخري ــن نف ــة ع ــه خمتلف ــر نفس ــن ذك ــل م ــالم( جع ــه الس )علي
ــام  ــا وترجــو اآلخــرة ، فاإلم ــا  فنفســه تعــرض عــن الدني ــذي نفوســهم تطلــب الدني ال
ــر كــا يف  ــوازي ، ال عالقــة توت ــة ت ــِه ونفســه عالق ــه الســالم( قــد بــن أن بــن عقل )علي
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بنــاء اإلنســان اآلخــر ، فقــد احتــدت نفســه مــع عقلــه ، ومل يكــن ذلــك إاّل بســبب ترويــض 
النفــس وصــد رغباهتــا ، وهبــذا أعطــى )عليــه الســالم( درســًا يف كيفيــة َغَلبــة النفــس إن 

أراد اإلنســان أن يكــون هــو متــويل عليهــا .

ــذات  ــرصة ال ــس ون ــن النف ــر ع ــِه املتوات ــالم( يف حديث ــه الس ــه )علي ــّم قول ــد أت وق
ــة معنــى كلمــة  ــّد مــن معرف ــا ال ب ــا هــي نفــي أروضهــا (()57( هن عليهــا فقــال: )) وإن
ــه يف  ــذي ترتك ــر ال ــر الكب ــالم( لألث ــه الس ــام )علي ــي وردت يف كالم اإلم ــا الت أروضه
الســياق ، فجــاء يف كتــب اللغــة: ))ُروْضــُت الّدابــة أُروُضهــا رياضــة أي عّلمُتهــا 
ــه الســالم( للفظــة أروضهــا أو التــي هــي  ــر(()58(. فنالحــظ اســتعال اإلمــام )علي السَّ
الصــرب عــى املعــايص واالبتعــاد عــن مــا يشــن مــن خــالل معصيــة النفــس ، ومســايرهتا 
صــوب النجــاة ، وجــاء كالمــه ـــــــ عليــه الســالم ــــــ عــن ترويــض النفــس ، لعــل ســائل 
يســأل إن القــرآن الكريــم ، قــد وصــف النفــس هــي التــي تدفــع اىل الســوء ، مــن خــالل 
 َ ــوِء إِلَّ َمــا َرِحــَم َربِّ ــاَرٌة بِالسُّ ُئ َنْفــِي إِنَّ النَّْفــَس ألَمَّ مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :َوَمــا ُأَبــرِّ
ِحيــٌم)59(، فرتويــض النفــس الــذي وصفــه ـــــــ عليــه الســالم ــــــ ، هــو   إِنَّ َربِّ َغُفــوٌر رَّ
 ، فرتويــض النفــس هــو رمحــة  َ مــا يتوافــق مــع قولــه تبــارك وتعــاىل إِلَّ َمــا َرِحــَم َربِّ

مــن اهلل تعــاىل للخــالص نفحــات الشــيطان .

وقبــل أن خيتــم كالمــه )عليــه الســالم( يف اخلطبــة ذاهتــا ، يقــول : ))ولكــن هيهــات 
أن يغلبنــي هــواي(()60(، فختــم اإلمــام )عليــه الســالم( كالمــه بـــ ) هيهــات ( ومعناهــا 
اللغــوي كــا أشــارت معجــات اللغــة هــي كلمــة تبعيــد)61(، وهنــا يريــد أن يفــارق ذهــن 
ــد أن  ــه ، والب ــن نفس ــه وب ــرتاق بين ــد واالف ــديدة بالبع ــة ش ــة ذات دالل ــامع بكلم الس
يكــون هــو الغالــب هلــا ، واإلمــام )عليــه الســالم( قــد تكــررت عنــده لفظــة هيهــات يف 
مقارعــة النفــس، عندمــا قــال: ))ألروضــنَّ نفــي رياضــًة هَتــن معهــا اىل القــرص(()62(، 
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هــذا حتــى يزيــد مــن زخــم املعنــى عــن املتلقــي مــن خــالل تكــرار اللفــظ ، وجــاء ضمــن 
كتابــه الــذي بعــث بــهِ  اىل عثــان بــن ُحنيــف قولــه: ))ُطوبى لنفــس أّدت اىل رهبــا فرضها، 
وَعركــت بجنبهــا (()63(، هنــا ال بــّد مــن معرفــة معنــى طوبــى التــي ضمنهــا اإلمــام )عليــه 
الســالم( يف كالمــِه ألهّنــا تثــري الــكالم بعمــق معنــوي ، فطوبــى يف األصــل الدينــي هــي 
مــن األلفــاظ القرآنيــة التــي تأثــر هبــا )عليــه الســالم( حتــى أصبحــت ســمة للغتــِه عامــة، 

.)64(ــْم َوُحْســُن َمــآٍب فقــد جــاء قولــه تعــاىل : ... ُطوَبــى َلُ

ومل يتفــق علــاء اللغــة عــى معنــى واحــد هلــذه اللفظــة ، فقد تعــددت معانيهــا ، لكنها 
مجيعــًا تشــر اىل الداللــة احلســنة ، وهــي ال ختلــو مــن رائحــة الثــواب ، فقيــل طوبــى هلــم 
معنــاه خــٌر هلــم وقالــوا طوبــى اســم اجلنــة باحلبشــية ، وآخــر قــال هــو اســم اجلنــة باللغــة 
اهلنديــة)65(. وكل هــذه اآلراء هــي تشــر اىل املعنــى احلســن كــا أســلفنا ، فــإذا كانــت اجلنة 
هــي طوبــى ، فاإلمــام ُطوَبــى هَلـُـْم َوُحْســُن َمــآٍب يقــول اجلنــة ملــن اســتطاع أن يقــود نفســه 
ــى  ــى طوب ــة، وإذا كان معن ــرك املعصي ــة الفريضــة يقابلهــا ت ــؤدي فرائــض رهبــا وتأدي لت
هــو اخلــر كــا أشــار آخــرون مــن أهــل اللغــة ، فاخلــر ملــن كانــت نفســه بيــده ، وهــذا 
كالم منــه )عليــه الســالم( هــو دافــع معنــوي لالســتقامة عــى طريــق احلــق واالعــراض 
عــن ُبنيــات الضــالل . ثــم بعــد ذلــك أتــم قولــه ـــــــ عليــه الســالم ــــــ عطفــًا عــى مــا بــدأ 
يف حديثــه عــن النفــس ، وقــال : ))وعركــت بجنبهــا بؤســها(()66(، وكلمــة عركــت التــي 
اســتعملها اإلمــام )عليــه الســالم( جــاء معناهــا يف معجــات اللغــة مــن األصــل عــرك: 
))عركــت الــيء أعركــه عــركا : دلكتــه(()67(. لقــد اســتعار اإلمــام )عليــه الســالم( هــذا 
الفعــل مــن الدلــك ، وجعــل منــه لفظــًا ذا معنــًى للنفــس ، وكأهنــا تدلــك البــؤس الــذي 
أصاهبــا مــن معصيــٍة أو هــالل وتضعــه اىل جانبهــا للخــالص منــه ، وهنــاك معنــى نفــي 
كبــر بــذره اإلمــام )عليــه الســالم( يف نفــس املتلقــي ، وهــو إن عمليــة الدلــك هــي أشــبه 
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بعمليــة تنظيــف اجلســد ، وكأن ذلــك البــؤس الــذي تّلبــس بالنفــس هــو شــبيه باألوســاخ 
التــي غطــت اجلســد ، وعمليــة الدلــك هــي أشــبه بعمليــة الــرصاع مــع النفــس وجتريدهــا 
ــاىل : ... إِنَّ  ــه تع ــوب لقول ــك الذن ــك تل ــن يدل ــو م ــوى فه ــل بالتق ــأ والعم ــن اخلط م
ـــيَِّئاِت...)68(. فاقــرتاف احلســنة يعنــي درء للســيئة يف وقــت  َســنَاِت ُيْذِهْبــَن السَّ احْلَ

احلصــول عــى احلســنة ومغفــرة الســيئة التــي قــد ارتكبهــا قبــل هــذا.
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اخلامتة
ــّد  ــة الب ــِه ، فــكل البحــوث العلمي ــاء كتابت ــة أثن ال يوجــد بحــث خيلــو مــن الصعوب
ــام  ــات يف أي ــك الصعوب ــت تل ــواء إن كان ــث ، س ــاب الباح ــدة تنت ــل معق ــّر بمراح أن مت
ــة . وهــذا البحــث ال خيتلــف  ــة الكتاب ــاء عملي ــي تليهــا أثن ــادة أم يف املراحــل الت مجــع امل
ــه ، وكــا  ــات ، كان ســببها األول هــو لتشــابه فصول ــا واجهــه مــن صعوب عــن غــره في
أرشنــا اىل ذلــك التداخــل بينهــا يف مقدمــة البحــث ، وهــذا كان عائقــًا يف طريــق البحــث، 

وكيفيــة توزيــع األفــكار عــى تلــك املباحــث املتداخلــة اىل حــد كبــر يف مضامينهــا .

أما النتائج التي توصل إليها البحث فقد جاءت عى نقاط عدة ، كان منها :

* حــّذر اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( مــن الدنيــا ومــن اهلــوى والنفــس ، باعتبــار أن 
الدنيــا هــي الســاحة ، أو املــكان الــذي  يعــى ااهلل فيــه ، مــن خــالل دفــع النفــس واذعــان 

اهلــوى .

* أراد )عليــه الســالم( أن جيــرد اإلنســان مــن كل مــا يشــن املــرء ، وحــّث عــى بنــاء 
اإلنســان مــن خــالل االجتــاه بــه اىل الكــال االنســاين ، والــذي يمكــن للمــرء أن يدركــه 

إذا أراد أن خياصــم نفســه ويقتــل مجاحهــا .

* يف كل مــرة )عليــه الســالم( حيــذر أو ينهــى النــاس مــن معصيــة اهلل ، كان جيعــل 
ــن  ــزوف ع ــه ، والع ــراض عن ــوى واالع ــِه اهل ــم يف ترك ــاالً هل ــالم( مث ــه الس ــه )علي نفس
ــا حتــى ال تكــون احلجــة يف ذلــك وجيادلــون عــن نفوســهم األمــارة ، ألن النفــس  الدني
تــأيت يــوم القيامــة وهــي جتــادل عــن نفســها ، كــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  َيــْوَم َتــْأِت ُكلُّ 

.)69( ــْت َوُهــْم لَ ُيْظَلُمــوَن ــا َعِمَل ــَوفَّ ُكلُّ َنْفــٍس مَّ ْفِســَها َوُت ــاِدُل َعــن نَّ َنْفــٍس ُتَ

ــن  ــر م ــد أكث ــب البعي ــه اىل الغائ ــل كالم ــالم( أن يص ــه الس ــام )علي ــرص اإلم * ح
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احلــارض ، وذلــك حتــى تتعاقــب عليــه األجيــال ، فهــو حيمــل األثــر الكبــر ذاته، وهــذا ما 
حصــل بالفعــل فكالمــه مــا زال طريــًا وكأنــه قــد قالــه )عليــه الســالم( ونحــن نعــارصه.
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املصادر واملراجع
 القرآن الكريم.

أخبار معرفة الرجال ، تراجم ورجال الشيعة ، نسخة الكرتونية .- 1

أســاس البالغــة ، الزخمــرشي أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد جــار اهلل ) ت538هـــ( - 	
، حتقيــق : حممــد باســل عيــون الســود ، النــارش : دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان .

أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ، ابــن األثــر ، أبــو احلســن عــيل بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد - 	
بــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ) ت 630هـــ ( ، حتقيــق : عــيل حممــد معــوض – عــادل 

أمحــد عبــد املوجــود ، النــارش : دار الكتــب العلميــة .

األصابــة يف متييــز الصحابــة ، ابــن حجــر العســقالين أبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد بــن - 	
أمحــد ) ت 852هـــ ( ، حتقيــق : عــادل أمحــد عبــد املوجــود ، النــارش : دار الكتــب العلميــة 

، بــروت .

اإليضــاح يف علــوم البالغــة ، اخلطيــب القزوينــي ، جــالل الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســعد - 5
الديــن بــن عمــر ، النــارش : دار إحيــاء العلــوم ، بــروت ، ط4 ، 1998م.

تاريخ النقد األديب عند العرب ، إحسان عباس ، دار الثقافة  ، ط4 ، 1983م .- 6

التذكــرة احلمدونيــة ، هبــاء الديــن بــن محــدون أبــو املعــايل ) ت 562هـــ( ، النــارش : دار صــادر - 	
، بــروت ، ط1 ، 1417هـــ .

هتذيــب اللغــة ، األزهــري أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد األزهــري ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - 8
، بــروت ، 2001م .

التوقيــف عــى مهــات التعاريــف ، زيــن الديــن حممــد املدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفن - 9
بــن عــيل بــن زيــن العابديــن احلــدادي املنــادي القاهــوي ) ت1031هـــ ( ، النــارش : عــامل 

الكتــب ، عبــد اخلالــق ثــروت ، القاهــرة ، ط1 ، 1410هـــ - 1990م .

جســد األفــكار يف األدب واألخــالق واحلكــم واألمثــال ، القــايض حســن بــن حممــد املهــدي - 10
، النــارش : وزارة الثقافــة واإلعــالم ، اليمنيــة ســنة 2009م.
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الزاهــر يف معــاين كلــات النــاس ، أبــو بكــر األنبــاري حممــد بــن القاســم بــن حممــد بــن بشــار - 11
)ت 328هـــ ( ، حتقيــق : د. حاتــم صالــح الضامــن ، مؤسســة الرســالة ، بــروت .

ــور - 	1 ــد الغف ــد عب ــق : أمح ــاد ، حتقي ــن مح ــاعيل ب ــة ، اس ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
ــروت ، ط4 ، 1407هـــ - 1987م. ــن ، ب ــم للمالي ــارش : دار العل ــار ، الن عط

العن ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي - 	1

الغريــب املصنــف ، أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم بــن عبــد اهلل اهلــروي البغــدادي )ت 224هـــ( - 	1
، حتقيــق : صفــوان عدنــان داوودي ، النــارش : جملــة اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة .

الفائــق يف غريــب احلديــث واألثــر ، الزخمــرشي أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد جــار - 15
اهلل ) ت 538هـــ ( ، حتقيــق : عــيل حممــد البجــاوي – حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ، النــارش 

: دار املعرفــة ، لبنــان .

الكليــات ، أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى احلســيني القريمــي الكفــوي احلنفــي )ت 1094هـ( ، - 16
حتقيــق : عدنــان درويــش – حممــد املــرصي ، النــارش : مؤسســة الرســالة ، بــروت .

لســان العــرب ، حممــد بــن مكــرم بــن عــيل ، أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري - 	1
) ت 711هـــ ( ، النــارش : دار صــادر – بــروت ، ط3 ، 1414هـــ .

املســتطرف يف كل فــن مســتظرف ، األبشــيهي شــهاب الديــن حممــد بــن أمحــد أبــو الفتــح - 18
األبشــيهي ، النــارش : دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، ط2 ، 1986م.

النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ، ابــن األثــر جمــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد - 19
بــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ) ت 606هـــ ( ، حتقيــق : طاهــر أمحــد الــزاوي – حممود 

حممــد الطناحــي ، ، النــارش : املكتبــة العلميــة ، بــروت ، 1399هـــ - 1979م.
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