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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة املؤسسة
احلمــد هلل الــذي ال يبلــغ مدحتــه القائلــون وال حيــي نعامئــه العــا ّدون،

والصــاة والســام عــى خــر اخللــق أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.
أ ّما بعد:

ُيعــد أمــر التــازم بــن النبـ ّـوة واإلمامــة وفق ـ ًا ملــا أفــادت بــه النصــوص ،أمــر ًا

حتميــ ًا يف التكويــن واملســار فقــدّ م رضورة عقليــة أثبتتهــا الوقائــع احلياتيــة منــذ
وجــود اإلنســان عــى األرض وإىل آخــر حلظــات الوجــود التكليفــي للمعقــوالت.
فمثلــا كانــت الــرورة الترشيعيــة والعقليــة تقتــي وجــود اخلليفــة قبــل

النبــوة واإلمامــة وإن
اخلليقــة كــذا تقتــي هــذه الــرورة وحــدة املســار يف
ّ
الرتبــة بينهــا واختصــاص الوحــي بــاألوىل حينـ ًا واندماجهــا حينـ ًا آخــر
اختلفــت ُّ

كالــذي نجــده يف إبراهيــم وســيد اخللــق (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وانقطــاع
ـي مــن بعــدي ،لكنّهــا لــن يفرتقــا حتــى يــردا
الوحــي يف الثانيــة بع ّلــة اخلامت ّيــة فــا نبـ َّ

عــى س ـ ّيد النبـ ّـوة واإلمامــة احلــوض يــوم القيامــة.
5

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

فمنــذ اإلعــان األول عن وحدة املســار يف ﴿إِن ج ِ
اعـ ٌـل ِف ْالَ ْر ِ
ض َخلِي َف ًة﴾
ِّ َ
ـم بِ َأ ْسـ َـائِ ِه ْم﴾((( إىل اإلعــان األخــر يف وحــدة
ورضورة التــازم يف ﴿ َيــا َآ َد ُم َأ ْنبِئ ُْهـ ْ
ٍ
املســار أيضـ ًا يف ﴿إِ َّنــا َأ ْنـ َ ِ ِ
﴿وإِ ْن
ـت ُم ْنــذ ٌر َولـك ُِّل َقـ ْـو ٍم َهــاد﴾((( ورضورة التــازم يف َ
َ
(((
ْت ِر َســا َل َت ُه﴾
َل ْ َت ْف َعـ ْـل َفـ َـا َب َّلغ َ

(((

تتضــح مالمــح املــروع اإلهلــي يف إصالح احلياة يف ســاحة التكليــف اإلهلي أي:

(هــذه األرض) وتتضــح حكمــة اهلل عــز وجــل يف احــادة املالئكــة عــن هــذا املــروع

6

اإلصالحــي وهــم الذيــن َو َجــدوا يف أنفســهم قيــادة هــذا املــروع مســتفهمني مــن
ــل فِيهــا مــن ي ْف ِســدُ فِيهــا ويس ِ
حــرة اجلــال والعظمــة والوحدانيــة َ
ــف ُك
َ ََْ
﴿أ َ ْت َع ُ َ َ ْ ُ
ـك َقـ َ
ـن ن َُسـ ِّب ُح بِ َح ْمـ ِـد َك َو ُن َقــدِّ ُس َلـ َ
ـون﴾((( فكان
ـم َمــا َل َت ْع َل ُمـ َ
ـاء َون َْحـ ُ
ـال إِ ِّن َأ ْع َلـ ُ
الدِّ َمـ َ
النبــوة واإلمامــة مــن آدم
اجلــواب يف اختصــاص الصــاح واإلصــاح يف تــازم
ّ
ـي وولــده األئمــة األحــد عــر
إىل حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ومنــه إىل عـ ّ

(عليهــم الســام) الذيــن مل ت ْع َلمهــم املالئكــة بأســائهم لكنهــا علمتهــم بأنوارهــم
ِ
ـم بِ َأ ْسـ َـائِ ِه ْم َقـ َ
َ قـ َ
ـم
ـم إِ ِّن َأ ْع َلـ ُ
ـال َأ َل ْ َأ ُقـ ْـل َل ُكـ ْ
ـم بِ َأ ْسـ َـائ ِه ْم َف َلـ َّـا َأ ْن َب َأ ُهـ ْ
ـال َيــا َآ َد ُم َأ ْنبِئ ُْهـ ْ
َغيــب الســاو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ـون﴾(((.
ـم َت ْكت ُُمـ َ
ـم َمــا ُت ْبــدُ َ
ْ َ َّ َ َ
ون َو َمــا ُكنْ ُتـ ْ
ض َو َأ ْع َلـ ُ
إذن :هــي وحــدة املســار والتــازم اللــذان ال ينفــكّان يف ﴿ ُكنْتُــم َخــر ُأم ٍ
ــة
ْ ْ َ َّ

((( سورة البقرة.30 :
((( سورة البقرة.33 :
((( سورة الرعد.6 :
(((سورة املائدة.67 :
(((سورة البقرة.30 :
((( سورة البقرة33 :

مقدمة املؤسسة

ــت لِلن ِ
َّــاس﴾((( ،وهــم عــرة حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فهــم
ُأ ْخ ِر َج ْ
عــز وجــل ﴿إِ َّن
خــر أمــة أخرجــت للنــاس؛ وهــم آل إبراهيــم الــذي قــال فيــه ّ
ُ
ـك ِمــن ا ُْل ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـن﴾((( فهــم خــر مــا أخرجــه
ـم ك َ
شكـ َ
َان ُأ َّمـ ًة َقان ًتــا هلل َحني ًفــا َو َل ْ َيـ ُ َ
إِ ْب َراهيـ َ
اهلل للنــاس ،يأمــرون باملعــروف وينهــون عــن املنكــر يف تصحيــح مســار الرشيعــة
وإصــاح احليــاة.

وهلــذه الع ّلــة كانــت وحــدة املســار ورضورة التــازم وهــو مــا نجــده جلي ـ ًا يف

حديــث س ـ ّيد األنبيــاء واملرســلني ،الــذي أخرجــه احلافــظ ابــن املغــازيل الشــافعي

(ت483هـــ) عــن ســلامن املحمــدي (رضــوان اهلل عليــه) أنّه قــال( :ســمعت حبيبي
حممــد ًا (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يقــول:

ـي نــور ًا بــن يــدي اهلل عـ ّز وجـ ّـل يسـ ّب ُح اهلل ذلــك النــور ويقدّ ُســه
«كنـ ُ
ـت أنــا وعـ ّ
قبــل أن خيلــق اهلل آدم بألــف عــام ،فلـ ّـا خلــق اهلل آدم ر ّكــب ذلــك النــور يف ُصلبِــه
ِ
ِ
ـي
فلــم يــزل يف يشء واحــد ح ّتــى افرتقنــا يف ُصلــب عبــد ا ُمل ّطلــبَ :ففـ َّ
ـي النبـ ّـو ُة ويف َعـ ٍّ
اخلالفــة»(((.

لــذا :فــإن احلديــث عــن النشــأة املســتأنفة إلســام الرســالة وقــراءة التامثــل

يف األداء للنبــوة واإلمامــة لــه مــن األمهيــة البالغــة يف معرفــة اجلهــود التــي بذهلــا

النبــي والــويص (صلــوات اهلل وســامه عليهــا) يف قيــام اإلســام وديموميــة قيمــه
ومعارفــه املتعــددة يف خمتلــف املجــاالت احلياتيــة.

((( سورة آل عمران.110 :
((( سورة النحل.120 :
((( مناقب عيل بن أيب طالب (عليه السالم) :ص.94
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ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

وإن روح النبــوة والرســالة متجــددة ومتامثلــة يف األئمــة مــن أهــل البيــت

(عليهــم الســام) ال ســيام يف شــخص الــويص اإلمــام عــي (عليــه الســام).
وعليه:

ســعت املؤسســة مــن خــال هــذه النــدوة العلميــة بعنواهنــا املتجــدد يف النبــوة

واإلمامــة أن تســلط الضــوء عــى اجلــزء الثــاين مــن أبحاثهــا والــذي خصــص

لدراســة النشــأة املســتأنفة إلســام الرســالة وقــراءة التامثــل األدائــي وذلــك يف
8

األبحــاث املشــاركة والتــي ســلطت الضــوء عــى دراســة بعــض اجلوانــب املرتبطــة

هبــذا التامثــل األدائــي كموقــف اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــن تغيــر السياســات
الداخليــة يف عــر اخللفــاء ،ودراســة االجتــاع الســيايس ومعوقــات النشــأة

املســتأنفة وحــروب اإلمــام عــي (عليــه الســام) ومصاديقهــا القرآنيــة ،ودور

اإلمــام (عليــه الســام) يف الفتوحــات اإلســامية.

ومــن ثــم فــإن املؤسســة تســعى إىل إثــراء احلقــل الســري يف مــا يرتبــط بالنبــي

والــويص (صلــوات اهلل وســامه عليهــا) منــذ النشــأة األوىل.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

السيد نبيل احلسين الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة

البحث األول
موقف اإلمام علي (عليه السالم) من
تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

أ .د .حسني علي الشرهاني
جامعة ذي قار /كلية اآلداب

مقدمة:
انقســمت اجلامعــة اإلســامية ملجموعتــن رئيســتني بعــد وفــاة الرســول

األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)؛ االوىل هــي تلــك املجموعــة التــي انتجهــا

حــدث الســقيفة ،والتــي أسســت منهجـ ًا يف حكــم الدولــة خيتلــف كليـ ًا عــن املنهــج
النبــوي ،والثانيــة هــي املجموعــة التــي آمنــت بــروح اإلســام ومنهجــه القــرآين
وارتكــزت يف ايامهنــا عــى االعتقــاد بمبــدأ اإلمامــة والقيــادة املعصومــة لألمــة

اســتناد ًا للنصــوص القرآنيــة الرصحيــة التــي قــررت هــذه القاعــدة يف حكــم اجلامعــة
اإلســامية.

لكــن املجموعــة األوىل التــي انقلبــت عــى املقــررات الســاوية اســتولت عــى

احلكــم وباتــت تتحكــم باملســلمني واصبــح وجودهــا امــر ًا واقعــ ًا ،فانتهجــت

منهجـ ًا خاصـ ًا يف إدارة الدولــة ال يامثــل منهــج النبــوة ،وتبــع ذلــك تغــرات كبــرة

طــرأت عــى األداء احلكومــي للدولــة اإلســامية ،فغــودرت معايــر التفاضــل
القرآنيــة لتحــل حملهــا معايــر أخــرى لتتناســب مــع طبيعــة االنقــاب وأهدافــه،
فأصبــح معيــار القــرب مــن الســلطة وخدمتهــا املعيــار األعــى للتفاضــل بــن

املســلمني ،ثــم تبعــه معيــار آخــر للتفاضــل وهــو الســبق يف اإلســام ليكــون معيــار ًا

رئيسـ ًا يف توزيــع األمــوال يف الدولــة اإلســامية يف عهــد عمــر بــن اخلطــاب ،فأنتــج
هــذا التفاضــل مشــاكل مجــة يف املجتمــع اإلســامي وأوجــد رشخـ ًا كبــر ًا يف بنيتــه،

هــذا الــرخ الــذي عــر عــن نفســه بقتــل اخللفــاء الثالثــة الذيــن أعقبــوا خالفــة أيب

بكــر ،لذلــك عندمــا تســنم اإلمــام عــي حكــم الدولــة اإلســامية غــر هــذا املنهــج
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الــذي حكــم بــه املســلمون مــن خــال منهجــه الفكــري وممارســته الســلوكية ،فبــدأ

العــودة تدرجييـ ًا إىل مقــررات اإلســام النبــوي الرســايل ،عــى الرغــم مــن املعارضــة

الكبــرة التــي جوبــه هبــا ،فوضــع حلــوالً لــكل املشــاكل التي عانــى منها املســلمون،
والتــي نتجــت عــن سياســات خاطئــة اتبعــت يف عهــد مــن ســبقه مــن اخللفــاء،

ولــو قيــض لــه االســتمرار يف احلكــم لتغــرت األحــوال وتبدلــت األوضــاع لكــن

عاجلــوه بالقتــل حتــى يوقفوا النشــأة املســتأنفة لإلســام ،ويضعــوا حد ًا الســتمرار
اإلســام املحمــدي الــذي تعــارض مــع مصاحلهــم ،ومــا أنتجــوه مــن ديــن ال يمــت
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بصلــة للديــن الســاوي إال يف الشــكليات والطقــوس.

لذلــك جــاء بحثنــا املتواضــع هــذا ليــؤرش عــى مواطــن اخللــل يف حكــم الدولــة

واملعاجلــات التــي أوجدهــا اإلمــام ليعــود باملســلمني إىل إســام الســاء ،ويؤكــد

عــى الرتابــط الوثيــق بــن النبــوة واإلمامــة مــن خــال التكامــل األدائــي الفعــي
بينهــا ،الــذي أصبــح ممارســة ســلوكية عــى أرض الواقــع وليــس تنظــر ًا فقــط.

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

أســس جمموعــة مــن املســلمني بعــد وفــاة الرســول األعظــم (صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم) نظامـ ًا للحكــم ســموه نظــام اخلالفــة ،وعــدوه مكمــا لنظــام احلكــم
يف دولــة الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،واســتند هــذا النظــام إىل االنقالب
الــذي قــاده احلــزب القــريش يف يــوم الســقيفة عــى النصــوص القرآنيــة الرصحيــة
واالحاديــث النبويــة الواضحــة ،فصــودرت حقــوق ال البيــت (عليهــم الســام)

السياســية واالقتصاديــة ،وســكتت األمــة عــن هــذا االنقــاب .وعــر اإلمــام عــي
(عليــه الســام) عــن االنقــاب الــذي جــرى يف الســقيفة ومــا تبعــه مــن اســتباحة

حلــق البيــت النبــوي يف خطبتــه الشقشــقية ،فقــال خماطب ـ ًا األمــة( :أمــا واهلل لقــد
تقمصهــا ابــن أيب قحافــة ،وإنــه ليعلــم أن حمــى منهــا حمــل القطــب مــن الرحــا،
ينحــدر عنــى الســيل ،وال يرقــى إىل الطــر .فســدلت دوهنــا ثوبــا ،وطويــت عنهــا

كشــحا ،وطفقــت أرتئــي بــن أن أصــول بيــد جــذاء ،أو أصــر عــى طخيــة عميــاء،

هيــرم فيهــا الكبــر ،ويشــيب فيهــا الصغــر ،ويكــدح فيهــا مؤمــن حتــى يلقــى ربــه،
فرأيــت أن الصــر عــى هاتــا أحجــى ،فصــرت ويف العــن قــذى ،ويف احللــق شــجا،

أرى تراثــي هنبــا ،((()...وهــذا اخلطــاب هــو بمثابــة بيــان رفــض ملــا جــرى يف الدولة
اإلســامية مــن يــوم االنقــاب إىل وصولــه للحكــم.

ومــع صعوبــة األمــر وجــرأة احلــزب القــريش عــى خمالفــة املقــررات النبويــة،

ســكت اإلمــام ألنــه رأى أن الســكوت فيــه مصلحــة لألمــة ،واعلــن عــن ذلــك

بقولــه( :لقــد علمتــم أين أحــق النــاس هبــا مــن غــري ،وواهلل ألســلمن مــا ســلمت
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.151/1 ،

13

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

أمــور املســلمني ومل يكــن فيهــا جــور إال عــي خاصــة التامسـ ًا ألجــر ذلــك وفضلــه،

وزهــد ًا فيــا تنافســتموه مــن زخرفــه وزبرجــه)((( ،ووفــق هــذا املفهــوم كان اإلمــام
ينظــر إىل مصلحــة األمــة وديمومــة اإلســام ،ومل يعــر اهتاممـ ًا ملــا أخــذوه إال بمقدار

تأثــره عــى مصلحــة اإلســام العليــا.

إن ســكوت اإلمــام مل يشــمل احلــق الســيايس فقــط؛ بل جتــاوز إىل أمــور اخرى،

فســكت عــن ســلب حقــوق آل البيــت االقتصاديــة ،كمصــادرة ارايض الســيدة
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فاطمــة الزهــراء (عليهــا الســام) ،ومصــادرة مخــس ذوي القربــى ،وغريهــا مــن
احلقــوق التــي انتزعــت منهــم ليحجمــوا أثرهــم يف األُمــة ،وقــد تصــور االنقالبيــون

أهنــم اســتطاعوا أن ينتزعــوا مــن اإلمــام كل عنــارص قوتــه ،ومل يــدر يف خلدهــم
َّ
أن اإلمــام أكــر مــن ذلــك كــا وصــف هــو األمــر( :فــواهلل مــا كنــزت مــن دنياكــم
تــرا ،وال ادخــرت مــن غنائمهــا وفــرا ،وال أعــددت لبــايل ثــويب طمــرا .بــى كانت يف

أيدينــا فــدك مــن كل مــا أظلتــه الســاء ،فشــحت عليهــا نفــوس قــوم وســخت عنهــا
نفــوس آخريــن .ونعــم احلكــم اهلل .ومــا أصنــع بفــدك وغــر فــدك والنفــس مظاهنــا

يف غــد جــدث.((()...

عــى وفــق هــذا املفهــوم وهبــذا املنهــج حكمــت دولــة اإلســام بعــد أن ســيطر

عليهــا االنقالبيــون ،وأخــذوا يتداولــون الســلطة فيــا بينهــم ،فذهــب األول إىل ربــه

بعــد أن قــى يف احلكــم ســنة وأشــهر ًا ،ليعقدهــا لرشيكــه يف األمــر( :فيــا عجب ـ ًا
بينــا هــو يســتقيلها يف حياتــه ،إذ عقدهــا آلخــر بعــد وفاتــه لشــد مــا تشــطرا رضعيهــا

((( الرشيف الريض ،هنج البالغة.124/1 ،
((( الرشيف الريض ،هنج البالغة.71/3 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

فصريهــا يف حــوزة خشــناء يغلــظ كالمهــا ،وخيشــن مســها .ويكثــر العثــار فيهــا.

واالعتــذار منهــا ،((()...فجعلوهــا اي الســلطة مغنـ ًـا يتقاســمونه بينهــم ،بعــد أن

تصــوروا أهنــم قــادرون بمفردهــم عــى قيــادة األمــة وتقريــر مصريهــا ،وذلــك بعــد
تأسيســهم لذلــك النظــام الســيايس القائــم عــى اإلقصــاء والتهميــش ،ومــا حلقــه

مــن نظــام اداري واقتصــادي قائــم عــى القــرب مــن الســلطة ومقــدار تقديــم الوالء

هلــا ،ونظــام اقتصــادي قائــم عــى التاميــز الطبقــي واالســتغالل.

لكــن مــع هــذه الســيطرة املطلقــة عــى مفاصــل الدولــة وثرواهتــا وجــد هــؤالء

أنفســهم يف مواجهــة مبــارشة مــع تنظيــم إدارة الدولــة واقتصادهــا ،ال ســيام بعــد

أن تدفقــت إىل اخلزينــة أمــوال كثــرة مــن الفتوحــات ،األمــر الــذي اضطرهــم
مــرات عــدة إىل االســتعانة باإلمــام عــي (عليــه الســام) ،وذلــك ألهنــم كانــوا عــى

معرفــة يقينيــة مســبقة أنــه لــن يــرك املســلمني وهــم بحاجــة إليــه ،كــا أهنــم عــى

يقــن تــام بأنــه كان حريصـ ًا عــى ســامة الدولــة واحلفــاظ عليهــا ،عــى الرغــم مــن

حتفظاتــه عــى املنهــج الــذي بنيــت عليــه ،فوضــع حلــوالً للكثــر مــن املشــاكل التــي
واجهــت الدولــة؛ بــل أنــه وضــع برناجم ـ ًا متكام ـ ً
ا إلدارهتــا وتنظيــم اقتصادهــا،

لكــن املؤســف يف األمــر أن املصــادر التــي اهتمــت بتلــك احلقبــة التارخييــة مل تعــط
األمــر مــا يســتحقه ،لذلــك جيــد الباحــث صعوبــة يف تتبــع املوضــوع ومجــع اجزائــه،

لكــن هــذا األمــر مل يكــن عائقــا أمــام مــن يريــد أن يعــرف فاعليــة اإلمــام (عليــه

الســام) يف إدارة الدولــة وحاجــة األمــة إليــه.

وإمجــاالً نســتطيع القــول إن اإلمــام ((عليــه الســام)) كان قــد وضــع برناجم ـ ًا
((( الرشيف الريض ،هنج البالغة.71/3 ،
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ملــن ســبقه يف احلكــم ،مــن أجــل مكافحــة آفــة الفقــر وإخــراج الفــرد املســلم مــن
دائــرة الفاقــة واحلاجــة إىل بحبوحــة العيــش الرغيــد مــن دون إذالل أو امتهــان
لكرامتــه ،وذلــك عــر إجــراء بســيط ترعــاه الدولــة ،وهــو أن تــوزع األمــوال التــي

تتجمــع يف كل عــام وال يبقــى يف بيــت املــال أي يشء ،وفــق قاعــدة املســاواة يف
احلصــص ،فيكــون املســلم يف هــذه احلالــة أشــد التصاقـ ًا بدولتــه التــي ترفــع شــعار

اإلســام ،عندمــا يــرى العدالــة متحققــة وأنــه جــزء مهــم يف هــذه الدولــة ،وربــط
اإلمــام (عليــه الســام) هــذا اإلجــراء بمســألة أخــرى ،هــي إبقــاء األرايض التــي
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فتحــت عنــوة يف العــراق والشــام ومــر وغريهــا بيــد الدولــة ،وال تــوزع عــى

الفاحتــن حتــى ال تتكــون اقطاعيــات وتظهــر طبقــات اجتامعيــة تذهــب باملنجــز
الــذي حتقــق يف عهــد الرســول األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وفــق
القاعــدة القرآنيــة إِ َّن َأكْرمك ِ
ُــم ،(((والغــرض الرئيــس هلــذا
ُــم عنــدَ اهللِ َأ ْت َقاك ْ
ََ ْ
املقــرح الــذي حتــول إىل سياســة واقعــة فيــا بعــد هــو ضــان مــورد ثابــت خلزينــة
الدولــة ،ثــم أردف ذلــك بــرورة ســن قانــون للضــان االجتامعــي ،ترعــى فيــه

الدولــة ضعفــاء املســلمني ممــن ال يقــوون عــى العمــل ،وبذلــك تكــون الدولــة

قــد غطــت احلاجــات األساســية لــكل فئــات املجتمــع ،ومــن اجــل احليلولــة دون
اســتئثار أصحــاب الســلطة باألمــوال ،واســتباحة خزينــة الدولــة ،وضــع اإلمــام

قاعــدة ملقــدار املســتحقات املاليــة التــي جيــب أن حيصــل عليهــا احلاكــم ،وفقـ ًا ملبــدأ
الــورع ،وهــذا يتعلــق باملســؤول األعــى فقــط ،وليــس كل املســؤولني يف الدولــة
الذيــن جيــب أن حتــدد اســتحقاقاهتم املاليــة ،وهــذا أمــر يتعلــق بطبيعــة نظــام الدولــة

القائــم عــى النظريــة اإلســامية ،فيكــون احلاكــم أنموذج ـ ًا لألمــة ،عندمــا يــوايس
((( سورة احلجرات :اآلية .13

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

ضعفاءهــا ومعوزهيــا .وهنــاك نقــاط اخــرى يمكــن ان تضــاف إىل مــا تقــدم يف

معاجلــة املشــكالت التــي واجهــت الدولــة ســنتطرق هلــا تباع ـ ًا يف ثنايــا البحــث.

لكــن هــذا الربنامــج مل يطبــق بصــورة كاملــة الســيام فيــا يتعلــق باملســاواة

بــن املســلمني يف العطــاء وعــدم خــزن األمــوال ،فــأدى هــذا األمــر إىل مشــكالت
كبــرة ظهــرت نتائجهــا الحقــا ،فبعــد أن كان املســلمون يأخــذون عطــا ًء متســاوي ًا

يف عهــد الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وأيب بكــر أصبحــوا متفاوتــن
يف أخذهــم العطــاء يف عهــد عمــر بــن اخلطــاب ،فغــودر معيــار التقــوى القــرآين،
وحــل حملــه معيــار القــرب مــن الســلطة وتأييدهــا وخدمتهــا ،أو معيــار الســبق يف

اإلســام -وإن كان ظاهريــ ًا نفاقيــ ًا -حســب سياســة التفضيــل يف العطــاء التــي

أنتهجهــا عمــر بــن اخلطــاب ،فأعيــد تشــكيل اجلامعــة اإلســامية التــي جهــد النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) عــى صهرهــا وصقلهــا ضمــن قالــب األمــة الواحــدة
املتكاتفــة ،إىل جمتمــع طبقــي متفاضــل عــى أســاس ظاهــر االنتــاء ،وعــى أســاس

املســتوى االقتصــادي واحلالــة املعيشــية ،ممــا أفقــد مفهــوم األمــة روحيتها اإلنســانية
واإلســامية عــى حـ ٍـد ســواء ،وســنحاول يف هــذا البحــث الرتكيــز عــى االنتكاســة
التــي مــرت هبــا األمــة عــى املســتوى االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس ثــم ننهي
باملعاجلــات التــي اجراهــا اإلمــام (عليــه الســام) باعتبــاره وصيـ ًا عــى األمــة بعــد

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم).

أو ًال :االجراءات االقتصادية واالدارية يف عهد عمر بن اخلطاب
بعــد أن تــوىل عمــر بــن اخلطــاب احلكــم بوصيــة أيب بكــر املعروفــة تصــور أن

بمقــدوره أن يديــر الدولــة بمعــزل عــن اخلــط النبــوي ،طاملــا اســتطاع ان يســتويل
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هــو ومــن حتالــف معــه مــن احلــزب القــريش عــى الســلطة ،وبــارشوا بأكــر عمليــة

لإلنســياح خــارج اجلزيــرة العربيــة واالســتيالء عــى االرايض املجــاورة للدولــة
اإلســامية ،فبــدأت املــدن تفتــح الواحــدة تلــو األخــرى ،وبــدأت األمــوال تتدفــق
إىل خزائــن الدولــة ،لكــن هــذه األمــوال املتدفقــة كانــت بحاجــة إىل إدارة وتنظيــم،

وبــا أن عمــر ومــن كان معــه ينحــدر مــن تلــك البيئــة الصحراويــة ،مل يكــن يعــرف

كيــف يديــر تلــك األمــوال ،لذلــك بــدأ يستشــر النــاس يف أمــور الدولــة لعجــزه

عــن إدارهتــا ،وقــد حصــل عــى نصائــح عــدة مــن املقربــن للســلطة ممــن كانــت هلــم
18

خــرة يف التجــارة واألمــوال ،لكــن هــذه النصائــح مل تكــن بمســتوى الطمــوح ،ومل

تضــع حلــوالً ناجعــة ،فلجــأ إىل اإلمــام عــي ((عليــه الســام)) ليجــد عنــده حلــوالً
ملــا تواجهــه الدولــة مــن حتديــات ،وهــو عــى يقــن تــام أن اإلمــام ((عليــه الســام))

لــن يدخــر جهــدا خيــدم بــه الدولــة إال وقدمــه حرصــا منــه عــى ديمومــة اإلســام.
ومــع أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــدم رؤيــة متكاملــة لكيفيــة إدارة الدولــة

إال أن عمــر بــن اخلطــاب مل يلتــزم هبــا كلي ـ ًا وخالــف بعــض أجزائهــا املهمــة ،ال

ســيام مــا يتعلــق بكيفيــة توزيــع األمــوال عــى املســلمني كــا أســلفنا ،وأعلــن عــن
مرشوعــه القائــم عــى تقســيم النــاس إىل طبقــات تســتند يف ظاهرهــا إىل مــا قدمــه
الفــرد مــن خدمــات لإلســام يف عهــد الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)،

لكــن حقيقتهــا أنــه أراد أن جيعــل احلــزب القــريش يف طبقــة ال يصلهــا أي فــرد يف
املجتمــع اإلســامي ،و ُيبقــي لــه اليــد العليــا عــى األمــة مــا دام هــذا احلــزب هــو

مــن صــره حاك ـ ًا ،فأطلــق مرشوعــه عــر قولــه املشــهور( :ال أجعــل مــن قاتــل

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم كمــن قاتــل معــه ،((()...بمعنــى أنــه كان يريــد أن
ياميــز بــن النــاس بحســب مــا قدمــوه يف عــر الرســالة ،فحــول جهــاد املســلمني
األوائــل وتفانيهــم يف اإلســام إىل ســعي ملكاســب ماديــة ،وتبــع ذلــك أن حتــول

املجتمــع اإلســامي إىل طبقــات حســب مــا متتلكــه كل طبقــة مــن أمــوال ومــا

متنحــه الدولــة مــن امتيــازات.

ويبــدو َّ
أن عمــر بــن اخلطــاب كان مصمـ ًا منذ البدايــة عىل إجياد هــذه الطبقية يف

املجتمــع اإلســامي ،فقــد أشــار عــى أيب بكــر بذلــك( :فلــو فضلــت أهــل الســوابق

والقــدم)((( ،لكــن األخــر رفــض األمــر ألن األمــة مل تكــن متهيئــة الســتقبال هــذا
التغيــر الغريــب عــن تعاليــم اإلســام التــي تقــي بتســاوي اجلميــع يف احلقــوق،
وكــون األمــة مثــل اجلســد الواحــد ،ومــروع اإلســام القائــم عــى التكامــل بــن

أعضــاء املجتمــع ،ومل يقبــل مــن حليفــه املقــرب وقــال لــه( :إنــا ذلــك يشء ثوابــه
إىل اهلل ع ـ َّز وجــل ،وهــذا معــاش فاألســوة فيــه خــر مــن األثــرة)(((.

مل يــر عمــر عــى أيب بكــر لتطبيــق املــروع املقرتح وتركــه حتى تــوىل اخلالفة،

فأمــى مــا أراده عــى الرغــم مــن أن اإلمــام عليـ ًا (عليــه الســام) كان قــد نصحــه

بالقســمة بالســوية((( ،ضمــن السياســة التــي اقرتحهــا للحفــاظ عىل مثالية اإلســام
ومبادئــه الســامية ،مثلــا اقــرح عليــه أن ال يبقــي يف بيــت املــال أي يشء ويقســم هذا

((( ابن سعد ،الطبقات الكربى.296/3 ،
((( أبو يوسف ،اخلراج ،ص .45
((( أبو يوسف ،اخلراج ،ص .46

((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب.195 /2 ،
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املــال بالتســاوي يف رأس كل عــام((( ،لكــن عمــر كان قــد خطــط لألمــر منــذ وقــت

مبكــر ظنـ ًا منــه أنــه ســيحقق مرشوعــه الــذي يقــي بســيادة قريــش عــى املســلمني
مهــا قدمــوا لإلســام ،وجعلهــم طبقــة عليــا حاكمــة ،فيســتمر مــروع احلــزب

القــريش الــذي يســتند عــى إبعــاد البيــت النبــوي عــن ممارســة أي دور فاعــل.

وقبــل أن ندخــل يف موضــوع الطبقيــة التــي خلقهــا النظــام املــايل الــذي ســنه

عمــر بــن اخلطــاب ،البــد أن نتعــرف عــى أثــر اإلمــام يف تنظيــم أمــور الدولــة
اإلســامية املفصليــة ،حتــى نســتطيع تصــور فاعليتــه السياســية واإلداريــة وحاجــة
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األمــة اليــه بعــد نبيهــا ،ال ســيام يف عهــد عمــر بــن اخلطــاب الــذي كان يرجــع إليــه

يف الكثــر مــن القضايــا ليجــد لــه حلــوالً ،ومــن هــذه القضايــا مســألة حصتــه مــن
األمــوال الــواردة ،وذلــك ألن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) كان يأخــذ

مــن األمــوال وفــق احلــق الــوارد يف القــرآن الكريــم ،وعمــر مل يكــن مشــموالً هبــذا
الترشيــع ،ألنــه مل يكــن مــن آل البيــت الذيــن أوىص هبــم اهلل تعــاىل وحفــظ حقوقهم

املاليــة ومكانتهــم يف املجتمــع ،ومل يكــن بمقــدور عمــر أن يأخــذ مــن األمــوال

بقــدر مــا يشــاء ،فلجــأ إىل الصحابــة يستشــرهم يف األمــر ،والــيء الالفــت هنــا أن
اإلمــام عــي (عليــه الســام) كان يبــذل النصيحــة حينــا يســأل عــن أمــو املســلمني
وصالحــم ،عــى الرغــم مــن كل مــا فعلــوه معــه ،واألغــرب مــن هــذا اهنــم مل

يســتغنوا عنــه ،وذلــك لعجزهــم عــن هــذا األمــر ،فقــال عمــر ملــن جتمــع عنــده:
(إين كنــت امــرء ًا تاجــر ًا يغنــي اهلل عيــايل بتجــاريت ،وقــد شــغلتموين عــن التجــارة

((( البالذري ،فتوح البلدان ،ص ،267اليعقويب ،تاريخ ،106 /2 ،الطربي ،تاريخ الرسل
وامللوك.209 /4 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

بأمركــم ،فــا تــرون أنــه حيــل يل مــن هــذا املــال)((( .فأشــاروا عليــه بمجموعــة مــن

اآلراء ،لكنــه كان يريــد رأي اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف هــذا األمــر فقــال:

(مــا تقــول أنــت يــا أبــا احلســن؟ فقــال :مــا أصلحــك وأصلــح عيالــك باملعــروف،

وليــس لــك مــن هــذا املــال غــره ،فقــال :القــول مــا قالــه أبــو احلســن ،فأخــذ بــه)(((.
لقــد كان هــؤالء يعــون جيــد ًا أهنــم لــن يســتطيعوا االســتغناء عــن اإلمــام (عليه

الســام) ،وهــو مل يــردد بإســداء النصيحــة لألمــة ،فــكان جوابــه ينطــوي عــى روح

اإلســام ومبادئــه التــي ســعى النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) لغرســها يف

نفــوس املســلمني ،فــكان اإلمــام (عليــه الســام) بحكــم كونــه الــويص عــى األمــة

بعــد وفــاة نبيهــا مســؤوالً مبــارش ًا عــن اســتكامل األمــر ،فنصــح عمــر بــأن يأخــذ
مــن املــال باملقــدار الــذي يســد بــه حاجتــه وحاجــة عيالــه ،ويبقــى احلاكــم يأخــذ

مــن املــال حســب القناعــة التــي يفرضهــا عليــه دينــه وورعــه وزهــده ،وهــو أمــر
حيتــاج وقفــة طويلــة ألنــه ينطــوي عــى جوانــب انســانية عاليــة ،لقــد كان رأي
اإلمــام (عليــه الســام) يرتكــز عىل املســاواة ومشــاركة احلاكــم للمحكومــن معاناة
احليــاة وقســاوهتا فيكــون عــى معرفــة تامــة بــا يعانيــه النــاس ،فوضــع بذلــك قاعــدة

انســانية للحكــم تقــي بــان يــوايس احلاكــم أضعــف املســلمني وال يتميــز عليهــم

بــيء((( ،وجعــل احلاكــم جمــرد موظــف يتقــاىض اجــر ًا عــى وظيفتــه ،كذلــك َّجــرد
املنصــب مــن االمتيــازات التــي تدفــع النفعيــن للوصــول إليــه ،فيصبــح منصــب

احلاكــم مكانــ ًا للخدمــة ليــس إال ،وليــس مغنــ ًا يتقاتــل عليــه الباحثــون عــن
((( الطربي ،تاريخ ،616/3 ،ابن أيب احلديد ،رشح النهج.220 /12 ،

((( الطربي ،تاريخ ،616 /3 ،ابن أيب احلديد ،رشح النهج.220 /12 ،
((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد.374 /2 ،

21

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

الســلطة والثــراء.
ثــم اســتمر اإلمــام حيــرس الديــن وحيمــي املجتمــع الــذي يســتظل بدولــة

اإلســام ،ومل يبتعــد عــن األمــة عــى الرغــم مــن صعوبــة الوضــع ،ومل يكتــف

بالتنظــر والنصــح بــل ســعى إىل اجيــاد قواعــد عامــة للحكــم ،فســن ترشيعــات
حتمــي الفقــراء وتضمــن العدالــة ،ومــن أهــم هــذه الترشيعــات اقرتاحــه نظــام
احلاميــة االجتامعيــة أو الضــان االجتامعــي كــا يطلــق عليــه اليــوم ،فــورد يف روايــة

أن كميــة مــن األمــوال وردت خلزينــة الدولــة فوزعــت كرواتــب للموظفــن،
22

وبقــي منهــا فائــض فتحــر عمــر يف كيفيــة التــرف هبــذه األمــوال ،فطلــب مــن

مستشــاريه النصيحــة ،فأشــاروا عليــه بــأن يأخذهــا لنفســه((( ،مل يكــن اجلــواب

مقنعــ ًا مــادام قــد أخــذ حصتــه مــن األمــوال وهــو بحاجــة إىل معاجلــة تنســجم
والصــورة التــي كان يريدهــا للدولــة التــي انتــزى عــى حكمهــا ،لذلــك توجــه

إىل اإلمــام عــي (عليــه الســام) ليجــد لــه ح ـاً ،فــرح لــه اإلمــام الكيفيــة التــي

كان يتــرف هبــا الرســول األعظــم مــع األمــوال الفائضــة((( ،وهنــا زاوج اإلمــام
بــن معاجلــة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ونظرتــه إلدارة األمــوال ،وهــذا

يؤكــد مــا نريــد اثباتــه يف البحــث مــن أنــه كان الــويص عــى األمــة ،وامللجــأ الــذي
ال خيذهلــا عنــد حاجتهــا وحامــي حقوقهــا ،فســن برأيــه هــذا قانونــا حيمــي الفقــراء
وحيفــظ إنســانيتهم ،الســيام أن هــذه الطبقــة التــي كان يوليهــا اهتاممــه الكبــر،

كانــت تشــغله أكثــر مــن بقيــة الطبقــات ،ألهنــا طبقــة عاجــزة ال حــول هلــا وال قــوة،
وقــد كانــت مشــورة بســيطة جــد ًا لكنهــا محلــت بــن طياهتــا فكــر ًا عجــز الذيــن

((( ابن أيب احلديد ،رشح النهج.100 /12 ،
((( ابن أيب احلديد ،رشح النهج.100 /12 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

تســلقوا إىل الســلطة مــن دون حــق أن يصلــوا اليــه ،وأنــى هلــم ذلــك إنــه علــم انفــرد
بــه اإلمــام (عليــه الســام) واســتحق بــه أن يكمــل إســام الرســالة ،فــا كان مــن

هــؤالء الذيــن حاولــوا حتجيــم دوره إال أن وجــدوا انفســهم مضطريــن للرجــوع
إليــه حلــل مشــكالت الدولــة.

واملســألة األخــرى التــي كان لإلمــام أثــر بــارز يف معاجلتهــا وإجيــاد حــل هلــا

هــي مســألة األرايض املفتوحــة ،التــي مل جتــد هلــا مؤسســة احلكــم ح ـاً ،ال ســيام

أن املنتمــن هلــا انحــدروا مــن بيئــة صحراويــة ال حيســنون التعامــل مــع األرايض
الزراعيــة يف املناطــق املتحــرة ،وقــد كان الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

تعامــل مــع االرايض التــي ضمــت إىل ممتلــكات الدولــة اإلســامية تعامـ ً
ا خاصـ ًا،
فلــم يوزعهــا كــا فعــل بالغنائــم بــل تركهــا بيــد أهلهــا يعملــون فيهــا كــا كانــوا

عليــه مــن قبــل مقابــل نســبة مــن احلاصــل ،مثلــا طلــب هيــود خيــر مــن النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أن يبقيهــم يف األرض لزراعتهــا((( فوافــق عــى
ذلــك مقابــل دفــع نصــف احلاصــل الــذي خيــرج منهــا((( كــا عمــل الــيء نفســه

مــع ارض وادي القــرى((( ،وأخــذ منهــم اخلــراج عــى أســاس املقاســمة وليــس
املســاحة ،وهــذا حيفــز الفالحــن لالهتــام بــاألرض ،فكلــا كان الناتــج كثــر ًا كلــا
زادت حصصهــم .وبذلــك اســتثمرت خــرة املزارعــن ،واحتفــظ بقــوة املســلمني

((( ابن شبة النمريي ،تاريخ املدينة املنورة177/1 ،؛ البالذري ،فتوح البلدان ،ص.22

((( الشافعي ،كتاب األم85/3 ،؛ ابن سعد ،الطبقات الكربى114/2 ،؛ الطويس ،اخلالف،
.474/3

((( الشافعي ،كتاب األم36/2 ،؛ ابن هشام ،السرية النبوية304/3 ،؛ ابن شبة النمريي ،تاريخ
املدينة.177/1 ،
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واســتعدادهم ،وضمــن مصــدر ثابــت لتغذيــة خزينــة الدولــة.
فلــا فتحــت أرايض الســواد كتــب ســعد بــن أيب وقــاص لعمــر بــن اخلطــاب

يســأله عــن كيفيــة التــرف بــاألرايض املفتوحــة ،فــكان الــرأي أن تقســم األرايض

عــى املقاتلــن ،وبالفعــل عملــوا احصــا ًء لــأرايض واملقاتلني فتبني أن كل شــخص

ســيحصل عــى مقاطعــة كبــرة ،وعــى أثــر ذلــك مجــع عمــر الصحابــة ليتــداول
معهــم يف أمــر األرايض ،وكان كثــر مــن هــؤالء الصحابــة هــم مــن الفاحتــن الذيــن
ســيحصلون عــى أرايض زراعيــة يف حــال قســمت أرايض الســواد ،لكــن الغريــب

24

يف األمــر أن جمــرد مجــع الصحابــة واستشــارهتم كان خمالفــة رصحيــة لســنة الرســول

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف إدارة الدولــة وتنظيــم اقتصادهــا ،ولــو أن احلاكــم
طبــق مــا كان متعارفـ ًا عليــه يف زمــن الرســول ملــا احتــاج إىل أن يبحــث عــن حلــول،
ولــو قلنــا إن هــذا اإلجــراء إداري يتناســب مــع ظــروف املرحلــة لذلــك ليــس

بالــرورة أن يطبــق عمــر مــا فعلــه الرســول مــع األرايض ،نجــد أنــه خمالــف أيضــا

لطبيعــة إدارة الدولــة ألن اجــراء الرســول (صــى اهلل عليــه وآله وســلم) كان ناجحا
جــد ًا ،وأســهم يف ديمومــة مــوارد بيــت املــال ،واملــدة ليســت طويلــة والظــروف
ليســت متباينــة ،ومــع ذلــك كان اإلمــام (عليــه الســام) حــارض ًا لرتتيــب أوضــاع
الدولــة ،ورعايــة مصاحلهــا العامــة ،لذلــك عندمــا طلــب منــه عمــر بــن اخلطــاب
املشــورة خالــف رأي املجموعــة املتواجــدة يف املســجد التــي أشــارت عليــه أن يوزع

األرايض عــى الفاحتــن وعــى الصحابــة املتواجديــن يف املدينــة بقوهلــا( :نقســمها
بيننــا) ،وقــال لــه( :إن قســمتها اليــوم مل يكــن ملــن جيــيء بعدنــا يشء ،ولكــن تقرهــا

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

يف أيدهيــم يعملوهنــا ،فتكــون لنــا وملــن بعدنــا ،فقــال :وفقــك اهلل)((( ،فاســتجاب

عمــر لــرأي اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف كيفيــة التعامــل مــع األرايض وعمــل
بــه ،ألنــه يعــد انقــاذ ًا القتصــاد الدولــة وضــان لقوهتــا ،فقــد ســمع مــن الصحابــة
رأيــن متناقضــن؛ األول :يقــي بتقســيم األرض بــن الفاحتــن فتتكــون ملكيــات
خاصــة جتعــل الدولــة ضعيفــة أمامهــا ،وهــي نزعــة أنانيــة قبالــة مصلحــة الدولــة
ومســتقبل األجيــال القادمــة وابتعــاد عــن الزهــد الــذي نــادى بــه االســام؛

والثــاين :أراد أن تبقــى األرايض الزراعيــة بيــد الدولــة كمــورد اقتصــادي ثابــت هلــا،
وكان الــرأي الــذي طرحــه اإلمــام (عليــه الســام) يناســب وضــع الدولــة وحيفــظ
هيبتهــا ويضمــن قوهتــا ،وذلــك ألهنــا ســتكون مرشفــة عليهــا وعــى وارداهتــا ،ولــو

اتبــع رأي النفعيــن مل يبــق للدولــة يشء واألمــوال حتــى وإن بقيــت يف بيــت املــال
فإهنــا رسعــان مــا تنفــد وال تســتطيع الدولــة أن ترتــب أوضاعهــا ،لذلــك قبــل رأي
اإلمــام ألنــه جعــل فالحــي تلــك األرايض مواطنــن يعملــون عــى خدمــة الدولــة

فقــال لــه( :دعهــم يكونــوا مــادة للمســلمني)(((.

لقــد كانــت املعاجلــة التــي وضعهــا اإلمــام (عليــه الســام) ملشــكلة األرايض

قــد وضعــت حــد ًا لتوســع طبقــة االقطاعيــن اجلــدد ،وحجمــت ولــو بشــكل
جزئــي مــن قدراهتــم يف الســيطرة عــى اقتصــاد الدولــة ،وأرجعــت لإلســام

صورتــه املثاليــة وهــو مــا كان يتغيــاه اإلمــام بوصفــه الــويص عــى األمــة واحلبــل
املتــن الــذي تركــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) هلــا لتتعلــق بــه ،فحفــظ

طبقــة الفالحــن مــن االســتغالل إذ جعلهــم موظفــن عنــد الدولــة هلــم كيــان حمــرم
((( اليعقويب ،تاريخ.102/2 ،
((( قدامة ،اخلراج ،ص.362

25

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

بــدالً مــن أن يصبحــوا اقنانــا مربوطــن بــاألرض يتبعــون مالــك اقطاعــي.
وبنــا ًء عــى مــا تقــدم قبــل عمــر بــن اخلطــاب الــرأي وكتــب لســعد بــن

أيب وقــاص كتابــ ًا مفــاده أنــه خيــاف أن وزع هــذه األرايض عــى املقاتلــن فإهنــم

ســيتقاتلون بينهــم بســبب امليــاه وغريهــا ممــا يــؤدي إىل ضعفهــم ،ثــم أرســل عثــان
بــن حنيــف ملســح أرايض الســواد وتقديــر اخلــراج ومعــه حذيفــة بــن اليــان.

وهنــا ال نبالــغ إن قلنــا أن سياســة الدولــة االقتصاديــة اعتمــدت إىل حــد كبــر

26

عــى النصائــح التــي أســداها اإلمــام ملؤسســة احلكــم ،فأســهمت يف حتســن صورهتا
وحافظــت عــى احلــد األدنــى مــن إنســانية الدولــة ،لكــن األمــر الــذي أســاء إليهــا

وجعــل املجتمــع اإلســامي يعيــش حالــة مــن التشــظي والــراع الطبقــي هــو

سياســة عمــر يف توزيــع األمــوال عــى املســلمني ،التــي كانــت خمالفــة رصحيــة ملــا
جــاء يف كتــاب اهلل وســنة نبيــه ،وآيــات القــرآن رصحيــة وواضحــة يف هــذا البــاب:
(يــا َأيــا النَّــاس إِ َّنــا َخ َل ْقنَا ُكـ ِ
ـم ُشـ ُعو ًبا َو َق َبائِـ َـل لِ َت َع َار ُفــوا
ـم مـ ْ
ُ
ـن َذ َكـ ٍـر َو ُأ ْن َثــى َو َج َع ْلنَا ُكـ ْ
ْ
َ ُّ َ
ِ
إِ َّن َأكْرم ُكـ ِ
ـر)((( ،ومــا روي عــن النبــي (صــى
ـم إِ َّن اهللَ َعليـ ٌ
ـم عنْــدَ اهللِ َأ ْت َقا ُكـ ْ
ََ ْ
ـم َخبِـ ٌ
اهلل عليــه وآلــه وســلم)( :أال ان ربكــم واحــد ،وإن أباكــم واحــد ،أال ال فضــل

لعــريب عــى أعجمــي ،وال لعجمــي عــى عــريب ،وال ألمحــر عــى أســود ،وال ألســود
عــى أمحــر إال بالتقــوى)((( ،فعــاد باملســلمني إىل عهــد اجلاهليــة وميــز النــاس عــى
أســس وضعهــا هــو ،وخلــق طبقــات ألغاهــا اإلســام وحارهبــا ،وهــو أمــر ســعى

((( سورة احلجرات ،اآلية .13

((( ابن حنبل ،مسند امحد411/5 ،؛ الطرباين ،املعجم األوسط86/5 ،؛ ابن حجر ،فتح الباري،
.382/6

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

إليــه منــذ بدايــة االنقــاب لكــن أبــا بكــر رشيكــه يف األمــر رفضهــا((( ،فــكان
اعرتاضــه عــى منهــج أيب بكــر يف توزيــع العطــاء هــو اســتمرار لســلوكه املــايض

يف عــر الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،إذ كان دائــم االعــراض عــى

قــرارات النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف حماولــة لتقويــض صورتــه النبويــة
حتــى يســهل االعــراض عليــه ورد مــا يقــرره ،وقــد أمــى عمــر مــا يريــده عندمــا
وصــل إىل احلكــم فغــر نظــام الرواتــب وفــق الرؤيــة التــي كان يتبناهــا.

وبــارش بالتغيــر عندمــا وصلــت كميــة مــن األمــوال إىل خزينــة الدولــة

اإلســامية ،وهــذه الكميــة كانــت أكــر مــن املعتــاد لذلــك تولــدت حاجــة إلجيــاد

نظــم ماليــة وإداريــة ،تتناســب مــع حجــم األمــوال الــواردة ،وألن عمــر مل يكــن

عــى معرفــة بالكيفيــة التــي يديــر هبــا هــذه األمــوال مجــع النــاس يف املســجد ،وقــال
هلــم( :إن شــئتم أن نكيــل لكــم كلنــا ،وان شــئتم أن نعــد لكــم عددنــا ،وان شــئتم
أن نــزن لكــم وزنــا) ،لكنــه أدرك أن هــذا اإلجــراء ال يتناســب مــع إدارة اقتصــاد

دولــة أصبحــت مرتاميــة األطــراف ،فأفــاد مــن خــرة بعــض الصحابــة الذيــن
عملــوا بالتجــارة واكتســبوا معرفــة بــاإلدارة ،مــن خــال احتكاكهــم بالــدول
املجــاورة ،فاقرتحــوا عليــه أن ينشــأ الديــوان مــن أجــل تســجيل أســاء املقاتلــن

وتوزيــع العطــاء((( ،فقبــل عمــر هــذا الــرأي وأنشــئ ديــوان العطــاء((( ،وشــكل

عــى أثــر ذلــك جلنــة لتســجيل النــاس يف الديــوان ،تكونــت مــن :عقيــل بــن أيب
((( أبو يوسف ،اخلراج ،ص 46؛ البيهقي ،السنن الكربى348/6 ،؛ اهليثمي ،جممع الزوائد،
.4/6

((( أبو يوسف ،اخلراج ،ص45؛ اليوزبكي ،دراسات يف النظم العربية اإلسالمية ،ص.113
((( صبحي الصالح ،النظم اإلسالمية ،ص.313
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طالــب ،وخمرمــة بــن نوفــل ،وجبــر بــن مطعــم((( ،وأمرهــم بتســجيل النــاس
حســب قرابتهــم برســول اهلل فبــدأ ببنــي هاشــم ،وأتبعوهــم أبــا بكــر وقومــه ،ثــم

عمــر وقومــه ،فــإذا اســتوى النــاس يف القرابــة قدمــوا أهــل الســابقة ،ثــم انتقلــوا إىل
األنصــار فســجلوهم ثــم ســائر العــرب(((.

وبعــد أن انتهــى مــن التســجيل بــدأ بتطبيــق منهجــه الــذي ســعى إليــه قبــل أن

يتــوىل احلكــم((( ،وعــى الرغــم مــن أن املؤرخــن مل يتفقــوا عــى نســب العطــاء،
28

التــي منحهــا للمســلمني ،إال أهنــم اتفقــوا عــى أنــه قســم املجتمــع اإلســامي إىل

جمموعــة مــن الطبقــات ،حســب مقــدار العطــاء الــذي تأخــذه كل طبقــة ،فطبقــة
كانــت تأخــذ عطــا ًء يصــل إىل عــرة آالف درهــم((( ،و ُأخــرى تأخــذ عطــا ًء ال
((( كان عقيل بن أيب طالب عاملا بأنساب العرب ،ينظر ترمجته ابن األثري ،أسد الغابة 423/3 ،ـ

 ،424وخمرمة بن نوفل الزهري القريش ابن عم سعد بن أيب وقاص أسلم يوم فتح مكة وكان

من املعروفني بحفظ األنساب ،ينظر ترمجته ابن األثري ،أسد الغابة ،337/4 ،وجبري بن مطعم

النوفيل القريش أحد أرشاف قريش ومن الذين كانت تربطهم صلة برسول اهلل ،إذ كان أحد

الذين كرسوا احلصار عن الرسول (صىل اهلل عليه وآله) وبني هاشم يف السنة العارشة للبعثة،
أسلم بعد سنة ست للهجرة ،ويف رواية إنه أسلم عند فتح مكة ،وكان من العارفني بأنساب
العرب ،ينظر ابن األثري ،أسد الغابة.271/1 ،

((( ابن سعد ،الطبقات الكربى295/3 ،؛ البالذري ،فتوح البلدان ،ص267؛ الطربي ،تاريخ
األمم وامللوك.278/3 ،

((( أبو يوسف ،اخلراج ،ص 45؛ ابن سعد ،الطبقات الكربى296/3 ،؛ ابن أيب شيبة ،املصنف،
.615/7

((( البالذري ،فتوح البلدان ،ص 267ـ  ،268ابن أيب شيبة ،املصنف ،615 /7 ،الطربي ،تاريخ
الرسل وامللوك.108/3 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

يتجــاوز ألفــي درهــم أو أقــل مــن ذلــك((( ،ثــم حتولــت هــذه الطبقــات االقتصاديــة
إىل طبقــات اجتامعيــة ،حســب نســبة الثــراء الــذي تتمتــع بــه فأصبــح اجلهــاد،
والســابقة يف اإلســام ،ســبب ًا يف تكويــن طبقــة ارســتقراطية غنيــة ،ال تقــدم للدولــة
أي خدمــات ســوى كوهنــا أســلمت ودافعــت عــن اإلســام يف بدايــة الدعــوة ،ثــم

اتكلــت عــى هــذه امليــزة ،فأصبحــت النســبة الغالبــة منهــا تأخــذ العطــاء وهــي

ال تــؤدي أي عمــل ،وكان عطائهــا املرتفــع هــذا بمثابــة رواتــب تقاعديــة ،فــكان
هــذا النظــام اجلديــد الــذي يكــن معروفـ ًا يف عهــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) قــد أدى إىل مشــاكل مجــة يف املجتمــع اإلســامي ،فأصبــح البــون شاســع ًا

بــن الطبقــة العليــا التــي أوجدهــا عمــر وضعفــاء املســلمني فمنهــم مــن تعطيــه

الدولــة امــواالً طائلــة ،وآخــر ال يأخــذ إال الفتــات الــذي ال يســد حاجتــه ،وازداد
األمــر ســوء ًا مــع تدفــق كميــات كبــرة مــن األمــوال نتيجــة للفتوحــات ،فتكدســت

الثــروات عنــد الطبقــة االرســتقراطية اجلديــدة التــي أنشــأت يف املدينــة كنتيجــة

للتفــاوت بالعطــاء ،وهــؤالء متقاعــدون ال يــؤدون أي عمــل للدولــة فوظفــوا
أمواهلــم بالتجــارة ،فــزادت ثرواهتــم قبالــة بقيــة املســلمني وأصبــح ثرائهــم فاحشـ ًا،
وازداد األمــر ســوء ًا عندمــا اعتــى عثــان ســدة احلكــم وأبقــى نظــام الرواتــب كــا

هــو لعــدم قدرتــه عــى تغيــره ،وزاد عليــه أن أنشــأ طبقــة أخــرى أقــوى مــن الطبقــة
األوىل متثلــت بأرستــه القريبــة مــن بنــي اميــة الطلقــاء ،وأنتهــى امــره أيضــا قتي ـ ً
ا

بعــد أن خذلتــه الطبقــة التــي انشــأها وســلطها عــى رقــاب املســلمني ،وهــو عــى كل
حــال ال يســتطيع أن خيالــف مقــررات عمــر التــي أصبحــت يف الوعــي اإلســامي

ســنة ال جيــوز خمالفتهــا كــا ســيأيت.

((( البالذري ،فتوح البلدان ،ص ،268اليعقويب ،تاريخ اليعقويب.153/2 ،
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ومــع حجــم اخلــراب الــذي اســس لــه عمــر بــن اخلطــاب عــر سياســته

االقتصاديــة ،واســتمرار عثــان عــى ممارســة السياســة نفســها ،ومــا رافقهــا مــن

خلــل يف اجلهــاز اإلداري للدولــة بعــد ان ســلم مقاليدهــا األخــر ألرستــه ،مل يقــف
اإلمــام عــي (عليــه الســام) مكتــوف األيــدي بــل كان حــارض ًا يف كل األحــداث

فاع ـ ً
ا فيهــا ،ينصــح ويقــدم املشــورة ويتخــذ املواقــف الصلبــة ،عــى الرغــم مــن
احلصــار الــذي فرضــوه عليــه وحمــاوالت اســتبعاده وازاحتــه عــن املكانــة التــي

وضعهــا اهلل تعــاىل هبــا ،فــكان ملجــأ األمــة ومالذهــا يف وقــت الشــدة.
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ثانيًا :االجراءات االقتصادية واالدارية يف عهد عثمان
انتقلــت األمــة إىل مرحلــة جديــدة عقــب اغتيــال عمــر بــن اخلطــاب الــذي مل

خيــرج مــن الدنيــا حتــى مهــد األمــور لســلفه عثــان ليــي احلكــم مــن بعــده ،عــى

الرغــم مــن عــدم قناعتــه بــه ومعرفتــه التامــة بانــه ســيويل ارستــه مفاصــل الدولــة،
فقــال لــه عندمــا رشــحه مــع املجموعــة التــي اختارهــا ليكــون منهــا اخلليفــة مــن

بعــده( :كإين بــك قــد قلدتــك قريــش هــذا األمــر حلبهــا إيــاك ،فحملــت بنــي أميــة
وبنــي أيب معيــط عــى رقــاب النــاس ،واثرهتــم بالفــيء ،فســارت إليــك عصابــة

مــن ذؤبــان العــرب ،فذبحــوك عــى فراشــك ذبحــا ،واهلل لئــن فعلــوا لتفعلــن،

ولئــن فعلــت ليفعلــن ،ثــم أخــذ بناصيتــه ،فقــال :فــإذا كان ذلــك فاذكــر قــويل فإنــه
كائــن)((( ،نعــم كان يعــرف عثــان جيــد ًا ،ومــع ذلــك وضــع تلــك اخلطــة التــي

تقــي باســتبعاد اإلمــام عــن اخلالفــة ،عندمــا مجــع ســتة مــن الصحابــة هــم كل مــن
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة .186/1 ،وقد أوردت هذه الرواية مصادر أخرى بألفاظ

خمتلفة ينظر ،ابن شبة النمريي ،تاريخ املدينة ،883/3 ،اليعقويب ،تاريخ اليعقويب.158/2 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

اإلمــام عــي وعثــان بــن عفــان والزبــر بــن العــوام وطلحــة بــن عبيــد اهلل وعبــد

الرمحــن بــن عــوف وســعد بــن أيب وقــاص ،وقــال :إن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
وآلــه وســلم) تــويف وهــو راض عنهــم ،ليختــاروا مــن بينهــم خليفــة ،وفــرض

عليهــم أن خيتــاروا خليفــة مــن بينهــم يف غضــون ثالثــة أيــام((( ،حتــت التهديــد

بالقتــل ،إذ قــال هلــم إذا أتفــق مخســة منهــم عــى مرشــح وخالــف واحــد يــرب

عنــق الــذي خيالــف ،وإذا اتفــق اربعــة عــى مرشــح وخالــف اثنــان يــرب عنــق

املخالفــن((( ،وإذا اتفــق ثالثــة عــى مرشــح والثالثــة اآلخــرون عــى مرشــح آخــر
خيتــار عبــد اهلل بــن عمــر ابــن أحــد املرشــحني((( ،فــإذا رفضــوا يتــم اختيــار مرشــح
اجلامعــة التــي فيهــا عبــد الرمحــن بــن عــوف ،ويقتــل مــن يرفــض هــذا االختيــار(((.
لقــد خطــط عمــر بــن اخلطــاب الســتبعاد اإلمــام جيــد ًا فقــد أدخلــه يف

الشــورى ومل يســتبعده ألنــه ال يســتطيع ذلــك ،فوضــع هــذه اخلطــة التــي تنبــه هلــا
اإلمــام جيــد ًا وعــرف املغــزى منهــا ،فقــال لعمــه العبــاس بــن عبــد املطلــب( :عــدل

باألمــر عنــي يــا عــم ،قــال ومــا علمــك؟ قــال قــرن يب عثــان ،وقــال عمــر كونــوا

مــع األكثــر ،فــإن رىض رجــان رج ـ ً
ا ورجــان رج ـاً ،فكونــوا مــع الذيــن فيهــم
((( ابن سعد ،الطبقات الكربى ،61/3 ،ابن شبة النمريي ،تاريخ املدينة املنورة،895 /3 ،
الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك.295/3 ،

((( ابن شبة النمريي ،تاريخ املدينة ،925/3 ،ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة 42/1 ،ـ ،43
اليعقويب ،تاريخ اليعقويب.160/2 ،

((( ابن شبة النمريي ،تاريخ املدينة925/3 ،؛ ؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،160/2 ،الطربي،
تاريخ الرسل وامللوك.294/3 ،

((( ابن سعد ،الطبقات الكربى61/3 ،؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب160/2 ،؛ الطربي ،تاريخ
الرسل وامللوك.294/3 ،
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عبــد الرمحــن ،فســعد ال خيالــف ابــن عمــه وعبــد الرمحــن صهــر عثــان ال خيتلفــون،
فيوليهــا عبــد الرمحــن عثــان أو يوليهــا عثــان عبــد الرمحــن فلــو كان اآلخــران معــي
مل يغنيــا شــيئا)((( ،كــا عــر عــن هــذا املخطــط يف خطبتــه الشقشــقية( :جعلهــا يف

مجاعــة زعــم اين احدهــم ،فيــا هلل وللشــورى متــى اعــرض الريــب يف مــع االول
منهــم ـ اي أبــا بكــر ـ حتــى رصت اقــرن إىل هــذه النظائــر.. ،فصغــى رجــل منهــم

لضغنــه ومــال اآلخــر لصهــره)((( ،وعــى الرغــم مــن هــذه املعرفــة بأنــه مســتبعد مــن

اخلالفــة ،لكنــه دخــل يف الشــورى ،وبقــي فاع ـ ً
ا يف كل األحــداث التــي شــهدهتا
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الدولــة اإلســامية طيلــة مــدة حكــم عثــان مــع التبايــن الشــديد بينهــا.

َآل احلكــم إىل عثــان وفــق الطريقــة املتقدمــة بعدمــا رفــض اإلمام عيل املســاومة،

واإلبقــاء عــى االمتيــازات التــي حصلــت عليهــا الطبقــة االرســتقراطية ،ورفــض

املنهــج الــذي أرادوه مــن الســر عــى خطــى أيب بكــر وعمــر يف حفــظ مكانــة احلــزب

القــريش ،وأطلــق رأيــه الــذي ال يقبــل املســاومة( :اعمــل بمبلــغ علمي وطاقتــي)(((،

ألنــه كان يعــرف يقين ـ ًا أن أعضــاء احلــزب القــريش كانــوا مرصيــن عــى اســتبعاد
اإلمــام ،ملعرفتهــم بأنــه ويص الرســول األعظــم واخللــف الــذي اختــاره اهلل تعــاىل
ليكمــل مســرة الرســالة ،والشــخصية القويــة التــي مــن غــر املمكــن أن يســيطروا

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،294/3 ،ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.191/1 ،

((( فصغى رجل منهم لضغنه يقصد طلحة بن عبيد اهلل ،ألنه ابن عم أيب بكر ،وهناك خالف بني

بني هاشم ارسة عيل وبني بني تيم ارسة أيب بكر وطلحة بسبب اخلالفة ،اما معنى ومال اآلخر

لصهره فهو يعني انحياز عبد الرمحن بن عوف لعثامن ،ألنه متزوج أخت عثامن ،ينظر ابن أيب
احلديد ،رشح هنج البالغة.189 ،184/1 ،

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك297/3 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة264/12 ،؛
األميني ،الغدير115/9 ،ـ .117

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

عليهــا أو جيعلوهــا ضمــن دائرهتــم ،فكانــت مصاحلهــم أعــى مــن االلتــزام بوصايــا
النبــي ومقــررات الســاء ،بعــد أن اســتمتعوا بالدنيــا وجــرت األمــوال يف أيدهيــم،

وأصبحــوا طبقــة عاليــة يف املجتمــع اإلســامي ال تشــبهها طبقــة.

طــرح عبــد الرمحــن بــن عــوف عــى اإلمــام هــذه األمــور ،وهــو يعلــم مســبق ًا أنه

ســرفضها ،فــا معنــى أن يشــرط عليــه كيــف يســر الدولة ويفــرض عليه سياســتها
املســتقبلية ،ومــا معنــى أن يســر بســرة الشــيخني وهــو يعلــم جيــد ًا أن اإلمــام مل

يكــن مقتنعـ ًا بسياســتهام ،لقــد أراد هــو ومــن يقــف وراءه أن يومهــوا املســلمني بــأن
اإلمــام عــي هــو مــن رفــض الــروط ،لكــن اإلمــام مل يكــن غافـ ً
ا عــن ذلــك كلــه،

وهــو يعــرف العالقــة التــي تربــط األثنــن زيــادة عــى علمــه بــأن احلــزب القــريش

كان يســعى جاهــد ًا إلبعــاده عــن اخلالفــة ،كنتيجــة طبيعيــة للعــداء الــذي خلفــه
تفــاين اإلمــام (عليــه الســام) يف خدمــة اإلســام ،وجهــاده ضــد املرشكــن ،فضـ ً
ا
عــن معرفتهــم بمنهجــه يف إدارة الدولــة ورؤيتــه لتوزيــع الثــروات ،التــي تتقاطــع
مــع مــا حصلــوا عليــه مــن امتيــازات عاليــة ،ومكاســب يف ظــل سياســة التمييــز
والتفضيــل التــي انتهجهــا عمــر.

لقــد حتولــت الدولــة بأكملهــا يف عهــد عثــان إىل ضيعــة يتحكــم هبــا بنــو

ُأميــة ،فبــدأت مرحلــة جديــدة مــن التغــرات تطــرأ عــى جممــل األداء احلكومــي
يف الدولــة اإلســامية ،وقــد عــر أبــو ســفيان بــن حــرب األمــوي عــن هــذا
التغــر بقولــه( :اعندكــم أحــد مــن غريكــم ،قالــوا :ال ،قــال :يــا بنــي ُأميــة تلقفوها

تلقــف الكــرة ،فوالــذي حيلــف بــه أبــو ســفيان ،مــا مــن عــذاب وال حســاب ،وال
جنــة وال نــار ،وال بعــث وال قيامــة .قــال :فانتهــره عثــان ،وســاءه بــا قــال ،وأمــر
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بإخراجــه)((( ،وهــذه مرحلــة مل تصلهــا الدولــة اإلســامية يف عهــد عمــر ،نعــم

كان التأســيس يف عهــده وهــو مــن مهــد لألمــور لتصــل إىل هــذه املرحلــة ،لكــن ما
فعلــه عثــان فــاق حــد الوصــف فقــد دمــر كل املكتســبات التــي حققتهــا الرســالة

اإلســامية ،فاســتحالت الدولــة التــي بناهــا الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) وجاهــد الصحابــة وعــى رأســهم اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف تثبيــت
اركاهنــا إىل ملــك عضــوض لبنــي ُأميــة ،وأفضــل وصــف ملــا آلــت اليــه األمــور

يف عهــد عثــان مــا قالــه اإلمــام (عليــه الســام)( :إىل أن قــام ثالــث القــوم نافجــا
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حضنيــه ،بــن نثيلــه ومعتلفــه ،وقــام معــه بنــو أبيــه خيضمــون مــال اهلل خضــم اإلبل
نبتــة الربيــع ،إىل أن انتكــث فتلــه ،وأجهــز عليــه عملــه ،وكبــت بــه بطنتــه) .
(((

لقــد كان حجــم اخلــراب كبــر ًا جــد ًا ،إذ بــدأ عثــان بسياســة ممنهجــة لتســليم

الدولــة لبنــي أميــة ،وكانــت أوىل خطواتــه توزيــع الواليــات اإلســامية عــى بنــي

أميــة ،فعــزل الــوالة الذيــن عينهــم عمــر بــن اخلطــاب واســتبدهلم بــكادر إداري مــن

أرستــه((( ،ممــن مل تكــن لــه ســابقة يف اإلســام أو مزيــة تذكــر؛ بــل عــى العكــس
مل يعــرف عنهــم إال كل قبيــح ،وهــذه هــي العقليــة العربيــة البدويــة التــي اســتند

إليهــا احلــزب القــريش ،والتــي تعــد الســلطة مغنــ ًا يــوزع عــى االرسة ،فــكان
هــذا التغيــر اإلداري الــيء قــد التقــى بســوء توزيــع الثــروات ،وســوء اســتغالل
اجلهــاز اإلداري للســلطات الواســعة املمنوحــة لــه مــن لــدن مؤسســة احلكــم ،ومــع

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك186/8 ،؛ اجلوهري ،السقيفة وفدك ،ص87؛ ابن أيب احلديد،
رشح هنج البالغة.53/9 ،

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.250/1 ،

((( ابن خياط ،تاريخ خليفة بن خياط ،ص 114؛ الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك.306/3 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

ثـ ٍ
ـراء فاحــش منــح لطبقــة الصحابــة األوائــل يف عهــدي عمــر وعثــان ،والثــراء غــر

الرشعــي لبنــي أميــة بعــد اســتيالئهم عــى الدولــة ،يف قبالــة فقــر وجــوع طبقــات
واســعة مــن املســلمني ،فــكان هــذا التبايــن ســبب ًا يف التذمــر الــذي ســاد معظــم

الواليــات اإلســامية.

لقــد حتولــت تلــك الدولــة التــي ُأسســت عــى العدالــة واملســاواة واحــرام
اإلنســان وحقوقــه إىل ضيعــة يتقاســمها صبيــان بنــي ُأميــة ويترصفــون هبــا كيفــا

شــاؤوا ،فوصــف أحدهــم الدولــة وثرواهتــا ،بالقــول( :إنــا هــو امللــك يتغــداه قــوم
ويتعشــاه آخــرون)((( ،هكــذا أضحــت الدولــة اإلســامية بعــد ان نــزى عليهــا بنــو
اميــة الطلقــاء وليمــة هلــم وألرسهــم ،وأصبحــت ارايض الدولــة كلهــا بســتان ًا هلــم:

(إنــا الســواد بســتان لقريــش ،تأخــذ منــه مــا شــاءت وتــرك ،حتــى قالــوا لــه :أجتعــل

مــا أفــاء اهلل علينــا بســتانا لــك ولقومــك)((( ،فانتــرت املظــامل يف كل مــكان ،ويأس
املســلمون مــن عدالــة الســلطة ورغبتهــا يف اصــاح الوضــع.

ومــع كل هــذا اخلــراب ومــا مــرت بــه الدولــة اإلســامية مــن متايــز طبقــي
واســتغالل غــر رشعــي للثــروات وســيطرة مطلقــة لبنــي ُأميــة الطلقــاء عــى مرافــق
ـث ِش ـئ َ ِ
الدولــة كلهــا ،وقــد عــر عنــه اإلمــام بقولــهِ ْ :
ـك َح ْيـ ُ
(اض ْب بِ َط ْرفِـ َ
ـن
ْت مـ َ
ـر إِ َّل َف ِقــر ًا يكَابِــدُ َف ْقــر ًاَ ،أو َغنِيـ ًا بــدَّ َل نِعمـ َة اهللِ ُك ْفــر ًاَ ،أو ب ِ
ِ
النَّـ ِ
خيـ ًـا
ْ َ
ْ ّ َ
َْ
ُ
ـاسَ ،ف َهـ ْـل ُت ْبـ ُ
اعـ ِ
اتـ َـذ ا ْلبخْ ـ َـل بِحـ ِّـق اهللِ و ْفــر ًاَ ،أو متَمــرد ًا ك ََأ َّن بِ ُأ ُذنِـ ِـه عــن ســم ِع ا َْلو ِ
َّ َ
ـظ َو ْقــر ًا)(((،
َ ْ َ ْ َ
َ
َ
ُ
ْ ُ َ ِّ
((( ابن األثري ،الكامل.83/3 ،

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.21/3 ،

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.163/3 ،
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لكــن مــع هــذه املعرفــة وهــذا الوصــف الدقيــق لألمــور ،مل يعتــزل اإلمام عــي (عليه
الســام) يف بيتــه أو يــرك املســلمني ومصريهــم ،كــا حــاول بعــض الــرواة تصويــر
األمــر ،بــل كان فاعـ ً
ا يف املجتمــع اإلســامي قريبـ ًا مــن املســلمني ،يتدخــل لينقــذ

اإلســام إذا هــدد ،يقــف بوجــه الســلطة إن اقتــى األمــر ،يلجــأ اليــه كل مظلــوم

لــرد عليــه حقــه ،مــع احلفــاظ عــى هيبــة مؤسســة احلكــم التــي هــي باألســاس
للمســلمني مجيعــا ،لذلــك بــدأ ينصــح عثــان وحيثــه عــى تغيــر املنهــج الــذي حيكــم

بــه الدولــة ،ويصلــح األمــور ويبــدأ بإجــراءات بســيطة ،تقــي باســتبعاد هــؤالء
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الذيــن ســيطروا عــى مقــدرات الدولــة ،والعــودة إىل عدالــة اإلســام والدولــة
التــي ُأسســت لتكــون مثــاالً ،دولــة ليــس فيهــا اســتغالل ال يظلــم فيهــا احــد تأمــن
فيهــا النــاس وتصــان كرامــة اإلنســان.

لقــد كان عثــان يشــعر باخلطــر عندمــا بــدأت الثــورة ورغــب يف التغيــر ،وأراد

االســتجابة ملــا طرحــه اإلمــام ،لكنــه كان حمكومـ ًا بسياســة مــن ســبقه وال يســتطيع

أن يغريهــا ،الســيام االقتصاديــة منهــا ،ويف الوقــت نفســه ال يســتطيع أن يضــع حــد ًا

لتجــاوزات أرستــه ،فقــد كان معاويــة الــذي مجــع لــه عثــان الشــام كلهــا وأصبحت
واليــة مســتقلة((( ،يتحكــم باألمــور كــا يشــاء وبنــى لنفســه دولــة قويــة غنيــة مــن

دون علــم مؤسســة احلكــم أو مــن دون قدرهتــا عــى التدخــل فيهــا ،وهــذا مــا حــذر
منــه اإلمــام( :فــإن معاويــة يقتطــع األمــور دونــك ،وأنــت تعلمهــا فيقــول للنــاس:
هــذا أمــر عثــان فيبلغــك وال ت َِغــر عــى معاويــة)((( ،فــكان مســلوب اإلرادة ليــس

((( ابن خياط ،تاريخ خليفة بن خياط ،ص112؛ الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك338/3 ،ـ339؛
ابن عساكر ،تاريخ دمشق.10/32 ،

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك 376/3 ،ـ 377؛ املفيد ،اجلمل ،ص.100

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

بإمكانــه أن يعمــل شــيئ ًا ،فــا هــو قــادر عــى اصــاح الوضــع ،وال هــو راغــب
يف حتجيــم أرستــه ،وقــد وصــل إىل نقطــة الالعــودة ،ومل يكتــف بحمــل بنــي ُأميــة
قســم بيــت املــال بينهــم ،وحولــه إىل ملكيــة خاصــة فــكان
عــى رقــاب النــاس؛ بــل َّ
يتــرف بالذهــب واجلواهــر التــي كانــت يف بيــت املــال كــا يشــاء ف ُيلبســها لزوجاته

وبناتــه ،ثــم أنــه اقتنــى األمــوال وبنــى القصــور وامتلــك امــواالً ال حــد هلــا((( ،قبالــة
حاجــة املســلمني وجوعهــم وفقرهــم.

لقــد بــدأت بــوادر االعــراض تظهــر يف كَّل مــكان عــى ترصفــات عثــان
ووالتــه مــن بنــي ُأميــة ،ومــع ســكوت الســواد األعظــم مــن الصحابــة عــى هــذا
اخلــرق الكبــر لعدالــة اإلســام ومبادئــه األساســية ،نتيجــة لتمتعهــم بمزايــا

التفــاوت الطبقــي والتوزيــع غــر العــادل للثــروات ،لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك

ظهــرت أصــوات معارضــة هنــا وهنــاك((( ،ال ســيام مــن الصحابــة الذيــن مل يكــن
هلــم ارتبــاط باحلــزب القــريش مــن الذيــن نــذروا أنفســهم هلل تعــاىل ،أمثــال عــار
وعبــد اهلل بــن مســعود وأيب ذر الغفــاري ،فكانــت النتيجــة أن فرضــت إقامــة جربيــة

عــى عبــد اهلل بــن مســعود حتــى وفاتــه((( ،ونكلــوا بعــار عندمــا اعــرض عــى

ســلوك وايل الكوفــة الوليــد بــن عقبــة ،وقــال مــروان بــن احلكــم لعثــان( :يــا أمــر
املؤمنــن إن هــذا العبــد األســود قــد جـ َّـرأ عليــك النــاس ،وأنــك ان قتلتــه نكلــت بــه
مــن ورائــه ،قــال عثــان :أرضبــوه فرضبــوه ورضبــه عثــان معهــم ،حتــى فتقــوا بطنــه

((( البالذري ،انساب األرشاف36/5 ،؛ املسعودي ،مروج الذهب.334/1 ،
((( البالذري ،انساب األرشاف.30/5 ،

((( البالذري ،انساب األرشاف36/5 ،؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب170/2 ،؛ األميني ،الغدير،
 3/9ـ.15

37

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

فغــي عليــه فجــروه وطرحــوه ببــاب الــدار)((( ،ونفــى أبــا ذر إىل منطقــة مهجــورة

خــارج املدينــة وتــويف وحيــد ًا فيهــا((( ،هكــذا كان ســلوك عثــان وأرستــه مــن
الصحابــة الذيــن خافــوا عــى الدولــة وأرادوا احلفــاظ عــى صــورة اإلســام.

ومــع تكميــم األفــواه والتنكيــل الــذي نــال العديــد مــن الصحابــة مل يســتطع
بنــي ُأميــة الســيطرة عــى الوضــع ،فظهــرت بــوادر الثــورة يف األمصــار اإلســامية،
ووصلــت جماميــع مــن الثــوار إىل املدينــة تطالــب باإلصــاح ،مل يبــق مــع عثامن ســوى
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أرستــه التــي انتفعــت مــن وجــوده يف الســلطة ،فيــا وقــف اآلخــرون الذيــن امتــأت
جيوهبــم مــن أمــوال املســلمني حيرضــون عليــه ،ألن مرحلــة عثــان انتهــت عندهــم
وابتــدأت مرحلــة جديــدة أرادوا فيهــا الوصــول إىل الســلطة ،إذ رؤوا انفســهم أهــا

لتــويل اخلالفــة الســيام بعــد أن رشــحهم عمــر هلــا ،فبــدأوا حيرضــون املســلمني عــى
عثــان وبنــي ُأميــة ،فكتبــوا كتبــ ًا إىل األمصــار اإلســامية يســتنجدون فيهــا مــن

عثــان وأرستــه((( ،ويف املقابــل اســتنجد عثــان بعشــرته وأفرادهــا املتنفذيــن الســيام
معاويــة الــذي قــدم املدينــة وهــو يشــعر بالقــوة ،بعــد ان بنــى مملكــة قويــة يف الشــام

وحصنهــا جيــد ًا لتكــون قلعــة حتميــه وحتمــي مكتســباته ،فدخــل املدينــة حمــاوالً

اســتغالل الفرصــة لينتقــم مــن كبــار الصحابــة الذيــن أذلــوه وحطمــوا جمــده اجلاهــي
هــو وأرستــه ،ومل يســتطع أن ينســى أنــه مــن الطلقــاء ،فقــال للصحابــة مهــدد ًا( :إن

بالشــام مائــة ألــف فــارس كل يأخــذ العطــاء ،مــع مثلهــم مــن أبنائهــم وعبداهنــم ،ال
((( ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة.51/1 ،

((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب172/2 ،ـ 173؛ الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،354/3 ،والربذة منطقة
تقع بني مكة واملدينة ،وتبعد عن مكة ثالثة ايام ،ينظر ياقوت احلموي ،معجم البلدان.24/3 ،

((( ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة.54/1 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

يعرفــون عليـ ًا وال قرابتــه ،وال عــار ًا وال ســابقته ،وال الزبــر وال صحبتــه ،وال طلحــة

وال هجرتــه ،وال هيابــون ابــن عــوف وال مالــه ،وال يتقــون ســعدا وال دعوتــه)(((،
لكــن هــذا األمــر مل جيــد نفعــ ًا ،ومل يوقــف الثــورة ضــد عثــان .الــذي أخفــق يف
اللجــوء إىل احلــوار مــع رفاقــه باألمــس؛ بــل اســتند إىل ارستــه بنــي ُأميــة لينقــذوه
مــن املوقــف الــذي هــو فيــه واألزمــة التــي تعــاين منهــا الدولــة ،مــن دون أن يعــرف

بفشــل سياســته االقتصاديــة واإلداريــة ،وأنــه غــر مؤهــل حلكــم الدولــة اإلســامية،
فخذلتــه عشــرته الســيام معاويــة الــذي كان يــدرك أن عثــان انتهــى دوره ،فأرســل

جيش ـ ًا شــكلي ًا مهمتــه الظاهــرة انقــاذ اخلليفــة ،لكنــه عندمــا علــم بحصــار األخــر
امــر قائــد اجليــش أن ال يتدخــل يف األمــور ويمكــث بــذي خشــب املنطقــة القريبــة،

فنفــذ القائــد األمــر حتــى قتــل عثــان وأمــر اجليــش أن يعــود إىل الشــام(((.

لقــد عــاش املســلمون الفتنــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى ،واإلســام

كان عــى مفــرق طــرق ،أمــوال الدولــة مقســمة بــن املنتفعــن ،الســلطة يتالعــب
هبــا بنــي ُأميــة ،املعرتضــون حيــارصون دار اخلليفــة وتوجهاهتــم مل تكــن واحــدة
فمنهــم مــن ثــار لإلســام ومنهــم مــن ثــار ملصلحتــه الشــخصية ،ومــع كل ذلــك

كان اإلمــام (عليــه الســام) حــارض ًا يف هــذه األزمــة ومل يكــن بعيــد ًا عنهــا ،فلــم
يــرك عثــان لوحــده مــع معرفتــه بــأن أمــره ليــس بيــده ،لكــن حاجــة األمــة أكــر
مــن اخلــاف الــذي ســعى إليــه بنــي ُأميــة.

((( ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة47/1 ،؛ ابن شبة النمريي ،تاريخ املدينة.1094/3 ،

((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب172/2 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة 57 /4 ،ـ 58؛
املجليس ،بحار األنوار.98/33 ،
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لقــد كان اإلمــام ينظــر إىل عثــان بأنــه يمثــل رأســ ًا للحكومــة مــع حتفظاتــه

عــى ســلوكه ،لذلــك عندمــا اســتنجد بــه عثــان لــرد الثــوار عــن املدينــة اســتجاب
لطلبــه وحــاور هــؤالء ،وكانــت النتيجــة أن رجعــوا إىل املــدن التــي جــاؤوا منهــا،

لكــن هــذه املحاولــة مل يكتــب هلــا النجــاح ألن عثــان نقــض االتفــاق وعــاد إىل
ســرته((( ،فعــاد الثــوار مــرة أخــرى ليحــارصوه فاســتنجد ايض ـ ًا باإلمــام ،الــذي
ألزمــه أن يكتــب كتاب ـ ًا يتعهــد فيــه للناقمــن عــى سياســاته بإصــاح األوضــاع،
فكتــب( :هــذا كتــاب مــن عبــد اهلل عثــان أمــر املؤمنــن ملــن نقــم عليــه مــن املؤمنــن
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واملســلمني ،أن لكــم أن أعمــل فيكــم بكتــاب اهلل وســنة نبيــه ،ويعطــى املحــروم،

ويؤمــن اخلائــف ،ويــرد املنفــي ،وال جتمــر البعــوث ،ويوفــر الفــيء ،وعــي بــن أيب
طالــب ضمــن املؤمنــن واملســلمني عــى عثــان بالوفــاء يف هــذا الكتــاب) ،وأشــهد
اإلمــام جمموعــة مــن الصحابــة عــى الكتــاب(((.

إن مــا ورد يف الكتــاب مــن تعهــدات كانــت كفيلــة بحــل األزمــة وإخــراج

األمــة اإلســامية مــن حمنتهــا ،وهــذا هــو الــدور األبــرز لإلمــام الــويص عــى األمــة

والضامــن لســامتها ،والــذي مل يكــن يبحــث عــن ســلطة أو جــاه أو منزلــة أو

مصالــح ضيقــة ،إنــا كان يريــد أن حيافــظ عــى صــورة اإلســام ويصلــح اخلــراب
الــذي أنتجتــه املؤسســة احلاكمــة ،يف الوقــت ذاتــه كان يريــد أن حيفــظ كرامــة

احلاكــم واملكانــة االعتباريــة ملؤسســات الدولــة ،ب ّعدهــا الســلطة القائمــة عــى محايــة
النــاس واملســؤولة عــن مصاحلهــم ،كــا كان حريص ـ ًا عــى أن يرجــع املعرتضــون

وقــد حتقــق هلــم مــا أرادوه ،لكــن إرادة عثــان مل تكــن حقيقيــة ألنــه كان حمكوم ـ ًا
((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك 394/3 ،ـ.395

((( ابن شبة النمريي ،تاريخ املدينة 1139/3 ،ـ 1140؛ البالذري ،انساب األرشاف.62/5 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

بســيطرة بنــي ُأميــة عليــه ،فغــر رأيــه حتــت هــذه الســيطرة املطلقــة مــرات عــدة،

وكان مــروان هــو املتحكــم باألمــور((( ،وكانــت زوجتــه تعــرف مــا ســتؤول اليــه
األمــور ،فنصحتــه بااللتــزام بــا وعــد بــه املســلمني ،والتمســك بنصائــح اإلمــام

عــي ،وعــدم االنجــرار وراء مــروان؛ ألن ذلــك ســيؤدي إىل قتلــه((( ،فقــال لــه
اإلمــام بعدمــا آيــس منــه( :أرضيــت مــن مــروان وال رىض منــك ،إال بتحريفــك عن

دينــك ،وعــن عقلــك مثــل مجــل الضعينــة ،يقــاد حيــث يســار بــه ،واهلل مــا مــروان
بــذي رأي يف دينــه وال نفســه ،واهلل أين ألراه ســيوردك ثــم ال يصــدرك ،ومــا أنــا
بعائــد بعــد مقامــي هــذا ملعاتبتــك ،أذهبــت رشفــك وغلبــت عــى أمــرك)(((.

نتيجــة لــكل مــا تقــدم تــرك اإلمــام (عليــه الســام) عثــان ومل يرجع له ،ال ســيام
بعــد أن اهتمــه بنــو ُأميــة بأنــه وراء التمــرد الــذي عــم الدولــة ضــد سياســة الســلطة
واملقربــن منهــا((( ،وكانــت النهايــة أن حــورص بيــت عثــان ومنــع طلحــة بــن عبيــد

اهلل املــاء عــن داره ليضطــره إىل اخلــروج فأرســل إىل اإلمــام (عليه الســام) مســتعين ًا

بــه يف إيصــال املــاء ،فأدخــل املــاء بالقــوة إىل داره((( ،وأنتهــى احلصــار بموتــه بعــد

أن هجــم املحتجــون عــى عثــان يف بيتــه وقتلــوه(((.

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك398/3 ،؛ املفيد ،اجلمل ،ص103؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج
البالغة 145/2 ،ـ .146

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك397/3 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.146 /2 ،
((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك397/3 ،؛ املفيد ،اجلمل ،ص.103

((( البالذري ،انساب األرشاف62/5 ،؛ الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك.401/3 ،
((( ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة57/1 ،؛ البالذري ،أنساب األرشاف.90/5 ،

((( ابن سعد ،الطبقات الكربى 73/3 ،ـ 76؛ الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك 399/3 ،ـ .426

41

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

ثالثًا :اإلصالح االقتصادي واإلداري يف عهد اإلمام علي (عليه السالم)
لقــد كانــت هــذه النتيجــة متوقعــة جــد ًا يف ظــل السياســات غــر املتوازنــة التــي

ســر هبــا هــؤالء الدولــة ،فكانت املحصلــة النهائية أن انتــر الفقــر واحلرمان يف كل
مــكان ،وكان التبايــن الطبقــي هــو العنــوان الرئيــس للدولــة ،والفســاد اإلداري عــم
الواليــات اإلســامية ،واألمــوال مل تعــد ملــك ًا للمســلمني ،وقــد عــر اإلمــام عــن

رؤيتــه لواقــع الدولــة اإلســامية بالقــول( :وقــد أصبحتــم يف زمــن ال يــزداد اخلــر

فيــه إال إدبــارا ،والــر فيــه إال إقبــاال ،والشــيطان يف هــاك النــاس إال طمعــا ،فهــذا
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أوان قويــت عدتــه ،وعمــت مكيدتــه ،وأمكنــت فريســته ،أرضب بطرفــك حيــث
شــئت مــن النــاس ،فهــل تبــر إال فقــرا ،((()...هكــذا وصــف حــال املســلمني
بعدمــا أســاء املتســلطون اســتعامل الســلطة ،وانتــرت املظــامل يف كل مــكان ،ومل

يكــن اإلمــام خيفــي شــيئا فقــد شــخص الواقــع تشــخيصا دقيق ـ ًا ،ومل يكــن يقتنــع
باألقــوال دون االفعــال؛ بــل عمــل مــا يســتطيع ليخــرج األمــة مــن املــأزق الــذي
وقعــت فيــه ،الســيام أنــه كان الوحيــد مــن الصحابــة القــادر عــى إيقــاف هــذا

التدهــور ،فهــو ملجــأ األمــة وكهفهــا الــذي حتتمــي بــه والــذي مل خيذهلــا يوم ـ ًا.

لقــد كان املســلمون بحاجــة لشــخص يتمتــع بمواصفــات خاصــة ،بحيــث

تكــون لــه القــدرة والكفــاءة عــى مواجهــة الوضــع املتــأزم املــيء باملشــاكل
والتحديــات الصعبــة .ومل يكــن يصلــح هلــذه املرحلــة ســوى اإلمــام عــي (عليــه
الســام) .الســيام وأنــه كان يدعــو ملنهــج خمتلــف متامــ ًا عــن ســابقيه ،وقــد عــر

عنــه يف مناســبات متعــددة .ولعــل املســلمني حينهــا كانــوا بــن عامــي ضغــط .فهــم
((( ابن سعد ،الطبقات الكربى 73/3 ،ـ 76؛ الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك 399/3 ،ـ .426

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

مــن جهــة أدركــوا متامــ ًا حراجــة املوقــف وخطــره ،وأن اإلمــام (عليــه الســام)

هــو الوحيــد القــادر عــى مــلء الفــراغ .ومــن جهــة أخــرى شــعروا بالنــدم لرتكهــم
إيــاه ســابق ًا .ولعــل هــذا مــا حييــل إليــه إرصارهــم عــى توليــه اخلالفــة عــى الرغــم

مــن رفضــه هلــا((( ،ويبــدو ذلــك واضحـ ًا يف جوابــه البــن عبــاس( :مــا قيمــة هــذه

النعــل؟ .فقــال ابــن عبــاس :ال قيمــة هلــا .فقــال (عليــه الســام) :واهلل هلــي أحــب

إيل مــن أمرتكــم ،إال أن أقيــم حــق أو أدفــع باطــا)((( ،وقولــه (عليــه الســام):
(فــا راعنــي إال والنــاس كعــرف الضبــع إيل ،ينثالــون عــي مــن كل جانــب ،حتــى

لقــد وطــئ احلســنان وشــق عطفــاي ،جمتمعــن حــويل كربيضــة الغنــم .فلــا هنضــت
باألمــر نكثــت طائفــة ،ومرقــت أخــرى وقســط آخــرون)((( ،والــذي يبــن فيــه
الكيفيــة التــي متــت هبــا بيعتــه.

اختــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) خليفــة للمســلمني يف اليــوم الــذي قتــل فيــه

عثــان /18ذو احلجة35/هـــ .أو اليــوم الــذي يليــه((( وكانــت متــر بأوضــاع غايــة يف
الصعوبــة والتعقيــد يف كافــة نواحــي احليــاة ،التــي نجمــت عــن عاملــن اساســيني مها:
 1ـ ظهــور حالــة التشــظي يف نســيج املجتمــع اإلســامي بعــد حادثــة الســقيفة،
((( إذ قال هلم :دعوين والتمسوا غريي ،فأنا لكم وزيرا خري منى لكم أمريا .ينظر :الطربي ،تاريخ
الرسل وامللوك454 -450/3 ،؛ ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة169/1 ،؛ وينظر.
البالذري :أنساب األرشاف209 ،ـ210؛ ابن أعثم ،كتاب الفتوح 434/2 ،ـ .435

((( ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.200/1 ،

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة80/1 ،؛ املجليس ،بحار االنوار.76/32 ،

((( ابن سعد ،الطبقات الكربى31/3 ،؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب 177/2 ،ـ 178؛ البالذري،
أنساب االرشاف.205/1 ،
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وتفاقــم هــذه احلالــة بســبب النتائــج الســيئة لإلجــراءات املاليــة واإلداريــة التــي

أحدثهــا عمــر بــن اخلطــاب ،ال ســيام سياســة التفضيــل يف العطــاء ،التــي أربكــت
وضــع الدولــة .والتــي رصح بندمــه عــى اســتحداثها فقــال( :لــو اســتقبلت مــن

أمــري مــا اســتدبرت ألخــذت فضــول أمــوال األغنيــاء فقســمتها عــى فقــراء
املهاجريــن)((( .ومــن ثــم عــدم قــدرة ورغبــة عثــان بــن عفــان بتغيــر األوضــاع
الســابقة ،واســتفحال اآلثــار الســيئة لتلــك السياســة .إذ أنتجــت جمتمع ـ ًا طبقي ـ ًا،

يكــدس فيــه األغنيــاء مــن الذهــب والفضــة مــا يكــر بالفــؤوس ،ويملكــون
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الــدور والبســاتني واملئــات مــن العبيــد واإلمــاء واخليــول واجلــال .(((..وقــد زاد
عثــان بــن عفــان األمــر ســوء ًا بإطــاق أيــدي أقربائــه مــن بنــي أميــة وأعواهنــم يف

أمــوال املســلمني ،وتوليتهــم عــى الواليــات اإلســامية .أمــا مــن عــارض تلــك
السياســات فــكان نصيبــه التنكيــل والطــرد واحلرمــان ،حتــى أن أبــا ذر (ريض اهلل
عنــه) مــات طريــد ًا يف الربــذة ،وهــو ال يملــك مــا يكفــن بــه ســوى ثيابــه((( .وكان
مــن نتائــج تلــك السياســات أيض ـ ًا مقتــل عمــر وعثــان.

 2ـ اســتقالل معاويــة يف الشــام بعــد مــوت أخيــه يزيــد عــام 18هـــ((( .وتكوينــه

دولــة شــبه مســتقلة عــن اخلالفــة اإلســامية ،وجيشــ ًا خاصــ ًا ال يعــرف ســوى
((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك291/3 ،؛ ابن حزم ،املحىل.158/6 ،

((( ينظر :املسعودي ،مروج الذهب263 -261/2 ،؛ ابن خلدون :تاريخ.205 -204/1 ،

((( ابن سعد ،الطبقات الكربى235 -234/4 ،؛ اليعقويب :تاريخ173 -172/2 ،؛ ابن عبد
الرب ،االستيعاب.253/1 ،

((( ينظر :ابن سعد ،الطبقات الكربى406/7 ،؛ ابن قتيبة ،املعارف345 ،؛ الذهبي ،سري أعالم
النبالء.330/1 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

الــوالء لــه ولبنــي أميــة .وقــد بلــغ مــن ســلطته هنــاك أن عمــر بــن اخلطــاب ملــا زار

الشــام تعجــب مــن موكبــه املهيــب ،فقــال لــه( :أأنــت صاحــب املوكــب العظيــم؟.
قــال :نعــم .فقــال عمــر :مــع مــا يبلغنــي مــن وقــوف ذوي احلاجــات ببابــك؟ .قــال:

مــع مــا يبلغــك مــن ذلــك .فقــال عمــر :ومل تفعــل هــذا؟ .فــرد معاويــة :نحــن بــأرض
جواســيس ،العــدو هبــا كثــر فيجــب أن نظهــر مــن عــز الســلطان مــا نرهبهــم بــه،
فــإن أمرتنــي فعلــت وإن هنيتنــي انتهيــت .فقــال عمــر.. :ال آمــرك وال أهنــاك!!)(((.
لقــد جــاء اختيــار املســلمني لإلمــام عــي (عليــه الســام) العتبــارات عــدة

منهــا؛ أنــه أقرهبــم للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) نســب ًا ومكان ـ ًة ،إذ تربــى يف بيــت

النبــوة يف حجــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وعــر عــن هــذا القــرب بقولــه:
أخ ِ
ِ
ِ
ـاع ا ْل َف ِصيـ ِ
القـ ِـه،
ـن ْ
(و َل َقــدْ ُكنْـ ُ
ـل َأ َثـ َـر ُأ ِّمــهَ ،ي ْر َفـ ُـع يل ِف ك ُِّل َيـ ْـوم َع َلـ ًا مـ ْ
ـت َأ َّتبِ ُعـ ُه ا ِّت َبـ َ
َ
وي ْأمــرين بِاال ْقتِــدَ ِ
اء بِـ ِـه ،((()...وهــو أول مــن أســتجاب لدعوتــه وصــى معــه(((.
ََ ُ ُ
وهــو زوج ابنتــه فاطمــة وأبــو ســبطيه .وهــو البطــل الــذي دافــع عــن اإلســام بــكل

مــا أويت مــن قــوة ،وفــدى النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) بنفســه ليلــة اهلجــرة ،وهــو
حامــل رايــة اإلســام ضــد الــرك ،وكان عــى الــدوام عنــر احلســم والثبــات

يف املعــارك اإلســامية ،يف الوقــت الــذي هــرب كثــر مــن الصحابــة حفاظ ـ ًا عــى

حياهتــم ،وتركــوا النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف ســاحة املعركــة بــن ســيوف
((( ابن عبد الرب ،االستيعاب1418 -1416/3 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق-112/59 ،
.113

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.197/13 ،

((( البالذري ،انساب االرشاف 92 /1 ،ـ 93؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب23/2 ،؛ الطربي ،تاريخ
الرسل وامللوك 55/2 ،ـ .59
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ً
فضــا عــن ذلــك هــو أفقــه الصحابــة وأعلمهــم بالقــرآن والســنة
املرشكــن(((.
والقضــاء((( .وهــو الشــخص الوحيــد الــذي نزلــت بحقــه العديــد مــن اآليــات

القرآنيــة .وفــوق هــذا وذاك كان النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــد رشــحه
مســبق ًا خلالفتــه يف مــرات عــدة منهــا يف الســنة الثالثــة للبعثــة ،عندمــا مجــع الرســول

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) بنــي هاشــم مــن أجــل دعوهتــم إىل اإلســام ،فقــال

هلــم( :فأيكــم يــؤازرين عــى هــذا األمــر عــى أن يكــون أخــي ووصيــي وخليفتــي
فيكــم) ،فلــم جيبــه أحــد مــن بنــي هاشــم ســوى عيل(عليــه الســام) ،عندهــا قــال
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هلــم( :إن هــذا أخــي ووصيــي وخليفتــي فيكــم فأســمعوا لــه وأطيعــوا)((( ،و
االخــرى يف الســنة العــارشة للهجــرة عندمــا رجــع الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه)

مــن مكــة بعــد أن أدى احلــج فيهــا ،فوقــف يف منطقــة تســمى غديــر خــم تقــع بــن

مكــة واملدينــة ،وكان معــه عــدد كبــر مــن املســلمني ،فخطــب فيهــم خطبــة طويلــة،
ومــن ضمــن مــا قالــه( :معــارش املســلمني ألســت أوىل بكــم مــن أنفســكم؟ .قالــوا:

اللهــم بــى .قــال :مــن كنــت مــواله فعــي مــواله ،اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن
عــاداه.((()...

((( ينظر .البالذري ،أنساب االرشاف ،ص94؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة179/10 ،
ـ.183

((( البالذري ،أنساب االرشاف ،ص 97ـ 101؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب193/2 ،؛ ابن عساكر،
تاريخ دمشق.3350/17 ،

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك63/2 ،؛ احلسكاين ،شواهد التنزيل486/1 ،؛ ابن عساكر،
تاريخ دمشق.50/42 ،

((( ابن حنبل ،مسند امحد281/4 ،؛ القزويني ،سنن ابن ماجة45/1 ،؛ الرتمذي ،سنن الرتمذي،
.279/5

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

تــوىل اإلمــام خالفــة املســلمني والدولــة تعيــش مشــاكل كبــرة جــدا ،وهــي

مقبلــة يف الوقــت نفســه عــى فتــن ال حيتملهــا إال أهــل الصــر كــا عــر اإلمــام عــن

ذلــك( :وقــد فتــح اهلل البــاب بينكــم وبــن أهــل القبلــة ،وأقبلــت الفتــن كقطــع
الليــل املظلــم ،وال حيمــل هــذا األمــر إال أهــل الصــر والبــر والعلــم بمواقــع
األمــر ،((()...فلــم تعــد األمــور كــا كانــت عليــه بعــد وفاة الرســول األعظــم (صىل
اهلل عليــه وآلــه وســلم) .لكــن الصحابــة احلــوا عــى اإلمــام احلاحـ ًا شــديد ًا لقبــول
اخلالفــة( :أتــاه أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ،فقالــوا :إن هــذا الرجــل

قــد قتــل ،والبــد للنــاس مــن إمــام ،وال نجــد اليــوم أحــد ًا أحــق هبــذا األمــر منــك،

ال أقــدم ســابقة وال أقــرب مــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ،فقــال :ال تفعلــوا
فــأين أكــون وزيــر ًا خــر ًا مــن أن أكــون أمــر ًا ،فقالــوا :ال واهلل مــا نحــن بفاعلــن

حتــى نبايعــك ،قــال :ففــي املســجد فــإن بيعتــي ال تكــون خفيــا ،وال تكــون إال عــن
رضــا املســلمني)((( ،ويف روايــة ُأخــرى( :فأتــوا عليــا فقالــوا :يــا أبــو احلســن هلــم
نبايعــك ،فقــال :ال حاجــة يل يف أمرتكــم ،أنــا معكــم فمــن اخرتتــم فقــد رضيــت بــه،

فاختــاروا ،فقالــوا :واهلل مــا نختــار غــرك ،قــال :فاختلفــوا اليــه مــرارا ،ثــم أتــوه يف

آخــر ذلــك ،فقالــوا لــه :ال يصلــح النــاس إال بإمــرة وقــد طــال األمــر ،فقــال هلــم:
إنكــم قــد اختلفتــم إيل وأتيتــم وإين قائــل لكــم قــوالً إن قبلتمــوه قبلت أمركــم ،وإال
فــا حاجــة يل فيــه ،قالــوا :مــا قلــت مــن يشء قبلنــاه ان شــاء اهلل ،فجــاء فصعــد املنــر

فأجتمــع النــاس إليــه فقــال :إين كنــت كارهــا ألمركــم فأبيتــم إال أن أكــون عليكــم،
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.36/9 ،

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك450/3 ،؛ وروى البالذري وابن أعثم الرواية نفسها بلفظ آخر
ينظر ،أنساب األرشاف ،ص210 ،209؛ كتاب الفتوح 434/2 ،ـ .435
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أال وأنــه ليــس يل أمــر دونكــم ،إال أن مفاتيــح بيــت مالكــم معــي ،أال وأنــه ليــس يل

أن أخــذ منــه درمهــا دونكــم رضيتــم ،قالــوا :نعــم ،قــال :اللهــم أشــهد عليهــم ثــم
بايعهــم)((( ،وهنــاك نصــوص كثــرة تشــر إىل هــذا املعنــى ،والغريــب يف األمــر أن

اكثــر مــن ألــح عــى بيعتــه مهــا طلحــة والزبــر( :فدخلــوا فيهــم طلحــة والزبــر،
فقــاال :أبســط يــدك فبايعــه طلحــة والزبــر)(((.

والــيء الالفــت للنظــر يف بيعــة اإلمــام عــى الرغــم مــن أهنــا كانــت مجاهرييــة،

وأن اإلمــة هــي مــن اختــارت وقــررت مصريهــا((( ،إال أن هنــاك جمموعــة مــن
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الصحابــة وغريهــم مل يبايعــوا اإلمــام ،وهــؤالء كانــوا نفــر قليــل حتفظــوا عــى
البيعــة ألســباب ال تتعلــق بأهليتــه اإلمــام يف تــويل اخلالفــة ،بــل لقناعــات شــخصية

لدهيــم ،فلــم يــرد يف أي روايــة تارخييــة أن اإلمــام أجــر أحــد ًا عــى بيعتــه؛ بل ســمح
هلــم بالتعبــر عــن آرائهــم وهــذه هــي قمــة مــا يمكــن أن تصــل إليــه أنظمــة احلكــم
الديمقراطيــة ،لكنــه يف الوقــت نفســه مل يســمح هلــم بــأن خيلــوا بنظــام الدولــة ،أو

يعبثــوا بــأرواح وأمــوال املســلمني ،كــا فعــل مــع الزبــر وطلحــة وعائشــة ومعاويــة
واخلــوارج ،عندمــا متــردوا عــى اخلالفــة الرشعيــة وأخلــوا باألمــن العــام.

وبعــد أن متــت البيعــة وأصبــح اإلمــام خليفــة للمســلمني بــدأ بربنامــج

إصــاح شــمل كل مرافــق الدولــة ،وكان البــد مــن هتيئــة املجتمــع اإلســامي هلــذه
((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك450/3 ،ـ451؛ وروى هذه الرواية النعامن املغريب باختالف
بسيط ،رشح األخبار 376/1 ،ـ .377

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك.451/3 ،

((( ابن سعد ،الطبقات الكربى31/3 ،؛ ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة 65/1 ،ـ66؛ اليعقويب،
تاريخ اليعقويب.178/2 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

اإلصالحــات ،الســيام أن الطبقــات املتنفــذة ال يمكــن أن تقبــل بــاي تغيــر يمــس

مكاســبها أو مكانتهــا ،لذلــك كان حريصــا عــى خماطبــة األمــة وبيــان خارطــة
احلكــم اجلديــدة ،مــن أجــل التجهــز واالســتعداد للتغيــر اجلديــد ،فقــال خماطب ـ ًا

الصحابــة األوائــل الذيــن أفــادوا مــن السياســة املاليــة ـ اإلداريــة غــر املتوازنــة التــي

اتبعــت يف عهــد اخللفــاء الثالثــة( :أال ال يقولــن رجــال منكــم غــدا قــد غمرهتــم
الدنيــا ،فاختــذوا العقــار وفجــروا األهنــار ،وركبــوا اخليــول الفارهــة ،واختــذوا

الوصائــف الروقــة احلســان ،فصــار ذلــك عليهــم نــارا وشــنارا ،إذا مــا منعتهــم

مــا كانــوا خيوضــون فيــه ،وأمرهتــم إىل حقوقهــم التــي يعلمــون ،فينقمــون ذلــك
ويســتنكرون ،ويقولــون حرمنــا ابــن أيب طالــب مــن حقوقنــا ،أال وايــا رجــل مــن

املهاجريــن واألنصــار مــن أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ،يــرى

الفضــل لــه عــى مــن ســواه لصحبتــه ،فــإن الفضل النري غــدا عنــد اهلل ،وثوابــه وأجره

عــى اهلل ،وايــا رجــل اســتجاب هلل وللرســول فصــدق ملتنــا ،ودخــل ديننا واســتقبل
قبلتنــا ،فقــد أســتوجب حقــوق اإلســام وحــدوده ،فانتــم عبــاد اهلل ،واملــال مــال اهلل
يقســم بينكــم بالســوية ،ال فضــل فيــه ألحــد عــى أحــد ،وللمتقــن عنــد اهلل غــد ًا

أحســن اجلــزاء ،وأفضــل الثــواب ،مل جيعــل اهلل الدنيــا للمتقــن جــزاء ،ومــا عنــد
اهلل خــر لألبــرار)((( ،فــكان هــذا اخلطــاب الــذي اقتبســنا جــزء ًا منــه بمثابــة بدايــة

طريــق اإلصــاح ،وهــو نقطــة الــروع لتغــرات كبــرة ،وتقويــض كامــل للنظــام
الــذي انتجــه حــدث الســقيفة ومــا افــرزه مــن منظومــة اداريــة اوصلــت املجتمــع

اإلســامي إىل حافــة الضيــاع وفقــدان اســام الرســالة ،فــكان عــام  35هـــ بمثابــة
((( اخلصيبي ،اهلداية الكربى ،ص271؛ ابن عبد ربه ،العقد الفريد 36/6 ،ـ37؛ الطويس،
األمايل ،ص.729
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نقطــة العــودة إىل اإلســام الرســايل املحمــدي الــذي قوضــه االنحــراف يف مســار
ادارة الدولــة وتقســيم ثرواهتــا ومعايــر التفاضــل بــن افرادهــا طيلــة املــدة املمتــدة

بــن وفــاة الرســول االعظــم وبــن اســتالم اإلمــام للحكــم ،فــكان هــذا العــام يمثــل

بدايــة الرجــوع إىل االســام النقــي يف مرحلــة التأســيس ،وعــودة مســتأنفة إىل روح

عــر النبــوة.

لقــد كان اإلمــام يريــد ان يبعــث الــروح مــن جديــد يف جســد األمــة ،وينتشــلها

مــن املــأزق الــذي وقعــت فيــه ،فحــاول جاهــد ًا ان يعــود باألمــة لــروح اإلســام
50

األصيلــة التــي اندثــرت حتــت وطــأة االنقــاب ،فتشــظت إىل طبقــات متناحــرة

نتيجــة لسياســات خاطئــة يف ادارة الدولــة ،فقدمــت املصالــح الشــخصية والفئويــة،
وأصبــح التــواكل والتثاقــل والالمبــاالة العنــوان الرئيــس هلــا ،لذلــك كان جمــيء
اإلمــام بمثابــة اســتمرار إلســام الرســالة ومفهــوم الرتابــط والتكامــل األدائــي بــن

النبــوة واإلمامــة.

فبــدأت املعاجلــات التــي قــام هبــا اإلمــام تأخــذ طريقهــا يف إدارة الدولــة ،وهــذه

املعاجلــات يمكــن أن نلخصهــا بمجموعــة مــن اإلجــراءات هــي:

1ـ أعلــن اإلمــام (عليــه الســام) يف اليــوم األول إلغــاء الفــوارق الطبقيــة التــي

وضعهــا عمــر بــن اخلطــاب ،وقــرر العــودة إىل النظــام املــايل الــذي كان ســائد ًا يف

عهــد الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،لكنــه كان عــى يقــن كامــل أن هــذا
اإلجــراء ســيواجه بمعارضــة كبــرة مــن قبــل املنتفعــن ،فأعــد العــدة هلــذه املعارضة
وهتيــأ هلــا جيــدا ،فــكان خطابــه جــزء ًا رئيســا مــن سياســته اجلديــدة ،ثــم اســتتبعه

بالتطبيــق العمــي الــذي مل يتأخــر عــن اخلطــاب ،فــوزع العطــاء يف املدينــة بالتســاوي

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

بــن املســلمني مــن دون أي اعتبــار لفــوارق مصطنعــة ،فلــم يميــز بــن املهاجريــن
واألنصــار مــن الصحابــة وبــن غريهــم مــن املســلمني ،فــرزت املعارضــة تزامنــا

مــع هــذا التغيــر وكان أول املعارضــن هــم طبقــة الصحابــة التــي اســتفادت مــن
التغيــر الــذي أجــراه عمــر عــى أســلوب إدارة الدولــة ،لكــن مل يكــن هــؤالء كلهــم

باملســتوى نفســه ألن الكثــر منهــم ســاندوا سياســة اإلمــام اإلصالحيــة ووقفــوا

معــه ،وعرفــوا أنــه ســيعود هبــم إىل إســام النبــوة وهــو الوحيــد القــادر عــى صيانــة
الدولــة ومحايــة وجههــا الرســايل الــذي أنشــاءه الرســول االعظــم (صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم).

ويف الوقــت نفســه وقفــت جمموعــة أخــرى بوجــه هــذه اإلصالحــات ،ألن

النظــام الــذي وضعــه عمــر مل يكــن يعنــي جمموعــة مــن األمــوال بــل كان يمثــل هلــم

طبقــة اجتامعيــة عاليــة فــوق الطبقــات األخــرى ،زيــادة عــى طموحهم الســيايس يف

تــويل اخلالفــة أو الوصــول إىل هــرم الســلطة حتــى لــو بصــورة مستشــارين أو وزراء
أو حتــى والة ،الســيام طلحــة والزبــر اللذيــن مل ترضهــا اإلصالحــات اجلديــدة
وتصــوروا أن وصــول اإلمــام إىل احلكــم ســيحقق هلــم مزيــد ًا مــن املكاســب

السياســية ،ويتضــح هــذا مــن جميئهــم إىل اإلمــام (طلحــة ،الزبــر) وخطاهبــم

معــه الــذي يــؤرش عــى طمعهــم بالســلطة( ،إنــه قــد نالتنــا بعــد رســول اهلل جفــوة
فأرشكنــا يف أمــرك ،فقــال :أنتــا رشيــكاي يف القــوة واالســتقامة ،وعونــاي عــى

العجــز واألود)((( ،لكــن هــذا اخلطــاب مل يكــن يشــبع غرورمهــا ونطرهتــا املتعاليــة،

فخاطبــا اإلمــام بعــد أن ســاوى بــن النــاس يف العطــاء بالقــول( :أعطينــاك بيعتنــا
((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب.180/2 ،
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عــى أن ال تقطــع األمــر دوننــا ،وأن تستشــرنا يف األمــور ،وال تســتبد هبــا عنــا ،ولنــا

الفضــل عــى غرينــا مــا قــد علمــت ،فأنــت تقســم القســوم ،وتقطــع األمــور ،ومتــي
األحــكام بغــر مشــورتنا ،وال رأينــا وال علمنــا) .واحتجــا عــى قســمة العطــاء
فقــاال( :خالفــك عمــر بــن اخلطــاب يف القســم ،إنــك جعلــت حقنــا يف القســم
كحــق غرينــا ،وســويت بيننــا وبــن مــن مل يامثلنــا يف مــا أفــاء اهلل تعــاىل علينــا بأســيافنا

ورماحنــا وأوجفنــا عليــه بخيلنــا ورجلنــا ،وظهــرت عليــه دعوتنــا)(((.

لقــد كانــت الزبــر وطلحــة يمثــان ظاهــرة اســترشت يف املجتمــع اإلســامي
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واختلطــت عليهــا األمــور ،وقــد أنســتهم األمــوال والقــرب مــن الســلطة والطبقيــة

أهنــا ينتميــان إىل دولــة دينهــا اإلســام الــذي يفاضــل بــن النــاس عــى معيــار
التقــوى وليــس املــال أو النســب أو املكانــة ،ونســيا كــا نســى غريمهــا أن اإلمــام

كان يمثــل خــط النبــوة وهــو املــوىص بــه مــن الرســول االعظــم (صــى اهلل عليــه
وآلــه وســلم) ،ألن إســام اخلالفــة غــر املعايــر واســتبعد خــط النبــوة ،فبــدأوا

ينظــرون إىل أنفســهم عــى أهنــم أكفــاء لإلمــام ،لذلــك كان جــواب اإلمــام هلــا
بمثابــة خطــاب يذكــر األمــة باإلســام املحمــدي و ُأسســه التــي غادروهــا ،فقــال
هلــا( :أمــا مــا ذكرمتــاه مــن االستشــارة بكــا ،فــواهلل مــا كانــت يل يف الواليــة رغبــة،

ولكنكــم دعومتــوين إليهــا ،وجعلتمــوين عليهــا ،فخفــت أن أردكــم فتختلــف األمة،
فلــا أفضــت إيل نظــرت إىل كتــاب اهلل وســنة رســوله ،فأمضيــت مــا دالين عليــه
واتبعتــه ،ومل أحتــج إىل آرائكــا فيــه ،وال رأي غريكــا ،ولــو وقــع حكــم ليــس يف
كتــاب اهلل بيانــه وال يف الســنة برهانــه ،واحتيــج إىل املشــاورة فيــه ،لشــاورتكام فيــه،

((( أبو جعفر اإلسكايف ،املعيار واملوازنة ،ص113؛ ابن عبد ربه ،العقد الفريد41/6 ،؛ ابن أيب
احلديد ،رشح هنج البالغة.41/7 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

وأمــا القســم واألســوة ،فــإن ذلــك أمــر مل أحكــم فيــه بــادئ بــدء ،قــد وجــدت أنــا
وأنتــا رســول اهلل حيكــم بذلــك ،وكتــاب اهلل ناطــق بــه ،..وأمــا قولكــا جعلــت
فيئنــا ومــا أفاءتــه ســيوفنا ورماحنــا ،ســواء بيننــا وبــن غرينــا ،فقديــا ســبق إىل

اإلســام قــوم ونــروه بســيوفهم ورماحهــم ،فلــم يفضلهــم رســول اهلل يف القســم،

وال آثرهــم بالســبق واهلل ســبحانه مــوف الســابق واملجاهــد يــوم القيامــة أعامهلــم.

وليــس لكــا عنــدي وال لغريكــا إال هــذا)((( .لقــد كان اإلمــام ينظــر إليهــا عــى

ّأنــا كبقيــة املســلمني ،مــع أنــه يعتمــد عليهــا ألهنــا مــن الصحابــة االوائــل الذيــن

هلــم خصوصيــة يف الدفــاع عــن اإلســام واحلفــاظ عــى صورتــه املثاليــة ،لكــن هــذا
االمــر مل يــرض غرورمهــا وشــعرا أهنــا مل تعــد هلــا ميــزة عــى اآلخريــن ،ال ســيام

بعــد أن رفــض اإلمــام أن يعطيهــا واليــة البــرة والكوفــة(((.

لقــد كان إلغــاء الطبقيــة االجتامعيــة أوىل خطــوات اإلصــاح ،تلــك الطبقيــة

التــي عــادت مــن جديــد بعــد أن ألغاهــا اإلســام وحـ ّـذر مــن عواقبهــا ،ألهنــا ال
تنتــج ســوى األحقــاد والتناحــر بــن أعضــاء املجتمــع ،فقــال يف خطابــه لألمــة التــي
اعتــادت الفــوارق الطبقيــة( :إن آدم مل يلــد عبــد ًا وال أمــه ،وأن النــاس أحــرار،

ولكــن اهلل خــول بعضهــم بعضــا ،فمــن كان لــه بــاء فصــر يف اخلــر ،فــا يمــن بــه
عــى اهلل تعــاىل ،أال وقــد حــر يشء ونحــن مســوون فيــه بــن األســود واألمحــر)(((،
فاستشــعر املنتفعــون بخطــورة املوقــف عــى االمتيــازات املتحققــة ،فقــال مــروان

((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد42/6 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة41/7 ،ـ.42

((( ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة71/1 ،؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب180/2 ،؛ الطربي ،تاريخ
الرسل وامللوك 451/3 ،ـ .452

((( الكليني ،الكايف69/8 ،؛ املجليس ،بحار األنوار.134/32 ،
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بــن احلكــم لطلحــة والزبــر (انــه يقصدكــم هبــذا الــكالم)((( .لكــن هــذا الربنامــج
اإلصالحــي الــذي اعــرض عليــه النفعيــون ،افــرح الطبقــات التــي ســحقتها

السياســات التــي اتبعهــا اخللفــاء الذيــن أعقبــوا حــدث الســقيفة ،فجــاءت الوفــود
مــن خمتلــف األمصــار اإلســامية لتبايــع اإلمــام (عليــه الســام) يف املدينــة(((.

لكــن تطبيــق هــذا الربنامــج كانــت نتيجتــه أن خــاض اإلمــام ومعــه املســلمون

الذيــن آمنــوا بسياســته حروب ـ ًا طاحنــة أريقــت فيهــا الدمــاء ،إذ ســعت األطــراف
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املســتفيدة إىل إفشــال برنامــج اإلصــاح؛ ألن مــا فقــدوه مل يكــن شــيئا بســيط ًا ،فقــد

فقــدوا األمــوال والســلطة فاســتعدوا بكامــل قوهتــم للمواجهــة ،ويف الوقــت نفســه

كان اإلمــام ماضي ـ ًا يف سياســته اإلصالحيــة ألن املســالة ال تتعلــق بــإدارة الدولــة
فقــط بــل بصــورة اإلســام العاليــة املثاليــة ،ألن اإلكثــار والــرف املقــرون بحاجــة
طبقــات اخــرى مــن املســلمني باطــل ،ألنــه أتــى عــى حســاب جــوع املســلمني،

والعدالــة هــي أن ينتفــع اجلميــع مــن نعــم احليــاة ،والتفــاوت والطبقيــة التــي
حدثــت أوجــدت طبقــات مــن الفقــراء املحرومــن ،وهــذا يتناقــض مــع األســس

التــي قــام عليهــا اإلســام ،ونــادى هبــا الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)،

وأمههــا العدالــة االجتامعيــة بجانبيهــا املــادي واملعنــوي ،والعدالــة تتناقــض مــع
وجــود غنــى فاحــش وفقــر مدقــع ،هــذا الفقــر الــذي يزعــزع أركان املجتمعــات،

ويــؤدي هبــا إىل الــزوال ،كــا عــر الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) بالقــول:

(كاد الفقــر ان يكــون كفــرا)(((.

((( الكليني ،الكايف69/8 ،؛ املجليس ،بحار األنوار.134/32 ،
((( ابن أعثم ،كتاب الفتوح 438/2 ،ـ .441
((( الصدوق ،اخلصال.12/1 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

لقــد خلــف الصحابــة امــواالً ال حــر هلــا فاقــت حــد الوصــف ،فامتلــك

عثــان ســبع قصــور يف املدينــة فقــط ،وأمــواالً عظيمــة كانــت مســتثمرة يف الزراعــة
والتجــارة ،وامتلــك ألــف عبــد مملــوك ،وخلــف يف خزائنــه ثالثــن مليــون درهــم
ومخســائة ألــف درهــم ومائــة ومخســن دينــار وتــرك ألــف بعــر بالربــذة ،وتــرك

صدقــات كان تصــدق هبــا برباديــس وخيــر ووادي القــرى قيمتهــا مائتــي ألــف
دينــار((( ،واحلــال نفســه أنطبــق عــى بقيــة الصحابــة فامتلــك الزبــر دورا وخططــا

وضياعــا يف احلجــاز والعـــراق ومــر((( ،وكان عنــده ألــف عبــد وأمــه يــؤدون إليــه

اخلــراج((( ،وتــرك عنــد موتــه إحــدى عــرة دارا باملدينــة ،وداريــن بالكوفــة ،ودارا

بمــر((( ،وكان مالــه يبلــغ مائــة ومخســن مليــون ومائتــي ألــف درهــم((( ،وكانــت

أربــاح طلحــه مــن أراضيــه يف العــراق فقــط أربعامئــة ألــف دينــار((( ،وتــرك عنــد
وفاتــه مليونــن ومائتــي ألــف درهــم ومائتــي ألــف دينــار((( ،وتــرك عبــد الرمحــن

((( ابن سعد ،الطبقات الكربى 76/3 ،ـ 77؛ ابن كثري ،البداية والنهاية214/7 ،؛ الدمريي ،حياة
احليوان الكربى.49/1 ،

((( املسعودي ،مروج الذهب.350/2 ،

((( املسعودي ،مروج الذهب350/2 ،؛ الذهبي ،دول اإلسالم.30/1 ،

((( البخاري ،صحيح البخاري 52 /4 ،ـ 53؛ البيهقي ،السنن الكربى286/6 ،؛ ابن عساكر،
تاريخ دمشق.431/18 ،

((( البخاري ،صحيح البخاري53/4 ،؛ البيهقي ،السنن الكربى286/6 ،؛ الذهبي ،سري اعالم
النبالء.67/1 ،

((( ابن سعد ،الطبقات الكربى 221/3 ،ـ 222؛ الذهبي ،سري اعالم النبالء32 /1 ،ـ.33

((( ابن سعد ،الطبقات الكربى221/3 ،؛ ابن عساكر ،تاريخ دمشق120/25 ،؛ الذهبي ،سري
اعالم النبالء.33/1 ،
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بــن عــوف ألــف بعــر ،وثالثــة آالف شــاة((( ،وكان لديــه عنــد وفاتــه (ذهــب قطــع
بالفــؤوس حتــى جملــت أيــدي الرجــال منــه)((( ،وهنــاك أمثلــة كثــرة عــى ثــروات

الصحابــة ال جمــال لذكرهــا هنــا((( ،وهــذه جمــرد نــاذج ملــا متتــع بــه هــؤالء مــن
أمــوال ،وهــي تربهــن أن الســبق لإلســام أصبــح وســيلة للثــراء ،فغــودرت معايــر

التقــوى والعمــل الصالــح ونكــران الــذات وحــل حملهــا التســابق المتــاك الدنيــا
والطبقيــة املقيتــة ،فكانــت نتيجــة لذلــك إجــراءات اإلمــام اإلصالحيــة تتناســب

مــع حجــم االنحــدار الــذي وصلــت اليــه دولــة اإلســام ،فألغــى الفــوارق الطبقيــة
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يف العطــاء كــا أســلفنا ،وقــال للمســلمني( :ليــس ألحــد عندنــا فضــل إال بطاعــة اهلل

وطاعــة الرســول ،هــذا كتــاب اهلل بــن أظهرنــا ،وعهــد رســول اهلل وســرته فينــا ،ال
ـاس
جيهــل ذلــك إال جاهــل معانــد عــن احلــق منكــر ،قــال اهلل تعــاىلَ ﴿ :يــا َأ ُّ َيــا النَّـ ُ
ِ ِ
إِ َّنــا َخ َل ْقنَا ُكـ ِ
ـم
ـم مـ ْ
ـم ُش ـ ُعو ًبا َو َق َبائـ َـل ل َت َع َار ُفــوا إِ َّن َأك َْر َم ُكـ ْ
ـن َذ َكـ ٍـر َو ُأ ْن َثــى َو َج َع ْلنَا ُكـ ْ
ْ
ِ
ِ
ـر﴾ ثــم صــاح بأعــى صوتــه :أطيعــوا اهلل وأطيعــوا
ـم إِ َّن اهللَ َعليـ ٌ
عنْــدَ اهللِ َأ ْت َقا ُكـ ْ
ـم َخبِـ ٌ
الرســول فــإن توليتــم فــان اهلل ال حيــب الكافريــن .ثــم قــال :يــا معــر املهاجريــن

واألنصــار أمتنــون عــى اهلل ورســوله بإســامكم ،بــل اهلل يمــن عليكــم أن هداكــم
لأليــان ،إن كنتــم صادقــن ،..فأمــا هــذا الفــيء فليــس ألحــد فيــه أثــرة ،وقــد فــرغ
اهلل مــن قســمته فهــو مــال اهلل ،وأنتــم عبــاد اهلل املســلمون ،وهــذا كتــاب اهلل بــه أقررنا

((( املسعودي ،مروج الذهب350/2 ،؛ الذهبي ،دول اإلسالم26/1 ،؛ ابن كثري ،البداية
والنهاية.184/7 ،

((( ابن سعد ،الطبقات الكربى136/3 ،؛ الذهبي ،دول اإلسالم26/1 ،؛ ابن كثري ،البداية
والنهاية.184/7 ،

((( للمزيد عن ثروات الصحابة ينظر :ابن سعد ،الطبقات الكربى 148/3 ،ـ 149؛ ابن حنبل،
العلل.5/2 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

ولــه أســلمنا ،وعهــد نبينــا بــن أظهرنــا فمــن مل يــرض بــه فليتــول كيــف يشــاء ،فــإن
العامــل بطاعــة اهلل واحلاكــم بحكــم اهلل ال وحشــة عليــه)((( ،وقــال يف خطــاب

آخــر( :إذا كان غــدا إن شــاء اهلل ،فاغــدوا علينــا فــإن عندنــا مــاال نقســمه فيكــم،

وال يتخلفــن أحــد منكــم ،عــريب وأعجمــي ،وكان مــن أهــل العطــاء أو مل يكــن إال
حــر)((( ،فحــر املســلمون مــن الصحابــة وغريهــم وأمــر كاتبــه عبيــد اهلل بــن أيب
رافــع أن ينــادي بأســاء النــاس الســتالم عطائهــم ،وأمــره أن يبــدأ باملهاجريــن ثــم
باألنصــار ثــم ســائر النــاس ،وأمــره بإعطــاء النــاس ثالثــة دنانــر مــن دون متييــز(((.
 2ـ اتبــع اإلمــام (عليــه الســام) اإلجــراء األول الــذي ألغــى فيــه الطبقيــة

بإجــراء آخــر ال يقــل قــوة عــن اإلجــراء األول ،وهــو إرجــاع كل األمــوال التــي
وهبــت مــن لــدن الســلطة احلاكمــة إىل خزينــة الدولــة ،فقــال( :واهلل لــو وجدتــه قــد
تــزوج بــه النســاء ،وملكــت بــه اإلمــاء ،لرددتــه فــإن يف العــدل ســعة ،ومــن ضــاق

عليــه العــدل فاجلــور عليــه أضيــق)((( ،وكان هــذا اإلجــراء قــد شــمل األمويــن

الذيــن افــادوا مــن حكــم عثــان واســتولوا عــى كثــر مــن أمــوال الدولــة وأراضيها،
كــا أنــه شــمل جمموعــة أخــرى مــن الصحابــة وغريهــم ،لذلــك حــاول األُمويــون
التفــاوض معــه حــول األمــوال التــي هنبوهــا مــن دون حــق يف عهــد عثــان ،وقالــوا

لــه( :نحــن إخوانــك ونظرائــك مــن بنــي عبــد منــاف ،ونحــن نبايعــك اليــوم عــى
((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد40/6 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة40/7 ،؛ املجليس ،بحار
األنوار.20/32 ،

((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد38/6 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.37/7 ،

((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد 37/6 ،ـ 38؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة 37/7 ،ـ .38
((( النعامن املغريب ،دعائم اإلسالم396/1 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.46 /1 ،

57

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

أن تضــع عنــا مــا أصبنــا مــن املــال يف أيــام عثــان ،وأن تقتــل قتلتــه ،وإنــا أن خفنــاك
تركنــاك ،فالتحقنــا بالشــام)((( ،إال أن اإلمــام (عليــه الســام) رفــض التفــاوض

مــع مــن رسقــوا أمــوال املســلمني وتقــووا بالســلطة ،ألنــه غــر مســتعد أن يفــرط
بــأي يشء مهــا كان بســيط ًا حتــى تتحقــق العدالــة التــي نــادى هبــا اإلســام،

ليحفــظ الصــورة املثاليــة هلــذا الديــن الــذي ال يفــرق بــن النــاس وفقـ ًا العتبــارات
وضعتهــا الســلطة ابتعــدت فيهــا عــن الصــورة البيضــاء إلســام الرســالة ،لذلــك

مل تثنــه املعارضــة التــي واجهتهــا السياســة اجلديــدة عــن عزمــه يف اإلصــاح ،مــع
58

صعوبــة املهمــة التــي حتتــاج إىل وقــت طويــل وجهــد عــايل ،وربــا لــن ترتكــه املنيــة

ليــدرك حتقيــق اإلصــاح الشــامل والتــام .فــكان يقــول( :واهلل إن بقيــت وســلمت
هلــم ألقيمنهــم عــى املحجــة البيضــاء والطريــق الواضــح)((( ،فلــم يستســلم لضغــط

املعارضــة املتزايــدة ،وال لضغــط الوقــت ،فبــارش بإرجــاع أرايض الصــوايف التــي

أقطعهــا عثــان إىل أمــاك الدولــة((( ،وصــادر األمــوال واإلقطاعــات املمنوحــة
ألرستــه بغــر وجــه حــق((( ،وأرجــع األســلحة التــي أســتوىل عليهــا طلحــه عندمــا
هنبــت دار عثــان إىل بيــت املــال((( ،وأمــر بــرد األمــوال التــي أعطاهــا عثــان لبعــض
النــاس أثنــاء حصــاره((( ،واســرجع األمــوال التــي اســتوىل عليهــا الــوالة يف زمــن

((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب178/2 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.39/7 ،
((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد38/6 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.38/7 ،
((( ابن اعثم ،الفتوح248/2 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.269/1 ،

((( املسعودي ،مروج الذهب353/2 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.270/1 ،

((( ابن عبد ربه ،العقد الفريد215/6 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.270/1 ،

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة270/1 ،؛ االميني ،الغدير287/8 ،؛ اهلمداين ،اإلمام عيل،
ص.664

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

عثــان ،فطالــب األشــعث بــن قيــس وايل أذربيجــان بامئــة ألــف درهــم أعطاهــا لــه
اخلليفــة ،وأرجعهــا إىل بيــت املــال ،كذلــك فعــل مــع الــوالة اآلخريــن الذيــن ثبــت

اســتيالئهم عــى أمــوال املســلمني بغــر حــق ،وغرمهــم األمــوال التــي أنفقوهــا أو

أتلفوهــا(((.

 3ـ عمــل اإلمــام (عليــه الســام) عــى إصــاح عمليــة توزيــع العطــاء يف

العاصمــة واألمصــار اإلســامية ،والعطــاء يعتمــد عــى أنــواع األمــوال الــواردة إىل

بيــت املــال ،فــكل فئــة كانــت تأخــذ مــن األمــوال املخصصــة هلــا ،فأمــوال الــزكاة
ـات
الصدَ َقـ ُ
كانــت تــوزع حســب النــص القــرآين عــى جمموعــة مــن الفئــات( :إِ َّنـ َـا َّ
ــاب وا ْلغ ِ ِ
ِ
ِِ
لِ ْل ُف َقــر ِ
اء َوا َْل َســاكِ ِ
ــن
َارم َ
ني َوا ْل َعامل َ
الر َق ِ َ
ــم َو ِف ِّ
وب ْ
ــن َع َل ْي َهــا َوا ُْل َؤ َّل َفــة ُق ُل ُ ُ
َ
ِ
ِ
يل َف ِر َ ِ
يل اهللِ َواِ ْب ِ
الســبِ ِ
َو ِف َســبِ ِ
يــم)((( ،أي أن مــال
يضــ ًة م َ
يــم َحك ٌ
ــن اهللِ َواهللُ َعل ٌ
ــن َّ
الــزكاة ال يشــمل املقاتلــن وبقيــة موظفــي الدولــة ،أمــا أمــوال اجلزيــة تــوزع عــى

املقاتلــن الذيــن يدافعــون عــن الدولــة((( ،وذلــك ألن هــذه األمــوال هــي بــدل

مــايل يدفعــه أهــل الذمــة بــدالً مــن اشــراكهم يف اخلدمــة العســكرية ونظــر حلاميــة

أمواهلــم وأرواحهــم ،أمــا عطــاء الطبقــات األخــرى مــن غــر املقاتلــة ،فكانــت

تؤخــذ مــن األمــوال املجبــاة مــن اخلــراج ،كــا يشــرك املقاتلــون واملوظفــون مــع
بقيــة الطبقــات يف أمــوال اخلــراج ،وعليــه تكــون املســاواة يف الفئــة نفســها ،فمث ـ ً
ا
يتســاوى املقاتلــون عندمــا تقســم عليهــم أمــوال اجلزيــة أو الغنائــم ،كــا تتســاوى

الفئــات املســتحقة للــزكاة يف تلــك الفئــة وهكــذا .ويف هــذا البــاب عمــل اإلمــام
((( النعامن املغريب ،دعائم اإلسالم.396/1 ،
((( سورة التوبة ،اآلية .60

((( الصدوق ،من ال حيرضه الفقيه53/2 ،؛ الطويس ،هتذيب األحكام.118/4 ،
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عــى إنصــاف املســلمني ال ســيام أولئــك الســاكنني يف األمصــار اإلســامية،
فكانــت سياســته تقــوم عــى إنفــاق األمــوال يف الواليــات نفســها مــن دون أن تنقــل

للعاصمــة ،وهــي خطــوة باجتــاه حتقيــق العدالــة واإلنصــاف واملوازنــة يف الدولــة
اإلســامية ،حتــى يشــعر املســلمون أن الدولــة ال تعدهــم مواطنــن مــن الدرجــة

الثانيــة ،ويكــون هــذا حافــزا لبــذل اجلهــد والتعلــق بالدولــة ومحايتهــا ،وكذلــك

هــو معاجلــة ملــا مــر بــه املســلمون الذيــن يســكنون األمصــار االســامية مــن هتميــش
وإقصــاء مــورس ضدهــم يف العهــد الســابق ،فــكان التنظيــم يقــي بدفــع رواتــب
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املوظفــن واملقاتلــن وتــوزع أمــوال الــزكاة عــى مســتحقيها ،وتــوزع أمــوال الضامن

االجتامعــي واالنفــاق عــى املشــاريع الزراعيــة واخلدمــات العامــة ،ويف النهايــة

حيمــل مــا يفيــض إىل العاصمــة إىل اخلزينــة املركزيــة((( ،ويؤيــد مــا ذكرنــاه الكتــاب
الــذي وجهــه اإلمــام البــن عبــاس وايل البــرة يف أن يقســم األمــوال التــي عنــده

بــن املســلمني يف تلــك الواليــة ،حتــى يصلــوا إىل حــد االكتفــاء ،وال يكــون هنــاك
حاجــة ثــم يرســل مــا بقــي عنــده إىل العاصمــة((( ،كذلــك الروايــة التــي ذكــرت

أنــه أرســل حممــد بــن أيب بكــر واليــا عــى مــر ،أمــره أن جيبــي اخلــراج منهــا ،ثــم
ينفــق هــذه األمــوال عــى أهــل العطــاء يف تلــك الواليــة((( ،وهنــاك أمثلــة كثــرة

عــى ذلــك ال حاجــة لذكرهــا هنــا.

وارتبــط هــذا اإلصــاح الــذي أنعــش اقتصــاد الواليــات اإلســامية وجعــل

الرخــاء يعــم عــى ســاكنيها ،بإجــراء عمــي آخــر تلخــص يف اإلرساع بتوزيــع
((( الكويف ،مناقب أمري املؤمنني73/2 ،ـ.74

((( املنقري ،وقعة صفني ،ص106؛ املجليس ،بحار األنوار.402/32 ،

((( البالذري ،أنساب األرشاف ،ص393؛ الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك.557/3 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

األمــوال مبــارشة بعــد وصوهلــا إىل بيــت املــال ،وهــو إجــراء القصــد منــه احلفــاظ

عــى كرامــة املســلمني ،ومعاجلــة الفقــر املصطنــع الــذي أنتجتــه السياســات غــر
الصحيحــة ،فــكان يبــارش بالتوزيــع بنفســه يف العاصمــة((( حتــى يفــرغ بيــت املــال

بالكامــل ويكنســه بيــده ويقــول( :ينبغــي لبيــت مــال املســلمني أن ال يــأيت عليــه
يــوم إال كان هكــذا ،ليــس فيــه يشء ،قــد أخــذ كل ذي حــق حقــه)((( ،وبعدهــا

يصــي فيــه ركعتــن ويقــول( :ليشــهد يل يــوم القيامــة)((( ،وهــذه إجــراءات هتــدف
إىل احليلولــة دون إذالل املســلمني ،وذلــك بجعلهــم ينتظــرون العطــاء مــن الدولــة

وهــم بأمــس احلاجــة إليــه ،ومل يكــن هنــاك مــرر خلزهنــا ،ويبــدو أن خــزن األمــوال

كان سياســة ثابتــة يف الســابق ،وكان اإلمــام قــد عايــش هــذه احلالــة ،لذلــك عندمــا
عــاد مــن البــرة بعــد معركــة اجلمــل ودخــل الكوفــة ،ذهــب إىل بيــت املــال فوجــد
فيــه كميــات كبــرة مــن األمــوال ،فقــال( :هــذا ههنــا والنــاس حيتاجــون) فقســم
املــال بــن املســلمني يف اليــوم نفســه((( ،وهــذه هــي املبــادئ التــي جــاء هبــا اإلســام
ونســفتها الســلطة احلاكمــة ،وهــو مــا نريــد قولــه أنــه عالــج كل سياســة خالفــت

إســام النبــوة ،فأذلــت االنســان وامتهنــت كرامتــه وجعلتــه تابعــا للســلطة يتملقهــا

ليحصــل عــى حقوقــه ،فبــدأ يعالــج كل هــذه الثقافــات البعيــدة عــن اإلســام يف
خطابــه اللفظــي والســلوكي ،ومــن هــذه املعاجلــات أنــه كان يــوزع العطــاء عــى

((( الثقفي ،الغارات55/1 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.198/2 ،
((( البالذري ،انساب األرشاف ،ص132؛ الصدوق ،األمايل ،ص.357

((( الكويف ،مناقب أمري املؤمنني79/2 ،؛ الصدوق ،األمايل ،ص357؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج
البالغة.199/2 ،

((( البالذري ،انساب األرشاف133/1 ،؛ ابن عساكر ،تاريخ دمشق.476/42 ،
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املســلمني مــرارا يف الســنة الواحــدة(((( ،أعطــى عــي النــاس يف ســنة ثــاث عطيات.

ثــم قــدم عليــه مــال مــن أصبهــان ،فقــال :هلمــوا إىل عطــاء رابــع فخــذوا)(((،

لذلــك خلــص أحــد الكوفيــن تعامــل اإلمــام مــع رعيتــه عندمــا ســأله معاويــة عنهــا

بالقــول( :كان فينــا كأحدنــا ،جييبنــا إذا ســألناه ،وينبئنــا إذا اســتفتيناه ،ونحــن واهلل
مــع تقريبــه إيانــا ،وقربــه منــا ال نــكاد نكلمــه هيبــة لــه ،يعظــم أهــل الديــن ويقــرب

املســاكني ،ال يطمــع القــوي يف باطلــه وال ييــأس الضعيــف مــن عدلــه)(((.
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وعــى الرغــم مــن قــر مــدة خالفــة اإلمــام (عليــه الســام) ،إال أن إجراءاتــه

املركــزة واجلــادة ،أحدثــت تغيــر ًا يف حياة املجتمع اإلســامي ،ولعــل حالة املجتمع
الكــويف كاشــفة عــن هــذا التغــر الــذي نتحــدث عنــه ،وقــد أعــرب اإلمــام (عليــه

الســام) عــن ارتياحــه لتحقــق هــذا املقــدار ممــا كان يصبــو إليــه مــن املســاواة بــن

رعايــاه ،فقــال( :مــا أصبــح بالكوفــة أحــد إال ناعــا .إن أدناهــم منزلــة ليــأكل الــر،

وجيلــس يف الظــل ،ويــرب مــن مــاء الفــرات)((( .لقــد ارتفعــت حالــة املســلمني
املاديــة بشــكل الفــت ،الســيام الطبقــات الفقــرة ألن األمــوال التــي كانــت تأخذهــا

الطبقــات العليــا عــادت لتــوزع عليهــا ،وكان احلــد األدنــى ملــا يســتلمه املســلم
((( ينظر :الكويف ،مناقب أمري املؤمنني79/2 ،؛ الصدوق ،األمايل ،ص357؛ أبو الشيخ ،طبقات
املحدثني بأصبهان.279/1 ،

((( الثقفي ،الغارات83/1 ،؛ البالذري ،انساب األرشاف ،ص132؛ املتقي اهلندي ،كنز العامل،
.584/4

((( ابن عساكر ،تاريخ دمشق401/24 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.224/18 ،

((( ابن شبة النمريي ،املصنف157/8 ،؛ املتقي اهلندي ،كنز العامل174/14 ،؛ املجليس ،بحار
األنوار.327 /40 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

مــن عطــاء أو أمــوال مــن الدولــة ال يقــل عــن مائتــا دينــار يف الســنة الواحــدة(((،
وهــذه النســبة هــي خــط الــروع فقــط ،وهنــاك أمــوال أخــرى أكثــر مــن ذلــك،

ألنــه كلــا ازدادت العوائــد املاليــة للدولــة كلــا زاد عطــاء املســلمني ،ألن هنــاك

تناســب طــردي بــن األثنــن يســتند عــى سياســة اإلمــام القاضيــة بتوزيــع األمــوال
حــال وصوهلــا وامتناعــه عــن خزهنــا ،ويعــزز مــا ذهبنــا إليــه مــن شــيوع العدالــة
واملســاواة وانتشــار الرخــاء يف الدولــة اإلســامية يف عهــد اإلمــام ،أن أهــل الكوفــة

طالبــوا الــوايل الــذي أرســله عبــد اهلل بــن الزبــر ،بعــد وفــاة اإلمــام (عليــه الســام)

بخمســة وعرشيــن ســنة((( ،بــأن يطبــق فيهــم سياســة اإلمــام عــي املاليــة ،ألهنــم
كانــوا يــرون أهنــا حققــت العدالــة ،وعاشــوا يف ظلهــا منعمــن مرتفــن .لــذا رفــض
أهــل الكوفــة أن تطبــق فيهــم سياســة اخلليفتــن عمــر وعثــان ،التــي اقرتحهــا
الــوايل اجلديــد كبديــل لسياســة بنــي أميــة يف العــراق ،التــي حرمــت فيهــا رشحيــة

واســعة مــن العطــاء أو العيــش الكريــم ،لذلــك نجــد أهــل الكوفــة عندمــا خطبهــم

الــوايل الزبــري قائـاً( :أمــا بعــد .فــإن أمــر املؤمنــن عبــد اهلل بــن الزبــر بعثنــي عــى
مرصكــم وثغوركــم ،وأمــرين بجبايــة فيئكــم ،وأن ال أمحــل فضــل فيئكــم عنكــم إال

بــرىض منكــم ،ووصيــة عمــر بــن اخلطــاب التــي أوىص هبــا عنــد وفاتــه ،وبســرة

عثــان بــن عفــان التــي ســار هبــا يف املســلمني) .أجابــوه بالقــول( :إنــا ال نــرىض أن

حتمــل فضــل فيئنــا عنــا ،وأن ال يســار فينــا إال بســرة عــي بــن أيب طالــب ،التــي ســار
هبــا يف بالدنــا هــذه حتــى هلــك رمحــة اهلل عليــه ،وال حاجــة لنــا يف ســرة عثــان يف
فيئنــا ،وال يف أنفســنا فإهنــا إنــا كانــت أثــرة وهــوى ،وال يف ســرة عمــر بــن اخلطــاب

((( الصدوق ،اخلصال ،ص602؛ املجليس ،بحار األنوار.180/89 ،
((( ينظر :الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك.490/4 ،
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يف فيئنــا)(((.
4ـ إلغــاء سياســة احتــكار الســلطة واإلدارة وحمابــاة األقــارب ومتييزهــم،

والعمــل عــى إشــاعة صفــة التواضــع ومواســاة الفقــراء واملحتاجــن .وقــد رضب
يف هــذا املضمــون دروسـ ًا عظيمــة وبالغــة األثــر ،ليشـ ِ
ـعر املســلمني بأهنــم متســاوون
ُ
ال فــرق بينهــم ،الســيام أن أحــد أهــم االنتقــادات التــي وجهــت لعثــان بــن عفــان،
هــي حماباتــه ألقربائــه عــى حســاب املســلمني بغــر حــق ،ممــا أدى إىل ثــورة انتهــت
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بقتلــه ،وفتحــت مــن جراءهــا عــى الدولــة اإلســامية مشــكالت كثــرة .فــكان
اإلمــام عــي (عليــه الســام) حريصـ ًا عــى أن ال يســتأثر أقربــاءه بالســلطة واإلدارة؛

ليعلــم املســلمني معنــى تســاوهيم يف نظــر احلكومــة اإلســامية احلقــة ،التــي ال

تؤثــر أحــدا عــى أحــد ،وليفســح هلــم أكــر جمــال ممكــن يف ممارســة حقهــم يف إدارة
الدولــة ،وليبــن هلــم أنــه وعائلتــه ومــن يؤمــن بنهجــه ليســوا مــن طــاب الســلطة

واملنصــب للظهــور والتســلط والتمتــع بامتيازاهتــا ،إنــا يتولوهنــا إلقامــة احلــق
ورفــع الظلــم ال أكثــر .فأبعدهــم عــن أي مســؤولية ،عــدى تعيينــه ألبنــاء عمــه

العبــاس عــى بعــض الواليــات اإلســامية ،لبعــض مــا يتمتعــون بــه مــن ميــزات
وخصائــص .وكان يراقبهــم مراقبــة شــديدة وحياســبهم عــى أي تــرف عــى

الرغــم مــن قرهبــم منــه .وكانــوا يأخــذون عطاءهــم مثــل غريهــم مــن املســلمني،
ودون أي امتيــاز عــى غريهــم .وحقيقــة احلــال ،إن هــذا اإليثــار والزهــد واالكتفــاء

بأبســط مــا يســد الرمــق ويكســو البــدن ،مل يكــن طــارئ احلــدوث يف حيــاة اإلمــام

عــي (عليــه الســام) وتعاملــه مــع اآلخريــن .فقــد رصح النــص القــرآين -منــذ
((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك.490/4 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

عقــود خلــت -هبــذه احلقيقــة ،ونــزل يمتــدح فيــه ويف أرستــه هــذه الصفــة .فقــال
ِ
َِ
ِ
ِ ِ ِ
ـم لِ َو ْجـ ِـه
﴿و ُي ْط ِع ُمـ َ
تعــاىلَ :
ـرا..إِن ََّم ُن ْطع ُم ُكـ ْ
ـون ال َّط َعــا َم َعـ َـى ُح ِّبــه م ْســكينًا َو َيتيـ ًـا َوأسـ ً
ِ
ُورا﴾((( .وبالنتيجــة فالزهــد واإليثــار والتواضــع،
َاء َو َل ُشـك ً
اهللِ َل ن ُِريــدُ م ْن ُكـ ْ
ـم َجـز ً
غــر مرتبــط بتصديــه خلالفــة املســلمني أو معــزو ًا هلــا .وإال فهــو نزعــة متأصلــة يف
أعــاق نفســه وروحــه ووجدانــه منــذ أن تربــى يف حجــر النبــي (صــى اهلل عليــه
وآلــه) ،وبــدأ بــإدراك حقيقــة احليــاة .فهــذه النفــس الكبــرة ال يوجــد يف تفكريهــا
أي وجــود مللــذات الدنيــا كيــف ال وهــو القائــل( :واهلل لــو أعطيــت األقاليــم
الســبعة بــا حتــت أفالكهــا عــى أن اعــي اهلل يف نملــة أســلبها جلــب شـ ٍ
ـعرية مــا
فعلتــه ،وإن دنياكــم عنــدي ألهــون مــن ورقــة يف فــم جــرادة تقضمهــا .مــا لعــي

ولنعيــم يفنــى ،ولــذة ال تبقــى ،نعــوذ بــاهلل مــن ســيئات العقــل وقبــح الزلــل)(((.
ـي
وعندمــا انتهــت معركــة اجلمــل تكلــم مــع أهــل البــرة وقــال( :مــا تنقمــون عـ َّ
يــا أهــل البــرة؟ وأشــار إىل قميصــه وردائــه ،فقــال :واهلل إهنــا ملــن غــزل أهــي.

مــا تنقمــون منــي يــا أهــل البــرة وأشــار إىل رصة يف يــده فيهــا نفقتــه ،فقــال :واهلل
مــا هــي إال مــن غلتــي باملدينــة ،فــإن أنــا خرجــت مــن عندكــم بأكثــر ممــا تــرون فانــا

عنــد اهلل مــن اخلائنــن)((( .وكان اإلمــام (عليــه الســام) يمتلــك أرايض زراعيــة
يف املدينــة املنــورة ،وهــي أرايض مــوات أحياهــا بيــده ،عــن طريــق العمــل فيهــا

ملــدة مــن الزمــن وحفــر فيهــا آبــار مــن أجــل ســقيها((( .وعــى الرغــم مــن أن هــذه
((( سورة اإلنسان ،اآلية .8

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة247/11 ،؛ املجليس ،بحار األنوار.163/41 ،
((( املفيد ،اجلمل ،ص224؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب.367/1 ،

((( ابن شبة النمريي ،تاريخ املدينة 221 /1 ،ـ 222؛ الكويف ،مناقب امري املؤمنني 81/2 ،ـ .83
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األرايض كانــت وارداهتــا الســنوية أربعــن ألــف دينــار ذهب ـ ًا((( ،إال أنــه خصــص

عوائدهــا لإلنفــاق عــى الفقــراء واملحتاجــن حتــى بعــد وفاتــه((( ،مــن دون أن
يبقــي لنفســه منهــا شــيئ ًا ،فيصــل بــه األمــر يف بعــض األحيــان إىل أن يبيــع ســيفه،

مــن أجــل أن يشــري عشــا ًء لــه ولعائلتــه ،ألن واردات أراضيــه وراتبــه يذهــب
إىل هــذه الطبقــات املحتاجــة .كــا ذكــرت الروايــات أنــه كان يرقــع ثوبــه الــذي

يلبســه مــرات عديــدة ،ألنــه ال يمتلــك ثمــن ثــوب جديــد ،فــكان يقــول( :واهلل

لقــد رقعــت مدرعتــي هــذه حتــى اســتحييت مــن راقعهــا)(((.
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وهــذا األمــر ال يتعلــق بالزهــد والديــن الــذي يدفعــه إىل عــدم التبذير فحســب؛

بــل أنــه كان يــوايس بعملــه هــذا الفقــراء واملحتاجــن ،ويعيــش حياهتــم ،ومــن
أجــل أن يكــون قريبــا منهــم ،ويتعــرف عــى أثــر اجلــوع عليهــم فيجــوع مثلهــم
ويشــعر بمعاناهتــم ،ويلبــس املالبــس البســيطة مثلهــم ،فيســتطيع أن جيــد احللــول

ملشــاكلهم ،كذلــك حتــى ال يشــعر الفقــر بامتهــان لكرامتــه ،وهــو ال يمتلــك مــا

يكفيــه للمعيشــة ،عندمــا يــرى اخلليفــة يعيــش مثــل حياتــه ،فــا يســتنكف مــن
فقــره .وهــذا ال يعنــي أن اإلمــام (عليــه الســام) كان يريــد النــاس أن يعيشــوا
حيــاة الفقــر ،بــل العكــس ،فقــد كان يريــد الرفــاه للجميــع ،والزهــد يشء اختــص

((( البالذري ،انساب األرشاف ،ص117؛ الرشيف الريض ،خصائص األئمة ،ص79؛ ابن
طاووس احلسيني ،كشف املحجة ،ص.124

((( الكليني ،الكايف 22/4 ،ـ 23؛ الصدوق ،من ال حيرضه الفقيه71/2 ،؛ ابن حجر ،اإلصابة،
.343/7

((( البالذري ،أنساب األرشاف ،ص117؛ ابن عساكر ،تاريخ دمشق482/42 ،؛ املجليس ،بحار
األنوار.26/41 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

بــه لنفســه ،ففــي الروايــة أنــه كان يــأكل الطعــام البســيط املتمثــل باخلبــز اليابــس
والزيــت ،فيــا يطعــم النــاس اللحــم واخلبــز((( .وعندمــا ســألوه عــن ســبب احليــاة

البســيطة التــي يعيشــها ،كان جوابــه يرتكــز عــى مواســاة الفقــراء( :يــا أمــر املؤمنني
فعــى مــا اقتــرت يف مطعمــك عــى اجلشــوبة ويف ملبســك عــى اخلشــونة؟ .فقــال:

وحيــك إن اهلل عــز وجــل فــرض عــى أئمــة العــدل ،أن يقــدروا أنفســهم بضعفــة
النــاس كيــا يتبيــغ بالفقــر فقــره)((( .وعليــه فمــن الطبيعــي أن يكــون اإلمــام
(عليــه الســام) حريصـ ًا عــى أمــوال املســلمني ،وعــدم املســاس هبــا .وهــو ال يريــد

تصحيــح السياســة املاليــة التــي ســبقته فقــط؛ بــل كان هيــدف إلعــادة املســلمني أو

تعريفهــم بــروح اإلســام احلقــة ،أو لنقــل مــروع اإلســام الشــامل ،ولــذا كان
يريــد التأســيس لسياســة جديــدة ترتكــز عــى أن يكــون اخلليفــة مواســي ًا ألضعــف

النــاس وأبســطهم حــاالً ،وأن يتصــف بالزهــد والقناعــة واإليثــار....

 5ـ التأســيس لثقافــة مراقبــة الســلطة ،ال ســيام يف اجلانــب املــايل .وقــد ابتــدأ

اإلمــام (عليــه الســام) بنفســه ،مــن خــال إعالناتــه املتكــررة بأنــه ســيكون أمين ـ ًا

عــى أمــوال النــاس وعطائهــم ومعايشــهم وكافــة أمورهــم ،ودعوتــه املســلمني
ملراقبــة مــدى تطبيــق مــا أعلــن عنــه ،لــذا نــراه عندمــا دخــل الكوفــة خاطــب النــاس

فيهــا بالقــول( :يــا أهــل الكوفــة إذا أنــا خرجــت مــن عندكــم بغــر رحــي وراحلتــي

((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب370/1 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.233/9 ،
((( الثقفي ،الغارات68/1 ،؛ احلمريي ،قرب اإلسناد ،ص113؛ املجليس ،بحار األنوار،
.56/63
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وغالمــي فأنــا خائــن)((( .وخاطــب أهــل البــرة باخلطــاب نفســه((( .وبعبــارة
أخــرى ،هــو أعلــن عــا يملكــه-أو ذمتــه املاليــة كــا يعــر عنهــا حاليــا -وأعطــى
الفرصــة الكاملــة للمســلمني ملراقبــة أدائــه ،ســواء يف الناحيــة املاليــة أو غريهــا،

وحماســبته إن كان جتــاوز عــى يشء ممــا خيصهــم .وزاد عــى ذلــك بــأن اســتغنى

عــن احلــق الطبيعــي لــه بــأن يتســاوى مــع بقيــة املســلمني يف املــأكل وامللبــس ،وأن
يتمتــع بــيء مــن العطــاء ،لقــاء كونــه موظف ـ ًا يف الدولــة ،فقــد اعتمــد يف حياتــه

عــى أرضــه اخلاصــة ،التــي كان يملكهــا منــذ عهــد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه
68

وســلم) يف املدينــة((( .ومــر بنــا أنــه خاطــب املســلمني فقــال( :يــا معــر املهاجريــن

واألنصــار .يــا معــر قريــش .اعلمــوا واهلل أين ال أرزؤكــم مــن فيئكــم شــيئا ،مــا
قــام يل عــذق بيثــرب)(((.

ومل يكتــف بــأن يعيــش هــو وحــده حيــاة الكفــاف والزهــد واملواســاة ،بــل

ربــى عائلتــه وأوالده عــى ذلــك ،فــكان ولــداه اإلمامــن احلســن واحلســن (عليــه
الســام) يــأكالن طعامــا خشــنا متواضعــا ،فتعجــب أحــد اصحابــه مــن أكلهــا هــذا
الطعــام ،ورحبــة املســجد حتتــوي عــى أطعمــة طيبــة ،فســأهلام عــن ذلــك؟ .فــكان

جواهبــا لــه يــدل عــى مــدى حفــاظ اإلمــام (عليــه الســام) عــى أمــوال املســلمني

((( الكليني ،الكايف 410/1 ،ـ 411؛ ابن عبد ربه ،العقد الفريد374/2 ،؛ املجليس ،بحار
األنوار.26/41 ،

((( الثقفي ،الغارات68/1 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.200/2 ،

((( املفيد ،اجلمل ،ص224؛ ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب.367/1 ،
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة 245/11 ،ـ .246

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

حتــى يف هــذه األشــياء البســيطة ،إذ قــاال لــه( :مــا أغفلــك عــن أمــر املؤمنــن)(((.

أي أنــت ال تعــرف حــرص أمــر املؤمنــن عــى هــذه األمــوال .وقــد تعلــم ذلــك
الرجــل الــدرس ،ووعــاه بشــكل ال يقبــل الشــك أو املناقشــة ،ولــذا نــراه يبينــه
بحــوار جــرى بينــه وبــن صاحــب لــه ،كان تعجــب مــن زهــد اإلمــام وكفافــه ،أو
طلــب منــه أن يزيــد يف عطائــه أو مــا شــابه ،إذ قــال لــه( :مــا تؤمــل مــن رجــل ســألته

أن يزيــد يف عطــاء ابنيــه احلســن واحلســن درهيــات ملــا رأيتــه مــن حالتهــا ،فأبــى عيل
وغضــب مــن ســؤايل إيــاه ذلــك)((( .وكذلــك كان تعاملــه مــع باقــي أرستــه ،فتذكــر
الروايــات أن أخــاه عقيــل جــاء إليــه يســأله مــاال ،وأحــر أبنــاءه معــه مــن أجــل

أن يســتدر عطــف أخيــه ،فــكان رد اإلمــام يتناســب مــع زهــده وعدلــه وسياســته
ِ ِ
يف إدارة الدولــة( :واهلل َل َقــدْ ر َأيـ ُ ِ
ـم
ـت َعقيـ ًـا و َقــدْ َأ ْم َلـ َـقَ ،ح َّتــى ْاسـت ََم َحني مـ ْ
ـن ُب ِّر ُكـ ْ
َ ْ
ِ
ور ُغــر األَ ْلــو ِ ِ
الشـ ُع ِ
ـت ِص ْب َيا َنــه ُشـ ْع َ
ث ُّ
ـم ،ك ََأ َّنـ َـا ُسـ ِّـو َد ْت
ور َأ ْيـ ُ
ان مـ ْ
َ
َصاعـ ًاَ ،
ـن َف ْق ِرهـ ْ
َْ
ـم بِا ْل ِع ْظلِ ـمِ ،و َعـ َ ِ
ـت إِ َل ْيــه
ـي ا ْل َقـ ْـو َل ُمـ َـر ِّدد ًاَ ،ف َأ ْص َغ ْيـ ُ
ُو ُج ُ
وه ُهـ ْ
ـاو َدن ُم َؤ ِّكــد ًا و َكـ َّـر َر َعـ َ َّ
ِ
ِ
وأ َّتبِـ ُـع ِق َيــا َده ُم َف ِ
ـن َأ ِّن َأبِي ُعــه ِدينِــيَ ،
ـت َلــه َح ِديــدَ ًة
ح ْيـ ُ
َسـ ْـمعي َف َظـ َّ
ارق ـ ًا َط ِري َقتــيَ ،ف َأ ْ َ
ٍ ِ
جيـ ِ
ُثــم َأد َنيتُهــا ِمـ ِ ِ ِ
ـن َأ َل ِ َهــا ،وكَا َد َأ ْن
َّ ْ ْ َ
ـج ذي َد َنــف مـ ْ
ـج َض ِ َ
ـر ِ َبــاَ ،ف َضـ َّ
ْ
ـن ج ْســمه ل َي ْع َتـ ِ َ
ـك ال َّثــواكِ ُل يــا ع ِقيـ ُـلَ ،أتَئِـ ِ
ـر َق ِمــن ِميسـ ِ
يـ َ ِ
ـت َلــهَ :ثكِ َل ْتـ َ
ـن َح ِديــدَ ٍة
ـم َهاَ ،ف ُق ْلـ ُ
ـن مـ ْ
ُّ
َ َ
َ
َْ
ْ َ
ـار ســجرها جبارهــا لِغ ََضبِــهَ ،أتَئِـ ِ
ـن األَ َذى
ـانَا لِ َل ِعبِــهُ َ ،
اهــا إِن َْسـ ُ
ح َ
ـن مـ َ
ُّ
وتـ ُّـر ِن إِ َل َنـ ٍ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
َأ ْ َ
ول َأئِـ ِ
َ
ـن َل َظــى.((()...
ـن مـ ْ
ُّ
6ـ تأســيس نظــام الضــان االجتامعــي :ســبق القــول إن اإلمــام (عليــه الســام)
((( الكليني ،الكايف182/8 ،؛ الصدوق ،من ال حيرضه الفقيه.323/1 ،

((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب375/1 ،؛ املجليس ،بحار األنوار.113/41 ،
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.245/11 ،
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أقــرح عــى عمــر بــن اخلطــاب إعطــاء فضــول األمــوال للفقــراء((( ،بمعنــى إنشــاء
صنــدوق للضــان االجتامعــي ،وقــد طبــق هــذا األمــر يف خالفتــه بشــكل رســمي،
وهــذه األمــوال تؤخــذ مــن الفائــض بعــد توزيــع العطــاء ،وهــذا يعنــي إن الفقــراء
واملســاكني واملعدمــن وغــر القادريــن عــى العمــل ،أو الذيــن يعملــون لكــن

عملهــم ال يــدر عليهــم كثــر ًا مــن األمــوال ،أو الذيــن يأخــذون العطــاء ،لكــن هــذا

العطــاء ال يســد حاجــة عوائلهــم ،ختصــص هلــم نســب مــن األمــوال مــن اخلزينــة
العامــة للدولــة .واملشــمولون هبــذا النظــام كانــوا يأخــذون أمــوال الــزكاة ،لكــن
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هــذه األمــوال مل تكــن كافيــة لســد حاجتهــم ،وقــد شــمل هــذا النظــام اليتامــى
واألرامــل الذيــن ال يوجــد هلــم مــورد مــايل يكفيهــم ،مــن أجــل أن يعيشــوا حيــاة

كريمــة شــأهنم شــأن غريهــم ،إذ فقــد هــؤالء مــن يعيلهــم ســواء يف احلــروب ،أو

توفــوا وفــاة طبيعيــة ،وبقــوا بــدون معيــل ،فشــملهم اإلمــام بالضــان االجتامعــي،
إذ تذكــر الروايــات التارخييــة ،إن األمــوال عندمــا تــأيت إىل بيــت املــال مــن الواليات

اإلســامية ،يدعــو اليتامــى مــن أجــل أخــذ حصصهــم مــن هــذه األمــوال((( .عــى

الرغــم مــن أهنــم مل يكونــوا مــن املوظفــن أو العســكريني ،و كان اخلليفــة يبــارش

هــذه األمــور بنفســه ،دون أن يرتكهــا للموظفــن ،الذيــن ربــا ال يشــعرون باحلاجــة
الفعليــة هلــذه الطبقــة ،لذلــك نجــد يف الروايــات أن اإلمــام كان يتابــع هــذه الطبقــة

بنفســه ،عــى الرغــم مــن كونــه خليفــة املســلمني ،ورأس الســلطة يف الدولــة
اإلســامية(((.

((( ابن حنبل ،مسند أمحد بن حنبل94/1 ،؛ أبو يعىل ،مسند أيب يعىل 414/1 ،ـ.415
((( البالذري ،انساب األرشاف ،ص.136

((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب382/1 ،؛ املجليس ،بحار األنوار.52/41 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

لقــد كان اإلمــام يتابــع هــذه الطبقــة ويســد حاجتهــا بشــكل كامــل ،ومل يرتكهــا

مــن دون رواتــب ،وعــى الرغــم مــن أن املصــادر التارخييــة ال تبــن لنــا بشــكل دقيــق

مقــدار هــذه الرواتــب ،إال أهنــا ذكــرت أنــه خصــص جــزء ًا مــن أمــوال بيــت املــال

هلــؤالء ،ويؤيــد ذلــك الكتــاب الذي أرســله أمــر املؤمنــن (عليه الســام) إىل بعض
عاملــه ،عندمــا علــم انــه أخــذ بعــض األمــوال مــن واليتــه ،إذ قــال لــه( :فحملــت

أمواهلــم إىل احلجــاز رحيــب الصــدر ،حتملهــا غــر متأثــم مــن أخذهــا كأنــك إنــا
حــزت تراثــك عــن أبيــك وأمــك ،ســبحان اهلل أفــا تؤمــن باملعــاد؟ وال ختــاف ســوء
احلســاب؟ .أمــا تعلــم أنــك تــأكل حرامــا وتــرب حرامــا؟ .وتشــري اإلمــاء
وتنكحهــن بأمــوال اليتامــى واألرامــل واملجاهديــن الذيــن أفــاء اهلل عليهــم)((( .وال

خيفــى أن اإلمــام (عليــه الســام) عندمــا يشــر إىل اليتامــى واألرامــل يف الكتــاب

أعــاه ،يعنــي أهنــم طبقــة ختتلــف عــن طبقــة العســكريني الذيــن ذكرهــم يف
الكتــاب نفســه ،الذيــن يأخــذون رواتبهــم مــن خــراج األرايض وهــذا يؤكــد رأينــا
يف أن اخلليفــة خصــص جــزء ًا مــن أمــوال اخلــراج مــن أجــل الرعايــة االجتامعيــة،

الســيام تلــك املتعلقــة باليتامــى واألرامــل ،وربــا يكــون الســبب يف ذلــك هــو أن
هــؤالء فقــدوا آباءهــم يف املعــارك ،أي اهنــم كانــوا جنــودا ،وكــا ذكرنــا فــإن اجلنــود
يأخــذون رواتبهــم مــن اخلــراج واجلزيــة ،فــكان هــذا الراتــب الــذي يأخــذه اليتامــى
واألرامــل هــو أشــبه براتــب تقاعــدي.

كــا شــمل نظــام الضــان االجتامعــي طبقــة الفقــراء واملســاكني ،وهــي مــن

الطبقــات املعدمــة يف املجتمــع التــي كانــت تعيــش عــى أمــوال الــزكاة ،وهــذه
((( البالذري ،انساب األرشاف ،ص175؛ الدمشقي ،جواهر املطالب ،ص.84
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األمــوال مل تكــن كافيــة إلعالــة هــؤالء ،لذلــك التفــت اإلمــام إليهــم ،وأمــر يف كتابــه
إىل واليــه عــى مــر مالــك بــن احلــارث األشــر ،أن خيصــص هلــؤالء رواتــب ثابتــة

مــن خــال ختصيــص حصة مــن بيت املــال ،ومــن عائــدات أرايض الصــوايف التابعة

لبيــت املــال ،فكتــب لــه( :ثــم اهلل اهلل يف الطبقــة الســفىل مــن الذيــن ال حيلــة هلــم ،مــن

املســاكني واملحتاجــن ،..وأجعــل هلــم قســا مــن بيــت مالــك ،وقســا مــن غــات
صــوايف اإلســام يف كل بلــد ،..وال يشــغلنك عنهــم بطــر ،فإنــك ال تعــذر بتضييــع

التافــه ألحكامــك الكثــر املهــم ،فــا تشــخص مهــك عنهــم ،وال تصعــر خــدك هلــم،
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وتفقــد أمــور مــن ال يصــل إليــك منهــم ،ممــن تقحمــه العيــون ،وحتقــره الرجــال،
ففــرغ ألولئــك ثقتــك مــن أهــل اخلشــية والتواضــع ،فلريفــع إليــك أمورهــم) ،
(((

وهــذا الكتــاب يــدل عــى ان هــذا األمــر طبقــه اإلمــام (عليــه الســام) يف كل أرجــاء

الدولــة ،إذ ليــس مــن املعقــول أن يــويص واليــه عــى مــر بــه فقــط ،كذلــك إشــارته

عــى عمــر بــن اخلطــاب بتخصيــص مبلــغ مــن املــال هلــؤالء ،تــدل عــى أنــه طبقــه
يف مجيــع أرجــاء الدولــة وبصــورة منظمــة ،ويبــدو أن اإلمــام (عليــه الســام) بــارش

هــذه األمــور بنفســه يف العاصمــة ،وأمــر والتــه بمبارشهتــا بأنفســهم يف مناطــق
مســؤولياهتم ،وأمرهــم بتعيــن أشــخاص موثوقــن ،مــن أجــل إخبــار الــوايل عــن
الفقــراء واملســاكني ،الذيــن ربــا يســتحون مــن طلــب األمــوال مــن الــوايل أو غــره

عــى الرغــم مــن حاجتهــم هلــا ،ويدخــل ضمــن هــؤالء املعوقــن الذيــن يشــكون
مــن عاهــات دائمــة تقعدهــم عــن العمــل ،واملــرىض الذيــن يشــكون مــن أمــراض
مزمنــة((( ،ويف بعــض احلــاالت التــي تفيــض فيهــا أمــوال يف بيــت املــال ،كان

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة85/17 ،؛ املجليس ،بحار األنوار 607/33 ،ـ.608
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة85/17 ،؛ املجليس ،بحار األنوار 607/33 ،ـ.608

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

اخلليفــة ينتخــب أشــد النــاس حاجــة ليبعــث هبــا إليهــم ،ويف كثــر مــن األحيــان

تبقــى بعــض األمــوال ســواء كانــت نقــد ًا أو غــره يف بيــت املــال ،فيكــون ختصيــص

هــذه األمــوال هلــؤالء املحتاجــن(((.

ومل تقتــر الرعايــة االجتامعيــة عــى املســلمني؛ بــل شــملت غريهــم مــن أهــل

الكتــاب الذيــن ال يمتلكــون األمــوال ،فتذكــر الروايــات أن اإلمــام (عليــه الســام)

شــاهد أحــد النصــارى يتكفــف النــاس ،فســأل عنــه ،فأخــروه أنــه نــراين هــرم،
وصــار ال يقــوى عــى العمــل فأخــذ يتســول :فقــال هلــم( :اســتعملتموه حتــى إذا

كــر وعجــز منعتمــوه) ثــم أمــر أن جيــرى لــه مــن بيت املــال راتبـ ًا يكفيــه ملعيشــته(((،

وهــذا األمــر قمــة العدالــة االجتامعيــة التــي طبقهــا اإلمــام (عليــه الســام) يف

حكمــه ،إذ مل يفــرق بــن النــاس ملنزلتهــم االجتامعيــة أو الدينيــة ،ألن العطــاء

يتعلــق بكرامــة اإلنســان التــي ســعى اإلســام لصيانتهــا ،كــا أنــه يبــن أن ظاهــرة

التســول غــر مقبولــة يف عهــد اإلمــام (عليــه الســام) ،وجيــب أن تعالــج الدولــة
حاجــة هــؤالء الذيــن ال يمتلكــون أمــواالً تكفيهــم حلياهتــم اليوميــة ،الســيام أنــه

كان يــرى أن كرامــة اإلنســان ومعاشــه ،ليــس لــه عالقــة بالديــن الــذي يعتنقــه،
فحــاول اإلمــام عــي (عليــه الســام) إزالــة كل أنــواع التمييــز ضــد اآلخريــن يف

دولتــه ،الســيام أن هــذا التمييــز أصبــح متأصــا يف نفــوس املســلمني ،وذلــك عندما
صنــف عمــر بــن اخلطــاب النــاس وفــق طبقــات ،وفــرض اجلزية عــى أهــل الكتاب

مــن غــر العــرب ،ومل يأخــذ اجلزيــة مــن أقراهنــم مــن العــرب ،بــل فــرض عليهــم
صدقــة مضاعفــة ،وقــد تعــدى هــذا التمييــز أهــل الكتــاب إىل املســلمني ،فأصبــح

((( البالذري ،انساب األرشاف ،ص.134

((( الطويس ،هتذيب األحكام293/6 ،؛ احلر العاميل ،وسائل الشيعة.66/15 ،
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املســلم العــريب يتكــر عــى املســلم مــن غــر العــرب ،إذ تذكــر الروايــات أن امرأتــن

مســلمتني فقريتــن أتيتــا إىل اإلمــام مــن أجــل طلــب مســاعدة ماديــة ،فأعطــى كل
واحــدة منهــا مائــة درهــم ،فأخــذت غــر العربيــة املــال وذهبــت ،بينــا بقيــت

العربيــة لتقــول لإلمــام عــي( :فضلنــي بــا فضلــك اهلل بــه ورشفــك ،قــال :وبــا
فضلنــي اهلل ورشفنــي؟ قالــت برســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،قــال :صدقــت

ومــا أنــت؟ قالــت :أنــا مــن العــرب وهــذه مــن املــوايل ،فتنــاول أمــر املؤمنــن شــيئا
مــن األرض ثــم قــال :قــد قــرأت مــا بــن اللوحــن ،فــا رأيــت لولــد إســاعيل عــى
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ولــد إســحاق عليهــا الســام فضــا وال جنــاح بعوضــة)((( ،لذلــك أراد أمــر
املؤمنــن (عليــه الســام) معاجلــة هــذه األمــور ،وذلــك بإزالــة كل أنــواع التمييــز

يف الدولــة اإلســامية ،ومــن ضمــن هــذه املعاجلــات مــا ذكرنــاه مــن تغيــر سياســة

توزيــع األمــوال ،وجعــل النــاس متســاوين أمــام القانــون ،ومل تكــن هــذه املعاجلــة
خاصــة باملســلمني فقــط ،بــل تعــدت إىل غــر املســلمني أيضــا ،ففــي روايــة أن أحــد
املســلمني قتــل رجــا مــن أهــل الذمــة ،فحكــم اإلمــام عــى املســلم بالقتــل نتيجــة

للجريمــة التــي أقرتفهــا ،إال أن اخــا الذمــي تنــازل عــن الدعــوى ضــد املســلم،
فقــال لــه اإلمــام( :فلعلهــم هــددوك أو فرقوك[خوفــوك]) ،فقــال الذمــي أن قتــل

هــذا املســلم ال يرجــع أخــي ،وقــد أعطــاه أهــل املســلم مبلغـ ًا مــن املــال كتعويــض،
فــريض هبــذا احلــل وتــرك الدعــوى(((.

7ـ العمــل عــى اســتدامة املــوارد االقتصاديــة واملاليــة للدولــة .وهــذا مــا يمكــن

أن نستشــفه عــن طريــق العديــد مــن الكتــب والتوجيهــات لعاملــه ووالتــه املنترشين
((( البالذري ،أنساب األرشاف ،ص141؛ النووي ،املجموع.385/19 ،
((( الشافعي ،كتاب األم.339/7 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

يف األمصــار اإلســامية ،ومثــال ذلــك أنــه كتــب إىل قرظــة بــن كعــب وهــو عامــل
اخلــراج عــى منطقــة عــن التمــر التابعــة لواليــة املدائــن((( ،أن يبــارش بحفــر أحــد

األهنــار وجيعــل الفالحــن يعملــون فيــه وينفــق عليــه مــن بيــت املــال ،وال جيــر
أحــد ًا عــى العمــل فيــه ،ويف الوقــت نفســه يكــون النهــر ملــن عمــل عليــه((( .وكان

هــذا العمــل زيــادة عــى فائدتــه للفالحــن ،فإنــه يســهم يف انتعــاش األرايض
الزراعيــة ،ويعــود بالفائــدة عــى اقتصــاد الدولــة .ويف العهــد الــذي كتبــه ملالــك

األشــر (رضــوان اهلل عليــه) تطــرق إىل املشــاريع الزراعيــة ،فقــال فيــه( :وليكــن
نظــرك يف عــارة األرض أبلــغ مــن نظــرك يف اســتجالب اخلــراج ،ألن ذلــك ال يــدرك

إال بالعــارة ،ومــن طلــب اخلــراج بغــر عــارة ،أخــرب البــاد وأهلــك العبــاد،

ومل يســتقم أمــره إال قليــا ،فأمجــع إليــك أهــل اخلــراج مــن كل بلدانــك ومرهــم
فليعلمــوك حــال بالدهــم ومــا فيــه صالحهــم ورخــاء جبايتهــم ،ثــم ســل عــا يرفــع

إليــك أهــل العلــم بــه مــن غريهــم ،فــإن شــكوا ثقــا أو علــة أو انقطــاع رشب أو
إحالــة أرض اغتمرهــا غــرق أو أجحــف هبــا عطــش ،خففــت عنهــم مــا ترجــو

أن يصلــح اهلل بــه أمرهــم ،وإن ســألوا معونــة إصــاح مــا يقــدرون عليــه بأمواهلــم
فأكفهــم مؤونتــه ،فــإن عاقبــة كفايتــك إياهــم صالحــا ،فــا يثقلــن عليــك يشء

خففــت بــه عنهــم املؤونــات ،فإنــه ذخــر يعــودون بــه عليــك لعــارة بــادك وتزيــن
واليتــك مــع اقتنائــك مودهتــم وحســن نياهتــم)(((.

((( املنقري ،وقعة صفني ،ص11؛ البالذري ،انساب األرشاف ،ص446؛ الثقفي ،الغارات،
.447/2

((( البالذري ،انساب األرشاف ،ص162؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب.203/2 ،

((( ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص 136ـ137؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة70/17 ،
ـ .71
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فقــدم اإلمــام يف هــذا الكتــاب عــارة األرض عــى جبايــة الرضائــب ،وعــارة

األرض تعنــي حتســن احلالــة االقتصاديــة هلــا ،بحيــث يكــون إنتاجهــا مرتفعــا،

فكانــت جبايــة الرضائــب تــأيت بالدرجــة الثانيــة مــن األمهيــة ،بعــد أن تنفــق الدولــة
األمــوال عــى اإلصــاح الزراعــي ،لذلــك ألــزم اإلمــام الدولــة عــر والهتــا بتفقــد

الفالحــن ومعرفــة حاجاهتــم ،مــن أجــل تقديــم املعونــات الالزمــة هلــم ،ورفــع
إنتاجيــة األرض ،كذلــك ألزمهــم باإلنفــاق عــى مشــاريع اإلصــاح الزراعــي ،يف

احلــاالت التــي تتعــرض فيهــا األرايض الزراعيــة إىل آفــات مثــل الفيضانــات ،وقلــة
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امليــاه التــي حتتــاج إىل حفــر األهنــار ،ألن الفالحــن يف هــذه احلــاالت ال يكونــوا

قادريــن عــى معاجلتهــا ،ومــن ضمــن هــذا اإلنفــاق االســتغناء عــن رضيبــة اخلــراج

يف بعــض احلــاالت التــي تصــاب هبــا املحاصيــل الزراعيــة بآفــات طبيعيــة .وهنــا
يشــر اخلليفــة إىل هــذا املعنــى بقولــه( :وإنــا يؤتــى خــراب األرض إلعــواز أهلهــا،

وإنــا يعــوز أهلهــا إلرساف الــوالة ،وســوء ظنهــم بالبقــاء وقلــة انتفاعهــم بالعــر،
فاعمــل عمــل مــن حيــب أن يدخــر حســن الثنــاء مــن الرعيــة ،واملثوبــة مــن اهلل،

والرضــا مــن اإلمــام)((( .كذلــك كانــت سياســة اإلمــام (عليــه الســام) حتمــل بعــد ًا
اجتامعيـ ًا مهــا ،هــو التصــاق الفــاح بالدولــة والــوالء هلــا ،ألنــه يــرى إهنــا تراعيــه
وتراعــي أرضــه ،وهــذا األمــر فيــه ضــان الســتقرار الدولــة ،وعــاج للمشــاكل
االقتصاديــة فيهــا.

 8ـ االهتــام بــأرايض الدولــة ورفــع انتاجيتهــا :عندمــا تــوىل عثــان اخلالفــة بــدأ

بتوزيــع االقطاعــات يف أرايض الســواد وغريهــا .فقــد ورد أنــه مل ُيقطــع رســول اهلل
((( النعامن املغريب ،دعائم اإلسالم363/1 ،؛ ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص138؛
املجليس ،بحار األنوار.254/74 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

(صــى اهلل عليــه وآلــه) وال أبــو بكــر وال عمــر وأول مــن أقطــع وبــاع عثــان(((،

وينــص البــاذري عــى أن( :أول مــن أقطــع العــراق عثــان ،أقطــع قطائــع
ٍ
أراض
مــن صــوايف كــرى ،ومــا كان مــن أرض اجلاليــة)((( ،وورد أنــه أقطــع
ملجموعــة مــن املقربــن ،وهــؤالء كانــوا يعطوهنــا للفالحــن مــن أجــل زراعتهــا

بالثلــث والربــع ،وكانــت هــذه اإلقطاعــات عبــارة عــن قــرى كاملــة((( ،وقــد بــاع
ٍ
أراض كثــرة
بعضهــم تلــك األرايض التــي منحــت هلــم((( ،فحــرم بيــت املــال مــن

كانــت تــدر األمــوال عــى عمــوم املســلمني .وهــذه اإلقطاعــات مل متنــح للفقــراء
واملســتحقني مــن املســلمني ،بــل للصحابــة األغنيــاء الذيــن يمتلكــون ثــروات

كبــرة((( ،وألرستــه مــن بنــي أميــة ممــن تأخــر إســامهم ،الذيــن مل يكونــوا موضــع
احــرام مــن لــدن املســلمني(((.

لــذا ركــز اإلمــام (عليــه الســام) عــى صيانــة مصــادر الدولــة املاليــة ال ســيام

اخلــراج ،فغــر نــوع الرضائــب املفروضــة عــى األرايض اخلراجيــة ومقدارهــا ،بــا

يتــاءم وإنتــاج األرض ،األمــر الــذي يــؤدي إىل احلفــاظ عــى إنتاجهــا ،وعــدم
((( ابن آدم ،اخلراج ،ص79؛ ابن أيب شيبة ،املصنف641/7 ،؛ املقريزي ،اخلطط املقريزية،
.96/1

((( البالذري ،فتوح البلدان ،ص166؛ أبو عبيد ،األموال ،ص23؛ ابن رجب ،االستخراج،
ص.22

((( أبو عبيد ،األموال ،ص276؛ ابن أيب شيبة ،املصنف143/5 ،؛ ابن سلمة ،رشح معاين اآلثار؛
.114/4

((( البالذري ،فتوح البلدان ،ص166؛ املقريزي؛ اخلطط املقريزية.96/1 ،
((( البالذري ،فتوح البلدان ،ص.166

((( ابن عساكر ،تاريخ دمشق207/2 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.269/1 ،
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ظلــم الفالحــن يف الوقــت ذاتــه .ففــي الســابق كانــت الرضيبــة تعتمــد عــى مســاحة
األرض ،عــى عكــس مــا فعلــه النبــي عندمــا أخــذ مــن هيــود خيــر الرضيبــة عــى

أســاس املقاســمة((( ،ونظــام املقاســمة فيــه يشء مــن املراعــاة للفالحــن ،إذ أنــه
ال يأخــذ الرضيبــة مــن األرض غــر املزروعــة ،كذلــك إذا أصيــب احلاصــل بآفــة
زراعيــة أو غريهــا ،يكــون الفــاح قــادر عــى دفــع الرضيبــة ألهنــا تعتمــد نســبة
اإلنتــاج ،زيــادة عــى فائدتــه للدولــة ،ألنــه دقيــق يف احتســاب الرضيبــة املأخــوذة

مــن كل املحاصيــل ،فتكــون الدولــة مســتفيدة مــن زيــادة اإلنتــاج ،والفالحــون
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مســتفيدون يف حالــة تعــرض حماصيلهــم ملشــاكل طبيعيــة أو غريهــا.

وأوىل اإلمــام (عليــه الســام) اهتاممــه الكبــر بالفــاح وإنتــاج األرض ،فوجــه

عاملــه لــرورة االجتــاع بالفالحــن ،وســاع آرائهــم فيــا يتعلــق بأراضيهــم،
واملشــاكل التــي يعانــون منهــا ،فقــال ألحــد والتــه( :امجــع أهــل اخلــراج مــن كل بلــد،
ثــم مرهــم فليعلمــوك حــال بالدهــم ،والــذي فيــه صالحهــم ،وحــال أرضهــم وزجــاء

خراجهــم ،ثــم ســل عــا يرفــع إليــك أهــل العلــم مــن غريهــم ،فــإن شــكوا إليــك ثقــل

خراجهــم ،أو علــة دخلــت عليهــم مــن انقطــاع رشب أو فســاد أرض ،غلــب عليهــا
غــرق أو عطــش أو آفــة جمحفــة ،خففــت عنهــم مــا ترجــو أن يصلــح اهلل بــه أمرهــم،
وان ســألوا معونــة عــى إصــاح مــا يقــدرون عليــه بأمواهلــم فأكفهــم مؤنتــه)(((.

وقــام بإصــاح نســبة الرضيبــة املفروضــة عــى األرايض اخلراجيــة ،فأرســل

أحــد العــال إىل منطقــة املدائــن واملناطــق املحيطــة هبــا ،مــن أجــل تقديــر رضائــب
((( ابن سعد ،الطبقات الكربى 304/2 ،ـ 305؛ البالذري ،فتوح البلدان ،ص.23

((( النعامن املغريب ،دعائم اإلسالم362/1 ،؛ ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص137ـ.138

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

جديــدة((( فأوجــد نظامــ ًا رضيبــ ًا يــزاوج بــن خــراج املســاحة واملقاســمة .وقــد
وضعــت تلــك الرضائــب عندمــا فتــح املســلمون أرايض الســواد ،ويف ذلــك

الوقــت مل تكــن هلــم معرفــة جيــدة بــاألرايض الزراعيــة ،ومعــدالت إنتاجهــا مــن
أجــل تقديــر الرضيبــة املناســبة عليهــا ،وقــد ســار املســلمون عــى هــذه النســب يف

عهــد عثــان بــن عفــان دون تغيــر أو معاجلــة هلــا ،مــع أهنــا كانــت تــر بالفالحــن
ألهنــا مقــدرة عــى أســاس مســاحة األرض بــدون مراعــاة للكميــة املنتجــة ،وقــد

شــهدت املــدة التــي ســبقت خالفــة اإلمــام (عليــه الســام) شــكاوى مــن نســب
اخلــراج املأخــوذة مــن الفالحــن ،فقــد أورد املســعودي((( (إن النــاس شــكوا مــن

كثــرة اخلــراج).

وقــد عمــل اإلمــام (عليــه الســام) عــى ختفيــف الرضيبــة عــن الفالحــن،

باملقــدار الــذي ال يــر هبــم وال باقتصــاد الدولــة ،وعــى الرغــم مــن أنــه ســار يف
جبايــة الرضيبــة عــى أســاس املســاحة ،لكنــه أخــذ بنظــر االعتبــار عنــر خصوبــة

الرتبــة ،وكميــة اإلنتــاج كعوامــل رئيســة يف جبايــة الرضيبــة ،فلــم يأخــذ الرضيبة من

مســاحة األرض ســواء كانــت مزروعــة أو ال؛ بــل أنــه جباهــا حســب الكميــة التــي

تنتجهــا هــذه األرض ،وهــذا يــؤدي إىل العدالــة يف جبايــة الرضيبــة أوال ،ومســاعدة
الفــاح الــذي تصــاب أرضــه بآفــة ،تــؤدي إىل قلــة اإلنتــاج ثانيــا .وعــى الرغــم مــن
أن هــذه الطريقــة متعبــة ملوظفــي اخلــراج ،وحتتــاج إىل خــرة بــاألرايض الزراعيــة،

((( أوجد اإلمام عيل (عليه السالم) نظام ًا رضيبي ًا جديد ًا يراعي الفالحني ملزيد من التفاصيل ينظر:
أبو يوسف ،اخلراج ،ص128؛ البالذري ،فتوح البلدان ،ص165؛ قدامة ،اخلراج ،ص368؛
الصدوق ،من ال حيرضه الفقيه48/2 ،؛ املفيد ،املقنعة ،ص.275

((( املسعودي ،مروج الذهب.346/2 ،
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وأمانــة يف حتديــد الرضيبــة ،ومراقبــة مســتمرة إلنتــاج األرض ،بمعنــى أن تكــون
الدولــة مراقبــة لنســب الرضائــب وقريبــة مــن الفالحــن ،ويتبــع ذلــك توظيــف

أعــداد كبــرة مــن العــال ،مــن أجــل التدقيــق يف النســب املأخــوذة .لكــن اإلمــام

(عليــه الســام) كان مصمـ ًا عــى اإلصــاح ،الــذي ال هيتــم بزيــادة كميــة األمــوال
املجبــاة مــن األرايض ،بقــدر مــا يســعى إلصــاح وعــارة األرايض الزراعيــة(((.

كــا راعــى الوضــع املــايل للفــاح ،ومل يســمح للجبــاة بإكــراه الفالحــن ،وأمرهــم
بإبــداء املرونــة يف اجلبايــة .وأن ال جيــروا الفالحــن يف حالــة عــدم امتالكهــم ملبالــغ
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الرضيبــة ،أن يبيعــوا مالبســهم أو دواهبــم التــي يعملــون عليهــا ،ويمكــن تأجيــل

جبايــة الرضيبــة إىل وقــت تيــر املــال بيــد الفــاح ،وأعطاهــم تعليــات مشــددة،

متنعهــم مــن رضب أي مــن الفالحــن بســبب األمــوال((( وحثهــم عــى التواضــع
للنــاس((( وهــذه التوصيــات نابعــة مــن روح اإلمــام (عليــه الســام) ،وفلســفته
للحيــاة وإنســانيته ،فضــ ً
ا عــن كوهنــا مبــادئ وأخــاق إنســانية ولــذا نجــده
يــويص واليــه عــى مــر مالــك االشــر (رضــوان اهلل عليــه)( :وأشــعر قلبــك

الرمحــة للرعيــة واملحبــة هلــم ،واللطــف هبــم ،وال تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا،
تغتنــم أكلهــم فإهنــم صنفــان ،إمــا أخ لــك يف الديــن ،وإمــا نظــر لــك يف اخللــق)

(((

فهــو يــرى أن هــؤالء العــال بمثابــة ســفراء للخالفــة أمــام النــاس ،وعليــه جيــب
ان يكونــوا بمســتوى هــذا التكليــف .ويبــدو أن املــدة التــي ســبقته ،شــهدت مثــل

((( ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص137؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.70/17 ،

((( أبو يوسف ،اخلراج ،ص70؛ أبو عبيد ،األموال ،ص44؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة،
.19/17

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.137/15 ،

((( ابن شعبة احلراين ،حتف العقول ،ص127؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.32/17 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

هــذه املامرســات غــر اإلنســانية ،إذ ســجلت بعــض مصــادر التاريــخ حــاالت مــن
التعذيــب مارســه العــال عــى الفالحــن ،بســبب عــدم دفــع مبالــغ اخلــراج(((.

 9ـ منــع التجــاوز عــى اهــل الذمــة :أوجــز اإلمــام عــي (عليــه الســام) الســبب

الــذي مــن اجلــه اخــذت اجلزيــة مــن اهــل الكتــاب بالقــول( :إنــا بذلــوا اجلزيــة

لتكــون دماؤهــم كدمائنــا وأمواهلــم كأموالنــا)((( ،وعــى أهــل الذمــة أن ال يقومــوا
بــا يتنــاىف مــع العقــد املــرم ،كالتآمــر عــى اإلســام ،ومصالــح املســلمني وشــن
احلــرب ضدهــم ،ومســاندة أعدائهــم وأن يلتزمــوا بإحــكام اإلســام اجلزائيــة التــي

تطبــق بحقهــم(((.

ويف إطــار سياســة اإلصــاح التــي انتهجهــا اإلمــام (عليــه الســام) مــع كل

املــوارد املاليــة للدولــة يف عهــده ،بــارش بإصــاح رضيبــة اجلزيــة ،وهــذا اإلصــاح

مل يكــن يف مبالغهــا املجبــاة فقــط ،بــل شــمل إصــاح طريقــة اجلبايــة أيضــا ،ال

ســيام التعامــل مــع أهــل الذمــة ،ألن هــؤالء تعرضــوا إىل بعــض أنــواع الظلــم يف
املــدة التــي ســبقت عهــده .ومــن األمثلــة عــى ذلــك أن وايل محــص عيــاض بــن

غنــم ،كان يعــذب أهــل الذمــة الذيــن ال يدفعــون اجلزيــة ،وذلــك بــأن يقيمهــم

حتــت الشــمس احلــارة((( ،وهــذه املامرســات ال تنســجم مــع تعاليــم اإلســام
ولكــن هــذا العامــل اســتغل ســلطته لظلــم النــاس .وممــا يؤاخــذ عليــه عمــر

((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب147/2 ،؛ السهمي ،تاريخ جرجان ،ص.128
((( ابن قدامة ،املغني.479/10 ،

((( كديور ،املرشوعية السياسية ،ص.148

((( أبو يوسف ،اخلراج ،ص125؛ ابن حنبل ،مسند امحد403/3 ،؛ احلاكم النيسابوري،
املستدرك.290/3 ،
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بــن اخلطــاب ،إنــه أعطــاه تفويض ـ ًا باحلكــم دون ردع ،وهــو يعــرف أن عيــاض
ســيتجاوز عــى أمــوال املســلمني ،ألن الصحابــة قالــوا لــه( :كيــف تقــر عيــاض

بــن غنــم وهــو رجــل جــواد ال يمنــع شــيئا يســئله؟ .ونزعــت خالــد بــن الوليــد
يف أن كان يعطــي دونــك)((( ،وكان جــواب عمــر أقبــح مــن فعــل عيــاض ،إذ

قــال( :وإين مــع ذلــك مل أكــن ألغــر أمــرا قضــاه أبــو عبيــدة بــن اجلــراح) ،لذلــك

مل يعــط اإلمــام عــي (عليــه الســام) ألي شــخص تفويضـ ًا مطلقـ ًا باحلكــم ،مهــا
كانــت مكانتــه يف عهــد الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) أو قربــه مــن اخلليفــة،
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أو متتعــه بميــزة اجتامعيــة أو قبليــة أو غريهــا ،وكان شــديدا مــع املقرصيــن مــن
املوظفــن .ألنــه يــرى رضورة اإلصــاح يف هــذا اجلانــب ،وقــد اوىص أحــد عاملــه

بالقــول( :ايــاك أن تــرب مســلام أو هيوديــا أو نرصانيــا يف درهــم خــراج ،أو تبيــع
دابــة عمــل يف درهــم ،فإنــا أمرنــا أن نأخــذ منهــم العفــو)(((؛ بــل إن أحــد العــال
اعــرض عــى تلــك التوصيــات ملراعاهتــا أهــل الذمــة بشــكل مثــايل ،وأهنــا إذا

مــا طبقــت فســوف لــن جيبــى أي مبلــغ( :يــا أمــر املؤمنــن .إذا أرجــع إليــك كــا
ذهبــت مــن عنــدك .قــال :وإن رجعــت كــا ذهبــت .وحيــك .إنــا أمرنــا أن نأخــذ
منهــم العفــو يعنــي الفضــل)(((.

وعالــج كذلــك حــاالت االســتبداد التــي طبقــت يف العهــود الســابقة عــى أهــل

الذمــة .فعــى الرغــم مــن أن االتفاقيــات التــي أبرمهــا املســلمون مــع أهــل الذمــة
((( الصنعاين ،املصنف455/5 ،؛ الطربي ،تاريخ األمم وامللوك339/3 ،؛ ابن عساكر ،تاريخ
دمشق.277/47 ،

((( الكليني ،الكايف540/3 ،؛ املفيد ،املقنعة ،ص257؛ الطويس ،هتذيب األحكام.98/4 ،
((( البيهقي ،السنن الكربى205/9 ،؛ ابن األثري ،اسد الغابة.24/4 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

تقــي دفــع مبالــغ ماليــة معينــة للدولــة ،إال أنــه فرضــت عليهــم رضائــب خــارج
نطــاق االتفاقيــات .لذلــك عمــل اإلمــام (عليــه الســام) عــى رفــع احليــف الــذي

قــد حلــق هبــؤالء ومنــع مــن اســتحصال اي مبالــغ اضافيــة منهــم((( ،ويف حالــة

تعــرض أهــل الذمــة ألي مضايقــة ،فــإن عــاالً يف تلــك املناطــق ،كانــوا يمثلــون
الضابــط الرئيــس لترصفــات اجليــش يف مناطقهــم ،ألهنــم يكتبــون مبــارشة إىل
اخلليفــة ،وينقلــون لــه أي ســلوك غــر صحيــح ،األمــر الــذي قــد يــؤدي إىل عــزل

قائــد اجليــش ومعاقبــة املــيء ،وهــذا واضــح مــن الكتــاب الــذي وجهــه اإلمــام
ِِ
(مــن عبـ ِـد اهللِ عـ ِ ِ
ِ
ـن َمـ َّـر
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ـون َد ْف َع ـ ُه إِالَّ بِــاهللِ َو ِب ،أ َغـ ِّ ْ
 10ـ تفعيــل نظــام الرقابــة املاليــة والضبــط اإلداري .الســيام أن أحــد أســباب

الفســاد الســابق أن احلاكــم مل يكــن حياســب عاملــه ووالتــه ،وتــرك البــاب مفتوحـ ًا

هلــم ليتجــاوزوا عــى أمــوال املســلمني وأرزاقهــم .لــذا مل يكتــف اإلمــام (عليــه
((( املنقري ،وقعة صفني ،ص144؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة204/3 ،؛ املجليس ،بحار
األنوار.425/32 ،

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة147/17 ،؛ املجليس ،بحار األنوار.486/33 ،
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الســام) باختيــار املوظفــن الصلحــاء مــن والة وعــال خــراج وجزيــة وغريهــم،

بــل تعــدى ذلــك إىل وضــع نظــام رقــايب شــامل ملراقبــة هــؤالء العــال ،ألن الرقابــة
اإلداريــة واملاليــة متنــع هــؤالء املوظفــن مــن التالعــب بأمــوال املســلمني ،حتــى أنــه

كان يــارس الرقابــة بنفســه يف املناطــق التــي ختضــع لســلطته مبــارشة ،ليــس عــى
أمــوال املســلمني فحســب بــل حتــى عــى معاملتهــم االقتصاديــة فيــا بينهــم(((،
وقــد اســتند (عليــه الســام) يف حتقيــق الرقابــة عــر جمموعــة مــن اإلجــراءات؛
منهــا انشــاء نظــام العيــون هــو احــد املصــادر املهمــة التــي يســتقي منهــا اإلمــام
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(عليــه الســام) ووالتــه معلوماهتــم عــن ترصفــات العــال يف الواليــات البعيــدة

عــن مركــز الدولــة ،وكان بعــض هــؤالء العيــون يكتــب لإلمــام بصــورة مبــارشة
عــن الســلبيات واإلجيابيــات التــي يروهنــا يف مناطــق عملهــم .فــكان اإلمــام (عليــه
الســام) حييــط بــا جيــري يف الواليــات ،وقــد أ َّدى هــذا النظــام فاعليتــه يف مراقبــة

ترصفــات املوظفــن التابعــن للدولــة ،الســيام أن الــوالة كانــوا حذريــن يف التعامــل

مــع أمــوال املســلمني ،لعلمهــم بــأن ليــس لدهيــم أي حصانــة إذا خانوا األمانــة التي
يف أيدهيــم ،كــا اعتمــد عــى التفتيــش اإلداري الــذي كان يتــم مــن خــال اســتدعاء

الــوالة ومراجعــة حســاباهتم املاليــة((( ،أو مــن خــال إرســال بعــض األشــخاص
إىل املناطــق لســؤال النــاس عــن تــرف العــال والــوالة معهــم ،وهــؤالء املفتشــن

يرســلون لتلــك املناطــق حســب احلاجــة هلــذا اإلجــراء ،وعليــه فليــس ثمــة موظفني
خاصــن للقيــام هبــذه املهمــة ،وإنــا كان اإلمــام (عليــه الســام) يرســل اشــخاص ًا

((( الكويف ،مناقب امري املؤمنني60/2 ،ـ 63؛ املفيد ،األمايل ،ص.197

((( املنقري ،وقعة صفني ،ص 21ـ 22؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب200/2 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح
هنج البالغة.33/14 ،

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

ألدائهــا((( ،يــزاد عــى ذلــك انــه فعــل الرقابــة الشــعبية عــى الــوالة والعــال فطلــب
اإلمــام (عليــه الســام) مــن النــاس يف الواليــات اإلســامية ،ســواء كانــوا مســلمني

أو مــن أهــل الذمــة أن يراقبــوا ترصفــات الــوالة والعــال ،ويشـ ّ
ـخصوا األخطــاء،

وأن يوصلــوا أي ســلبية يروهنــا يف والياهتــم إليــه مبــارشة ،أمــا عــن طريــق الكتابــة

لــه ،أو املجــيء إىل العاصمــة وتقديــم الشــكاوي((( ،فــكان اإلمــام (عليــه الســام)
يســتقبل كتــب وشــكاوى املســلمني وغريهــم ،بــا أهنــم رعايــا للدولــة((( ،ويف

بعــض احلــاالت كان النــاس يفــدون إىل اخلليفــة مــن أجــل تقديــم الشــكاوى ضــد

الــوالة والعــال(((.

((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب204/2 ،؛ املحمودي ،هنج السعادة.25/5 ،

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة125/15 ،؛ املجليس ،بحار األنوار.492/33 ،

((( البالذري ،انساب األرشاف161 ،؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب203/2 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح
هنج البالغة.137/15 ،

((( ابن طيفور ،بالغات النساء ،ص30؛ ابن عبد ربه ،العقد الفريد 102 /2 ،ـ .103
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قائمة املصادر واملراجع

أوالً :القرآن الكريم
ثاني ًا :املصادر

ـ ابن األثري ،عز الدين عيل بن أيب الكرم الشيباين( ،ت  630هـ)،
1ـ اسد الغابة ،مطبعة اسامعيليان ،طهران دت.

2ـ الكامل يف التاريخ ،دار صادر ،بريوت .1966

ـ ابن آدم ،حييى بن ادم القريش(ت  203هـ)،

86

3ـ كتاب اخلراج ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،دار املعرفة ،بريوت .1979

ـ ابن أعثم ،أمحد بن أعثم الكويف(ت314هـ).

4ـ كتاب الفتوح ،حتقيق عيل شريي ،دار األضواء ،بريوت .1991
ـ البخاري ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي (ت 256هـ)،
 5ـ صحيح البخاري ،دار الفكر ،بريوت .1401

ـ البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر(ت  279هـ)،

6ـ انساب األرشاف ،اجلزء اخلامس ،حتقيق حممد محيد اهلل .دار املعارف .مرص .1959
 7ـ انساب األرشاف ،اجلزء األول ،حتقيق حممد باقر املحمودي ،مؤسسة االعلمي،
بريوت .1394

 8ـ فتوح البلدان ،دار الكتب العلمية ،بريوت.2000 ،

ـ البيهقي ،أمحد بن احلسني (ت 458هـ)،

 9ـ السنن الكربى ،دار الفكر ،بريوت د ت.

ـ الرتمذي ،حممد بن عيسى (ت  279هـ)،

 10ـ سنن الرتمذي ،حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،دار الفكر ،بريوت .1403

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

ـ الثقفي ،إبراهيم بن حممد الثقفي (ت  283هـ)،

 11ـ الغارات ،حتقيق جالل الدين املحدث ،مطبعة هبمن ،إيران .1395

ـ أبو جعفر اإلسكايف ،حممد بن عبد اهلل املعتزيل(ت220هـ)،

 12ـ املعيار واملوازنة يف فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،حتقيق حممد باقر

املحمودي ،د .م د .ت.

ـ احلاكم النيسابوري ،حممد بن حممد (ت  405هـ)،

 13ـ املستدرك عىل الصحيحني ،حتقيق يوسف املرعشيل ،دار املعرفة ،بريوت .1406

ـ ابن حجر ،أمحد بن عيل العسقالين (ت ،)852

14ـ اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وآخر ،دار الكتب
العلمية ،بريوت .1415

 15ـ ابن حجر ،أمحد بن عيل بن حجر (ت  852هـ) ،فتح الباري يف رشح صحيح

البخاري ،ط ،2دار املعرفة ،بريوت دت.

ـ ابن أيب احلديد ،عز الدين بن هبة اهلل (ت  656هـ)،

16ـ رشح هنج البالغة ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية،
بريوت دت.

ـ احلسكاين ،عبيد اهلل بن أمحد (ت بعد  500هـ)،

17ـ شواهد التنزيل ،حتقيق حممد باقر املحمودي ،جممع إحياء الثقافة اإلسالمية،

طهران .1990

ـ احلمريي القمي ،عبد اهلل(ت بعد 300هـ)،

18ـ قرب اإلسناد ،مؤسسة آل البيت ،قم 1413هـ.

ـ ابن حنبل ،أمحد (ت 241هـ)،

19ـ مسند امحد ،دار صادر ،بريوت د ت.
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20ـ العلل ومعرفة الرجال ،حتقيق ويص اهلل حممود عباس ،املكتب اإلسالمي ،بريوت
1408هـ.

ـ اخلصيبي ،احلسني بن محدان (ت 334هـ)،

21ـ اهلداية الكربى ،مؤسسة البالغ ،بريوت .1991

ـ ابن خياط ،خليفة بن خياط العصفري (ت  240هـ)،

22ـ تاريخ خليفة بن خياط ،حتقيق سهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت .1993

ـ ابن الدمشقي ،حممد بن أمحد (ت871هـ)،

88

 23ـ جواهر املطالب يف مناقب اإلمام اجلليل عيل بن أيب طالب (ع) ،جممع إحياء
الثقافة اإلسالمية ،قم 1415هـ.

ـ الدمريي ،كامل الدين (ت 808هـ)،

24ـ حياة احليوان الكربى ،مطبعة مرص.1309
ـ الذهبي ،حممد بن أمحد (ت748هـ)،

 25ـ دول اإلسالم ،حتقيق فهيم حممد شلحوت ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة
.1974

ـ ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد (ت 895هـ)،

 26ـ االستخراج يف أحكام اخلراج ،حتقيق عبد اهلل الصديق ،دار املعرفة ،بريوت
.1979

ـ ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع(ت  230هـ)،
27ـ الطبقات الكربى ،دار صادر ،بريوت د ت.

ـ الرسخيس ،أبو بكر حممد بن أيب سهل(ت483هـ)،
28ـ املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت .1406

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

ـ السهمي ،محزة بن يوسف (ت  427هـ)،

29ـ تاريخ جرجان ،ط ،4عامل الكتب ،بريوت .1407

ـ الشافعي ،حممد بن إدريس (ت 204هـ)،

 30ـ كتاب األم ،ط ،3دار الفكر ،بريوت .1983

ـ ابن شبة النمريي ،عمر (ت262هـ)،

31ـ تاريخ املدينة املنورة ،حتقيق فهيم حممد شلتوت ،دار الفكر ،قم دت.

ـ الرشيف الريض ،حممد بن احلسن املوسوي (ت 406هـ)،

32ـ خصائص األئمة ،حتقيق حممد هادي االميني ،جممع البحوث اإلسالمية ،إيران
.1406

ـ ابن شعبة احلراين ،احلسن بن عيل (ت بعد  400هـ)،

33ـ حتف العقول عن آل الرسول ،حتقيق عيل اكرب غفاري ،ط ،2مؤسسة النرش

اإلسالمي ،قم .1404

ـ ابن شهر آشوب ،مشري الدين حممد بن عيل بن شهر آشوب (ت 588هـ)،

34ـ مناقب آل أيب طالب ،املطبعة احليدرية ،النجف .1376
ـ ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة (ت 235هـ)،

35ـ املصنف ،حتقيق سعيد حممد اللحام ،دار الفكر ،بريوت .1988

ــ أبو الشيخ ،عبد اهلل بن حممد بن حيان (ت369هـ)،

36ـ طبقات املحدثني باصبهان ،حتقيق عبد الغفور عبد احلق ،ط ،2مؤسسة الرسالة،
بريوت .1992

ـ الصدوق ،حممد بن عيل بن بابوية القمي (ت  318هـ)،
37ـ االمايل ،مؤسسة البعثة ،قم .1417
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 38ـ اخلصال ،حتقيق عيل اكرب الغفاري ،مجاعة املدرسني ،قم .1403

 39ـ من ال حيرضه الفقيه ،ط ،2حتقيق عيل اكرب الغفاري ،مجاعة املدرسني ،قم .1404

ـ ابن طاووس احلسيني ،عيل بن موسى(ت664هـ)،

 40ـ كشف املحجة يف ثمرة املهجة ،املطبعة احليدرية ،النجف 1370هـ.
ـ الطرباين ،سليامن بن أمحد (ت  360هـ)،

 41ـ املعجم األوسط ،حتقيق عبد احلسن إبراهيم احلسيني وآخر ،مطبعة دار احلرمني ،د
م .1995
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ـ الطربي ،حممد بن جرير (ت310هـ)،

 42ـ تاريخ األمم وامللوك ،حتقيق جمموعة باحثني ،مؤسسة االعلمي ،بريوت د ت.
ـ الطويس ،حممد بن احلسن (ت  460هـ)،

43ـ االمايل ،حتقيق مؤسسة البعثة ،دار الثقافة ،قم .1414

44ـ هتذيب األحكام ،حتقيق حسن اخلرسان ،ط ،4دار الكتب اإلسالمية ،طهران
.1390

ـ ابن طيفور ،أبو الفضل بن أيب طاهر(380هـ)،

45ـ بالغات النساء ،مكتبة بصريي ،قم د .ت.

ـ ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد (ت430هـ)،

46ـ االستيعاب ،حتقيق حممد عيل البجاوي ،دار اجليل ،بريوت .1992
ـ ابن عبد ربه ،أمحد بن حممد األندليس (ت328هـ)،

47ـ العقد الفريد ،تصحيح حممد أمني ،القاهرة .1949

ـ أبو عبيد ،القاسم بن سالم (ت  224هـ)،

48ـ األموال ،حتقيق حممد حامد الفقي ،دار الكتب املرصية ،القاهرة .1353

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

ـ ابن عساكر ،عيل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي (ت 571هـ)،

 49ـ تاريخ دمشق ،حتقيق عيل شريي ،دار الفكر ،بريوت .1995
ـ ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسلم (ت 276هـ)،

50ـ اإلمامة والسياسة ،حتقيق عيل شريي ،مطبعة أمري ،قم 1413هـ.

ـ قدامة بن جعفر (ت 310هـ)،

51ـ اخلراج وصناعة الكتابة ،تعليق حممد حسني الزبيدي ،وزارة الثقافة ،بغداد
.1981

ـ ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد بن حممود (ت 620هـ)،
52ـ املغني ،دار الكتاب العريب ،بريوت د ت.

ـ ابن كثري ،إسامعيل بن كثري الدمشقي (ت 774هـ)،

 53ـ البداية والنهاية يف التاريخ ،حتقيق عيل شريي ،دار إحياء الرتاث ،بريوت .1988

ـ الكليني ،حممد بن يعقوب (ت  328هـ)،

54ـ الكايف ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران .1388
ـ الكويف ،حممد بن سليامن (ت بعد  300هـ)،

55ـ مناقب اإلمام أمري املؤمنني ،حتقيق حممد باقر املحمودي ،جممع إحياء الثقافة

اإلسالمية ،قم .1412

ـ ابن ماجة القزويني ،حممد بن يزيد (ت 275هـ)،

56ـ سنن ابن ماجة ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،ط ،2دار الفكر ،بريوت د ت.

ـ املتقي اهلندي ،عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين (ت 975هـ)،

57ـ كنز العامل ،حتقيق بكري حياين وآخر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت .1989

ـ املجليس ،حممد باقر (ت  1111هـ)،
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58ـ بحار األنوار ،ط ،2مؤسسة الوفاء ،بريوت .1983

ـ املسعودي ،عيل بن احلسني (ت 356هـ)،

59ـ مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيق أمري مهنا ،مؤسسة النور ،بريوت .2000

ـ املفيد ،حممد بن حممد بن النعامن (ت  413هـ)،

 60ـ االمايل ،حتقيق عيل اكرب الغفاري ،نرش مجاعة املدرسني ،قم .1403
61ـ املقنعة ،مجاعة املدرسني ،قم .1410
62ـ اجلمل ،مكتبة الداوري ،قم د .ت.
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ـ املقريزي ،أمحد بن عيل (ت845هـ)،

63ـ اخلطط املقريزية ،مكتبة املثنى ،بغداد .1970

ـ املنقري ،نرص بن مزاحم املنقري (ت  212هـ)،

64ـ وقعة صفني ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،ط ،2املؤسسة العربية احلديثة ،مرص
.1962

ـ النعامن املغريب ،النعامن بن حممد (ت363هـ)،

 65ـ رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار ،حتقيق حممد احلسيني ،مؤسسة النرش

اإلسالمي ،قم د ت.

ـ اهليثمي ،عيل بن أيب بكر (ت  807هـ)،

 66ـ جممع الزوائد ،دار الكتب العلمية ،بريوت .1988

ـ ياقوت احلموي ،شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل احلموي(ت626هـ)،
 67ـ معجم البلدان ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .1979

 68ـ أبو يعىل ،أمحد بن عيل املوصيل (ت 307هـ) ،مسند أيب يعىل ،حتقيق حسني سليم،
دار املأمون للرتاث ،بريوت د ت.

البحث األول :موقف اإلمام علي ( )من تغري السياسات الداخلية للدولة يف عصر اخللفاء

ـ اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب (ت284هـ)،

 69ـ تاريخ اليعقويب ،دار صادر ،بريوت د ت.

ـ أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم (ت 182هـ)،
70ـ اخلراج ،دار املعرفة ،بريوت .1979

ثالث ًا :املراجع

ـ االميني ،عبد احلسني امحد،

 71ـ الغدير ،دار الكتاب العريب ،بريوت .1977

ـ احلر العاميل ،حممد بن احلسن،

 72ـ وسائل الشيعة ،مؤسسة آل البيت ،قم .1414

ـ صبحي الصالح،

73ـ النظم اإلسالمية نشأهتا وتطورها ،دار العلم للماليني ،بريوت .1956

ـ كديور ،حمسن،

74ـ املرشوعية السياسية ونظريات احلكم يف الفقه الشيعي ،مدخل إىل الفكر السيايس
يف اإلسالم( ،جمموعة مقاالت) ،إيران .2001
ـ اهلمداين ،أمحد الرمحاين،

 75ـ اإلمام عيل(عليه السالم) ،طهران د ت.

ـ اليوزبكي ،توفيق،

76ـ النظم العربية اإلسالمية ،ط ،3بغداد .1988
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البحث الثاني
االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير
حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

أ .م .د .شهيد كريم حممد
جامعة ميسان /كلية الرتبية

املقدمة:
بالرغــم مــن إن العقــود الثالثــة التــي تلــت وفــاة النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه)

قــد شــهدت متــدد دولــة اإلســام خــارج جغرافيــا املجــال احلجــازي ،إال إهنــا
كانــت حتمــل يف تضاعيفهــا خــوا ًء دينيــ ًا كشــف-يف اللحظــات احلرجــة -عــن
اجتامعهــا اللــن واهلــش ،و أفصــح عــن ســمته السياســية املرتبطــة باملصالــح ال

بحقيقــة الديــن ،ســيام وإنــه شــهد حالــة التصــدع األوىل بعــد وفــاة النبي(صــى اهلل
عليــه وآلــه) مبــارشة(يف اجتــاع الســقيفة)ومن ثــم طفحــت انعكاســاته الكارثيــة

يف حرب(اجلمل)التــي أجــر اإلمــام عيل(عليــه الســام)عىل خوضهــا ،فمــع مــا

كان يمثلــه مــن ســلطة إســامية منتخبــة ،ومــع مبايعــة القــوم لــه ومــا كان قــار ًا

يف نفوســهم مــن فضلــه و ســابقته ومــع حماوالتــه الكثــرة تفــادي هــذه احلــرب،
وبمقــدار ماكانــت تبعثــه يف نفــوس املســلمني الذيــن شــاهدوها وشــاركوا هبــا

مشــاعر احلــزن واألســى عــى مــا آلــت إليــه مجاعتهــم ،فــإن جنــد اجلمــل كانــوا
يندفعــون إىل املقتلــة اجلامعيــة وكأهنــم ينفــذون أمــر ًا إهلي ـ ًا ،وكأن العدميــة العميــاء

ســكنتهم فــا عــادوا يبــرون اهلل إال عــر اهلــودج واجلمــل ،وال يبعــد ذلــك عــا
جــرى يف حــريب صفــن والنهــروان وإن عــى نحــو مغايــر.

كانــت هــذه املرحلــة مــن أعقــد املراحــل التارخييــة التــي مــر هبــا اإلســام ،حتى

إهنــا -وبســبب ضبابيتهــا وعــدم وضــوح الرؤيــة فيها-قــد شــطرت اإلســام الفتــي
إىل فئتــن كانــت اللقــاءات احلربيــة بينهــا أعــى صوتـ ًا من اللقــاءات الوديــة بل لعل
األخــرة غابــت عــن الفعــل التارخيــي حينهــا ،ولنــا نســتمع لصــدى ســؤال احلــرث
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بــن حــوط الليثــي لإلمــام عيل(عليــه الســام) :أتــرى أن طلحــة والزبــر وعائشــة

اجتمعــوا عــى باطــل؟! .فأجابــه اإلمام(عليــه الســام) :يــا حــار أنــت ملبــوس

عليــك ،إن احلــق والباطــل ال يعرفــان بأقــدار الرجــال وبإعــال الظــن ،أعــرف

احلــق تعــرف أهلــه واعــرف الباطــل تعــرف أهلــه((( ،لنتلمــس مــا رشــحت بــه
تلــك املرحلــة مــن الضبابيــة واختــاط املفاهيــم والــرؤى عنــد اجلامعــة اإلســامية،
ومــدى تعــرج الطريــق هبــا عــى قــرب العهــد مــن عــر النبــوة والرســالة.

فــرض موضــوع البحــث رضبـ ًا آخر مــن املراجعــة وطريقــة مغايرة مــن التناول
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ملــا حيــاول أن يقــرره مــن نتائــج أو يعكســه مــن فهــم معتمــد ًا عــى دالتــه النصيــة يف

هنــج البالغــة ســيام مــع الكــم اهلائــل مــن نصــوص النهــج التــي توخــت تبديــد هــذا
اللبــس ولكــن مــع وفــرة هــذه النصــوص ومــا اســتقر يف الوجــدان اإلســامي مــن

بداهــات تقــود إىل إن اإلمــام عيل(عليــه الســام)كان يمثل هنجـ ًا مغايــر ًا يريد العود
باألمــة إىل إســام القــرآن والنبــوة ،تبقــى صعوبــة النفــث بــروح هــذه احلقيقــة عــر

تفعيــل منهــج املاديــة التارخييــة وحــراك النــص أمــر ًا صعب ـ ًا للغايــة ،ســيام مــع مــا
يفــرض مــن إن البحــوث الســابقة(ضمن هــذا امللف)قــد اســتنفذت مقاصدهــا يف
رصــد ســلوكيات اإلمــام املغايــرة يف املنحــى الدينــي وجمــاالت السياســة واالقتصاد

وإدارة الدولــة واملجتمــع يف أوقــات الســلم واحلــرب ،هــذا فضـ ً
ا عــن الدراســات
العديــدة الســابقة التــي عنيــت هبــذه اجلوانــب ،وأمــام عمليــات الرصــد املتعــددة
واملتنوعــة واملســتمرة هــذه ،مــا عســى بباحــث أن يــأيت بجديــد يف هــذا املوضــوع
املفتــوح عــى مرصاعيــه منــذ زمــن بعيــد جــد ًا ،وكيــف لــه أن يفلــت مــن مضنــة

((( البالذري :أنساب األرشاف.239-238/2 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

التكــرار وجتنــب التفاصيــل املعروفــة ،وباملقابــل تعميــق املفاهيــم التــي قــد تكــون

الزالــت ثاويــة يف النصــوص املبثوثــة ذاهتــا.

إن التأمــل يف نصــوص النهــج التــي ترشــح بشــكوى اإلمــام عيل(عليــه

الســام)من الوحــدة والغربــة ،وتعــج بالــروح املوجعــة لذلــك وبالدعوة املســتمرة
والدؤوبــة لاللتفــاف حــول برناجمــه اإلصالحــي ،وباملقابــل نــدرة امللتحقــن بــه،
إنــا حييــل إىل إنــه كان بصــدد أكثــر مــن مواجهــة عائقــة ملــروع االســتئناف ،وإن

املســألة ال تتعلــق بشــخوص هنــا وهنــاك إنــا بإعــادة صياغــة فهــم جديــد وآخــر

للديــن ،وتغيــر للفامهــة اجلامهرييــة التــي ألفتــه بشــكله املشــوه واملغايــر متامــ ًا

لروحــه وحقيقتــه ال عــى مســتوى املامرســة الســلوكية فحســب بــل عــى مســتوى
املرتســخ يف الذاكــرة والقــار يف الالوعــي والبداهــات التــي ليــس مــن الســهولة

زحزحتهــا وحتريكهــا ،ولعــل اإلمام(عليــه الســام)قد أقــر هبــذه احلقيقــة يف أكثــر

مــن موضــع(((.

مــع عــدم التمكــن التارخيــي الــذي يعكســه هــذا النــص والواقــع الــذي عاشــه

اإلمام(عليــه الســام)والذي مل يكــن يطــرح بديـ ً
ا أو طريقــة أخــرى للتعامل(لــوال
حضــور احلــارض وقيــام احلجــة بوجــود النــارص ،ومــا أخــذ اهلل عــى العلــاء أن ال
يقــاروا عــى كظــة ظــامل وال ســغب مظلــوم ،أللقيــت حبلهــا عــى غارهبــا ،وأللفيتــم
دنياكــم هــذه أزهــد عنــدي مــن عفطــة عنــز((( .الشــك مل يكــن مــروع االســتئناف

الــذي تبنــاه ناظــر ًا للحظته املعــارصة وواقعــه اآلين فقط ،إنام كان يســتهدف احلارض
((( ينظر ً
مثال .الكليني :الكايف.63-59 ،

((( ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.203-202/1 ،
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واملســتقبل املمتــد عــى صعيــد واحــد ،فهــو إنــا أراد بعملــه وقولــه تقديــم منهــج

ورؤيــة فكريــة وثقافيــة تقــوم مــا اعــوج مــن مســرة اإلســام .وســيحاول البحــث

تعميــق بداهــات هــذه احلقيقــة للوقــوف عــى مــا حتقــق مــن ذلــك االســتئناف
ومعوقــات مــا مل يتحقــق منــه ،أمــ ً
ا يف تقريــر اختبــارات فكريــة جديــدة تســهم

يف اعــادة االعتبــار للمهمــش وترميــم املجــزوء ،وإبــراز اخلصوصيــة والنســبية

التــي ُغيبــت -أمــام اخلطــاب الشــمويل واملطلــق -جــراء الفعــل التارخيــي فنعاهــا

اإلمام(عليــه الســام)يف أكثــر مــن مناســبة(((وبالنتيجة االقــراب مــا أمكــن ممــا أراد
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النــص أن يعكســه وحقيقــة الــدور الــذي أداه ،وذلــك عــر حموريــن أساســيني مهــا:

احملور األول :يف تكوين االجتماع السياسي إلسالم ما بعد النبوة:
عــى الرغــم ممــا حتــاول الروايــة الرتاثيــة عكســه مــن عفويــة االجتــاع الــذي

جــرى يف ســقيفة بنــي ســاعدة لســد الفــراغ الترشيعــي الــذي خلفــه مــوت
النبي(صــى اهلل عليــه وآله)يبقــى تراتــب األحــداث وواقعهــا يــي بغــر ذلــك

متامــ ًا ،معلنــ ًا عــن قطيعــة بنحــو مــا بني(الصــورة الكائنــة والصــورة املكونــة

(((

التارخيية/التأرخييــة) ،وإن هنــاك ثمــة وظيفيــة ثقافيــة وفكريــة طلــب مــن الصــورة

الثانيــة تكوينهــا.

فبالعــودة ملــا تنضــح بــه الروايــة((( مــن الدهشــة التــي أصيــب هبــا عمــر بــن

اخلطــاب إثــر وفــاة النبي(صــى اهلل عليــه وآله)حتــى إنــه أنكــر موتــه و توعــد مــن
((( ينظر عىل سبيل املثال :هنج البالغة.410-409 ،48 ،

((( التعبري من اجرتاح الباحثة التونسية(ناجية الوريمي)يف كتاهبا االئتالف واالختالف.12 ،
((( الطربي :تاريخ.243-442/2 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

يقــول بذلــك وطــرح فكــرة أنــه رفــع إىل الســاء كــا رفــع عيســى(عليه الســام)
وإنــه ســيعود بعــد حــن .(((..نجدهــا تقــر ذلــك املوقــف عــى عمــر وحــده؟،

وهــو ممــن تأخــر إســامهم ،وممــن أثبــت لــه املــوروث الروائــي خمالفــات عديــدة

للنبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف حياتــه وبعــد مماتــه((( .كــا إن هــذه الدهشــة ســتبدد
هنائيــ ًا بمجــرد أن أكــد لــه صديقــه أبــو بكــر مــوت النبــي .والغريــب يف األمــر
ـم احلــدث-إال مــن هتــن الشــخصيتني ،وكأن
هــو خلــو مــرح الرواية-ومــن ثـ ّ

موقــف اجلامعــة اإلســامية قــد اختــر هبــا! ،فهــل كان ذلــك جمــرد مصادفــة ،أم
ـم تعاقبهــا عــى اخلالفــة و
حماولــة تأسيســية ملــا ســيضطلعان بــه يف الســقيفة ،ومــن ثـ ّ
مــا شــكاله-الحق ًا-من حمــور اصطفــاف مذهبــي لإلســام الســني .زد عــى ذلــك

أننــا عندمــا نســتحرض موقفــه يف الســاعات األخــرة مــن حيــاة النبي(صــى اهلل عليــه

وآله)نجــده ال يبــايل البتــة بقــرب افتقــاده ومــا أنبــأ بــه مــن رحيلــه الوشــيك ،بــل إنــه
جاهــر باهتامــه علن ـ ًا باهلذيــان وعــدم احلاجــة لوصيتــه مرصح ـ ًا بــأن القــرآن ٍ
كاف
لتنظيــم حيــاة املســلمني(((.

وامللفــت للنظــر هنــا أنــه يــرز -مــرة أخرى-كناطــق باســم اجلامعــة اإلســامية
((( ابــن ســعد :الطبقــات الكــرى267/2 ،؛ اليعقــويب :تاريــخ114/2 ،؛ البخــاري :صحيــح،
194/4؛ الطــري :تاريــخ442/2 ،؛ ابــن عبــد الــر :الــدرر272 ،؛ الشهرســتاين :امللــل
والنحــل.31/1 ،

((( الوريمي :االئتالف واالختالف.180-154 ،

((( ابــن ســعد :الطبقــات224/2 ،؛ أمحــد بــن حنبــل :املســند325/1 ،؛ البخــاري :صحيــح،
37/1؛ 138-137/5؛ 161/8؛ ابــن حــزم :األحــكام984/7 ،؛ ابــن األثــر :النهايــة يف
غريــب احلديــث246/5 ،؛ النــووي :رشح صحيــح مســلم .93 -92/11 ،املقريــزي :إمتــاع

األســاع132 /2 ،؛ 446/14؛ ابــن حجــر :فتــح البــاري186/1 ،؛ .101/8
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ومعــر عــن رأهيــا! .وإذا مــا تركنــا ســمة الفرديــة التــي تزخر هبــا الروايات املؤسســة

بتمحل واضــح لواقع الدهشــة
للحــدث ومتعنــا يف جــوه العــام ،فهــو اآلخــر يوحــي َّ
واملفاجــأة ،ففض ـ ً
ا عــن ترصحيــات النــص القــرآين املتعــددة كان النبي(صــى اهلل

عليــه وآله)ومنــذ حجــة الــوداع وخــال مرضــه الــذي دام نحــو (14-3يوم ـ ًا)

(((

قــد كــرر تلميحاتــه إىل موتــه القريــب((( ،بــل ورد عــن عبــد اهلل بــن مســعود قولــه:
»نعــى إلينــا نبينــا وحبيبنــا نفســه قبــل موتــه بشــهر»((( ،وقــد كانــت هــذه املــدة كافيــة

ألن يتناهــى خــر مــرض النبــي (صــى اهلل عليــه وآله)وقــرب أجلــه لبعــض القبائــل
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فوقفــت مرتبصــة ومنتظــرة جــاء املوقــف(((.

مــع هــذه الثغــرات التــي مل تفلــح احلنكــة االســتعراضية للروايــة بتجاوزهــا،

يبــدو مــن الــروري العــودة إىل الــوراء قليــاً ،وحتديــد ًا إىل أيــام مــرض
النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه)أو قبلهــا بقليــل ،لتفحــص األساســات التــي ُأرســيت
عليهــا -روائي ـ ًا -الفــرة مــا بعــد النبويــة ،فهنــاك يف أحشــاء تلــك األيــام تكمــن

مفارقــات أخــرى أشــد غرابــة ،ولكنهــا تلقــي بضــوء خافت عــى املرحلــة الالحقة،
وســنحاول توســعة بقعــة الضــوء تلــك بطــرح احتــاالت جديــدة ،علهــا تســهم يف

تفســر كيفيــة تكــون االجتــاع الســيايس ملرحلــة مــا بعــد النبــوة.

((( باعتبــار إنــه أصيــب باحلمــى والصــداع يــوم األربعــاء لليلتــن بقيتــا من شــهر صفر ،وتــويف لليلتني
أو اثنتــي عــر ليلــة مــن ربيــع األول) .الواقــدي :املغــازي1120-117/3 ،؛ الطــري :تاريخ،

 .442 ،430/2والراجح(14-13يوم) .العيني :عمدةالقاري99/16 ،؛ .60/18

((( الطربي :تاريخ.436-432/2 ،
((( الطربي :تاريخ.435/2 ،

((( الطربي :تاريخ400/2 ،؛ ابن اجلوزي :املنتظم.18-17/4 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

تذكــر الروايــات إن األيــام القالئــل التــي ســبقت مــرض النبي(صــى اهلل عليــه

وآلــه)أو أثنــاء مرضــه قــد شــهدت وصــول أخبــار تفيــد بوثــوب مســيلمة الكــذاب

يف الياممــة وطليحــة بــن خويلــد يف ســمرياء واألســود العنــي يف اليمــن((( .فأمــا
مســيلمة الكــذاب فتقــول الروايــة إنــه وفــد عــى النبي(صــى اهلل عليــه وآله)مــع

قومــه ثــم ارتــد بعــد عودتــه ،وســمى نفســه رمحــان الياممــة ،وادعــى بأنــه رشيــك يف
النبــوة ،وكان يســجع هلــم بعــض املقاطــع عــى أهنــا آيــات أوحيــت لــه فتبعــه أهــل

الياممــة ،وكتــب للنبــي :مــن مســيلمة رســول اهلل إىل حممــد رســول اهلل أمــا بعــد،
فــإن لنــا نصــف األرض ولقريــش نصــف األرض ولكــن قريشــا قــوم ال يعدلــون

و يعتــدون ،فأجابــه النبــي :مــن حممــد رســول اهلل إىل مســيلمة الكــذاب ،أمــا بعــد:
فــإن األرض للَّ يورثهــا مــن يشــاء والعاقبــة للمتقــن .وبعــث إىل عاملــه هنــاك ومــن

جيتمــع معــه أن يقاتلــوا مســيلمة((( .ثــم تــوىل قتالــه خالــد بــن الوليــد فقتــل يف مــا

عــرف بحديقــة املــوت عام(11هـــ)((( .واملهــم يف األمــر أن النبي(صــى اهلل عليــه
وآلــه)كان عــى علــم مســبق بدعــوى مســيلمة وفتنتــه و ســيطرته عــى الياممــة.

كذلــك احلــال بالنســبة لطليحــة بــن خويلــد فهــو اآلخــر قــد تنبــأ يف حيــاة

النبي(صــى اهلل عليــه وآله)وســمى نفســه ذو النــون ،وكان خيشــى أن حياربــه
النبي(صــى اهلل عليــه وآله)فبعــث أخــاه خبــاالً بطلــب املوادعة ،فرفــض النبي(صىل
اهلل عليــه وآله)موادعتــه ،وأرســل إىل املســلمني هنــاك يأمرهــم بمحاربتــه ،وجــرت

((( الطربي :تاريخ400/2 ،؛ 430-429؛ ابن اجلوزي :املنتظم.18-17/4 ،
((( الطربي :تاريخ.400-399/2 ،

((( الطــري :تاريــخ519-504/2 ،؛ ابــن اجلــوزي :املنتظــم24-20/4 ،؛  .83-80وينظــر
البــاذري :فتــوح البلــدان.112-106/1 ،
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بينهــم مناوشــات أصيــب فيهــا طليحــة ولكنــه مل يمــت ،فقالــوا إن الســاح ال يؤثــر

بــه فتزايــد أتباعــه ،و كان يفكــر بالســيطرة عــى جممــل مناطــق شــبه اجلزيــرة العربيــة
وفكــر بغــزو املدينة(ملكنــا العــراق والشــام ،واهلل ال نســحب وال نــزال نــرب

حتــى نفتــح أهــل يثرب)وبعــد مناوشــات مــع جيــش خالــد بــن الوليــد هــرب إىل
الشــام ،ثــم أســلم يف عهــد أيب بكــر وحــج معــه ،ومــات يف خالفــة عمــر يف معركــة

هناونــد(((.

أمــا األســود العنــي فــكان بــن خروجــه ومقتلــه أربعــة أشــهر ،وكان
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النبي(صــى اهلل عليــه وآله)قــد راســل بعــض املســلمني هنــاك بــرورة القضــاء

عليــه قبــل اتســاع حركتــه ،فقتــل قبــل مــوت النبــي بيــوم واحــد أو ليلــة واحــدة،
ووصــل خــر قتلــه إىل املدينــة بعــد مــوت النبــي((( .واملهــم يف األمــر أيضــ ًا أن

النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه)كان يعلــم بخــروج األســود العنــي وســيطرته عــى
اليمــن منــذ أربعــة أشــهر تقريب ـ ًا.

مــع هــذا الواقــع العاصــف باإلســام الفتــي ،واملرتبــص بدولــة املدينــة،

هــل كان مــن امللــح والــروري أن يبعــث النبي(صــى اهلل عليــه وآله)كامــل

القــوة العســكرية يف املدينــة لتثــأر لقتــل زيــد بــن حارثــة يف مؤتــة قبل(3ســنوات)

أو حتــى لتخــوض حرب ـ ًا يف منطقــة بعيــدة ،وضــد جبهــة عســكرية مهيــأة وقويــة
اســتطاعت هزيمــة املســلمني هزيمــة ســاحقة يف املحاولــة الســابقة ،وهــي مل تقــم

بــا يــي بتهديدهــا لدولــة املدينــة؟! .أمل يكــن األوىل توجيههــا ألخطــار املتنبئــن
((( ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق172-149/25 ،؛ ابن اجلوزي :املنتظم.25-24/4 ،
((( الطربي :تاريخ430/2 ،؛ 473-463؛ املنتظم.20-19/4 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

املدامهــة و املحدقــة باملدينــة؟! .أمل يكــن األوىل اســتنقاذ املســلمني الذيــن فتنهــم

املتنبئــون ،وربــا أجــروا بعضهــم عــى االلتحــاق بدعوهتــم وقتلــوا مــن خالفهــم و

عارضهــم ،ســيام وإنــه تناهــت إىل مســامع النبي(صــى اهلل عليــه وآله)حتركاهتــم يف
تلــك املناطــق وحــدوث املناوشــات بينهــم وبــن عاملــه ومــن أســلم هنــاك؟!.

وفــوق هــذا وذاك ،أمل يوضــع يف احلســبان احتــال خســارة هــذه املعركــة أيضـ ًا،

ممــا يعنــي خــوض مغامــرة خطــرة بحيــاة اإلســام ومســاره التارخيــي!؟ .ومــن
الغريــب إنــه مل يعــرض أحــد مــن الصحابــة عــى ذلــك ،ومل يعتــذر أي منهــم عــن

ختلفــه هبــذا العــذر عــى رجاحتــه ،بينــا اعرتضــوا بحســب الروايــات عــى صغــر 105

ســن أســامة ،وبحســبها أيض ـ ًا إنــه إنــا صــدر مــن املنافقــن دون غريهــم(((.

وممــا يثــر الدهشــة أيضـ ًا إن املنظومــة الروائيــة تدعــي إن النبي(صــى اهلل عليــه

وآله)حــارب هــؤالء املتنبئــن ومجوعهــم املتكاثــرة بالرســل؟!((( يف الوقــت الــذي
كان خطرهــم حيــوم حــول اطــراف املدينــة ،حتــى إن بعــض العشــائر املرتــدة مــع
طليحــة بــن خويلــد األســدي دامهوهــا ليــاً ،..ممــا اضطــر أبــا بكــر ألن يــوكل

بعــض الصحابــة بحراســة أنقــاب املدينــة ،وبعضهــم جيوهبــا لي ـ ً
ا خمافــة توغلهــم

مــرة أخــرى!(((.

((( أمحــد بــن حنبــل :مســند20/2 ،؛ اجلاحــظ :العثامنيــة147-146 ،؛ البخــاري :صحيــح84/5 ،؛
مســلم :صحيــح131/7 ،؛ الطــري :تاريــخ429/2 ،؛ ابــن حبــان :صحيــح535/15 ،؛ ابــن
األثــر :الكامــل317/2 ،؛ الذهبــي :تاريــخ اإلســام.495/2 ،

((( الطــري :تاريــخ431/2 ،؛ ابــن األثــر :الكامــل343/2 ،؛ املقريــزي :امتــاع األســاع،
.220 /14

((( الطــري :تاريــخ477-476/2 ،؛ ابــن مســكويه :جتــارب األمــم278-277/1 ،؛ ابــن

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

ليــس مــن الســهولة القــول إن النبي(صــى اهلل عليــه وآله)مــع كل احليثيــات

ـم مل يعــره اهتاممــه وطالــب بشــدة
الســابقة مل يكــن يستشــعر هــذا اخلطــر ،ومــن ثـ ّ
بإنفــاذ جيــش اســامة بــل لعــن مــن ختلــف عنــه!؟ .مل تقــدم الروايــة املؤسســة إجابــة

مقنعــة عــن هــذا التناقــض .ملــاذا يــا تــرى بــدا النبي(صــى اهلل عليــه وآله)خام ـ ً
ا
ومرتاخيـ ًا ازاء حــركات املتنبئــن التــي تفــوق خطورهتــا خطــورة أي معركــة أخــرى

مــع وجــود الوقــت الــكايف ملعاجلتهــا ،ويف الوقــت الــذي كانــت اجلبهــة اإلســامية

ممتلئــة بالعنفــوان والقــوة واالندفــاع ســيام بعــد انتصــارات األحــزاب وخيــر وفتــح
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مكــة وحنــن وجتــاوز اختبــار تبــوك؟ .إن مقابلــة مــا ُذكــر مــن إنــه ومنــذ الســنة
الســابعة للهجــرة كان يتحــدى امرباطوريــات فــارس وبيزنطــة و يبعــث برســائل
تــي بالقــدرة وخطــاب النــد للنــد إىل املناطــق البعيــدة النائيــة عنــه ،إىل قيــر
الــروم وكــرى فــارس وعظيــم القبــط وملــك الغساســنة ،..يدعوهــم لالعــراف

بنبوتــه ودخــول اإلســام(((بموقفه مــن هــذه احلــركات القريبــة املتامخــة لدولتــه
التــي بــدأت تنتقــض مــن أطرافهــا يلــح بفــرض الســؤال عــن احلقيقــة التارخييــة هلــا
وإن كانــت موجــودة بالفعــل أو إهنــا كــا وصفــت فع ـاً؟.

كــا جيــدر الســؤال هنــا أيضـ ًا ملــاذا يــا تــرى مل يلجــأ النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه)

لتألــف هــؤالء املتنبئــن كــا فعــل مــع مرشكــي مكــة وقطــاع عريــض مــن القبائــل
احلديثــة اإلســام الذيــن اســتامهلم إىل جانبــه وأمــن معارضتهــم عــر ترشيــع

ســهم املؤلفــة قلوهبــم .ملــاذا فضــل خيــار مقاومتهــم وتصفيتهــم بدايــة ومل حيــاول
اجلوزي :املنتظم75/4 ،؛ ابن األثري :الكامل.344/2 ،

((( الواقــدي :فتــوح الشــام39/2 ،ومــا بعدهــا؛ ابــن حبيــب :املحــر76-75 ،؛ البــاذري :أنســاب
األرشاف531/1 ،؛ املســعودي :التنبيــه واإلرشاف.227-226 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

اســتتابتهم أو حماججتهــم أوالً كــا هــي العــادة مــع هكــذا نــوع مــن احلــركات؟!.
وجيــب أن ال تنســينا غمــرة األحــداث واالشــكاالت الســابقة أن نســأل عــن

مــدى إدراك القبائــل املرتــدة مــع طليحة األســدي إمكانيــة مهامجة املدينة والســيطرة

عليهــا وعــى اجلبهــة اإلســامية التــي بــدت يف تلــك املرحلــة قويــة متامســكة بحيــث
اســتطاعت القضــاء عــى حــركات التمــرد املتعــددة بعمليــات خاطفــة وانطلقــت

لتأســس دولــة الفتــوح خــال مــدة وجيــزة؟ .والســؤال األهــم مــن ذلــك هــو مــا
الغايــة التــي كانــت تتواخهــا تلــك القبائــل بمدامهــة املدينــة؟ ،هــل مــن املعقــول

إهنــا كانــت تفكــر بتأســيس نبــوة جديــدة يف املجــال احلجــازي؟! .وهــل كانــت 107
إمكانيــات حتقيــق ذلــك متاحــة ومتوفــرة فعـاً؟ .وإن كانــت هــذه نيتهــا فعـ ً
ا فلــم

مل تتوحــد جهودهــا حــول هــذا اهلــدف املشــرك ،وظلــت حتالفاهتــا مقتــر ًة عــى
مــا حكــي مــن اتفــاق مســيلمة الكــذاب بســجاح التميميــة؟(((.

ولعــل ممــا يلــح عــى الســؤال عــن طبيعــة هــذه احلــركات ،مــا ورد مــن إن

أوســعها وأشــدها خطــورة وهــي حركــة طليحــة بــن خويلــد والقبائــل املرتــدة معــه
والتــي هامجــت املدينــة ،كانــت قــد أرســلت وفــد ًا إىل املدينــة يعــرض أن تلتــزم هــذه
القبائــل بــأداء الصــاة وغريهــا مــن الواجبــات عــى أن ال تدفــع اجلزيــة والصدقات،

فــكان رأي غالبيــة الصحابــة قبــول ذلــك ،إال إن أبــا بكــر قــال :واهلل لــو منعــوين

عقــاال جلاهدهتــم عليــه((( .ونــص اجلاحظ(ت255هـ)عــى إن املهاجريــن و
((( ابن اجلوزي :املنتظم.24-22/4 ،

((( ابــن قتيبــة :اإلمامــة والسياســة22/1 ،؛ البــاذري :أنســاب األرشاف58/10 ،؛ فتــوح البلــدان،
113/1؛ الطــري :تاريــخ476/2 ،؛ ابــن مســكويه :جتــارب األمــم277/1 ،؛ ابــن اجلــوزي:
املنتظــم76-74/4 ،؛ ابــن األثــر :الكامــل.344/2 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

األنصــار قالــوا أليب بكــر ليقبــل الصــاة مــن العــرب و يــرك الــزكاة ،فإهنــم لــو قــد

صلــوا لقــد زكــوا ،فقــال :واهلل لــو منعــوين عقــاال ممــا أعطــوه النبي(صــى اهلل عليــه

وآله)جلاهدهنــم عليــه! ،فقــال املهاجــرون واألنصــار :أوليــس قــد قــال النبي(صــى
اهلل عليــه وآلــه) :أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا ال إلــه إال اهلل ،فــإذا قالوهــا
حجبــوا هبــا دماءهــم وأمواهلــم إال بحقهــا وحســاهبم عــى اهلل؟! .فقــال :هــذا مــن

حقهــا ،واهلل لــو كنــت وحــدي جلاهدهتــم حتــى أقتــل أو يظهــر اهلل احلــق ويزهــق

الباطــل .ثــم مــى نحــو أهــل الــردة يريدهــم مغضبــا حتــى حلقــه املهاجــرون
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واألنصــار ،فمنعــوه وكفــوه وتقدمــوا أمامــه .وهــذا خــر نقلــه أصحــاب االخبــار

مرجئهــم وشــيعيهم إال الروافــض!؟ .
(((

وإذا مــا أضفنــا لذلــك النــص الــذي نقلــه ابــن أعثــم الكويف(314هـ)مــن إن

ـي مــا الــذي أصنــع يف أمــر كنــدة.
أبــا بكــر قــال للمهاجريــن واألنصــار أشــروا عـ َّ
فقــال أبــو أيــوب األنصــاري :إن القــوم كُثــر عددهــم وفيهــم نخــوة امللــك ومنعــه،
فلــو رصفــت عنهــم اخليــل يف عامــك هــذا ،وصفحــت عــن أمواهلــم لرجــوت أن
ينيبــوا إىل احلــق ،وأن حيملــوا الــزكاة إليــك بعــد هــذا العــام طائعــن غــر مكرهــن،

فقــال أبــو بكــر :لــو منعــوين عقــاال واحــدا ممــا كان النبي(صــى اهلل عليــه وآله)وظفه

عليهــم لقاتلتهــم عليــه .ثــم قــال :إين عزمــت أن أوجــه إىل هــؤالء القــوم عــي بــن

أيب طالــب ،فإنــه عــدل رضــا عنــد أكثــر النــاس ،..فقــال لــه عمــر :صدقــت إن عليــا
كــا ذكــرت وفــوق مــا وصفــت ،ولكنــي أخــاف عليــك خصلــة منــه فقــال أبــو بكر:

ومــا هــي؟ .فقــال عمــر :أخــاف أن يأبــى لقتــال القــوم فــا يقاتلهــم ،فــإن أبــى ذلــك
((( العثامنية.81 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

فلــم جتــد أحــدا يســر إليهــم إال عــى املكــروه منــه ،فوجــه عكرمــة بــن أيب جهــل(((.
نــي اجلاحــظ وابــن أعثــم واعرتاضــات الصحابــة املعارصيــن،
مــع
َّ
واالشــكاالت والتناقضــات التــي غصــت هبــا أخبــار املتنبئــن والــردة جيــدر
اســتثارة كل مــا رســخ يف الذاكــرة اإلســامية عنهــا ،ففــي عمــق احلــدث

وتضاعيفــه تــرز صــورة أخــرى لتلــك احلــركات مفادهــا أهنــا عــى شــاكلة رفــض

مالــك بــن نويــرة وقومــه أداء الــزكاة خلالفــة مل يعرتفــوا برشعيتهــا الدينيــة ،فقمعت
بمنتهــى أشــكال القســوة والعنــف ،ومل يكــن هنــاك بــد مــن وســمها بعــد ذلــك-

لتربيــر ارساف اخلليفــة بســفك دمــاء املســلمني عــى خــاف مــا رآه جــل الصحابــة 109
حينهــا -بأهنــا حــركات ردة عــن اإلســام يقودهــا مدعــوا النبــوة املزيفــون ،ســيام
وإن هــذه الصــورة إنــا أطلــت عــى املــوروث اإلســامي مــن خــال تاريــخ

الطربي(ت310هـ)وعــن طريــق راويــه الكــذاب واملدلــس والزنديــق ســيف
بــن عمــر الضبــي أو التميمــي أو الربمجــي أو الســعدي أو األســيدي الكــويف(((،
أو البــري متهــم بالزندقــة فضــ ً
ا عــن إنــه يــروي املوضوعــات عــن االثبــات
ويضــع احلديــث((( .قــال الــرازي :مــروك احلديــث فلــم أكتــب مــا روى ومــن

روى عنــه ((( .وقــال ابــن عــدي :بعــض أحاديثــه مشــهورة وعامتهــا منكــرة مل يتابــع
عليهــا ،وهــو إىل الضعــف أقــرب منــه إىل الصــدق((( .وقــال حييــى بــن معــن:

((( ابن أعثم :الفتوح.57-56/1 ،

((( ابن حبان :كتاب املجروحني345/1 ،؛ املزي :هتذيب الكامل.324/12 ،
((( ابن حبان :كتاب املجروحني.346-345/1 ،
((( اجلرح والتعديل579/3 ،؛ .278/4
((( الكامل يف ضعفاء الرجال.436/3 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

ضعيــف احلديــث فلــس خــر منــه((( .وقــد ضعفــه النســائي((( ،والعقيــي((( ،وابــن

اجلــوزي((( ،والدارقطنــي ،وقــال أبــو داود :ليــس بــيء((( .إذن الخــاف بــن
علــاء اجلــرح والتعديــل إنه(كذاب/خمتلق/زنديــق /مدلــس.). .

وبالرتكيــز عــى موقــف مالــك بــن نويــرة ووســمه بالــردة عــن اإلســام يف

املدونــة الرتاثيــة أو مــا بثتــه يف الوعــي اإلســامي فإنــه يتقاطــع مــع انعكاســات

العنــف املســتخدم ضــده وضــد قومــه داخــل املدينــة وبــن الصحابــة أنفســهم ،فقــد
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ورد إن عمــر بــن اخلطــاب قــال أليب بكــر :إن خالــد ًا قــد زنــى فارمجــه ،فقــال أبــو

بكــر :مــا كنــت ألرمجــه فإنــه تــأول فأخطــأ فقــال عمــر :فإنــه قــد قتــل مســل ًام فاقتلــه،
فقــال أبــو بكــر :ماكنــت ألقتلــه فإنــه تــأول فأخطــأ ،فقــال عمــر :فاعزلــه ،فقــال أبــو

بكــر :مــا كنــت أغمــد ســيف ًا ســله اهلل عليهــم .وكان خالــد بــن الوليــد قــد قتلــه مــع

عــدد مــن األرسى مــن أبنــاء قومــه ،بعــد أن أعطاهــم األمــان وألقــوا أســلحتهم،
وقطــع رأس مالــك وجعلــه أثفيــة للقــدر وحرقــه بالنــار ،واعتــدى عــى زوجتــه

ليلــة مقتلــه ،وبذلــك قــال الشــاعر:
أال ق��ل حل��ي أوط��ؤا بالس��نابك
قض��ى خال��د بغي��ا علي��ه بعرس��ه

تط��اول ه��ذا اللي��ل م��ن بع��د مال��ك
()1
وكان لـ��ه فيه��ا ه��وى قب��ل ذل��ك

((( تاريــخ ابــن معــن336/1 ،؛ الكامــل يف ضعفــاء الرجــال435/3 ،؛ املــزي :هتذيــب الكــال،
.326/12

((( كتاب الضعفاء واملرتوكني.187 ،
((( كتاب الضعفاء الكبري.175/2 ،
((( املوضوعات.30/2 ،

((( املزي :هتذيب الكامل326/12 ،؛ ابن حجر :هتذيب التهذيب.260-259/4 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

ولتســويد صفحــة مالــك بــن نويــرة وتربيــر تلــك القســوة املفرطــة والعنــف
األهــوجُ ،أدعــي أن ســجاح التميميــة بعــد أن ادعــت النبــوة بعــد وفــاة النبي(صــى
(((

اهلل عليــه وآله)وتابعهــا بنــي تغلــب يف اجلزيــرة ،راســلت مالــك بــن نويــرة فأجاهبــا

وعــرض عليهــا اإلغــارة عــى بعــض أحيــاء بنــي متيــم ففعلــت ذلــك(((.

بنــاء عــى مــا تقــدم ،هــل آن لنــا القــول بــأن أخبــار الــردة واملتنبئــن مل حتــظ

بتحليــل عميــق ينفــذ إىل جذورهــا ويفــرز بــن صورهتا الكائنــة وصورهتــا املكونة؟.

يمكــن التنويــه هنــا باإلشــارات الرسيعــة التــي أملــح إليهــا املفكــر التونــي هشــام

جعيــط يف كتابه(الفتنــة -جدليــة الديــن والسياســة يف اإلســام املبكــر) ،فقــد ذكــر 111

إنــه عنــد وفــاة النبي(صــى اهلل عليــه وآله)جتلــت الــردة كظاهــرة شــبه عامــة بــن
القبائــل كنــوع مــن نقــض التواصــل مــع الدولــة ،ذلــك التواصــل الــذي كان يــدرك

كرابطــة شــخصية قابلــة للنقــض فــكان تصــدع الــوالء للدولــة يعــر عنــه باالرتــداد

عــن اإلســام وإنــا هــو متــرد عــى صعيــد الصدقــة والــزكاة((( ويبــدو إن تشــديد
الباحــث عــى ســمة الدولــة الدينيــة((( قــد فــوت عليــه املفارقــة الكبــرة وهــي
إن هــذه احلــركات مل توســم باالرتــداد والتنبــؤ إال يف التأريــخ ،بداللــة موقــف

((( أبــو الفــداء :املختــر يف تاريــخ البــر .158-157/1 ،وينظــر .خليفــة بــن خيــاط :تاريــخ
خليفــة68-67 ،؛ الطــري :تاريــخ503 -502/2 ،؛ ابــن عســاكر :تاريــخ مدينــة دمشــق،

256/16؛ ابــن األثــر :أســد الغابــة297 -296/4 ،؛ الكامــل يف التاريــخ359 -358/2 ،؛
ابــن خلــكان :وفيــات األعيــان15/6 ،؛ الذهبــي :تاريــخ اإلســام37 -36/3 ،؛ ابــن حجــر:
اإلصابــة.560-559/5 ،

((( ابن اجلوزي :املنتظم.24-22/4 ،
((( الفتنة.38 ،

((( الفتنة.40-38 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

الصحابــة منهــا ،ســيام توقــع عمــر بــن اخلطــاب رفــض اإلمــام عيل(عليــه الســام)

ملحاربتهــم ممــا قــد يــؤدي إلحجــام أي مــن الصحابــة فعــل ذلــك ،ومــن ثــم مطالبته
بمعاقبــة خالــد بــن الوليــد لقتلــه مالــك وقومــه وهــم عــى ملــة اإلســام ،وتربيــر
اخلليفــة هلــذا الفعــل عــى أنــه تــأول فأخطــأ.

فض ـ ً
ا عــن ذلــك فقــد بــدا جعيــط مقتنع ـ ًا متام ـ ًا بوصــف املصــادر التأرخييــة

لزعــاء تلــك احلــركات بأهنــم أنبيــاء مزيفــون مــن نــوع الكهنــة املعروفــن يف واقــع
العــرب حينهــا ،وأن هلــم شــياطينهم اخلاصــة وكانــوا يســجعون ألتباعهــم بعــض
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املقاطــع املحاكيــة للنــص القــرآين ،ويامرســون الســلطة الروحيــة والزمنيــة كمحاكاة

للشــخصية النبويــة ،بعــد أن أدركــوا صعوبــة بلــوغ الســلطة املنظمــة إال مــن خــال
احلركــة النبويــة((( .ولكــن يبــدو إن الشــكوك التــي أطلقهــا املســترشقون وأشــار

هلــا جعيــط حــول الصــورة الســاخرة واملضحــة ألولئــك املتنبئــن و ســجعهم ســيام
مســيلمة وطليحة(((ربــا ال تشــر ملحاولــة االســتهزاء هبــم وتســخيفهم واســقاطهم
ـم عــدم وجودهم-عــى اهليئــة
بقــدر مــا ترجــح اصطناعهــا مجلــة وتفصيـاً ،ومــن ثـ ّ

املوصوفــة -مــن األســاس.

جيــدر االنتبــاه هنــا إىل إن متابعــة أحــوال طليحــة بــن خويلــد األســدي تشــر إىل
((( الفتنة.40-39 ،

((( ينظــر الســجع املنســوب ملســيلمة الكــذاب .الطــري :تاريــخ507-506/2 ،؛ ابــن اجلــوزي:
املنتظــم .22-21/4 ،وقــارن مــع الســجع املنســوب لطليحــة األســدي .البــاذري :أنســاب

األرشاف .158/11 ،وقــارن مــع شــاعريته .ابــن الكلبــي :أنســاب اخليــل38-37 ،؛ ابــن

هشــام :الســرة النبويــة.465/2 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

إنــه كان زعيــا لقومــه بنــي أســد وقــد أراد غــزو املدينــة يف الســنة الرابعة للهجــرة(((،

ثــم كان مــن أبــرز فرســان جيــش األحــزاب الذيــن اقتحمــوا اخلنــدق مــع عمــرو
بــن عبــد ود ورضار بــن اخلطــاب وعكرمــة بــن أيب جهل-الــذي ســيقود احلــرب

ضــد ردتــه الحقــا!؟-يف الســنة اخلامســة للهجــرة((( .أي إنــه كان زعيـ ًـا وشــخصية
مرموقــة وليــس بحاجــة الدعــاء النبــوة ليتحصــل عــى الزعامــة كــا رجــح جعيــط.

ســيام وإن وصــف اجلاحــظ لــه قــد خــا مــن اإلشــارة إىل ادعــاءه النبــوة فقــد قــال
بأنــه« :كان خطيب ـ ًا و شــاعر ًا و ســجاع ًا كاهن ـ ًا ناســباً»((( .ولعــل ممــا يرجــح ذلــك

إن أبــرز امللتحقــن بــه واملتحالفــن معــه وهــو عيينــة بــن حصــن بــن بــدر ســيد

غطفــان عندمــا ألقــي القبــض عليــه بعــد هزيمــة طليحــة وجــيء بــه إىل املدينــة

مكتوف ـ ًا وجعــل غلــان املدينــة يرضبونــه ويقولــون :أي عــدو اهلل! ،كفــرت بــاهلل
بعــد إيامنــك ،نفــى أن يكــون قــد آمــن ســلف ًا (واهلل مــا كنــت آمنــت)((( .والغريــب

إن طليحــة ختــى عــن نبوتــه وانخــرط يف صفــوف جيــوش اخلليفــة بإخــاص تــام،
وشــارك بفاعليــة وإيــان صلــب يف حــروب الفتــوح وأبــى فيهــا بــا ًء حســن ًا حتــى

استشــهد يف معركــة هناونــد((( .فيــا تــرى مــا الــذي حــول هــذا اخلصــم العنيــد

واملتنبــئ و الزعيــم الــذي أســلم حديث ـ ًا إىل مؤمــن صلــب اإليــان حتــى كان أحــد
((( البالذري :أنساب األرشاف.374/1 ،
((( الواقدي :املغازي.470/1 ،
((( البيان والتبيني.190 ،

((( ابن قتيبة :املعارف.303-302 ،

((( ينظــر .البــاذري :فتــوح البلــدان317/2 ،؛ 320؛ الطــري :تاريــخ49/3 ،؛ 128؛ 214؛ ابــن
مســكويه :جتــارب األمــم360-359/1 ،؛ ابــن

اجلوزي :املنتظم25/4 ،؛ .209
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ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

الثالثــة الذيــن مــا رؤي يف أهــل القادســية بمثــل أمانتهــم وزهدهــم!؟(((.
تعويــ ً
ا عــى كل مــا تقــدم هــل يمكننــا طــرح نظريــة التحــول إىل اإليــان

جانب ـ ًا ،واحلديــث بواقعيــة أكثــر عــن صفقــة سياســية اقتصاديــة مــع هــذا الزعيــم
املتمــرد هيأهــا واقــع الفتوحــات اجلديــد ،بعــد توســع رقعــة الدولــة وهيمنتهــا عــى

جممــل مناطــق شــبه اجلزيــرة كأمــر واقــع ال مفــر منــه ،واجتــذاب قوافــل جديــدة
مــن القبائــل املنضويــة حتــت رايــة الفتــوح الواعــدة باملغانــم واملكاســب ،وحتــول
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أســس التعاقــد بينهــا وبــن الدولــة مــن رشط اخلضــوع لإلســام إىل اخلضــوع إىل
الســلطة السياســية للدولــة؟ ،فقــد كان اإلســام حينهــا أداة لتوحيــد الفاحتــن أكثــر

منــه دعــوة ألهــل البــاد املفتوحــة العتنــاق اإلســام(((وكانت أيديولوجيــا اجلهــاد
غامضــة بنحــو مــا فهــي تســعى لبســط هيمنــة اإلســام وإقامــة ســلطان اهلل دون

أن متتلــك توجه ـ ًا رســالي ًا ،فعــى مســتوى املحــارب العــادي كان حيارب(لتكــون
يــد اهلل هــي العليا)ولكــي يكــون العــامل خاضعـ ًا هلل ،ومل يكــن حيــارب ،بالــرورة،

ليجــر اآلخريــن إىل عقيدتــه((( ،وكان اندفــاع املقاتلــن أشــبه يشء بــاآلالت احلربيــة
املربجمــة ،ولعــل يف املجــازر والترصفــات الوحشــية واملشــينة -ســيام مــن القائــد

األعــى واألول للجيــش خالــد بــن الوليــد -التــي رافقــت تلــك الفتــوح خــر دليــل

عىل ذلــك(((.

((( الطربي :تاريخ128/3 ،؛ ابن اجلوزي :املنتظم.209/4 ،
((( أنتوين نتنج :العرب انتصاراهتم وأجمادهم.41 ،

((( هشام جعيط :الفتنة :جدلية الدين والسياسة.43 ،

((( مثــال مــا ارتكبــه خالــد بــن الوليــد بحــق مالــك بــن نويــرة الريبوعــي وقومــه وزوجتــه .ينظــر.

البــاذري :فتــوح البلــدان118-117/1 ،؛ أبــو الفــداء :املختــر يف تاريــخ البــر-157/1 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

لعــل العــودة ألجــواء تشــكل االجتــاع الســيايس بعــد مرحلــة النبــوة تــي هبذه

احلقيقــة ،فبعــد أن أســقط مــا يف أيــدي األنصــار بإحيــاء وتعميــق اخلــاف املزمــن

بــن األوس واخلــزرج ،واحليلولــة دون عقــد إمــارة جبهــة األنصــار لســعد بــن
عبــادة اخلزرجــي ،الــذي بــا شــك مــا كان ناظــر ًا النتخــاب رئيــس لــكل اجلامعــة

اإلســامية إنــا كان يتوخــى حتــايش هيمنــة قريــش املتزايــدة منــذ فتــح مكــة والتــي
ارتضوهــا عــى مضــض وألجــل النبي(صــى اهلل عليــه وآله)واالجتامع اإلســامي،

ســيام وإهنــم بــدأوا يشــعرون بثقل جبهــة املهاجرين والتــي كان النبي(صــى اهلل عليه

وآله)قــد استشــعرها ســلفا يف أيــام مرضــه فقــال :يــا معــر املهاجريــن ،اســتوصوا
باألنصــار خــرا ،فــإن النــاس يزيــدون واألنصــار عــى هيئتهــا ال تزيــد ،وإهنــم كانــوا
 .158وال يبعــد عــن ذلــك مــا روي يف إخضــاع بنــي حنيفــة ومســيلمة الكــذاب ،والعــدد اهلائــل
مــن القتــى يف مــا بــات يعــرف تأرخيي ـ ًا بـ(حديقــة املوت)وانرصافــه مــع كثــرة مــن قتــل حينهــا

للتــزوج بابنــة أحــد زعــاء بنــي حنيفــة ،حتــى وبخــه أبــو بكر(إنــك لفــارغ تنكــح النســاء وبفنــاء
بيتــك دم ألــف ومائتــي رجــل مــن املســلمني مل جيفــف بعــد) .الطــري :تاريــخ519-511 /2 ،؛

ابــن اجلــوزي :املنتظــم .83-80/4 ،وينظــر البــاذري :فتــوح البلــدان.112-106/1 ،
وروي عنــه أنــه أقســم إن فتــح منطقــة أليــس ومنحــه اهلل أكتافهــم أال يســتبقي منهــم أحــدا

قــدر عليــه ،حتــى جيــري هنرهــم بدمائهــم .وفعـ ً
ا هــزم أولئــك األعاجــم ،وهربــوا أمــام جيــش
اخلالفــة .فأمــر خالــد مناديــه فنــادى :األرس األرس .فأقبلــت اخليــول هبــم أفواجــا مســتأرسين

يســاقون ســوقا ،وقــد وكل هبــم رجــاال يرضبــون أعناقهــم يف النهــر ،ففعــل هبــم ذلــك ملــدة

يومــن ،حتــى قــال لــه القعقــاع :لــو أنــك قتلــت أهــل األرض مل جتــر دمائهــم .إن الدمــاء ال

تزيــد عــى أن ترقــرق فأرســل عليــه املــاء تــر يمينــك ،فحــول جمــرى النهــر فاختلــط بدمــاء القتــى

فســمي هنــر الــدم .الطــري :تاريــخ562-561/2 ،؛ ابــن كثــر :البدايــة والنهايــة-380/6 ،

 .381هــذا فضـ ً
ا عــن ترصفــه البــاذخ واملــرف باألمــوال املنهوبــة مــن أهــل البــاد املفتوحــة

وتوزيعهــا عــى املقربــن منــه ،فضـ ً
ا عــن عــدم اهتاممــه بأبســط احــكام اإلســام حتــى أنــه كان
يدهــن جســمه باخلمــر ويتدلــك بــه .الطــري :تاريــخ.167-166/3 ،
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عيبتــي التــي أويــت إليهــا ،فأحســنوا إىل حمســنهم وجتــاوزوا عــن مســيئهم((( .أمــا

وقــد رحــل النبي(صــى اهلل عليــه وآله)وحتــول األمــر إىل سياســة زمنيــة فقريــش

ليــس بأفضــل منهــم وال بأكثــر ســابقة وأثــر ًا يف اإلســام ،ســيام عشــائر قريــش
حديثــة اإلســام التــي قاتلوهــا يف بــدر وأحــد وغريهــا مــن املشــاهد والتــي مل حيســن

اســامها ،ولكــن جبهــة األنصــار املطالبــة باســرداد ســيادهتا عــى املدينــة مل تتأخــر

يف التصــدع أمــام اجلبهــة القرشــية وحججهــا بحــر اخلالفــة يف قريــش.

يــروى يف ذلــك إن عمــر بــن اخلطاب قــال :واهلل ال تــرىض العــرب أن يؤمروكم
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ونبيهــا مــن غريكــم ،ولكــن العــرب ال متتنــع أن تــوىل أمرهــا مــن كانــت النبــوة فيهــم

ووىل أمورهــم منهــم ،من ذا ينازعنا ســلطان حممــد وإمارته ونحن أولياؤه وعشــرته
إال مــدل بباطــل أو متجانــف الثــم أو متــورط يف هلكــة»((( .وقــال أبــو بكــر :نحــن

أول النــاس إســاما ،وأمســهم برســول اهلل رمحــا ،ولــن تديــن العــرب إال هلــذا

ـي مــن قريــش((( .وحقيقــة احلــال مل تتمتــع حجــة قريــش هــذه برشعيــة دينيــة،
احلـ ّ
فاخلالفــة هبــذا اللحــاظ وهبــذه احلجــة مــن حــق اإلمــام عيل(عليــه الســام)ولذلك

قــال األنصــار أو بعــض منهــم :ال نبايــع إال علي ـ ًا((( .وعندمــا احتــج عبــد الرمحــن
بــن عــوف عــى األنصــار بأهنــم ليــس فيهــم مــن هــو أفضــل من(عــي وأيب بكــر
وعمــر وأيب عبيدة)قــال لــه املنــذر بــن أرقــم :إن فيهــم -يعنــي املهاجرين-رجــا

((( ابن هشام :السرية النبوية.1065/4 ،
((( الطربي :تاريخ.457/2 ،

((( البالذري :أنساب األرشاف.582/1 ،

((( الطــري :تاريــخ443/2 ،؛ ابــن األثــر :الكامــل325/2 ،؛ ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة،
.22/2

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

لــو طلــب هــذا األمــر مل ينازعــه فيــه أحــد ،يعنــي اإلمــام عيل(عليــه الســام)((( .أمــا
وقــد رفــض ممثلــو قريــش عقــد اخلالفــة لإلمــام عيل(عليــه السالم)فاملســألة إذن

كانــت بلحــاظ اإلمــارة السياســية فاألنصــار أوىل بمدينتهــم ،أو فليكــن منهــم أمــر
ومــن قريــش أمــر ،ولذلــك قــال احلبــاب بــن املنــذر :يــا معــر األنصــار املكــوا

عــى أيديكــم وال تســمعوا مقالــة هــذا وأصحابــه فيذهبــوا بنصيبكــم مــن هــذا
األمــر ،فــإن أبــوا عليكــم مــا ســألتموه فأجلوهــم عــن هــذه البــاد وتولــوا عليهــم
هــذه األمــور ،فأنتــم واهلل أحــق هبــذا األمــر منهــم فإنــه بأســيافكم دان هلــذا الديــن

مــن دان ممــن مل يكــن يديــن ،أمــا واهلل لئــن شــئتم لنعيدهنــا جذعــة(((.

كان فريــق قريــش يعلــم إن العالقــة بــن األوس واخلــزرج هشــة إىل حــد

بعيــد ،وحتمــل يف تضاعيفهــا بنيــة قابلــة لالشــتعال وإن أي طــارئ فــردي يمكنــه
أن يشــعلها فالبنــى والــروح القبليــة ظلــت ثاويــة يف النفــوس وإنــا كان حيجبهــا

شــخص النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ولذلــك مل يرحــب األوس بتــويل اخلــزرج
االمــارة عليهــم فســارع أســيد بــن خضــر زعيــم األوس ملبايعــة أيب بكــر وقــال:

واهلل لئــن وليتهــا اخلــزرج عليكــم مــرة ال زالــت هلــم عليكــم بذلــك الفضيلــة ،وال
جعلــوا لكــم معهــم فيهــا نصيبــا أبــدا فقومــوا فبايعــوا أبــا بكــر .وكان ُ
احلبــاب بــن
املنــذر قــد قــال لبشــر بــن ســعيد األويس ملســارعته لبيعــة أيب بكــر :عققــت عقــاق

ـت عــى ابــن عمــك االمــارة((( .وقــد رفــض
مــا أحوجــك إىل مــا صنعــت؟ ،أنفسـ َ
((( اليعقويب :تاريخ123/2 ،؛ ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.20-19/6 ،

((( ابــن قتيبــة :اإلمامــة والسياســة15/1 ،؛ الطــري :تاريــخ458/2 ،؛ ابــن األثــر :الكامــل،
330/2؛ النويــري :هنايــة اإلرب.35-34/19 ،

((( الطربي :تاريخ.459-458/2 ،
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ســعد بــن عبــادة اخلزرجــي املريــض واملســتلقي عــى الفــراش مبايعــة أيب بكــر

رفض ـ ًا قاطع ـ ًا فهــدده عمــر بالقتــل فتصــدى لــه ولــده قيــس وأخــذ بلحيــة عمــر

وقــال :واهلل لــو حصصــت منــه شــعرة مــا رجعــت وىف فيــك واضحــة ،..وقــال
ســعد أمــا واهلل لــو أن يب قــوة مــا أقــوى عــى النهــوض لســمعت منــي يف أقطارهــا

وســككها زئــرا حيجــرك وأصحابــك ،أمــا واهلل إذا ألحلقنــك بقــوم كنــت فيهــم
تابعــا غــر متبــوع ،امحلــوين مــن هــذا املــكان فحملــوه إىل داره ،وتــرك أيامــا ثــم
بعــث إليــه أبــو بكــر ليبايــع بعــد أن بايــع النــاس وبايــع قومــك فقــال :أمــا واهلل حتــى
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أرميكــم بــا يف كنانتــي مــن نبــل وأخضــب ســنان رحمــي ،وأرضبكــم بســيفي مــا
ملكتــه يــدي ،وأقاتلكــم بأهــل بيتــي ومــن أطاعنــي مــن قومــي فــا أفعــل ،وأيــم
اهلل لــو أن اجلــن اجتمعــت لكــم مــع االنــس مــا بايعتكــم حتــى أعــرض عــى ربــى

وأعلــم مــا حســايب((( .وقــد جــرى تصفيــة ســعد بــن عبــادة الحقـ ًا يف الشــام ،فقــد
أرســل إليــه عمــر بــن اخلطــاب أحــد األشــخاص ليأخــذ البيعــة منــه ،وملــا كــرر

رفضــه رمــاه بســهم فقتلــه ،وألقيــت تبعــات مقتلــه عــى اجلــن ووضــع يف ذللــك
بيتــن مــن الشــعر مهــا:

قتلنا سيد اخلزرج سعد بن عباده

رميناه بسهمني فلم ختط فؤاده(((.

جيــب أن نتذكــر هنــا أن العامــل األبــرز يف حســم بيعــة أيب بكــر هــو تدخــل

قبيلــة أســلم القاطنــة غــريب املدينــة((( ،فقــد روي إن ســكك املدينــة كانــت تغــص
((( الطربي :تاريخ459/2 ،؛ ابن األثري :الكامل.331-330/2

((( البــاذري :أنســاب األرشاف589 ،250/1 ،؛ ابــن كثــر :البدايــة والنهايــة40/7 ،؛ الســيوطي:
املحــارضات واملحــاورات75 ،؛ ابــن العــاد احلنبــي :شــذرات الذهــب.28/1 ،

((( مونتغمري وات :حممد يف املدينة.123 ،120 ،
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ثــم كان هنــاك ضغــط عســكري وفــرض للبيعــة
بأفــراد تلــك القبيلــة ومــن ّ

بالقــوة((( ،و لذلــك قــال عمــر :مــا هــو إال أن رأيــت أســلم فأيقنــت بالنــر(((.
وروى اجلوهري(ت323هـــ) :إن أصحــاب الســقيفة كانــوا ال يمــرون بأحــد إال

خبطــوه ،وقدمــوه فمــدوا يــده فمســحوها عــى يــد أيب بكــر يبايعــه ،شــاء ذلــك أو

أبــى((( .ومــع مــا ُيرجــح مــن أن هنــاك ثمــة اتفــاق مســبق مــع هــذه القبيلــة ،فتلــك

البيعــة ال تبعــد عــن كوهنــا جمــرد مغالبــة سياســية .وجيــدر االنتبــاه هنــا إىل إن قبيلــة
أســلم ســبق وأن مارســت دور ًا انتهازي ـ ًا ،فعــى الرغــم مــن وجــود االتفــاق بينهــا

وبــن النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) واعرتافهــا بالطاعــة لــه إال أهنــا كانــت حتافــظ

بــذات الوقــت عــى عالقــات الصداقــة وربــا املصالــح بينهــا وبــن قريــش ،ولذلــك

أحجمــت عــن املشــاركة يف احلــج يف الســنة السادســة للهجــرة ،إذ إهنــا آثــرت عــدم
االصطــدام مــع قريــش ،عــى الرغــم مــن وضــوح مقصــد النبي(صــى اهلل عليــه
وآله)بــأداء احلــج وعــدم وجــود أي نيــة صداميــة ،إال إن قبيلــة أســلم كانــت حتتمــل

ذلــك ســلف ًا فآثــرت عــدم اخلــروج ،ولكنهــا باملقابــل عرضــت املشــاركة بفتــح
خيــر ويبــدو إهنــا مــن القبائــل التــي وســمت بالنفــاق((( .ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن

خــاف الســقيفة حســم بفــرض األمــر الواقــع ال بالــرايض وال باالختيــار الطوعــي
واحلــر ،وإذن فقــد جــرى تأســيس أول ســلطة سياســية يف إســام مــا بعــد النبــوة
دون شــورى تؤســس هلــا رشعيتهــا ،ودون االلتفــات احلقيقــي ملعيــار القرشــية

((( ينظر .جعيط :الفتنة..36 ،

((( الطربي :تاريخ.459-458/2 ،

((( السقيفة وفدك49-48 ،؛ ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.219/1 ،
((( زهري هواري :املعارضة والسلطة يف اإلسالم.92-91 ،
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املتــذرع هبــا يف الســقيفة(((.
صفــوة القــول ،إذا كان االجتــاع الســيايس ملرحلــة مــا بعــد النبــوة قــد

جــرى عــى هــذا النحــو يف عاصمــة الدولــة اإلســامية وجمتمــع الصحابــة ومهــد
اإلســام ،بــل إن ذلــك العنــف شــمل بيــت النبي(صــى اهلل عليــه وآله)وأهــل بيتــه
وانتهــاك حرمتــه وإحراقــه بالنــار((( .وقــد تنــدم أبــو بكــر يف آخــر حلظــات حياتــه

عــى هــذا التــرف األهــوج فقــال :وددت أنــى مل أكــن كشــفت بيــت فاطمــة
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وتركتــه وأن أغلــق عــى حــرب((( .فهــل يفســح هــذا أو يؤســس ملــا يتبنــاه البحــث

مــن إن حــركات املتنبئــن وجــل األخبــار الــواردة عنهــم إنــا هــي صــور مكونــة
ال كائنــة؟ ،بمعنــى أهنــا كانــت جمــرد حــركات معارضــة حلكــم ســيايس وضعــي

تقمــص لبــوس الديــن ليواصــل ممارســة فــرض الســلطة املاليــة عليهــم ،فجــرى

قمعهــم بقســوة بدويــة مل يعهــد هلــا نظــر مــن قبــل ،وملــا مل يكــن هنــاك بــدٌ مــن وســم
هــذا الفعــل بســمة الديــن ومحايــة الرشيعــة لتربيــر اجتهــاد اخلليفــة واحلفــاظ عــى

الســمة الدينيــة املدعــاة لســلطتهُ ،ســلك الطريــق األقــر لذلــك عــر إظهــار تلــك
احلــركات عــى أهنــا حــركات ارتــداد و تنبــؤ حماكيــة للنبــوة ،كانــت غايتهــا تشــويه

((( ينظر .عبد اإلله بلقزيز :تكوين املجال السيايس اإلسالمي.53-52 ،

((( ينظــر ابــن قتيبــة :اإلمامــة والسياســة30/1 ،؛ ابــن أيب شــيبة :املصنــف527/8 ،؛ ابــن عبــد ربــه
األندلــي :العقــد الفريــد.13/5 ،

((( اليعقــويب :تاريــخ137/2 ،؛ الطــري :تاريــخ430/3 ،؛ ابــن عبــد ربــة :العقــد الفريــد21/5 ،؛
الطــراين :املعجــم الكبــر62/1 ،؛ ابــن عســاكر :تاريــخ مدينــة دمشــق422-418/30 ،؛ ابــن
أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة48-47/2 ،؛ الذهبــي :ميــزان االعتــدال109/3 ،؛ تاريــخ

اإلســام118/3 ،؛ اهليثمــي جممــع الزوائــد203-202/5 ،؛ املتقــي اهلنــدي :كنــز العــال،

.632-631/5
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الديــن والرشيعــة ،ولتبــدو كذلــك فع ـ ً
ا جــرى وضــع بعــض املقاطــع الســجعية

عــى ألســنة أبــرز زعامئهــا.

إىل هــذا احلــد هــل يمكــن هلــذا الطــرح أن يــرز اختيــارات فكريــة مغايــرة

تــم جتاوزهــا رسيعــ ًا أو حجبهــا يف شــبكة الدراســات الســابقة عــى مــا امتــازت
بــه مــن حــذق وجديــة بحثيــة مثــل( :كتــاب الفتنــة :جدليــة الديــن و السياســة يف
اإلســام املبكــر للمفكــر التونــي هشــام جعيــط ،وكتــاب تكويــن املجال الســيايس

اإلســامي -النبــوة والسياســة للمفكــر املغــريب عبــد اإللــه بلقزيــز وكتــاب

املعارضــة والســلطة يف اإلســام -بحــث يف اإلشــكالية الفكريــة واالجتامعيــة 121
للباحــث اللبنــاين زهــر هــواري).

احملور الثاني :يف معوقات النشأة املستأنفة:
مل يكــن مــا جــرى يف اجتــاع الســقيفة ناظــر ًا للتاميــز بــن اإلمــام عيل(عليــه

الســام)وأيب بكــر أو غــره بقــدر مــا كان متعلقــ ًا بتفاضــل فئتــي املهاجريــن
واألنصــار ،إذ كانــت حجــج فريــق املهاجريــن تركــز عــى عنــوان القرشــية ،ولعــل

يف عبــارة عمــر بــن اخلطــاب البــن عبــاس مــا فتــح مســامات هــذه احلقيقــة يف وقــت
الحــق :يــا ابــن عبــاس أتــدري مــا منــع قومكــم منكــم بعــد حممــد؟ ،كرهــوا أن

جيمعــوا لكــم النبــوة واخلالفــة ،فتبجحــوا عــى قومكــم بجحــا بجحــا فاختــارت

قريــش ألنفســها فأصابــت ووفقــت(((.

قطعـ ًا مل يكــن أبــو بكــر وعمــر وعبــد الرمحــن بــن عــوف يمثلــون أنفســهم بقــدر
((( الطربي :تاريخ.289/3 ،
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مــا كانــوا يمثلــون قريــش ،وإذن هــل يمكــن احلديــث عــن إهنــم مل يكونــوا هــم
فقــط مــن حــر ذلــك االجتــاع مــن جانــب املهاجريــن؟ .ويبــدو مــن الراجــح إن
التحضــرات هلــذه اخلطــوة قــد ســبقت وقوعهــا ،أو اهنا-وعــى أقــل الفــروض-

قــد اســتغلت األيــام الثالثــة التــي انشــغل هبــا بنــي هاشــم بوفــاة النبي(صــى اهلل
عليــه وآله)ودفنــه((( لعقــد االتفاقــات والصفقــات ســواء القبائــل األخــرى -أســلم

مث ـاً -أو مــع شــخصيات املعارضــة البــارزة.

لعــل ممــا يؤكــد البعد(القبيل-القريش)خلالفــة أيب بكــر إن قريــش مكــة كانــوا
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يرتقبــون مــا يفــر عنــه املخــاض العســر لتلــك األيــام الثــاث ،فقــد ورد إنــه

ملــا مــات النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه)كان أكثــر أهــل مكــة مهــوا بالرجــوع عــن
االســام ،حتــى خافهــم عتــاب بــن أســيد فتــوارى فقــام ســهيل بــن عمــرو -وهــو

مــن زعــاء قريــش وقــد تــوىل متثيلهــا يف صلــح احلديبيــة -وقــال :إن ذلــك مل يــزد
االســام إال قــوة ،فمــن رابنــا رضبنــا عنقــه ،فرتاجــع النــاس وكفــوا عــا مهــوا بــه(((.

وســنلحظ ســهيل بــن عمــرو بعــد قليــل يف املدينــة -مــع عكرمــة بــن أيب جهــل وأيب

ســفيان وغريهــم -وهــو مــن أشــد املتحمســن إلمضــاء بيعــة أيب بكــر ومعارضــة
موقــف األنصــار يف العــدول بالبيعــة لإلمــام عيل(عليــه الســام)بل إنــه أشــار

بفــرض البيعــة بالقــوة ومقاتلــة األنصــار ،فســاجلهم األنصــار واهتموهــم باالنقيــاد
للمصلحــة املاديــة والبعــد عــن الديــن(((.

((( تــويف النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) يــوم اإلثنــن ودفــن يــوم األربعــاء ليـ ًـا .ينظــر .ابــن هشــام:
الســرة النبويــة1077/4 ،؛ 1082؛ ابــن ســعد :الطبقــات274-273/2 ،؛ الســيوطي :تنويــر

احلوالــك.238 ،

((( ابن هشام :السرية النبوية.1079/4 ،

((( ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.25-23/6 ،
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زد عــى ذلــك إن هنــاك حتالفــات واتفاقــات أخــرى قــد جــرى إبرامهــا

لتمريــر بيعــة أيب بكــر ،فقــد أكــد املؤرخــون عــى انــه اســتامل أيب ســفيان الــذي كان
ينــادي :إين ألرى عجاجــة ال يطفئهــا إال دم ،يــا آل عبــد منــاف فيــا أبــو بكــر مــن

أموركــم! ،أيــن املســتضعفان أيــن األذالن عــي والعبــاس ،أبــا حســن ابســط يــدك
حتــى أبايعــك ،..مالنــا وأليب فصيــل ،إنــا هــي بنــو عبــد منــاف ،فقيــل لــه :إنــه قــد
وىل ابنــك فقــال :لقــد وصلتــه رحــم((( .كــا اشــرى والئــه الســيايس بــأن أعطــاه

أمــوال الصدقــات فــريض عنــه وبايعــه((( .وجيــب أن ال تفهــم معارضــة أبــو ســفيان
هنــا عــى أهنــا انحيــاز جلبهــة اإلمــام عــي (عليــه الســام)أو بنــي عبــد منــاف عمومـ ًا

أو حتــى حماولــة خللــط األوراق وخلــق الفتنــة ،إنــا هــي حماولــة لزعزعــة موقف أيب
بكــر والضغــط عليــه للحصــول عــى الثمــن األغــى أو أكــر قــدر ممكــن مــن الفائدة
مقابــل ضــان والئــه للســلطة اجلديــدة ،مــع علمــه املســبق باســتحالة وصــول أي
مــن بنــي أميــة هلــذا املنصــب بســبب موقفهــم مــن اإلســام.

كــا حــاول أبــو بكــر اســتاملة العبــاس بــن عبــد املطلــب فقــد ورد إن عمــر بــن

اخلطــاب وأيب عبيــدة بــن اجلــراح واملغــرة بــن شــعبة ،قالــوا لــه بعــد أن استشــارهم

حــول معارضــة بنــي هاشــم :الــرأي أن تلقــى العبــاس بــن عبــد املطلــب ،فتجعــل له

يف هــذا األمــر نصيبــا يكــون لــه ولعقبــه مــن بعــده ،فتقطعــون بــه ناحيــة عــي بــن أيب

طالــب حجــة لــك عــى عــي((( .هــذا فضـ ًـا عــن أنــه بمجــرد مبايعتــه بــارش بتوزيــع
األمــوال بــن أهــل املدينــة ،وقــد عــدت إحــدى عجائــز بنــي النجــار ذلــك حماولــة

((( الطربي :تاريخ.499/2 ،

((( ينظر .الطربي :تاريخ .449/2 ،ابن عبد ربه األندليس :العقد الفريد.11/5 ،
((( اليعقويب :تاريخ..124/2 ،
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لكســب التأييــد ،و رشــوة لــراء البيعــة والرضــا هبــا(((.
وعنــد النظــر لتشــكيلة حكومــة أيب بكــر والقيــادة العســكرية التــي اســتعان

هبــا يف قمــع جيــوب املعارضــة ال نجــد بــن الـ(11لواء)التــي عقدهــا لتلــك املهمــة
شــخص ًا مــن الصحابــة األوائــل أو مــن بنــي هاشــم أو مــن األنصــار! ،فهــي تقتــر
عــى قريــش وخصوصـ ًا متأخــري اإلســام منهــم((( .وجيــدر أن نلحــظ هنــا مســألة
أخــرى وهــي إن دعــم قريــش أليب بكــر و باملقابــل اعتــاده عليهــا ،ربــا كان ينطلــق
مــن تفضيلهــا أن يــي اخلالفــة شــخص تســتطيع فــرض إرادهتــا عليــه ،ويكــون
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بالســليقة مراعي ـ ًا للقيمــة االجتامعيــة ألرشاف مكــة ،نســتدل لذلــك بموقفــه مــن
بــال وصهيــب وســلامن عندمــا مــر هبــم أبــو ســفيان فقالــوا :مــا أخــذت ســيوف

اهلل مــن عنــق عــدو اهلل مأخذهــا بعــد ،فقــال أبــو بكــر :أتقولــون هــذا لشــيخ قريــش
و ســيدها! ،فأخــر النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) بذلــك فأمــره أن يعتــذر هلــم(((.
وقــول أيب قحافــة« :يــا عتيــق هــؤالء املــأ فأحســن صحبتهــم»((( ،وكان وبخــه
حــن ســمعه مــرة أيــام خالفتــه يعلــو صوتــه عــى صــوت أيب ســفيان((( ،وكذلــك
احجامــه عــن معاقبــة خالــد بــن الوليــد رغــم إحلــاح صديقــه املقــرب عمــر(((.

((( البالذري :أنساب األرشاف.580/1 ،
((( الطربي :تاريخ617/2 ،؛ .480

((( البالذري :أنساب األرشاف.489-488/1 ،

((( ابــن ســعد :الطبقــات187/3 ،؛ ابــن عســاكر :تاريــخ مدينــة دمشــق324/30 ،؛ ابــن اجلــوزي:
املنتظــم.111/4 ،

((( املسعودي :مروج الذهب.299/2 ،

((( ينظــر .خليفــة بــن خيــاط :تاريــخ خليفــة68-67 ،؛ الطــري :تاريــخ503-502/2 ،؛ ابــن
عســاكر :تاريــخ مدينــة دمشــق256/16 ،؛ ابــن األثــر :أســد الغابــة297-296/4 ،؛ الكامــل

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

عــى هــذا النحــو ومــع مواصلــة الضغــط والغلبــة التــي ألفهــا فريــق املهاجريــن

يف املدينــة ســيام بعــد توافــد القبائل(مزينــة /جهينة/أشجع/أســلم/غفار)نحوها

لتحظــى بــرف اهلجــرة((( جــرى عــزل بنــي هاشــم ومؤيدهيــم القالئــل مــن
األنصــار إذ ال يــكاد يــرد مــن أســاء األنصــار الذيــن ختلفــوا عــن بيعــة أيب بكــر
وانحــازوا إىل اإلمــام عيل(عليــه السالم)ســوى الــراء بــن عــازب و أيب بــن

كعــب((( .وشــيئ ًا فشــيئ ًا أصبــح صــوت املعارضــة ذا طابــع فــردي وهامــي إذ مل

جيــد ســعد بــن عبــادة ،وهــو ســيد اخلــزرج يف مدينتــه وقومــه وعشــرته مــا يعــزز

موقفــه ،فآثــر اخلــروج إىل الشــام ،ربــا لينــأى بنفســه عــن االنتقــام الــذي بــدأ يطــال
ال املعارضــة يف املدينــة وحدهــا بــل كامــل املحيــط واملجــال احلجــازي! .ومــع ذلك
مل يســلم مــن رغبــة االنتقــام التــي متلكــت عمــر بــن اخلطــاب فبعــث إليــه مــن قتلــه

هنــاك يف مقتبــل خالفتــه((( ،ومل يثــر قتلــه أيــة ردة فعــل تذكــر ،كــا تــوارت أيض ـ ًا

شــخصية احلبــاب بــن املنــذر وخبــى بريقهــا.

إذن فعبــارة عمــر بــن اخلطــاب حــول اختيــار قريــش ألنفســها حتيل هلــذه اجلبهة

املتصلبــة واملســتمرة بالتصلــب التــي واجههــا اإلمــام عيل(عليــه الســام) ،ومــا
خلفــه هــذا االجتــاع الســيايس مــن هيمنــة عــى جممــل الــدور الســيايس ملرحلــة مــا
يف التاريــخ359-358/2 ،؛ الذهبــي :تاريــخ اإلســام37- 36/3 ،؛ أبــو الفــداء :املختــر،

.158-157/1

((( هواري :املعارضة والسلطة يف اإلسالم.91 ،

((( اليعقويب :تاريخ124/2 ،؛ أبو الفداء :املخترص.156/1 ،

((( البــاذري :أنســاب األرشاف589 ،250/1 ،؛ ابــن كثــر :البدايــة والنهايــة40/7 ،؛ الســيوطي:
املحــارضات واملحــاورات75 ،؛ ابــن العــاد احلنبــي :شــذرات الذهــب.28/1 ،
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بعــد النبــوة ،ســيام وإنــه مســتمر بالنمــو والتزايــد بانضــام شــعوب مناطــق الفتــح،
واالنتقــال مــن املحيــط احلجــازي إىل التمــدد عــى حســاب مناطــق النفــوذ الفــاريس
والبيزنطــي وغريهــا ،طمع ـ ًا بــا تقدمــه مناطــق الفتــح مــن غنائــم وثــروات كبــرة

تعــوض وتفــوق ورادات التجــارة العربيــة التــي كانــت جتــوب اجلزيــرة العربيــة
طــوالً وعرض ـ ًا(((.

وقــد اســتمرت احلــال يف خالفــة عمــر عــى ذات الوتــرة املتصاعــدة يف تدعيــم

هــذه اجلبهــة ،مــع فــارق اآلثــار الســيئة للسياســة التــي اتبعهــا يف العطــاء وتقســيم
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طبقــات املجتمــع وخلــق اهلــوة الواســعة بــن أفــراده ،وإذا كان عمــر قــد أراد بذلــك
– فيــا أراد -التخلــص مــن هيمنــة قريــش بعدهــا متأخــرة يف اإلســام وســتقع يف
ـم الســلم االجتامعــي ،فإهنــا لــن تكــون كذلــك قياس ـ ًا
آخــر ســلم العطــاء ومــن ثـ ّ

باملنضمــن اجلــدد لإلســام واملــوايل واحليــف الكبــر الــذي وقــع عليهــم ،ولعــل

فيهــم مــن هــو أشــد اخالصــ ًا لقضيــة اإلســام ممــن تقدمهــم ،وباملقابــل فإنــه

تغــاىض عــن دولــة معاويــة املتناميــة يف الشــام حتــى كان يلقبــه بكــرى العــرب(((.
وكانــت الطامــة الكــرى يف عهــد عثامن-مرشــح قريــش لضعفــه وســهولة التحكــم

بــه -إذ حتولــت مناطــق الفتــوح إلقطاعيــات قرشــية((( ،كــا كان هلــا النصيــب
األوفــر مــن تكــدس الثــروات والغنائــم التــي زادت مــن شــهية سياســة الفتــح(((.

((( ينظر .جعيط :الفتنة.43 ،

((( البــاذري :أنســاب األرشاف147/5 ،؛ ابــن عبــد الــر :االســتيعاب1417/3 ،؛ تاريــخ مدينــة
دمشــق.115-112/59 ،

((( ينظر .البالذري :أنساب األرشاف433/5 ،؛ الطربي :تاريخ.365/3 ،
((( ينظر .جعيط :الفتنة.63-61 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

عــى إن سياســة الفتــح مل حتــرم الغطــاء الدينــي والترشيعــي بعدهــا غنيمــة املســلمني
وفيئهــم املتــأيت ممــا افــاءه اهلل عليهــم نتيجــة لتفانيهــم يف اجلهــاد يف ســبيله وإعــاء راية
التوحيــد ونــر اإلســام ،..وكان هــذا الوجــه القبيــح للديــن واحلــرب واالجتــاع
ينتظــم حتــت قاعــدة االمجــاع املقــدس ومبــدأ عصمــة األمــة(((.

وهكــذا خلقــت العقــود الثالثــة الالحقــة لوفــاة النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه)

جمتمع ـ ًا مغايــر ًا متام ـ ًا ،وإســام ًا أكثــر تغايــر ًا عــن إســام الرســالة و النبــوة وقــد
وجــد اإلمام(عليــه السالم)نفســه مرغــ ًا عــى مواجهــة هــذا املجتمــع وجماهبــة

ذلــك اإلســام فقتلــة عثــان مل يكونــوا يمتلكــون مــروع ســيايس بديــل ،بــل 127

بــدو مربكــن أمــام املــأزق الــذي خلفتــه حركتهــم ،ومفتقديــن لرؤيــة واضحــة

خترجهــم منــه بالرسعــة املطلوبــة((( ،فرتكــوا األمــر ألهــل املدينــة » :أنتــم أهــل

الشــورى وأنتــم تعقــدون اإلمامــة ،وأمركــم عابــر عــى األمــة فانظــروا رجــا
تنصبونــه ونحــن لكــم تبــع»((( .ومل يبــادر أحــد الخــراق هيبــة وجــال املوقــف،

وبالســليقة توجهــت األنظــار نحــو اإلمــام عيل(عليــه الســام) فــكان انتخابــه يعــر

عــن حركــة مجاهرييــة تتوخــى التغيــر وردم الفــراغ الســيايس الــذي خلفــه قتــل
((( ينظــر مثـ ًـا :الصنعــاين :املصنــف157/3 ،؛ ابــن أيب شــيبة :املصنــف227/7 ،؛ أمحــد بــن حنبــل:
املســند130/4 ،؛ 371-370/5؛ البخــاري :صحيــح105 ،78/8 ،؛ مســلم :صحيــح،

21/6؛ ابــن ماجــة :ســنن1322/2 ،؛ أبــو داود :ســنن390/2 ،؛ ابــن حبــان :صحيــح،
438/10؛ احلاكــم النيســابوري :املســتدرك .115/1 ،وعــن مفهــوم اجلامعــة والســلطة
التــي مارســها ينظــر كتــايب رضــوان الســيد(األمة واجلامعــة والســلطة) و (اجلامعــة واملجتمــع
والدولــة).

((( ينظر .جعيط :الفتنة.142-141 ،
((( الطربي :تاريخ..455/3 ،
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اخلليفــة ،ومل يســتطع اإلمــام (عليــه الســام) التخــي عــن حتمــل املســؤولية يف ذلــك

الوقــت العصيــب واالســتثنائي إلعــادة مجــع جســم األمــة املتناثــر ،وجتــاوز شــبح
املأســاة وحلظــة القلــق مــن رؤيــة كل يشء يتفــكك وينهــار((( ،وذلــك بعد أن ســجل
اعرتاضــه املبنــي عــى قــراءة للواقــع املشــبع باخلطــورة واملســؤولية يف آن ،وإدراكــه

عــدم توفــر القاعــدة اجلامهرييــة التــي يمكــن أن يرمــم هبــا وضــع اإلســام املتــآكل
فقــالَ :د ُعـ ِ
ـون وا ْلت َِم ُســوا َغـ ْ ِ
ون َأ ْمــر ًا َلــه ُو ُجــوه و َأ ْلـ َـو ٌ
ـريَ ،فإِ َّنــا ُم ْسـ َت ْقبِ ُل َ
انَ ،ل َت ُقــو ُم
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ـوبَ ،
ـت َع َل ْيــه ا ْل ُع ُقـ ُ
ـم
ـم َر ِك ْبـ ُ
ول َت ْث ُبـ ُ
َلــه ا ْل ُق ُلـ ُ
ـت بِ ُكـ ْ
ـول ،..و ا ْع َل ُمــوا َأ ِّن إِ ْن َأ َج ْب ُت ُكـ ْ
ِ
ـب ،وإِ ْن ت ََر ْكت ُُمـ ِ
ـب ا ْل َعاتِـ ِ
ـل و َع ْتـ ِ
ول ْ ُأ ْصـ ِغ إِ َل َقـ ْـو ِل ا ْل َق ِائـ ِ
ـمَ ،
ـم
ـون َف َأ َنــا ك ََأ َحد ُكـ ْ
َمــا َأ ْع َلـ ُ
و َأ َنــا َل ُكـ ْ ِ
ـم ِمنِّــي َأ ِمــر ًا»(((.
ـر َل ُكـ ْ
ـم َوزيــر ًا َخـ ْ ٌ
كان اإلمــام (عليــه الســام)يعلم إن وصولــه إىل الســلطة ســيجابه بالرفــض من

قبــل االجتــاع الســيايس القــريش ،فض ـ ً
ا عــن إن مرشوعــه االســتئنايف لإلســام

ســيتقاطع مــع اإلســام التارخيي-اخلــايف ،وقــد بــن هــذه احلقيقــة للمســلمني

ِ
ِ
ـم َقــدْ َعــا َد ْت ك ََه ْي َئتِ َهــا َيـ ْـو َم َب َعـ َ
الـ ِّـق
ـث اهلل نَبِ َّيــه ،وا َّلــذي َب َع َثــه بِ ْ َ
حينهــا فقــالَ ( :أ َل وإِ َّن َبل َّي َت ُكـ ْ
ِ
ُــم
َل ُت َب ْل َب ُلــ َّن َب ْل َب َلــ ًة و َل ُت َغ ْر َب ُلــ َّن َغ ْر َب َلــ ًة و َلت َُســا ُط َّن َس ْ
ــو َط ا ْلقــدْ ِرَ ،حتَّــى َي ُعــو َد َأ ْســ َف ُلك ُْم َأ ْع َلك ْ
ــر َّن َســ َّبا ُق َ
ُــم َأ ْســ َف َلك ُْم ،و َل َي ْســبِ َق َّن َســابِ ُق َ
ون كَانُــوا َســ َب ُقوا،
و َأ ْع َلك ْ
ــروا ،و َل ُي َق ِّ َ
ون كَانُــوا َق َّ ُ
ـت َو ْشـ َـم ًة َ
وهـ َـذا ا ْل َيـ ْـو ِم((( .وهــذا
ـت ِك ْذ َب ـ ًة ،و َل َقــدْ ُن ِّب ْئـ ُ
ول ك ََذ ْبـ ُ
واهلل َمــا َكت َْمـ ُ
ـت ِ َبـ َـذا ا َْل َقــا ِم َ

مــا حــدث فعـ ً
ا فأشــعلت بوجهــه حروب(اجلمل/صفني/النهــروان) وســنحاول

عــدم اخلــوض هبــذه املســاحة التارخييــة ألن أحــد ابحــاث امللــف قــد تكفــل هبــا
((( ينظر .جعيط :الفتنة.142-141 ،

((( الرشيف الريض :هنج البالغة .136 ،وسنشري إليه يف االستعامالت الالحقة بنهج البالغة.
((( هنج البالغة.57 ،
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مكتفــن باإلشــارة إىل إن الســبب الرئيــس هلــذه احلــروب هــو مــروع االســتئناف
الــذي متثلــه اإلمــام (عليــه الســام)حيث كانــت مــن أولياتــه تفتيــت اهليمنــة

القرشــية عــى إدارة الدولــة ،واالعتــاد عــى معيــار اإلخــاص لإلســام النقــي،

فــكان أن انحــازت قريــش لعائشــة ومــن ثــم ملعاويــة ،ومل حيــظ اإلمــام (عليــه
الســام)إال بتأييــد قســم مــن األنصــار وقلــة قليلــة مــن رجــاالت اجليــل الثــاين

لإلســام .كــا اضطــر اإلمــام (عليــه الســام) ملغــادرة املجــال احلجــازي بعــد أن
أفرغتــه الفتوحــات مــن طاقتــه البرشيــة واالقتصاديــة ،وبعــد تصــدع دوره املركــزي
وتراجعــه أمــام بــروز األمصــار (الشــام/الكوفة/البرصة/مرص) ،فقــد كــر عثامن

االنغــاق الــذي كان مفروض ـ ًا عــى الصحابــة ،وســمح هلــم باالنتقــال لألمصــار
اجلديــدة((( التــي منحتهــم فرصــة املتاجــرة وتنميــة الثــروات ورؤوس األمــوال

وبنــاء زعاماهتــم الشــخصية والسياســية ،فأصبحــت جمــاالً لقيــادة املعارضــة التــي

ســيصطدم هبــا مــروع اإلصــاح و االســتئناف الــذي كتــب لــه أن يواجــه حتدي ـ ًا
واســع ًا آخــر عــى مســتوى تغيــر الفامهــة اجلامهرييــة املنحرفــة منــذ وقــت طويــل

ولعــل اإلمام(عليــه السالم)يشــر لذلــك بقولــه» :وأيــم اهلل مــا اختلفــت أمــه قــط
بعــد نبيهــا إال ظهــر أهــل باطلهــا عــى أهــل حقهــا»((( .وهــذا مــا ســيتناوله البحــث

عــر املجــاالت التاليــة:

ً
أوال -اصطدام مشروع االستئناف بالقاعدة القرشية -العربية:

إذا مــا جتاوزنــا األســباب الظاهريــة املتعلقــة باحلفــاظ عــى املكاســب املاديــة
((( ينظــر .جعيــط :الفتنــة65-61 ،؛ ابراهيــم بيضــون :اإلمــام عــي يف رؤيــة النهــج وروايــة التاريــخ،
.66-65

((( ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.181/5 ،

129

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

التــي حتصلــت عليهــا الزعامــات القرشــية والطبقــة املقربــة من الســلطة مــن أرشاف
العــرب خــال املرحلــة الســابقة ،والتــي أعلــن الربنامــج اإلصالحــي لإلمام(عليــه

الســام)عن هتديدهــا بشــكل مبــارش عــر ارجاعهــا خلزينــة الدولــة((( ،فــإن املســألة

تبــدو أعمــق مــن ذلــك بكثــر ،فهــي مــن طــرف آخــر تتخــوف شــخصية اإلمــام
(عليــه الســام)القوية التــي ال تقيــم هلــا أي اعتبــار إال بمقــدار والئهــا لإلســام،
ويبــدو إن مســألة متيــز قريــش وأرشاف العــرب مل تكــن قــارة يف أذهاهنــم فقــط ،إنــا

كانــت مرتســخة يف ذهــن الفامهــة اجلامهرييــة عموم ـ ًا بــا فيهــم بعــض أصحــاب
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اإلمام(عليــه الســام)! ،إذ قالــوا لــه» :يــا أمــر املؤمنــن :أعــط هــذه األمــوال،
وفضــل هــؤالء األرشاف مــن العــرب وقريــش عــى املــوايل والعجــم ،واســتمل مــن

ختــاف خالفــه مــن النــاس وفــراره .فقــال :أتأمروننــي أن أطلــب النــر باجلــور،
ال واهلل ال أفعــل مــا طلعــت شــمس ،ومــا الح يف الســاء نجــم ،واهلل لــو كان املــال

يل لواســيت بينهــم فكيــف وإنــا هــي أمواهلــم((( .وقــال يف موضــع آخــر :أال وإن

إعطــاء املــال يف غــر حقــه تبذيــر وإرساف ،وهــو يرفــع صاحبــه يف الدنيــا ،و يضعــه

يف اآلخــرة ويكرمــه يف النــاس وهيينــه عنــد اهلل»((( وهــذه اهلاجــس ينطلــق ممــا ألفــه
العــرب منــذ أيــام جاهليتهــم حيــث كان ســيد القبيلــة يتمتــع باحلصــة األكــر مــن
الغنيمــة:

لك املرباع مـــــــنها والصــــفايا
((( هنج البالغة.57 ،

((( ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.203/2 ،

((( ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة..109 /8 ،
((( ابن عبد الرب :االستيعاب.1210/3 ،

(((

وحكمك يف النشيطة والفضول

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

فــإذا مــا جتاوزنــا بنــي أميــة التــي انحــازت إىل الشــام حيــث دولــة معاويــة،

فــإن مطلــب طلحــة والزبــر كان أن حيتفــظ هلــا اإلمام(عليــه الســام)بقيمهام

االجتامعيــة املتقدمــة عــى مــن ســواهم ،وأن يرشكهــا يف تســيري شــؤون الدولــة،
وقــد عتبــا عليــه يف ذلــك فقــالَ » :ل َقــدْ َن َق ْم ُتـ َـا َي ِســر ًا و َأ ْر َج ْأ ُتَــا كَثِــر ًاَ ،أ َل ُ ْ
ـر ِان
تـ ِ َ
ِ
ش ٍء ك َ
اس ـت َْأ َث ْر ُت َع َل ْي ُكـ َـا بِــه؟،
َان َل ُكـ َـا فيــه َحـ ٌّـق َد َف ْع ُت ُكـ َـا َعنْــه؟َ ،أ ْم َأ ُّي َق ْس ـ ٍم ْ
َأ ُّي َ ْ
ــق ر َفعــه إِ َل َأحــدٌ ِمــن ا ُْلس ِ
ــت َعنْــه َأ ْم َج ِه ْلتُــه َأ ْم َأ ْخ َط ْ
ــأ ُت
ني َض ُع ْف ُ
ــل ِم َ
َّ َ
َأ ْم َأ ُّي َح ٍّ َ َ
َ ْ
َبا َبــه؟َ ،..ن َظـ ْـر ُت إِ َل ِك َتـ ِ
ال ْك ـ ِم بِــه َفا َّت َب ْع ُتــه ،و َمــا
ـاب اهلل و َمــا َو َضـ َ
ـع َلنَــا و َأ َم َر َنــا بِ ْ ُ
ُــا َ
َــج ِف َذلِ َ
ول
ــك إِ َل َر ْأ ِيك
ــم َأ ْحت ْ
َ
اســ َت َّن النَّبِ ُّي(صــى اهلل عليــه وآله) َفا ْقتَدَ ْيتُــهَ ،ف َل ْ
ْ
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ِ
َر ْأ ِي َغ ْ ِي ُكـ َـاَ ،
ني ،و َلـ ْـو
ـرك َُم وإِ ْخـ َـو ِان ِم ـ َن ا ُْل ْسـ ِـل ِم َ
ول َو َقـ َ
ـع ُح ْكـ ٌ
ـم َج ِه ْل ُتــه َف َأ ْستَشـ َ
ـب َعنْ ُكـ َـا َ
ك َ
َان َذلِـ َ
ول َعـ ْن َغ ْ ِي ُكـ َـاَ .أ َّمــا َمــا َذك َْر ُتَــا ِمـ ْن َأ ْمـ ِـر األُ ْسـ َـو ِةَ ،فــإِ َّن
ـك َل ْ َأ ْر َغـ ْ
ـم َأ َنــا فِيــه بِ َر ْأ ِيــيَ ،
َذلِـ َ
ول َولِي ُتــه َهـ ًـوى ِمنِّــيَ ،بـ ْـل َو َجــدْ ُت َأ َنــا و َأ ْن ُتـ َـا
ـك َأ ْمـ ٌـر َل ْ َأ ْح ُكـ ْ
ِ
َمــا َجــا َء بِــه َر ُسـ ُ
ـج إِ َل ْي ُكـ َـا فِيـ َـا
ـم َأ ْح َتـ ْ
ـول اهلل(صــى اهلل عليــه وآلــه) َقــدْ ُفـ ِـر َغ منْــهَ ،ف َلـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـس َل ُكـ َـا واهلل ِعنْـ ِـدي َ
ول لِ َغ ْ ِي ُكـ َـا
َقــدْ َفـ َـر َغ اهلل مـ ْن َق ْســمه و َأ ْمـ َـى فيــه ُحك َْمــهَ ،ف َل ْيـ َ
ِف َهـ َـذا ُع ْت َبــى»(((.
وهنــا يــرز ثقــل مــروع االســتئناف عــى هــذه النفــوس الطاحمــة التــي مل

تتخلــص مــن أنانيتهــا وأنفتهــا وشــعورها املتعــايل بــأن تتســاوى مــع مــن هــو
دوهنــا ،فهــي وإن كانــت قــد قضــت وطــر ًا طويــ ً
ا يف اإلســام فهــي ال تنفــك

تنظــر مــن زاويــة قريــش ومــن ســواها ،ومنظــار احلــر والعبــد والعــريب واملــوىل،

ســيام وإن هــذه النظــرة قــد رســخت يف العقــود الثالثــة املاضيــة و أصبحــت ال
((( هنج البالغة.322 ،
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تتقاطــع مــع الديــن الســيايس .وكذلــك احلــال بالنســبة للســيدة عائشــة فخالفــة
اإلمام(عليــه الســام)تعني جتريدهــا مــن كل النفــوذ الدينــي واالجتامعــي الــذي

كانــت تزاولــه يف عهــد اخللفــاء الســابقني ،ســيام وإهنــا قــد اســتقلت بالفتــوى يف
عهدهــم ،وكان كبــار الصحابــة يصــدرون عنهــا رأهيــا مســائل الديــن والرشيعــة،
فأصبحــت املصــدر األول لألحــكام الرشعيــة ،فبحســب الزهــري :لــو مجــع علــم

النــاس كلهــم لرجحهــم علــم عائشــة ،وهــي بحســب هشــام بــن عــروة بــن الزبــر:

أعلــم مــن رأى باحلــال واحلــرام والعلــم والشــعر والطــب ،واألقــوال يف مرجعيتهــا
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الدينيــة والعلميــة ومــا متتعــت بــه مــن تقديــم وتقديــر عنــد اخللفــاء كثــرة جــد ًا(((،

وإهنــا كانــت تســتدرك عــى الصحابــة وقــد ألــف يف ذلــك الســيوطي وغــره .
(((

فــكان مــن الصعــب عــى عائشــة أن تفقــد كل هــذا اجلــاه واملكانــة ،ولعــل الفتنــة

التــي أشــعلتها عائشــة هــي مــا جعلــت اإلمام(عليــه الســام)يذم النســاء قاصــد ًا
إياهــا ومــن عــى شــاكلتها ،ســيام وإن خطبتــه يف ذم النســاء جــاءت بعــد فراغــه مــن

حــرب اجلمــل((( .كانــت املطامــع الشــخصية املاديــة ،واخلــوف مــن فقــدان املركــز
االجتامعــي والدينــي-يف ظــل اإلســام املغاير-مضاف ـ ًا للحقــد والكــره واحلســد
والشــعور بالتضــاؤل واالضمحــال أمــام عظمــة اإلمام(عليــه الســام)هي مــا
وحــدت جبهــة قريــش ضــده وضــد مرشوعــه االســتئنايف لإلســام.

((( ينظــر .احلاكــم النيســابوري :املســتدرك14-6/4 ،؛ الذهبــي :ســر أعــام النبــاء-197/2 ،
200؛ الســيوطي :التفســر باملأثــور37/5 ،؛ الصاحلــي الشــامي :ســبل اهلــدى والرشــاد،

.180-179/11

((( ينظر .حاجي خليفة :كشف الظنون.1384/2 ،
((( ينظر .هنج البالغة.106-105 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

كانــت قريــش ختــاف مــن اإلمام(عليــه الســام)علمه وعدلــه وإنســانيته

والتزامــه الدينــي الصــارم ،وعــى حــد قــول الســيدة الزهــراء (عليــه الســام):

«ومــا الــذي نقمــوا مــن أيب احلســن؟! ،نقمــوا واهلل منــه نكــر ســيفه ،وشــدة وطأتــه،
ونــكال وقعتــه وتنمــره يف ذات اهلل»((( .وكان اإلمام(عليــه الســام)قد بــن هــذه
احلقيقــة ألخيــه عقيــلَ « :فــدَ ْع َعنْـ َ
ـم ِف
ـم ِف َّ
ـك ُق َر ْيشـ ًا وت َْرك َ
الضـ َـا ِلْ َ ،
َاض ُهـ ْ
وت َو َالُـ ْ
جعــوا َعـ َـى حــر ِب كَإِ ْ َ ِ
الش ـ َق ِ
ـم َعـ َـى َحـ ْـر ِ
ِّ
ب
اق ِ َ
ـم َقــدْ َأ ْ َ ُ
وج َ
جاع ِهـ ْ
َ ْ
ـم ِف التِّيــه َفإِ َّنُـ ْ
اح ُهـ ْ
ِ
ِ
الـ َـو ِازيَ ،ف َقــدْ َق َط ُعوا
َر ُســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) َق ْبــي َف َجـ َـز ْت ُق َر ْيشـ ًا َعنِّــي ْ َ
ِِ
وســ َل ُب ِ
ان ا ْب ِ
ــن ُأ ِّمــيَ ،..ل َي ِزيــدُ ِن َك ْث َــر ُة الن ِ
ــو ِل ِع َّــزةًَ ،
ون ُســ ْل َط َ
ول
َّــاس َح ْ
َرحــي َ

ـم َعنِّــي َو ْح َش ـ ًة»((( .واإلمــام (عليــه الســام) هنــا ينــص عــى التامثــل بينــه
َت َف ُّر ُق ُهـ ْ
وبــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وموقــف االجتــاع الســيايس القــريش منهام

مفرق ـ ًا بــذات الوقــت بــن إســامه وإســام قريــش!.

وبغــض النظــر عــن موضــوع اخلالفــة وبداهــة اســتحقاق اإلمام(عليــه

الســام)هلا ومــا قيــل وكتــب يف ذلــك ،فإنــه يف هــذا اللحــاظ مل يكــن صــادر ًا

عــن حكــم شــخيص أو ظــريف فرضــه حــدث احلــرب بينهــا ،إنــا بنــاء عــى رؤيــة

وإخبــار ســابق مــن النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) ،فقــد قال(عليه الســام)حني ســئل
ِ
ت ُكــوا َأ ْن َي ُقو ُلــوا
ـب النَّـ ُ
عــن الفتنــة :إِ َّنــه ََّلــا َأ ْنـ َـز َل اهلل ُس ـ ْب َحانَه َق ْو َله( َأ َحسـ َ
ـاس َأ ْن ُي ْ َ
ِ
ور ُسـ ُ
ـم ال ُي ْف َتنُـ َ
ـن َأ ْظ ُه ِر َنــا،
ـون)َ ،ع ِل ْمـ ُ
ـول اهلل َبـ ْ َ
آ َمنَّــا ُ
ـت َأ َّن ا ْلف ْتنَ ـ َة َل َتنْـ ِـز ُل بِنَــا َ
وهـ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ـال ِ َبــا؟َ .ف َقـ َ
ـتَ :يــا َر ُسـ َ
ـر َك اهلل َت َعـ َ
ـي
َف ُق ْلـ ُ
ـول اهلل َمــا َهــذه ا ْلف ْتنَ ـ ُة ا َّلتــي َأ ْخـ َ َ
ـالَ :يا َعـ ُّ
الــم ،ويمنُّـ َ ِ ِ
ِ
ُون َب ْعـ ِـدي ،..إِ َّن ا ْل َقـ ْـو َم َس ـ ُي ْف َتن َ
إِ َّن ُأ َّمتِــي َسـ ُي ْف َتن َ
ـم َعـ َـى
ـون بِدين ِهـ ْ
ُون بِ َأ ْم َو ْ َ ُ
((( ابن طيفور :بالغات النساء20 ،؛ ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.233/16 ،
((( هنج البالغة.409 ،
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ات ا ْلك ِ
الشـبه ِ
ـون سـ ْطوتَه ،ويسـت ِ
َح ُّل َ
َاذ َبـ ِـة
ـم ،و َيت ََمنَّـ ْـو َن َر ْ َ
ون َح َرا َمــه بِ ُّ ُ َ
ح َتــه و َي ْأ َمنُـ َ َ َ
َْ
َر ِّ ِبـ ْ
ِ
المــر بِالنَّبِيـ ِـذ ،والســح َت بِ ْ ِ ِ
ـاهي ِةَ ،فيسـت ِ
ِ
َح ُّل َ
والر َبــا بِا ْل َب ْيـعِ،
ُّ ْ
ون ْ َ ْ َ
الَد َّيــةِّ ،
السـ َ َ ْ
واألَ ْهـ َـواء َّ
ـول اهلل َفبِـ َـأ ِّي ا َْلنَـ ِ ِ
ـتَ :يــا َر ُسـ َ
ـم ِعنْــدَ َذلِـ َ
ـك َأبِ َمن ِْز َلـ ِـة ِر َّد ٍة َأ ْم بِ َمن ِْز َلـ ِـة فِ ْتنَـ ٍـة؟.
ُق ْلـ ُ
ـازل ُأن ِْز ُلُـ ْ
َف َقـ َ
ـال :بِ َمن ِْز َلـ ِـة فِ ْتنَـ ٍـة((( .ولذلــك كان(عليــه الســام)قد قــال عنــد خروجهــم عليــه:
ِ
ِ
ِ
ـال ولِ ُق َر ْيـ ٍ
« َمـ ِ
ـم
ـم َم ْفتُونِـ َ
ـن ،وإِ ِّن َل َصاح ُب ُهـ ْ
ـم كَاف ِريـ َن وألُ َقات َلن َُّهـ ْ
ـش ،واهلل َل َقــدْ َقا َت ْلت ُُهـ ْ
ِ
ِ
بِاألَ ْم ِ
ــش إِ َّل َأ َّن اهلل ْ
ــم ِمنَّــا ُق َر ْي ٌ
اخت ََارنَــا
ــم ا ْل َي ْ
ــو َم ،واهلل َمــا َتنْق ُ
َــا َأنَــا َصاح ُب ُه ُ
ــس ك َ
(((
ـم ِف َح ِّي ِز َنــا»((( .وكان يكــرر شــكواه مــن قريــش ومــن أعاهنــا
ـم َف َأ ْد َخ ْلن ُ
َاهـ ْ
َع َل ْي ِهـ ْ
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وبــذات الوقــت كانــت نفســه الكبــرة وبالرغــم مــن كل الظلــم واحلقــد واجلفــاء

الــذي لقيــه مــن قريــش كانــت تتــأمل ملــا أصاهبــم فــورد إنــه ملــا مــر بطلحــة وعبــد
م َّمـ ٍـد
ـح َأ ُبــو ُ َ
الرمحــن بــن عتــاب بــن أســيد ومهــا قتيــان يــوم اجلمــل قــالَ :ل َقــدْ َأ ْص َبـ َ
ِ َبـ َـذا ا َْل ـك ِ
ـت ُب ُطـ ِ
ـون ُق َر ْيـ ٌ
ـون
َان َغ ِريب ـ ًاَ ،أ َمــا واهلل َل َقــدْ ُك ْنـ ُ
ـش َق ْتـ َـى َ ْتـ َ
ـت َأ ْكـ َـره َأ ْن َت ُكـ َ
ا ْلك ََواكِـ ِ
ـب((( .وهــو بذلــك حياكــي نفــس رســول اهلل(صــى اهلل عليــه وآله)الــذي

كان عــى شــدة بالئــه مــن قومــه يقــول« :اللهــم اغفــر لقومــي فإهنــم ال يعلمــون»(((.
خلــق االجتــاع الســيايس القــريش إدارة ميكافيليــة للحكــم حيــث الغايــة تــرر

الوســيلة ،بــل صبــغ اإلســام بذلــك ،فــكان ينظــر للخالفــة والســلطة عــى أهنــا
((( هنج البالغة.220 ،
((( هنج البالغة.77 ،

((( هنج البالغة.337-336 ،246 ،
((( هنج البالغة.337 ،

((( القــايض عيــاض :الشــفا بتعريــف حقــوق املصطفــى106/1 ،؛ الســهييل :الــروض األنــف،
.170/2

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

غايــة ،يف حــن كانــت رؤيــة اإلمام(عليــه الســام)املنبثقة مــن اإلســام النقــي أهنــا
ال تســاوي نع ـ ً
ا باليــة مــا مل يقــم حق ـ ًا أو يدفــع باطــا((( .كان البعــض يشــر عــى

اإلمام(عليــه الســام)بأن يــرك والة عثــان يف والياهتــم لبعــض الوقــت درجــ ًا

عــى مــا قــام بــه اخللفــاء مــن قبلــه ،فقــد جــاءه املغــرة بــن شــعبة فقــال :أشــر عليــك
بــرد عــال عثــان عامــك هــذا فاكتــب إليهــم بإثباهتــم عــى أعامهلــم ،فــإذا بايعــوا

لــك واطمــأن األمــر لــك عزلــت مــن أحببــت وأقــررت مــن أحببــت ،فقــال :واهلل
ال أداهــن يف دينــي ،وال أعطــى الــدينء يف أمــري ،فأشــار عليــه بــرك معاويــة ألن لــه

جــرأة وهــو مطــاع يف أهــل الشــأم ،ولــه حجــة بذلــك أن عمــر بــن اخلطــاب قــد واله

الشــام كلهــا ،فقــال :ال واهلل ال أســتعمل معاويــة يومــن أبــدا ،وكان قــد أشــار عليــه
بــرك معاويــة أيضـ ًا فأبــى ذلــك(((.

واملشــكلة األعمــق هنــا تتمثــل بــا ألفتــه اجلامعــة اإلســامية مــن جــواز التعامل

هبــذه الطريقــة وكأهنــا ال تتقاطــع مــع الديــن ،إذ مل يكــن املنظــار دينيــ ًا بقــدر مــا
كان سياســي ًا ال هيتــم ملعايــر األخــاق وأوامــر الرشيعــة ،أو باألحــرى ألن التغايــر
الدينــي قــد جعــل اإلســام يتكيــف مــع مصلحــة الســلطة والرئاســة .وبذلــك كان

اإلمــام (عليــه الســام)ضحية التزامــه الدينــي الكامــل والصــارم ،وأفعالــه التــي

حتكمهــا املبــادئ ،وروحــه املشــبعة بالقيــم الدينيــة العميقــة وطاعتــه هلل التــي هــي
املفتــاح الرئيــس لســلوكه وتعاملــه وهــذا مــا كان يعــده البعض(تصلــب وانعــدام
املرونــة أو قلــة معرفــة بالسياســة) ،وكــم هــو خيــار صعــب ومــؤمل أن كان يمتلــك

مــا خيــرس ويقطــع كل األلســن التــي تغمــزه وهــو عــي ،ولكــن مقابــل اخلــروج عىل
((( هنج البالغة.76 ،

((( الطربي :تاريخ.462-461/3 ،
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أخالقــه ومبادئــه والتزامــه الدينــي ،فقــد كان يضعــه بكفــة ودفــع هــذه التقــوالت
بالكفــة األخــرى ،إال أن تلــك النفــس الكبــرة رسعــان مــا حســمت أمرهــا»إين

لعــامل بــا يصلحكــم ويقيــم أودكــم ولكنــي واهلل ال أرى إصالحكــم بفســاد نفــي

إن مــن ذل املســلمني وهــاك هــذا الديــن أن ابــن أيب ســفيان يدعــوا األرشار فيجــاب

وأدعوكــم وأنتــم األفضلــون األخيــار فرتاوغــون وتدافعــون»(((.

لقــد أراد اإلمــام (عليــه الســام)االرتفاع باملجتمــع لروعــة قيمــه ومثاليتهــا ال

أن هيبــط هــو ملســتوى املجتمــع املتــدين الرخيــص ،لقــد أراد ملــروع االســتئناف
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أن يلــف مجيــع نواحــي احليــاة ويف مقدمتهــا الرؤيــة السياســية الشــوهاء التــي

تربــى عليهــا املجتمــع ،فهــي بحســبه إنــا تصلــح بمــدى انســجامها مــع الديــن
الصــدْ ِق َ
ـم ُجنَّـ ًة َأ ْو َقــى
ـاس إِ َّن ا ْل َو َفــا َء َتـ ْـو َأ ُم ِّ
واألخــاق واملبــادئ» َأ ُّ َيــا النَّـ ُ
ول َأ ْع َلـ ُ
ِ
ِ
ـف ا َْلر ِجــع ،و َل َقــدْ َأصبحنَــا ِف َزمـ ٍ
ِ
ـان َقـ ِـد َّ َ
اتـ َـذ َأ ْك َثـ ُـر
ْ َ ْ
ـم َك ْيـ َ ْ ُ
َ
منْــه ،و َمــا َي ْغــد ُر َم ـ ْن َعلـ َ
ـن ِْ ِ
ِ
ـل فِيــه إِ َل ُح ْسـ ِ
ال ْهـ ِ
ـم
ـم َقا َت َل ُهـ ُ
الي َلــةَ ،مــا َلُـ ْ
َأ ْهلــه ا ْل َغــدْ َر َك ْيس ـ ًا ،ون ََس ـ َب ُه ْم َأ ْهـ ُـل ْ َ
الي َلـ ِـة ودونــا مانِـ ِ
الــو ُل ا ْل ُق َّلــب وجــه ِْ
ونْ ِيــهَ ،ف َيدَ ُع َهــا
ُ ََ َ ٌ
ُ َ ْ
اهلل َقــدْ َيـ َـرى ْ ُ َّ
ـع مـ ْن َأ ْمـ ِـر اهلل َ
ِ
َر ْأ َي َعـ ْ ٍ
جي ـ َة َلــه ِف الدِّ يـ ِ
ـن»(((.
ـن َب ْعــدَ ا ْل ُقــدْ َرة َع َل ْي َهــا ،و َينْت َِهـ ُـز ُف ْر َصت ََهــا َم ـ ْن َل َح ِر َ
ِ
ِ
ِ
وقــال يف ذات اللحــاظ » :واهلل َمــا ُم َع ِ
ــر،
او َيــ ُة بِ َأ ْد َهــى منِّــي و َلكنَّــه َي ْغــد ُر و َي ْف ُج ُ
و َلــو َل كَر ِ
ـت ِم ـ ْن َأ ْد َهــى النَّـ ِ
ـاس ،و َل ِك ـ ْن ك ُُّل ُغــدَ َر ٍة ُف َجـ َـر ٌة وك ُُّل
اه َي ـ ُة ا ْل َغــدْ ِر َل ُكنْـ ُ
ْ
َ
ُفجــر ٍة ُك َفــرةٌ ،ولِـك ُِّل َغـ ِ
ف بِــه َيـ ْـو َم ا ْل ِق َيا َمـ ِـة»((( .إن التمعــن يف إجابــة
ـاد ٍر لِـ َـوا ٌء ُي ْعـ َـر ُ
َ
َ َ
اإلمام(عليــه الســام)حييل إىل إدراك عمــق الغربــة املنهجيــة التــي كان يعيشــها وإىل
((( البالذري :أنساب األرشاف.458/2 ،
((( هنج البالغة.83 ،

((( هنج البالغة.318 ،
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أزمــة املقاييــس التــي خلفهــا اإلســام التارخيي-اخلــايف((( فبــات مــن الســهل عــى
معاويــة معهــا أن يتبجــح بالقــول« :ألســتميلن بالدنيــا ثقــات عــي وألقســمن فيهــم

األمــوال حتــى تغلــب دنيــاي آخرتــه»((( .و هــي ذات املحنــة التــي عاشــها األئمــة

مــن بعــده فقــد شــخصها عبــد اهلل بــن العبــاس لإلمــام احلســن(عليه الســام)بقوله:

«إن أبــاك إنــا رغــب النــاس عنــه وصــاروا إىل معاويــة ألنــه واســى بينهــم يف الفــيء
وســوى بينهــم يف العطــاء فثقــل ذلــك عليهــم»((( .و يبــدو إن معاويــة قــد نجــح

بذلــك ،إذ روي عــن أيب الكنــود األزدي((( وهــو أحــد أفــراد جيــش اإلمام(عليــه
الســام)يف صفــن إن أبــا بــردة((( مع حضــوره صفــن كان خيون أمــر املؤمنني(عليه

الســام)ويكاتب معاويــة رسا ،فلــا ظهــر معاويــة أقطعــه قطيعــة بالفلوجــة ،وكان

عليــه كريــا((( .كــا نجــح يف اســتاملة آخريــن ،ويبــدو إنــه ســيحقق نجاحــه الكبــر

باســتاملة عبــد اهلل بــن العبــاس كــا ســيأيت.

كانــت مشــكلة اإلمام(عليــه الســام) الكبــرة إن اإلســام اخلاليف-التارخيــي،
((( عنه ينظر .شهيد كريم :قراءات يف النهضة احلسينية الفصل األول.

((( املنقري :وقعة صفني436 ،؛ ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.77/8 ،

((( ابن أعثم :الفتوح284/4 ،؛ ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.23/16 ،

((( هــو مــن قبيلــة األزد واســمه عبــد اهلل بــن عويمــر .ابــن أيب شــيبة :املصنــف .54/8 ،وكان
يــروي عــن اإلمــام عيل(عليــه الســام)و عبــد اهلل بــن العبــاس وهــو ثقــة .ابــن ســعد :الطبقــات،

177/6؛ ابــن حبــان :الثقــات44/5 ،؛ وقــد قتــل يف وقعــة املــذار وكان مــع جيــش املختــار
الثقفــي .خليفــة بــن خيــاط :تاريــخ.203 ،

((( يبــدو إنــه أبــو بــرزة األســلمي فقــد ورد إنه(قيــل أليب بــرزة األســلمي ،مل آثــرت صاحــب الشــام

عــى صاحــب العــراق؟ .قــال :وجدتــه أطــوى لــره ،وأملــك لعنــان جيشــه ،وأنظــر ملا يف نفســه)
اجلاحــظ :العثامنيــة97 ،؛ ابــن عســاكر :تاريــخ مدينــة دمشــق.84/62 ،

((( املفيد :األمايل.129 ،
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قــد أفســد املجتمــع متام ـ ًا ،وأعطــى خصومــه السياســيني فرصــة اســتغالل ذلــك
والتبجــح بــه ،فلــوالً مــا منحــه مــن فرصــة ملعاويــة مــن أن يســرجع جمــده اجلاهــي

بقنــاع إســامي ملــا تبجــح األخــر بــأن يدعــي مــا ليــس لــه ،وهــذا مــا نلحظــه يف
جوابــه عــى الرســالة التــي بعثهــا لــه حممــد بــن أيب بكــر التــي أخفاهــا مؤرخــو

الســلطة ألهنــا تزعــج أتبــاع اإلســام التارخيي-اخلــايف ففيهــا غلظــة وال حيتملــون

ســاعها((( .كان ممــا كتبــه حممــد ملعاويــة فيهــا قولــه :وأنــت اللعــن بــن اللعــن،
مل تــزل أنــت وأبــوك تبغيــان لديــن اهلل الغوائــل وجتتهــدان عــى إطفــاء نــور اهلل،
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جتمعــان اجلمــوع عــى ذلــك وتبــذالن فيــه األمــوال وحتالفــان عليــه القبائــل عــى

ذلــك مــات أبــوك وعليــه خلفتــه أنــت ،والشــاهد عليــك بذلــك مــن يــأوي ويلجــأ

إليــك مــن بقيــة األحــزاب ورؤوس النفــاق والشــقاق .وكان مــن جــواب معاويــة

قولــه :مــن معاويــة بــن أيب ســفيان إىل الــزاري عــى أبيــه حممــد بــن أيب بكــر ،..قــد
كنــا وأبــوك معنــا يف زمــان نبينــا نــرى حــق عــي الزمــا لنــا ،وســبقه مــرزا علينــا،

فلــا اختــار اهلل لنبيــه مــا عنــده وأتــم لــه مــا وعــده وقبضــه إليــه كان أبــوك وفاروقــه

أول مــن ابتــزه حقــه وخالفــه ،فــإن يكــن مــا نحــن فيــه صوابــا فأبــوك أولــه ،وإن
يــك جــورا فأبــوك أسســه و نحــن رشكاؤه وهبديــه أخذنــا وبفعلــه اقتدينــا ولــوال مــا

ســبقنا إليــه أبــوك مــا خالفنــا ابــن أيب طالــب وأســلمنا لــه ولكنــا رأينــا أبــاك فعــل

ذلــك فاحتذينــا بمثالــه واقتدينــا بفعالــه فعــب أبــاك مــا بــدا لــك أو دع والســام(((.
((( ينظــر .الطــري :تاريــخ557/3 ،؛ ابــن األثــر :الكامــل يف التاريــخ274/3 ،؛ البدايــة والنهايــة،
.348/7

((( نــر بــن مزاحــم :وقعــة صفــن121-118 ،؛ البــاذري :أنســاب األرشاف397 -395/2 ،؛
ااملســعودي :مــروج الذهــب19-17 /3 ،؛ ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة-188/3 ،
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ومل يكــن معاويــة هــو املشــكلة بقــدر مــا كان مــن أوصلــه ومكنــه وجعــل اإلســام
مطيــة لــه وألمثالــه هــو املشــكلة ،وإال فهــو واضــح و ضــوح الشــمس« :مــا قاتلتكم

لتصلــوا وال لتصومــوا وال لتحجــوا وال لتزكــوا إنكــم لتفعلــون ذلــك وإنــا قاتلتكم

ألتأمــر عليكــم وقــد أعطــاين اهلل ذلــك وانتــم كارهــون»((( .وكان ولــده يزيــد يــوم
نصبــه وليـ ًا لعهــده وجعــل النــاس يمدحونــه ويقرظونــه قــال لــه :يــا أمــر املؤمنــن،

مــا نــدري أنخــدع النــاس أم خيدعوننــا فقــال لــه :كل مــن أردت خديعتــه فتخــادع
لــك حتــى تبلــغ منــه حاجتــك فقــد خدعتــه(((.

لقــد منــح االجتــاع الســيايس القــريش ومــا أنتجــه مــن اإلســام املتغايــر139 ،

معاويــة وغــره ال أن يتبجحــوا بانتامئهــم القبــي القــريش وحظوظهــم يف الســلطة

عــى أساســه ،إنــا عــى إهنــم عــى قــدم املســاواة مــع اإلمام(عليــه الســام)من

وجهــة نظــر دينيــة! ولنــا أن نســتمع بذلــك لعظيــم توجــع اإلمام(عليــه الســام) يف
ِ
ِ ِ
قولــهَ « :ف َيــا هلل ولِ ُّ
ص ُت
ـب ِ َّف َمـ َ
الر ْيـ ُ
ـع األَ َّول من ُْهـ ْ
ـر َض َّ
ـورىَ ،م َتــى ا ْعـ َ َ
لشـ َ
ـم َح َّتــى ْ
ُأ ْقـ َـر ُن إِ َل َهـ ِـذه النَّ َظ ِائـ ِـر»((( .وكذلــك يف قولــهَ « :ف َيــا َع َجبـ ًا لِلدَّ ْهـ ِـر! ،إِ ْذ ْ ِ
ص ُت ُي ْقـ َـر ُن
ـع بِ َقدَ ِمــيَ ،
ول ْ َت ُك ـ ْن َلــه ك ََســابِ َقتِي ا َّلتِــي َل ُيــدْ ِل َأ َحــدٌ بِ ِم ْث ِل َهــا إِ َّل َأ ْن
ِب َم ـ ْن َل ْ َي ْسـ َ
ِ
ـي ُمــدَّ ٍع َمــا َل َأ ْع ِر ُفــه َ
ول َأ ُظـ ُّن اهلل َي ْع ِر ُفــه»((( .ولــوال مــا أنتجــه ذلــك االجتــاع
َيدَّ عـ َ
((( ابــن أيب شــيبة :املصنــف252/7 ،؛ أبــو الفــرج األصفهــاين :مقاتــل الطالبيــن77 ،؛ ابــن عســاكر:
تاريــخ مدينــة دمشــق151/59 ،؛ الذهبــي :ســر أعــام النبــاء147/3 ،؛ ابــن كثــر :البدايــة
والنهايــة.140/8 ،

((( املربد :الكامل يف اللغة واألدب.83/2 ،
((( هنج البالغة.49 ،

((( هنج البالغة.369 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

مل يكــن اإلمام(عليــه الســام)ليحاجج معاويــة يف بداهــات البــون الشاســع بينهــا،
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ولكنهــا أصبحــت قــارة يف و مرتســخة يف ذهــن الفامهــة اجلامهرييــة بســب التغايــر
اوي ـ ُة ساس ـ َة ِ ِ
وو َل َة َأ ْمـ ِـر
الرع َّيــةُ ،
َّ
ـم َيــا ُم َع ِ َ َ َ
الدينــي ،ومــن ذلــك قولــه« :و َم َتــى ُكنْ ُتـ ْ
فب ِ
ول َ ٍ
ِ
ٍ
ِ
اسـ ٍـقَ ،..ف َأ َنــا َأ ُبــو َح َسـ ٍ
ـن َقاتِـ ُـل َجــدِّ َك و َأ ِخيـ َ
ـك
ش َ
األُ َّمــة بِ َغـ ْـر َقــدَ ٍم َســابِق َ َ
ـك ا ْل َق ْلـ ِ
َ
ف َم ِعــي ،وبِ َذلِـ َ
ـك َشــدْ خ ًا َيـ ْـو َم َبــدْ ٍر ،و َذلِـ َ
وخالِـ َ
ـب َأ ْل َقــى َعــدُ ِّوي
الس ـ ْي ُ
ـك َّ
اسـ َت ْبدَ ْل ُت ِدينـ ًا َ
اسـت َْحدَ ْث ُت نَبِ ّيـ ًا ،وإِ ِّن َل َعـ َـى ا ْلِن َْهـ ِ
ـن
ـاج ا َّلـ ِـذي ت ََر ْكت ُُمــوه َط ِائ ِعـ َ
ول ْ
َمــا ْ
ـن»((( .وكذلــك قوله(عليــه الســام)« :و َأ َّمــا َق ْو ُلـ َ
ـك إِ َّنــا َبنُــو
ـم فِيــه ُمك َْر ِهـ َ
و َد َخ ْل ُتـ ْ
ـك نَحـن و َل ِكـن َليــس ُأميـ ُة كَه ِ
ِ
ٍ
ِ
ول َحـ ْـر ٌب َك َع ْبـ ِـد ا ُْل َّط ِلـ ِ
اشـ ٍمَ ،
ـب،
ْ ْ َ َ َّ َ
َع ْبــد َمنَــاف َفك ََذلـ َ ْ ُ
ول ا ُْل َه ِ
ول َّ ِ
ان ك ََأ ِب َطالِـ ٍ
ـح كَال َّل ِصيـ ِـقَ ،
اجـ ُـر كَال َّط ِليـ ِـقَ ،
ـبَ ،
َ
ول َأ ُبــو ُسـ ْف َي َ
ول
الصيـ ُ
ول ا ُْل ْؤ ِم ـ ُن كَا ُْلدْ ِغـ ِ
ا ُْل ِحـ ُّـق كَا ُْل ْبطِـ ِ
ـلَ ،
ـل»((( .كان مــن انعــدام املقاييــس أن أضطــر
اإلمــام للتمييــز بينــه وبــن معاوية(((وبذلــك اصطــدم مــروع االســتئناف بقــوة
بقاعــدة االجتــاع الســيايس.

ً
ثانيا -اصطدام مشروع االستئناف بالقاعدة اجلماهريية:

ليــس مــن الســهولة القطــع بــأن جمتمــع اإلمام(عليــه الســام)عرفه أومل

يعرفــه باملســتوى املطلــوب بأنــه يمثــل االمتــداد العضــوي لرســول اهلل ،ســيام
وإن اإلمام(عليــه الســام)ما فتــئ يؤكــد عــى هــذه احلقيقة(و َأ َنــا ِم ـ ْن رسـ ِ
ـول اهلل
َ ُ
كَالض ِ
ِ
ِ
ِ (((
ِّ
ُــم َم ْو ِض ِعــي ِمــ ْن
ــو ِء،
ــوء ِمــ َن َّ
الض ْ
َّ ْ
والــذ َرا ِع مــ َن ا ْل َع ُضــد) ( ،و َقــدْ َعل ْمت ْ
((( هنج البالغة.369 ،
((( هنج البالغة.375 ،

((( ينظر هنج البالغة88 ،؛ 259؛ 367-366؛ 386-385؛ 406؛ 410؛  .454وغريها.
((( هنج البالغة.418 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

ال ِصيص ِ
ِ
ِ
ِ
رس ِ
ــةَ ،و َض َعنِــي ِف ِح ْج ِ
ــره و َأنَــا َو َلــدٌ
ــول اهلل بِا ْل َق َرا َبــة ا ْل َق ِري َبــة وا َْلن ِْز َلــة ْ َ َ
َ ُ
ي ُضمنِــي إِ َل صــدْ ِره وي ْكنُ ُفنِــي ِف فِر ِ
اشــه و ُي ِم ُّســنِي َج َســدَ ه و ُي ِشـ ُّـمنِي َع ْر َفــه ،وك َ
َان
َ
َ
َ
َ ُّ
ول َخ ْط َلـ ًة ِف فِ ْعـ ٍ
ـم ُي ْل ِق ُمنِيــه ،و َمــا َو َجــدَ ِل ك َْذ َبـ ًة ِف َقـ ْـو ٍل َ
َي ْم َضـ ُ
ـل ،و َل َقــدْ
ـي َء ُثـ َّ
ـغ الـ َّ ْ
ـاع ا ْل َف ِصيـ ِ
ـع ِل ِف ك ُِّل َيـ ْـو ٍم ِمـ ْن َأ ْخ َل ِقــه َع َلـ ًا و َي ْأ ُمـ ُـر ِن
ُكنْـ ُ
ـل َأ َثـ َـر ُأ ِّمــه َي ْر َفـ ُ
ـت َأتَّبِ ُعــه ا ِّت َبـ َ
بِ ِ
يـ ِ
ول َيـ َـراه َغـ ْ ِ
ـاو ُر ِف ك ُِّل َسـن ٍَة بِ ِحـ َـرا َء َفـ َـأ َراه َ
ـريَ ،
ال ْقتِــدَ ِاء بِــه ،و َل َقــدْ ك َ
ي َم ْع
ول ْ َ ْ
َان ُ َ
َ ِ
احــدٌ يوم ِئ ٍ
ــت و ِ
ــا ِم َغــر رس ِ
ــذ ِف ِ
اإل ْس َ
جيــ َة
ــول اهلل(صــى اهلل عليــه
َب ْي ٌ َ
وآله)وخد َ
َْ َ ُ
َْ َ
ـي والرســا َل ِة و َأ ُشــم ِريــح النُّبــو ِة ،و َل َقــدْ سـ ِ
ِ
ـم ْع ُت َر َّنـ َة
ُّ َ ُ َّ
َ
ـور ا ْل َو ْحـ ِ ِّ َ
و َأ َنــا َثال ُث ُهـ َـاَ ،أ َرى ُنـ َ
الش ـي َط ِ
الر َّن ـ ُة؟َ ،ف َقـ َ
ـت َيــا َر ُسـ َ
ـال:
ـول اهللَ :مــا َهـ ِـذه
ـي َع َل ْيــه َف ُق ْلـ
ـن َنـ َـز َل ا ْل َو ْحـ
ان ِحـ
ُ
َ
َّ ْ
َّ
ُ
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الش ـ ْي َط ُ
ـس ِم ـ ْن ِع َبا َدتِــه ،إِ َّنـ َ
َهـ َـذا َّ
ـك ت َْسـ َـم ُع َمــا َأ ْسـ َـم ُع و َتـ َـرى َمــا َأ َرى ،إِ َّل
ان َقــدْ َأ ِيـ َ
ـك َل َعـ َـى َخـ ْ ٍ
ـك َل َو ِزيـ ٌـر وإِ َّنـ َ
ـي و َل ِكنَّـ َ
َأ َّنـ َ
ـر)((( .وكثــر ًا مــا أشــار لفضلــه و
ـك َل ْسـ َ
ـت بِنَبِـ ٍّ
ســابقته وفضــل أهــل البيت(عليــه الســام)(((.
ومــع ذلــك كانــت خيبــة األمــل كبــرة عــى مســتوى العامــة وعــى مســتوى

بعــض النخبــة أيض ـ ًا ،فبالنســبة للعامــة يبــدو إن املســألة أعمــق مــن التفاضــل يف
الســات الشــخصية وهــي تنفــذ إىل حقيقــة وعــي اإلســام أو باألحــرى إىل ألفــة

اإلســام اجلديــد ،ســيام وإن الطبيعــة اإلنســانية غالبـ ًا مــا متيــل لاللتحــاق بصــوت
األكثريــة ،وغالبـ ًا مــا جيرفهــا منطــق العقــل اجلمعــي ،و هــي املســألة التــي اســتغلها

مفهــوم اإلمجــاع ومــا دشــنته حاكميتــه يف املنظومــة احلديثيــة((( التــي يبــدو أهنــا ســمة
((( هنج البالغة.301-300 ،

((( هنــج البالغــة77 ،؛ 92؛ 138-137؛ 163-162؛ 176؛ 201؛ 206-205؛ 216-215؛
312-311؛  .358-357وغريهــا.
((( ينظــر مثـ ًـا :الصنعــاين :املصنــف157/3 ،؛ ابــن أيب شــيبة :املصنــف227/7 ،؛ أمحــد بــن حنبــل:

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

قــارة يف تاريــخ البرشيــة ،وقــد شــجبها النــص القــرآين يف مواضــع عديــدة ،فنــص

عــى أن األكثريــة(ال يعلمــون 25مــرة) و(اليؤمنــون 14مــرة) و(ال يشــكرون 5

مــرات) و (فاســقون  4مرات)..الــخ(((.
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وهــي حقيقــة أدركهــا اإلمام(عليــه الســام)ومل تفتــه اإلشــارة إليهــا فقــالَ :
«ل
َي ِزيــدُ ِن َك ْثـ َـر ُة النَّـ ِ
ـم َعنِّــي َو ْح َشـ ًة»((( .وقــال أيضـ ًا«:لَ
ـاس َحـ ْـو ِل ِعـ َّـزةًَ ،
ول َت َف ُّر ُق ُهـ ْ
املســند130/4 ،؛ 371-370/5؛ البخــاري :صحيــح105 ،78/8 ،؛ مســلم :صحيــح،

21/6؛ ابــن ماجــة :ســنن1322/2 ،؛ أبــو داود :ســنن390 /2 ،؛ ابــن حبــان :صحيــح،
438/10؛ احلاكــم النيســابوري :املســتدرك .115/1 ،وعــن مفهــوم اجلامعــة والســلطة التــي

مارســهاينظــركتــايبرضــوانالســيد(األمةواجلامعــةوالســلطة)و(اجلامعــةواملجتمــعوالدولــة).

(((خالد عبد الرمحن مقال بعنوان(األكثرية يف القرآن)

.www .http://fekr-7or. blogspot. com/2014/10/blog-post. html

((( هنج البالغة.409 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

ِ
يــق ْالــدَ ى لِ ِق َّل ِ
ِ
ــة َأ ْه ِلــه»((( .وكان النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه)
ت َْست َْوح ُشــوا ف َط ِر ِ ُ
قــد أكــد عــى هــذه احلقيقــة يف وصيتــه أليب أليــوب األنصــاري وعــار بــن يــارس
فقــد ورد إنــه قــال هلــا :ســيكون مــن أمتــي بعــدى هنــات واختــاف ،حتــى خيتلــف

الســيف بينهــا ،حتــى يقتــل بعضهــم بعضــا ،ويتــرأ بعضهــم مــن بعــض ،فــإذا

رأيــت ذلــك فعليــك هبــذا الــذي عــن يمينــي -يعنــى عليا(عليــه الســام) -وإن
ـي واديــا فاســلك وادي عــي وخــل النــاس
ســلك النــاس كلهــم واديــا وســلك عـ ٌ
طــرا .يــا عــار :إن عليــا ال يزيلــك عــن هــدى ،يــا عــار :إن طاعــة عــي مــن طاعتــي

وطاعتــي مــن طاعــة اهلل عــز وجــل((( .وقــد مــر بنــا إن معاويــة راهــن ليــس عــى
اجتــذاب عــوام القاعــدة اجلامهرييــة بــل عــى اجتــذاب النخبــة أيضـ ًا ،بــل إنــه إنــا

كان يســتهدفها باألســاس(((.

وإذا مــا جتاوزنــا القاعــدة اجلامهرييــة العامــة واصطــدام مــروع االســتئناف

بتثاقلهــا وتواكلهــا وتقاعســها عــن نرصتــه و اجلهــاد معــه ،ودفــع الظلــم واالعتــداء

عــن أنفســهم يف املقــام األول ،ومقــدار الصدمــة والوجــع الــذي عاشــه اإلمام(عليه
الســام)جراء هــذا الواقــع املــؤمل((( ،فــإن املســألة تنفــذ إىل عمــق الديــن والرســالة،
إذ أصبــح اإلســام الــذي أنتجــه االجتــاع الســيايس هــو املعــر عــن روح الرشيعــة
وأحكامهــا ال ســواه! ،ولنــا أن نســمع هــذه احلقيقــة املــرة وهــذا الفهــم املعكــوس

((( هنج البالغة.319 ،

((( اخلوارزمــي :املناقــب194-193 ،؛ ابــن البطريــق :عمــدة عيــون صحــاح األخبــار يف مناقــب إمام
األبــرار451 ،؛ ابــن العديــم :بغيــة الطلــب3032 /7 ،؛ القنــدوزي :ينابيع املــودة.384/1 ،

((( املنقري :وقعة صفني436 ،؛ ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.77/8 ،
((( هنج البالغة56-55 ،؛ 73-69؛ 100؛  .259-258وغريها.
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ّ
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واملغلــق للديــن و الســنة ممــا رواه صالــح بــن كيســان إذ قــال :اجتمعــت أنــا

والزهــري ونحــن نطلــب العلــم فقلنــا نكتــب الســنن فكتبنــا مــا جــاء عــن النبــي ،ثم
قــال الزهــري :لنكتــب مــا جــاء عــن أصحابــه فإنــه ســنة ،فقلــت :ليــس بســنة فــا
نكتبــه ،فكتــب ومل أكتــب فأنجــح وضيعــت(((.

وقــد غــدت هــذه الســنة الصحابيــة ديــن يتعبــد بــه ،وتــوىل اخلالفــة عــى

أساســه!((( .بــل إن خمالفتهــا وإن صــدرت عــن اخلليفــة الالحــق أمســت تعــد
رضب ـ ًا مــن اخلــروج عــى الســنة األصيلــة وروح الرشيعــة! ،إذ يــروى إن اإلمــام
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عيل(عليــه الســام)عندما دخــل الكوفــة طلــب منــه أهلهــا أن ينصــب هلــم إمام ـ ًا
يصــي هبــم نافلــة شــهر رمضــان -وكان عمر بــن اخلطــاب رشع ذلك أيــام خالفته-

فزجرهــم اإلمام(عليــه الســام)وأخربهم أن ذلــك خــاف ســنة النبي(صــى اهلل

عليــه وآلــه) ،فرتكــوه واجتمعــوا فيــا بينهــم ،وقدمــوا أحدهــم للصــاة هبــم ،فلــا

ســمع اإلمام(عليــه الســام)بذلك بعــث إليهــم ولــده اإلمــام احلســن(عليه الســام)
فدخــل عليهــم املســجد ومعــه الــدرة ،فلــا رأوه تبــادروا األبــواب وصاحــوا وا ســنة

عمــراه((( .هــذا عــى الرغــم مــن أن عمــر بــن اخلطــاب نفســه اعــرف بــأن أمــره
بذلــك كان بدعــة ولكنهــا بدعــة حســنة حســب رأيــه((( .وال يبعــد عــن هــذا حتريــم

((( عبــد الــرزاق الصنعــاين :املصنــف259-258/11 ،؛ ابــن ســعد :الطبقــات389-388/2 ،؛
ابــن عبــد الــر :التمهيــد280/16 ،؛ جامــع بيــان العلــم وفضلــه.77-76/1 ،

((( ينظــر .أمحــد بــن حنبــل :مســند75/1 ،؛ اليعقــويب :تاريــخ162/2 ،؛ ابــن األثــر :أســد الغابــة،
.32/4

((( ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة .283/12 ،وينظر :العيني :عمدة القاري.236/7 ،

((( مالــك بــن أنــس :املوطــأ115-114/1 ،؛ املدونــة الكــرى223-222/1 ،؛ عبــد الــرزاق
الصنعــاين :املصنــف259/4 ،؛ ابــن شــبة النمــري :تاريــخ املدينــة714-713/2 ،؛ البخــاري:

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

عمــر اخلطــاب ملتعتــي احلــج والنســاء مــع اعرتافــه أيض ـ ًا بأهنــا كانتــا معمــوالً هبــا

يف عهــد النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه)((( .وهــذا املنــع أو التحريــم هــو اآلخــر يمثــل

جزئيــة مــن جزئيــات مــروع االســتئناف التــي عاقهــا اإلســام املتغايــر .وممــا

يــروى يف هــذا الصــدد إن مــروان بــن احلكــم شــهد عليــا وعثــان بــن مكــة واملدينــة

وعثــان ينهــى عــن املتعــة ،فلــا رأى ذلــك عــي أهــل هبــا مجيعــا فقــال :لبيــك بحجــة

وعمــرة معــا ،فقــال عثــان :تــراين أهنــى عنــه وتفعلــه ،فقــال :مل أكــن ألدع ســنة
رســول اهلل(صــى اهلل عليــه وآله)بقــول أحــد مــن النــاس(((.

ولكــن يبــدو إن ســنة التحريــم البديلــة كانــت ترســخت يف ممارســة وفكــر 145

املجتمــع الــذي كان ينظــر لرفــض اإلمام(عليــه الســام)

عــى إنــه اجتهــاد كاجتهــاد عمــر وعثــان ،ومــا دام املجمــوع واألكثريــة معهــا

فرأهيــا هــو األصــوب ،إذ يــروى أن عثــان مــرض وهــو بمنــى ،فأتــى بعــض النــاس
إىل اإلمــام عيل(عليــه الســام)فقالوا لــه :صــل بالنــاس فقــال :إن شــئتم صليــت

بكــم صــاة رســول(صىل اهلل عليــه وآله)فقالــوا :ال إال صــاة أمــر املؤمنــن عثــان

أربعــا فرفــض أن يصــي هبــم((( .كــا إن اإلمام(عليــه الســام)مل يســتطع عمــل يشء
صحيح.252/2 ،

((( أمحــد بــن حنبــل :مســند52/1 ،؛ 325/3؛ اجلصــاص :أحــكام القــرآن338/1 ،؛ ابــن حــزم:
املحــى107/7 ،؛ البيهقــي :الســنن الكــرى206 /7 ،؛ معرفــة الســنن واآلثــار345/5 ،؛ ابــن

عبــد الــر :االســتذكار95/4 ،؛ التمهيــد355/8 ،؛ الفخــر الــرازي :مفاتيــح الغيــب167/5 ،؛
القرطبــي :اجلامــع ألحــكام القــرآن392/2 ،؛ الذهبــي :تذكــرة احلفــاظ.366/1 ،

((( الدارمــي :ســنن70/2 ،؛ النســائي :ســنن148/5 ،؛ البيهقــي :الســنن22/5 ،؛ ابــن عبــد الــر:
االســتذكار .65/4 ،وينظــر :البخــاري :صحيــح153/2 ،؛ مســلم :صحيــح.46/4 ،

((( املاردينــي :اجلوهــر النقــي145/3 ،؛ ابــن تيميــة :جمموعــة الرســائل واملســائل50/2 ،؛ جممــوع

ّ
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حيــال حتريــم عمــر بــن اخلطــاب ملتعــة النســاء ،فــا كان منــه إال اإلشــارة إىل اآلثــار

الســيئة املرتتبــة عــى منعهــا» :لــوال مــا ســبق مــن ابــن اخلطــاب يف املتعــة مــا زنــى اال

شــقي»((( .ولــذا كان مــن املستســاغ عنــد عثــان واملســلمني أن يرفــض حكــم النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف الصدقــة وحتديــد مواردهــا بعــد أن بعثــه لــه اإلمــام عــي
(عليــه الســام)(((.

لقــد منــح اإلســام املتغايــر اخلليفــة حــق الفتيــا والتــرف دون ملحــظ

للحــرج مــن اصــدار األحــكام اخلاطئــة بحســب قاعــدة تــأول فأخطــأ ،وألن
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االجتــاع الســيايس القــريش -وعمــر بــن اخلطــاب خصوصــ ًا -مل يكــن يعــرف

بصــواب كل أفعــال النبي(صــى اهلل عليــه وآله)وعصمتــه بدليــل خمالفاتــه الكثــرة

للنبي(صــى اهلل عليــه وآله)حيـ ًا وميتــا((( ،فــإذا كان كذلــك ،وهــو مســدد بالوحــي،
فــا بــأس أن خيطــئ حينهــا خليفتــه الــذي تؤمــن القاعــدة اجلامهرييــة بالســليقة

بأنــه ال يشــبه النبــي يف ســلطته الدينيــة ،وهــو ال خيتلــف عــن أي منهــم((( ،ولــذا

قــال أبــو بكــر :واهلل مــا أنــا بخريكــم ،أفتظنــون أين أعمــل فيكــم ســنة النبي(صــى
اهلل عليــه وآلــه)إذا ال أقــوم هلــا ،إنــه كان يعصــم بالوحــي وإن يل شــيطانا يعرتينــي،
فــإذا غضبــت فاجتنبــوين وإن اســتقمت فأعينــوين وإن زغــت فقومــوين((( .وورد
الفتاوى.96/24 ،

((( ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.253/12 ،

((( ينظــر .البخــاري :صحيــح48/4 ،؛ ابــن حــزم :األحــكام233-232/2 ،؛ 246-245؛ ابــن
حجــر :فتــح البــاري.150/6 ،

((( ينظر .ناجية الوريمي :االئتالف واالختالف.180-154 ،

((( ينظر .عبد اإلله بلقزيز :تكوين املجال السيايس يف اإلسالم.44 ،

((( عبــد الــرزاق الصنــاين :املصنــف336/11 ،؛ ابــن ســعد :الطبقــات212/3 ،؛ ابــن قتيبــة:

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

عــن عمــر بــن اخلطــاب أنــه قــال :ال أبقــاين اهلل ملعضلــة ليــس هلــا أبــو احلســن(((،

ولــوال عــي هللــك عمــر((( ،ولــوالك الفتضحنــا((( ،بــل اعــرف بأنــه األجــدر بــأن
يــي اخلالفــة ومحــل املســلمني عــى كتــاب رهبــم وســنة نبيهــم ،واملحجــة البيضــاء

والــراط املســتقيم(((.

ويف هــذا اللحــاظ تغــدو اخلالفــة جمــرد تواصــل مــع قواعــد احلكــم القبــي

الســابق ولكــن بصبغــة دينيــة بعــض الــيء بحكــم ســيادة املســلمني وليــس

بالــرورة أن يليهــا األفضــل بينهــم ،وهنــا يبلــغ مرشوع االســتئناف أوســع مراحل

االعاقــة ،إذ إن الفامهــة اجلامهرييــة اعتــادت أن تنظــر لإلمام(عليــه الســام)عىل 147

أنــه ال خيتلــف عمــن ســبقه مــن اخللفــاء أو غــره مــن الصحابــة ،عــى الرغــم مــن

قناعتهــا بأنــه أوســعهم عل ـ ًا وفقه ـ ًا ،وأشــدهم امتثــاالً ألوامــر الرشيعــة والديــن،
اإلمامــة والسياســة22/1 ،؛ الطــري :تاريــخ460 /2 ،؛ ابــن عســاكر :تاريــخ مدينــة دمشــق،

305-304/30؛ ابــن اجلــوزي :املنتظــم .69/4 ،ووصفــت بيعتــه عــى لســان مدبرهــا عمــر

بــن اخلطــاب بأهنــا (فلتــة وقــى اهلل رشهــا) .اجلاحــظ :العثامنيــة196 ،؛ اليعقــويب :تاريــخ/2 ،
158؛ البــاذري :أنســاب األرشاف591/1 ،؛ ابــن عبــد الــر :االســتذكار258/7 ،؛ احللبــي:
الســرة احللبيــة.484/3 ،

((( ابــن قتيبــة :تأويــل خمتلف احلديــث152 ،؛ البــاذري :أنســاب األرشاف100/2 ،؛ ابــن مردويه:
املناقــب88 ،؛ اخلوارزمــي :املناقب.97 ،

((( ينظــر .ابــن قتيبــة :تأويــل خمتلــف احلديــث152 ،؛ الباقــاين :متهيــد األوائــل547 ،؛ ابــن مردويــه:
املناقــب88 ،؛ اخلوارزمــي :املناقــب97 ،؛ الســمعاين :تفســر154/5 ،؛ الــرازي :مفاتيــح الغيــب،

22/21؛ ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة80-79/12 ،؛ النويــري :هنايــة اإلرب.79/7 ،

((( هنج البالغة.522-521 ،

((( ابــن شــبة النمــري :تاريــخ املدينــة883/3 ،؛ الباقــاين :متهيــد األوائــل510 ،؛ ابــن أيب احلديــد:
رشح هنــج البالغــة.327 /6 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

وأوثقهــم صلــة بالنبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) وســنته وإســام الرســالة ،يــروى يف

هــذا الصــدد عــن أيب موســى األشــعري إنــه قــال :ذكرنــا عــي ابــن أيب طالــب صــاة
كنــا نصليهــا مــع رســول اهلل(صــى اهلل عليــه وآله)إمــا نســيناها وإمــا تركناهــا عمــد ًا،

يكــر كلــا ركــع وكلــا رفــع وكلــا ســجد((( .وقيــل لــه أيــام خالفتــه« :أال ختلــف
رجـ ً
ا يصــي يف العيديــن بالنــاس؟ .فقــال ال أخالــف الســنة»((( .وكان حريصـ ًا كل
احلــرص عــى أن يؤخــذ الديــن والعلــم مــن مضانــه احلقيقيــة ومصــادره الصافيــة،

وهــو بذلــك ال يصــدر عــن جمــرد ثقــة بالنفــس ومتكــن علمــي وفكــري ،بقــدر مــا

148

يصــدر عــن أمــر مســبق للنبي(صــى اهلل عليــه وآله)للمســلمني باألخــذ عنــه« :أنــا
مدينــة العلــم وعــي باهبــا فمــن أراد العلــم فليأهتــا مــن باهبــا» .
(((

َّــاس َســ ُل ِ
ون َق ْب َ
ــل َأ ْن
ولذلــك كان اإلمام(عليــه الســام)ينادي( َأ ُّ َيا الن ُ
َت ْف ِقــدُ ِ
ون .(((). .وكثــر ًا مــا أكــد عــى لــزوم أهــل البيــت (عليــه الســام)واألخذ
الر ْشــدَ َح َّتــى َت ْع ِر ُفــوا ا َّلـ ِـذي ت ََر َكــه ،و َلـ ْن ت َْأ ُخـ ُـذوا
ـم َلـ ْن َت ْع ِر ُفــوا ُّ
عنهم(ا ْع َل ُمــوا َأ َّن ُكـ ْ
بِ ِمي َثـ ِ
ـاق ا ْل ِك َتـ ِ
ـاب َح َّتــى َت ْع ِر ُفــوا ا َّلـ ِـذي َن َق َضــه ،و َلـ ْن َت َ َّسـكُوا بِــه َح َّتــى َت ْع ِر ُفــوا ا َّلـ ِـذي
ـك ِم ـن ِعنْـ ِـد َأه ِلــهَ ،فإِنــم َعيـ ُ ِ
ال ْهـ ِ
َن َبـ َـذهَ ،فا ْلت َِم ُســوا َذلِـ َ
ـم
ْ
َّ ُ ْ ْ
ْ
ـلُ ،هـ ُ
ـش ا ْلع ْل ـ ِم و َمـ ْـو ُت ْ َ

((( امحــد بــن حنبــل :املســند392/4 ،؛ 412-411؛ البخــاري :صحيــح191-190/1 ،؛ ابــن
عبــد الــر :التمهيــد176/9 ،؛ ابــن حجــر :فتــح البــاري224/2 ،؛ اهليثمــي :جممــع الزوائــد،
131/2؛ العينــي :عمــدة القــاري.57/6 ،

((( الربقي :املحاسن222/1 ،؛ الطويس :اخلالف.667/1 ،

((( الطــراين :املعجــم الكبــر55/11 ،؛ ابــن عبــد الــر :االســتيعاب1102/3 ،؛ احلاكــم
النيســابوري :املســتدرك127-126/3 ،؛ اهليثمــي :جممــع الزوائــد114/9 ،؛ العينــي :عمــدة

القــاري215/16 ،؛ الســيوطي :اجلامــع الصغــر.415/1 ،

((( هنج البالغة.280 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ـم َع ـ ْن
ـمَ ،
ـم و َظاه ُر ُهـ ْ
ـم َع ـ ْن َمنْطق ِهـ ْ
وص ْمت ُُهـ ْ
ـم َع ـ ْن ع ْلم ِهـ ْ
ـم ُحك ُْم ُهـ ْ
ْب ُكـ ْ
ا َّلذي ـ َن ُي ِ ُ
ِِ
ِ
يت َِل ُفـ َ ِ
ِ
ـون الدِّ يـ َن َ
ـمَ ،ل ُيَالِ ُفـ َ
ـت
ول َ ْ
وص ِامـ ٌ
ـم َشــاهدٌ َصــاد ٌق َ
َباطن ِهـ ْ
ـون فيــه َف ُهـ َـو َب ْين َُهـ ْ
نَاطِـ ٌـق)((( .ونصــوص هنــج البالغــة طافحــة هبــذا املعنــى(((.
وهــذا التأكيــد املتكــرر إن دل عــى يشء فإنــا يــدل عــى مــا يــرى حجــم

االنحــراف الــذي أنتجــه اإلســام التارخيي-اخلــايف حتــى صــار الديــن واألحكام

تؤخــذ مــن املؤلفــة قلوهبــم ،ومــن قصــاص اليهود .يــروى يف هــذا الصدد إنــه (عليه
الســام)مر بقــاص فقــال لــه :أتعــرف الناســخ مــن املنســوخ؟ .قــال :ال ،فقــال لــه:

لقــد هلكــت وأهلكــت .ومــر بآخــر فقــال لــه :مــا كنيتــك؟ .قــال :أبــو حييــى ،فقــال 149

لــه :بــل أنــت أبــو اعرفــوين((( .أي إنــه وأمثالــه قــد اختــذوا الديــن والتصدي ملســائله

وســيلة للتكســب وحــب الظهــور والرياســة وهــم أبعــد مــا يكنــون عنــه ،ولذلــك
كان يعتــر أملـ ًا لواقــع اجلامعــة اإلســامية املمــزق فكريـ ًا وثقافيــا ومــدى التالعــب
بأحــكام الديــن والرشيعــة فقــال يف ذلــك :تــرد عــى أحدهــم القضيــة يف حكــم مــن

االحــكام فيحكــم فيهــا برأيــه ،ثــم تــرد عــى غــره فيحكــم فيهــا بخــاف قولــه ،ثــم
جيتمــع القضــاة بذلــك عنــد اإلمــام الــذي اســتقضاهم فيصــوب آراءهــم مجيعــا!،

وإهلهــم واحــد ونبيهــم واحــد وكتاهبــم واحــد! .أفأمرهــم اهلل تعــاىل باالختــاف
فأطاعــوه! ،أم هناهــم عنــه فعصــوه! ،أم أنــزل دينــا ناقصــا فاســتعان هبم عــى إمتامه!،
أم كانــوا رشكاء لــه فلهــم أن يقولــوا وعليــه أن يــرىض! ،أم أنــزل دينــا تامــا فقــر

((( هنج البالغة.206-205 ،

((( هنج البالغة120-119 ،؛ 143-142؛ 163-162؛ 176؛ 201؛ 216-215؛  .250وغريها.

((( عبــد الــرزاق الصنعــاين :املصنــف221-220/3 ،؛ ابــن اجلــوزي :نواســخ القــرآن ومنســوخه،
.31-30

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

الرســول عــن تبليغــه وأدائــه ،واهلل القائــل( :مــا فرطنــا يف الكتــاب مــن يشء ،وفيــه
تبيــان كل يشء)وذكــر إنــه يصــدق بعضــه بعضــا ،وإنــه ال اختــاف فيه(ولــوكان
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مــن عنــد غــر اهلل لوجــدوا فيــه اختالفــا كثــرا)((( .وقــال يف ذات املعنــى يف ذم مــن
ـض ْ
ا لــهَّ :
يتصــدى للعلــم وهــو ليــس أهـ ً
الَ َل ِئـ ِـق إِ َل اهلل َر ُجـ َـا ِنَ ،ر ُجـ ٌـل
(إن َأ ْب َغـ َ
وف بِـك ََل ِم بِدْ عـ ٍـة ودعـ ِ
ِ
ِ
ِ
الســبِ ِ
ـاء
يلَ ،م ْشـ ُغ ٌ
َُ
َ
َو َك َلــه اهلل إِ َل َن ْفســه َف ُهـ َـو َجائـ ٌـر َعـ ْن َق ْصــد َّ
َض َل َلـ ٍـةَ ،ف ُهـ َـو فِ ْتنَ ـ ٌة َلِـ ِ
ـالُ ،..م ِضـ ٌّـل َلِـ ِ
ـن ا ْف َت َت ـ َن بِــه َضـ ٌّ
ـن ا ْق َتــدَ ى بِــه ِف َح َياتِــه و َب ْعــدَ
ِ
ِ
ـع ِف ُج َّهـ ِ
ـال األُ َّمـ ِـةَ ،..قــدْ َسـ َّـاه َأ ْشـ َباه النَّـ ِ
ور ُجـ ٌـل َق َمـ َ
ـاس
ـش َج ْهـ ًـا ُموضـ ٌ
َو َفاتــهَ ،..
ِ
ِ
ـع بِــه،
َعالِـ ًاَ ،..فــإِ ْن ن ََز َلـ ْ
ـم َق َطـ َ
ـت بِــه إِ ْحــدَ ى ا ُْل ْب َهـ َـات َه َّيـ َـأ َلَــا َح ْشــو ًا َر ًّثــا مـ ْن َر ْأ ِيــه ُثـ َّ
ِ
الش ـبه ِ
َف ُهـ َـو ِم ـ ْن َل ْبـ ِ
ات ِف ِم ْثـ ِ
ـل ن َْسـ ِ
ـاب َأ ْم َأ ْخ َطـ َـأ،
ـج ا ْل َعنْ َك ُبــوتَ ،ل َيــدْ ِري َأ َصـ َ
ـس ُّ ُ َ
ـون َقــدْ َأ ْخ َطـ َـأ ،وإِ ْن َأ ْخ َطـ َـأ َر َجــا َأ ْن َي ُكـ َ
ـاف َأ ْن َي ُكـ َ
ـاب،..
ـاب َخـ َ
ـون َقــدْ َأ َصـ َ
َفــإِ ْن َأ َصـ َ
ِ
ِ
ـث .إِ َل اهلل َأ ْشـكُو ِمـ ْن َم ْعـ َ ٍ
ـج ِمنْــه ا َْل َو ِاريـ ُ
ـر
ـر ُخ مـ ْن َجـ ْـو ِر َق َضائــه الدِّ َمــا ُء ،و َت َعـ ُّ
َتـ ْ ُ
ـون ُضـ َّـا ًلَ ،ليــس فِ ِيهــم ِسـ ْلع ٌة َأبــور ِمـن ا ْل ِك َتـ ِ ِ ِ
ـون ُج َّهـ ً
ـال و َي ُمو ُتـ َ
يشـ َ
َي ِع ُ
ـي
َ ْ َُ َ
ْ َ
ْ
ـاب إ َذا ُتـ َ
ول َأ ْغـ َـى َث َمن ـ ًا ِم ـ َن ا ْل ِك َتـ ِ
ول ِس ـ ْل َع ٌة َأ ْن َفـ ُـق َب ْيع ـ ًا َ
َحـ َّـق تِ َل َوتِــهَ ،
ف َع ـ ْن
ـاب إِ َذا ُحـ ِّـر َ
ول ِعنْدَ هــم َأ ْن َكــر ِمـن ا َْلعــر ِ
مو ِ
وف َ
اض ِعــه َ
ف ِمـ َن ا ُْلنْ َكـ ِـر)(((.
ول َأ ْعـ َـر ُ
ََ
ُ َ ْ ُ
ُ ْ
وأمــام هــذا الواقــع املشــتت كان غايــة مــا يتمنــاه اإلمام(عليــه الســام)أن

يمنحــه القــدر فرصــة وفســحة مــن الزمــن لتقويــم انحــراف مســار اإلســام:
ــذه ا َْلدَ ِ
ــد اســتَو ْت َقدَ مــاي ِمــن ه ِ
ِ
اح ِ
ــر ُت َأ ْشــ َيا َء)((( .ومل يكــن لــه
َ َ ْ َ
ــو َق ْ َ
( َل ْ
ــض َل َغ َّ ْ
بــد مــن أن ينعــى ذلــك الواقــع العصيــب عــل أذن ـ ًا تصغــي وقلــب ينيــبَ ( :ف َأ ْي ـ َن

((( ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.288/1 ،
((( هنج البالغة.60 -59 ،
((( هنج البالغة.523 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

ـون ،واألَ ْعـ َـام َق ِائم ـ ٌة واآليـ ُ ِ
ـون و َأ َّنــى ت ُْؤ َف ُكـ َ
ت َْذ َه ُبـ َ
ـار َمن ُْصو َب ـ ٌة،
َ
ـات َواض َح ـ ٌة وا َْلنَـ ُ
ُ َ
ـون وبينَ ُكـ ِ
الـ ِّـق و َأ ْعـ َـا ُم
ـم و َك ْيـ َ
ـمُ ،
ـم َأ ِز َّمـ ُة ْ َ
وهـ ْ
ـر ُة نَبِ ِّي ُكـ ْ
ـم عـ ْ َ
ـف َت ْع َم ُهـ َ َ ْ ْ
َف َأ ْيـ َن ُي َتــاه بِ ُكـ ْ
وردوهــم ورود ْ ِ
ِ
ِ
ـن َمنَـ ِ
ـم بِ َأ ْح َسـ ِ
الدِّ يـ ِ
اليـ ِم
الصــدْ ِقَ ،ف َأن ِْز ُل ُ
ـاز ِل ا ْل ُقـ ْـرآنَ ُ ُ ْ ُ ُ ِ ،
ـن و َأ ْلسـنَ ُة ِّ
وهـ ْ
ا ْل ِع َط ِ
ــاش.(((). .
املشــكلة األعمــق هنــا إن هــذه النــداءات احلريصــة واملتكــررة ،واخلصــال

واملزايــا التــي تفــرد هبــا اإلمام(عليــه الســام)باتت غــر منظــورة يف جمتمع اإلســام

املتغايــر ،ولعــل عظــم اهلــوة التــي خلفهــا هــذا اإلســام بينــه وبــن اإلســام

النبــوي ،مــع رغبــة التغيــر اجلاحمــة التــي أدت باجلامعــة اإلســامية إىل الثــورة عــى 151

عثــان ،هــي مــا جعلــت الــكل يــدرك اســتحالة قيامــه باألمــر و الوقــوف بوجــه
االهنيــار اجلــارف ،واعــادة نظــم فــرط األمــة يف تلــك اللحظــات احلرجــة واخلطــرة،

فأحجــم كل الصحابــة الطامعــن منهــم والطاحمــن عــن التصــدي للموقــف إال
اإلمام(عليــه الســام)فامتدت األعنــاق إليــه ،وقــد عــر عــن ذلــك بقولــه« :إِ ِّن
ــأ ُت عــن ا ْل ِف ْتن ِ
ــرئَ َع َل ْي َهــا َأ َحــدٌ َغ ْ ِ
ُــن لِ َي ْج َ ِ
َــة َ
ــاج َغ ْي َه ُب َهــا
َف َق ْ َ ْ َ
ول ْ َيك ْ
ــري َب ْعــدَ َأ ْن َم َ
ِ
ْ
وهــا
واش ـتَدَّ َك َل ُب َهــا»((( .وقــال يف موضــع آخــر« :و َب َس ـ ْطت ُْم َيــدي َف َك َف ْفت َُهــا و َمدَ ْد ُت ُ َ
ـل ْ ِ
اليـ ِم َعـ َـى ِحي ِ
اك ِ
اإلبِـ ِ
ـي َتــدَ َّ
اض َهــا َيـ ْـو َم ِو ْر ِد َهــاَ ،ح َّتــى
َ
ـم تَدَ ا َك ْك ُتـ ْ
َف َق َب ْضت َُهــاُ ،ثـ َّ
ـم َعـ َ َّ
ِ
ا ْن َق َطع ِ
ــغ ِمــ ْن ُس ِ
ور الن ِ
ــت النَّ ْع ُ
يــف ،و َب َل َ
َّــاس
الض ِع ُ
ــئ َّ
الــر َدا ُء ُ
َ
ووط َ
وســ َق َط ِّ
ــلَ ،
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتا َمـ َـل ن َْح َو َهــا ا ْل َع ِليـ ُـل
ـر َ َ
ـر َ
ـج ِ َبــا َّ
ـاي َأن ا ْبت ََهـ َ
ـم إِ َّيـ َ
بِ َب ْي َعت ِهـ ْ
وهــدَ َج إ َل ْي َهــا ا ْلكَبِـ ُ
الصغـ ُ
ِ
ـاب»((( .ولكــن مــا إن هــدأت الفتنــة وزال خطــر االهنيــار
ـر ْت إِ َل ْي َهــا ا ْلك َعـ ُ
َ
وحـ َ َ
((( هنج البالغة.120-119 ،
((( هنج البالغة.137 ،

((( هنج البالغة.351-350 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

حتــى عــاد الطاحمــون والطامعــون مــن الصحابــة إىل إبــراز أصواهتــم وصدورهــم
( َفــا را َعنِــي إِ َّل والنَّــاس َكعــر ِ
ـي ِم ـ ْن ك ُِّل َجانِـ ٍ
الض ُب ـ ِع إِ َ َّل َينْ َثا ُلـ َ
ـبَ ،ح َّتــى
ف َّ
ُ ُ ْ
َ َ
ـون َعـ َ َّ
ِ
ِ
السـن ِ
َان ُ
ـت
يضـ ِـة ا ْل َغنَـ ِمَ ،ف َلـ َّـا َنَ ْضـ ُ
ـن َحـ ْـو ِل ك ََربِ َ
ـايُ ،مْت َِم ِعـ َ
وشـ َّـق ع ْط َفـ َ
ـئ ْ َ َ
َل َقــدْ ُوطـ َ
آخـ ُـر َ
ـت ُأ ْخـ َـرى و َق َسـ َ
ـط َ
ون)((( .وكأننــا نقــف بصــورة
ـت َط ِائ َف ـ ٌة و َم َر َقـ ْ
بِاألَ ْمـ ِـر َن َك َثـ ْ
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مبــارشة أمــام الصــورة التــي رســمها النــص القــرآين هلــؤالء الصحابــة يف عهــد
ـاء َْ
ون إِ َل ْيـ َ
ور
الـ ْـو ُ
ـم َينْ ُظـ ُـر َ
ـك َتــدُ ُ
ف َر َأ ْيت َُهـ ْ
اإلســام الناشــئ يف قولــه تعــاىلَ  :فـإِ َذا َجـ َ
ــه ِمــن ا َْل ِ
ــذي يغ َْشــى ع َلي ِ
َأعينُهــم كَا َّل ِ
ــب َْ
ف َســ َل ُقوك ُْم بِ َأ ْل ِســن ٍَة
ــو ُ
ال ْ
ــوت َفــإِ َذا َذ َه َ
َ ْ
َ ْ
ُ
ُْ ُ ْ
ِ ٍ ِ
الـ ْ ِ
ـح ًة َعـ َـى َْ
ـك َل ْ ُي ْؤ ِمنُــوا َف َأ ْح َبـ َ
ـر ُأو َلئِـ َ
ـم.(((
حــدَ اد َأشـ َّ
ـط اهللُ َأ ْع َم َُلـ ْ
قلنــا إن خيبــة األمــل كانــت كبــرة جــد ًا عــى مســتوى القاعــدة العامــة وعــى

مســتوى بعــض مــن رجــاالت النخبــة ،وهنــا تفــرض شــخصية عبــد اهلل العبــاس

حضورهــا بشــكل يثــر الصدمــة مــن أن يطعــن مــروع االســتئناف مــن قبلــه ،وأن
يتمكــن اإلســام املتغايــر مــن أن ينفــذ إىل روحــه وقلبــه فــا يبــايل بــا فعــل ،بــل
ويتبجــح بــأن ذلــك حــق لــه وإنــه عــى اســتعداد للمســر إىل معاويــة واالعــراف

بخالفتــه! ،يف وقــت كان اإلمام(عليــه الســام)يواجه أحلــك الظــروف وأشــدها

قســوة وغربــة ،ويتأســى بــأن ينــدب القلــة القليلــة مــن أصحابــه مــن نخبــة النخبــة

كاملــك األشــر وعــار بن يــارس ومالك بــن التيهــان وخزيمــة ذو الشهادتني(((ســيام
وإنــه كان يعــول عليهــم يف حتقيــق مــروع االســتئناف ،ولعلنــا نستشــف ذلــك يف

((( هنج البالغة.49 ،
((( األحزاب.19/

((( ينظر .هنج البالغة.264 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

عهــده ملالــك وغــره مــن والتــه وعاملــه وعســاكره(((.
يظهــر إن النــرة التــي أرســاها االجتامع الســيايس القــريش حــول أفضلية قريش

عموم ـ ًا ،ومــن ثــم اســتعملها بإســفاف كبــر أبــو ســفيان ومــن بعــده ابنــه معاويــة
حــول تســاوي بنــي عبــد منــاف((( ،واغــراءات األخــر وتشــجيعه عــى اخلــذالن،

متكنــت مــن التــرب لنفــس عبــد اهلل بــن العبــاس ،فخــان األمانــة ورسق أمــوال
الفــيء يف البــرة ،وكانــت ســتة آالف ألــف فحملهــا يف الغرائــر((( وخــرج إىل مكــة

بحاميــة خالــه الضحــاك بــن عبــد اهلل اهلــايل الــذي كان عــى رشطــة البــرة وباقــي

أخوالــه مــن بنــي هــال وبمســاعدة بنــي هــوازن وبنــي ســليم وغريهــم فخــرج 153

هبــا إىل مكــة ،وقــد حلقتهــم أمخــاس البــرة مــن قبائــل(األزد وبكــر بــن وائــل
ومتيــم وغريهم)الســتخالص األمــوال منهــم ،وملــا رأت بكــر بــن وائــل واألزد

قبائــل قيــس مــع ابــن عبــاس تراجعــت عــن قتالــه احرتامـ ًا هلــم ،ولكــن قبيلــة متيــم
رفضــت رأي األحنــف بــن قيــس بــرك قتاهلــم ،فناوشــهم وســقط بعــض اجلرحــى

بينهــم ،فرجــع األزد وبكــر بــن وائــل وقالــوا لبنــي متيــم :واهلل لنحــن أســخى أنفســا
منكــم ،تركنــا لبنــي عمكــم شــيئا أنتــم تقاتلوهنــم عليــه ،فخ َّلــوا عــن القــوم وعــن
ابــن أختهــم فأرجعوهــم((( .وكان عبــد اهلل بــن العبــاس قــد رسق هــذه األمــوال

((( ينظر هنج البالغة370-369 ،؛ 377-375؛ 445-412؛ 451-450؛ .462-461
((( ابن قتيبة :األخبار الطوال187 ،؛ الطربي :تاريخ.499/2 ،

((( وعاء يستخدم حلمل التبن وغريه .اجلوهري :الصحاح.769/2 ،

((( البــاذري :أنســاب األرشاف173-169/2 ،؛ الطــري :تاريــخ109-108/4 ،؛ ابــن عبــد
ربــه :العقــد الفريــد107-102/5 ،؛ النويــري :هنايــة اإلرب.205-203/20 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء
(((
ً
تأويــا لقولــه تعــاىل:
بحجــة قرابتــه مــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
واع َلمــوا َأ َّنــا َغنِم ُتـ ِ
ـن َش ٍء َفـ َـأ َّن هلل ُخُسـ ُه َولِلرسـ ِ
ـول َولِـ ِـذي ا ْل ُق ْر َبــى.(((. .
َّ ُ
َ
َ ْ ْ
َ ْ ُ
ـم مـ ْ ْ

إن التمعــن يف كلــات اإلمام(عليــه الســام)حتيل إىل مــدى األمل ،والشــعور

باخليبــة وفقــدان األمــل باإلصــاح ،بمعنــى إنــه كان موجعـ ًا ال لفقد املــال وإنام ألن
اخليانــة جــاءت ممــن كان يعتمــد عليــه يف حتقيــق مرشوعــه ويثــق بــه إىل حـ ٍـد بعيــد،
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ولنــا أن نــرى جــرح اإلمام(عليــه الســام)العميق هلــذه اخليانــة يف اللغــة املســتخدمة
ِ
ـك ِش ـ َع ِ
وج َع ْل ُتـ َ
ش ْك ُتـ َ
اري
ونوعيــة العبارات( َأ َّمــا َب ْعــدُ َفــإِ ِّن ُكنْـ ُ
ـك ِف َأ َمانَتــيَ ،
ـت َأ ْ َ
ِ ِ
اسـ ِ
وبِ َطانَتِــيَ ،
ول ْ َي ُك ـ ْن َر ُجـ ٌـل ِم ـ ْن َأ ْهـ ِـي َأ ْو َثـ َـق ِمنْـ َ
ـات و ُمـ َـؤ َاز َر ِت
ـك ِف َن ْفــيُ ،ل َو َ
و َأد ِاء األَمان ِ
ِ
ــى ا ْب ِ
الز َم َ
ــن َع ِّم َ
ــان َع َ
ــب ،وا ْل َعــدُ َّو َقــدْ
َــة إِ َ َّلَ ،ف َل َّــا َر َأ ْي َ
ــت َّ
ــك َقــدْ كَل َ
َ
َ
َحـ ِـر َب ،و َأ َما َن ـ َة النَّـ ِ
ـت َ
ـت
وش ـ َغ َر ْتَ ،ق َل ْبـ َ
وهـ ِـذه األُ َّم ـ َة َقــدْ َف َت َكـ ْ
ـاس َقــدْ َخ ِز َيـ ْ
ـتَ ،
ال ِ
ِ
ـع ا ُْل َف ِ
ِل ْبـ ِ
ـنُ ،
ـن َ
ـن َع ِّمـ َ
وخنْ َتــه
اذلِـ َ
ار ِقـ َ
ـع ْ َ
وخ َذ ْل َتــه َمـ َ
ـك َظ ْهـ َـر ا ْل َج ـ ِّنَ ،ف َف َار ْق َتــه َمـ َ
َ
ـك َل َت ُكـ ِ
آسـ ْي َت َ
ـع ْ
ـنَ ،فـ َـا ا ْبـ َن َع ِّمـ َ
ـن اهلل ت ُِريــدُ
ول األَ َما َنـ َة َأ َّد ْيـ َ
الَ ِائنِـ َ
َمـ َ
ـك َ
ـت ،وكَأ َّنـ َ ْ
َكيــدُ ه ِ
ْــت ت ِ
ــى بين ٍ
بِ ِجه ِ
ــك ،وك ََأن َ
َــة ِمــ ْن َر ِّب َ
ــاد َك ،وك ََأن َ
ــذه
َّــك إِن ََّــا ُكن َ
َ
َّــك َل ْ َتكُــ ْن َع َ َ ِّ
َ
ِ
ِ
ـمَ ،ف َلـ َّـا َأ ْم َكنَ ْتـ َ
ـك ِّ
الشــدَّ ُة ِف ِخ َيا َنـ ِـة
األُ َّم ـ َة َع ـ ْن ُد ْن َي ُ
ـم َع ـ ْن َف ْيئ ِهـ ْ
ـم ،و َتنْـ ِـوي غ َّر َ ُتـ ْ
اهـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـت ا ْل َو ْث َبـ َةْ ،
ـم
واخ َت َط ْفـ َ
اج ْلـ َ
س ْعـ َ
ـت ا ْل َكـ َّـر َة و َع َ
ـت َمــا َقــدَ ْر َت َع َل ْيــه مـ ْن َأ ْم َوالـ ُ
األُ َّمــة َأ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
الذئ ِ
ــاف ِّ
ــم ْ
ــر َة
اختِ َط َ
ْــب األَ َز ِّل َد ِام َيــ َة ا ْلِ ْع َ
ــم و َأ ْيتَام ِه ُ
ا َْل ُصونَــة ألَ َرامل ِه ْ
ــزى ا ْلكَس َ
الجـ ِ ِ
ِ
ِ
ـب َّ ِ
ـر ُمت ََأ ِّثـ ٍم ِمـ ْن َأ ْخـ ِـذه ،ك ََأ َّنـ َ
ـك َل َأ َبــا
ـازَ ،رحيـ َ
َف َح َم ْل َتــه إِ َل ْ َ
الصــدْ ر بِ َح ْملــهَ ،غـ ْ َ
لِ َغـ ْ ِ
ـكَ ،..أ ُّ َيــا ا َْل ْعــدُ و ُد ك َ
ـك و ُأ ِّمـ َ
ـك ِم ـ ْن َأبِيـ َ
ـك ت َُرا َثـ َ
ـر َك َحــدَ ْر َت إِ َل َأ ْه ِلـ َ
َان ِعنْدَ َنــا
((( ابن عبد ربه :العقد الفريد.102/5 ،
((( األنفال.41/
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ول األَ ْل َبـ ِ
ِم ـ ْن ُأ ِ
ـف ت ُِسـ ُ
ـم َأ َّنـ َ
ـك َتـ ْـأك ُُل َح َرام ـ ًا
ـاب َك ْيـ َ
شاب ـ ًا و َط َعام ـ ًا و َأ ْنـ َ
ـت َت ْع َلـ ُ
ـيغ َ َ
ال ا ْليتَامــى وا َْلسـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـاك ِ
ـاع ِ
ني
اإل َمــا َء و َتنْكـ ُ
ـر ُب َح َرام ـ ًا ،و َت ْب َتـ ُ
َ
ـح الن َِّســا َء م ـ ْن َأ ْمـ َـو َ َ
و َتـ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ـم َهـ ِـذه
وا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
ـم َهــذه األَ ْمـ َـو َال ،و َأ ْحـ َـر َز ِ ِبـ ْ
ـن وا ُْل َجاهدي ـ َن ا َّلذي ـ َن َأ َفــا َء اهلل َع َل ْي ِهـ ْ
ِ
ـمَ ،فإِ َّنـ َ
ـم َأ ْم َكنَنِــي
ا ْلبِـ َـا َدَ ،فا َّتـ ِـق اهلل ْ
ـك إِ ْن َل ْ َت ْف َعـ ْـل ُثـ َّ
وار ُد ْد إِ َل َهـ ُـؤ َلء ا ْل َقـ ْـو ِم َأ ْم َو َالُـ ْ
ِ
ِ
ـك ،وألَ ْ ِ
ـك ألُ ْعـ ِـذ َر َّن إِ َل اهلل فِيـ َ
اهلل ِمنْـ َ
ض َبنَّـ َ
ـت بِــه َأ َحــد ًا
ض ْبـ ُ
ـك بِ َس ـ ْيفي ا َّلــذي َمــا َ َ
ـت
ـت َمــا كَا َنـ ْ
ـن َف َعـ َـا ِم ْثـ َـل ا َّلـ ِـذي َف َع ْلـ َ
وال َسـ ْ َ
ال َسـ َن ْ ُ
ـار ،و َواهلل َلـ ْـو َأ َّن ْ َ
إِ َّل َد َخـ َـل النَّـ َ
آخـ َـذ ْ ِ
َلُـ َـا ِعنْـ ِـدي َهـ َـوا َدةٌَ ،
ول َظ ِفـ َـرا ِمنِّــي بِــإِ َرا َد ٍة َح َّتــى ُ
ـح ا ْل َباطِـ َـل
الـ َّـق من ُْهـ َـا و ُأ ِزيـ َ
َ
َع ـ ْن َم ْظ َل َمتِ ِهـ َـا.(((). .
وإذا مــا قارنــا هــذا الكتــاب الــذي وجهــه اإلمام(عليــه الســام)لعبد اهلل

بــن العبــاس بالكتــاب الــذي وجهــه لعاملــه مصقلــة بــن هبــرة الشــيباين عــى

أردشــرخرة يف بــاد فــارس ،بــان لنــا الفــرق بــن اخلطابــن واألمل بــن املوضعــن
عــى اتفــاق اجلــرم ،إذ كان األخــر قــد تــرف بأمــوال واليتــه أيض ًا( َب َل َغنِــي َعنْـ َ
ـك
ـكَ ،أ َّنـ َ ِ
ـت َف َع ْل َتــه َف َقــدْ َأ ْسـ َ
ـت إِ َما َمـ َ
ـخ ْط َت إِ َلَـ َ
ـم َ ْف َء
َأ ْمـ ٌـر إِ ْن ُكنْـ َ
ـك ،و َع َص ْيـ َ
ـك َت ْقسـ ُ
ــل ِم َ ِ
اؤه ِ
ِ
ا ُْلس ِ
يم ِ
وخ ُي ُ
ــم ُ
ــن
ــم و ُأ ِري َق ْ
ني ا َّلــذي َح َازتْــه ِر َم ُ
اح ُه ْ
ْ
ــم ف َ
ــت َع َل ْيــه د َم ُ ُ ْ
ول ُ ْ
ـك ِم ـ ْن َأ ْعـ َـر ِ
ـكَ ،فـ َـو ا َّلـ ِـذي َف َلـ َـق ْ
الَ َّب ـ َة و َبـ َـر َأ الن ََّسـ َـم َة َل ِئ ـ ْن ك َ
َان َذلِـ َ
اب َق ْو ِمـ َ
ا ْعتَا َمـ َ
ـك
ـك َعـ َـي هوان ـ ًا و َلت ِ
َح ّق ـ ًا َلت ِ
َخ َّف ـ َّن ِعنْـ ِـدي ِم َيزان ـ ًاَ ،فـ َـا ت َْس ـت َِه ْن بِ َحـ ِّـق َر ِّبـ َ
َجــدَ َّن َلـ َ
ـك،
َّ َ َ
ِ
ـون ِمـ َن األَ ْخ َ ِ
ـح ُد ْن َيـ َ
َ
ـك َف َت ُكـ َ
ـاك بِ َم ْحـ ِـق ِدينِـ َ
سيـ َن َأ ْعـ َـا ًلَ ،أ َل وإِ َّن َحـ َّـق َمـ ْن
ول ت ُْصلـ ْ
ِ
وقب َلنَــا ِم ـن ا ُْلسـ ِـل ِم َ ِ
ِقب َلـ َ ِ
ـي ِء َسـ َـوا ٌء.(((). .
ـك َ
َ
ني ِف ق ْسـ َـمة َهـ َـذا ا ْل َفـ ْ
َ ْ
((( هنج البالغة.414-412 ،
((( هنج البالغة.415 ،
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واألشــد أملـ ًا يف هــذا األمــر إن عبــد اهلل بــن العبــاس ال يعتــذر عــن خيانتــه بــل

يدعــي إن تلــك األمــوال حــق لــه دون غــره! ،بــل ويتهــم اإلمام(عليــه الســام)

بأنــه ارتكــب جرمـ ًا أكــر مــن الرسقــة ،وهــو إنــه ســفك دمــاء املســلمني! .فقــد ورد

إنــه أجــاب اإلمام(عليــه الســام)عن هــذا الكتــاب بالقــول( :أمــا بعــد ،فقــد أتــاين
كتابــك تعظــم عــى مــا أصبــت مــن بيــت مــال البــرة ،ولعمــري إن حقــي يف بيــت

املــال أكثــر ممــا أخــذت ،والســام)((( .فكتــب إليــه اإلمام(عليــه الســام)يتعجب
مــن تبجحــه هبــذه الدعــوى ،ويبــن لــه إن حقــه ال يعــدو حــق غــره مــن املســلمني
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يف ذلــك املــال((( ،فأجابــه ابــن عبــاس بــأن رسقتــه لذلــك املــال أهــون عنــد اهلل مــن
دمــاء املســلمني التــي ســفكها ألجــل اخلالفــة( ،أمــا بعــد فقــد فهمــت تعظيمــك

عــي مــرزأة مــا بلغــك أين رزأتــه ،وواهلل ألن ألقــى اهلل بــا يف بطــن هــذه األرض مــن
إيل مــن أن ألقــاه وقــد ســفكت
عقياهنــا وجلينهــا ،وبطــاع مــا عــى ظهرهــا ،أحـ ّ
ـب ّ
دمــاء األمــة ألنــال بذلــك امللــك واإلمــارة ،فابعــث إىل عملــك مــن أحببــت)(((.

فــرد عليــه اإلمام(عليــه الســام)بأنه كان ممــن شــارك يف ســفك تلــك الدمــاء إن
كانــت حمرمــة ،فتــادى ابــن عبــاس يف عنــاده وغيــه ،ويبــدو إنــه كشــف أخــر ًا عــن
حقيقــة مكنــون صــدره ،إذ كتــب لإلمام(عليــه الســام)مهدد ًا( :واهلل لئــن مل تدعنــي

مــن أســاطريك ألمحلنــه إىل معاويــة يقاتلــك بــه)(((.
((( ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.170/16 ،
((( ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.170/16 ،

((( البــاذري :أنســاب األرشاف171-170/2 ،؛ ابــن أعثــم :الفتــوح242-241/4 ،؛ ابــن عبــد
ربــه :العقــد الفريــد104-103 /5 ،؛ ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة.170/16 ،

((( ابن عبد ربه :العقد الفريد.104 /5 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

وهنــا نصــل إىل أصــل العقــدة ،فحجــج ابــن عبــاس التــي حاجــج هبــا

اإلمام(عليــه الســام)تتطابق متامـ ًا مــع حجــج اســام االجتــاع الســيايس القــريش،

فهــو مــن صــادر خصوصيــة اإلمام(عليــه الســام)وامتيازه عمــن ســواه ،وهــو-
معاويــة وحزبــه -مــن اهتمــوه بســفك دمــاء املســلمني! ،بــل لعــل ابــن عبــاس

ال خيجــل مــن الترصيــح بــأن تقاربــه مــن معاويــة ومنهجــه يرجــح عــى اقتناعــه
ومتثلــه ملــرع االســتئناف! ،بــل يــرح بأنــه حمــض أســاطري .وهــذه هــي الطامــة

الكــرى وخيبــة األمــل املوجعــة واخليانــة التــي تنفــذ إىل صميــم منهــج ومــروع
اإلمام(عليــه الســام)بِ َّعد ابــن عبــاس ابــن عمــه وتلميــذه وقــد صاحبــه عــى امتداد
مســار املواجهــة مــع اإلســام املتغايــر وقــد حــاول البعــض دفــع هــذه اخليانــة عــن

ابــن عبــاس واهتــام املؤرخــن بأهنــم قــد ضخمــوا القصــة بفعــل القصــاص ومــا
يضيفونــه مــن زيــادات عــى أحــداث التأريــخ(((.

ولكــن هــذا ال ينفــي أصــل اخليانــة والرسقــة ،ولعــل شــدة وقعهــا عــى أمــر

املؤمنني(عليــه الســام)واضح جــد ًا يف ثنايــا كتابــه الــذي وجهــه البــن عبــاس،
ِ
َاع ِ
فضــ ً
ــح
اإل َمــا َء و َتنْك ُ
ا عــن إن املقابلــة بــن عبــارة اإلمام(عليــه الســام)( َت ْبت ُ
الن َِّســا َء)وما ورد يف النقــل التأرخيــي مــن إنــه اشــرى ببعــض ذلــك املــال ثــاث

جــواري حجازيات(شــادن وحــوراء وفتون)مــن عطــاء بــن جبــر بقيمــة ثالثــة
آالف دينــار((( .ال حييــل إىل صنعــة القصــاص وتضخيمهــم بقــدر مــا حييــل إىل دقــة
الرصــد ،بحيــث عــن أســاء اجلــواري واســم مالكهن(البائع)وقيمة الــراء ،فض ً
ال

عــن متييــز كوهنــن مولــدات حجازيــات حــر ًا .كــا إن أحــد رواة هــذا احلــدث هــو
((( ينظر جعفر مرتىض العاميل :ابن عباس وأموال البرصة.
((( ابن عبد ربه :العقد الفريد.105/5 ،
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أحــد الشــهود املعارصيــن لــه واملشــاركني فيــه وهــو أبــو الكنــود األزدي-ســابق
الذكر-الــذي كان أحــد أعــوان عبــد اهلل بــن العبــاس يف البــرة ،فلــا فعــل مــا فعــل

جــاء إىل اإلمــام عيل(عليــه الســام)فأخربه بــا جــرى((( فتــى اإلمام(عليــه الســام)
ـم َن َبـ َـأ ا َّلـ ِـذي َآ َت ْينَــا ُه َآ َياتِنَــا َفان َْسـ َل َخ ِمن َْهــا َف َأ ْت َب َعـ ُه َّ
ان
الشـ ْي َط ُ
قولــه تعــاىلَ :
وا ْتـ ُـل َع َل ْي ِهـ ْ
َف ـك َ ِ
ـن ا ْلغ ِ
ـن .(((ولعــل يف إشــارة اإلمــام هلــذه اآليــة دون غريهــا -مــع
َاويـ َ
َان مـ َ
االنتبــاه لآليــات التاليــة املرتبطــة هبــا -لترصيــح ال يقبــل الشــك بــأن مــا وقــع مــن

ابــن عبــاس يتجــاوز رسقــة تلــك األمــوال! .ثــم إن متابعــة أحــوال عبــد اهلل بــن
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العبــاس فيــا بعــد تشــر إىل إنــه خــان اإلمــام احلســن(عليه الســام) وأيض ـ ًا عبث ـ ًا
حــاول املؤرخــون والباحثــون دفــع هــذه اخليانــة عنــه  ،ولعــل ممــا يــدل عــى
(((

انحيــازه ملعاويــة ودنيــاه ســلف ًا إننــا ســنراه بعــد الصلــح مبــارشة بــن مستشــاري

معاويــة يف الشــام(((.

لقــد كان مــروع االســتئناف صارمــ ًا وحازمــ ًا ،لشــدة االنحــراف الواقــع،

وهــو بذلــك يتطلــب نفوســ ًا كبــرة وقويــة تتمثــل خطــى اإلمام(عليــه الســام)

وتســتلهم ســلوكه ،وهــم قلــة قليلــة ونــادرة الوجــود ،ولذلــك آملــه بشــدة وقســوة
فقــده ملالــك األشــر (رحــم اهلل مالــكا ،فلقــد كان يل كــا كنــت لرســول اهلل)(((،

((( ابن عبد ربه :العقد الفريد.106 ،
((( األعراف.175/

((( ينظر .الكعبي :صورة أصحاب الكساء.671-662 ،

((( ينظــر .الطــري :تاريخ(الطبعــة القديمــة)127/4 ،؛ فلهــاوزن :تاريــخ الدولــة العربيــة.106 ،

وقــد حرفــت يف الطبعــة التــي حققهــا حممــد أبــو الفضــل ابراهيــم إىل عبيــد اهلل .ينظــر ،ج.167/5

((( ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.98/15 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

َان َج َبـ ًـا َلـك َ
ـك ،واهلل َلـ ْـو ك َ
ـك و َمــا َمالِـ ٌ
( َمالِـ ٌ
َان فِنْــد ًا-أي املنفــرد مــن اجلبــال -و َلـ ْـو
ِ
َان ص ْلــد ًاَ ،ل يرت َِقيــه ْ ِ
ول ُي ِ
ــر َ
ً
ك َ
فضــا
ــر)(((.
َان َح َجــر ًا َلــك َ َ
ــوف َع َل ْيــه ال َّطائ ُ
الاف ُ
َ
َْ
عــن ذلــك فقــد كان مرشوعــه بمنتهــى الدقــة واملتابعــة والواقعيــة إذ كان ينبــع مــن
روحــه املشــبعة باإلخــاص لإلســام واإليــان وتنضــح باإلنســانية التــي افتقــدت

يف وقــت ســابق ،وهــذا مــا نستشــفه يف وصايــاه لوالتــه وعاملــه وتشــديده عليهــم
ِ ِ ِ
(وأ ْشـ ِ
بمراعــاة هــذا املنحــى َ
ـع ْر َق ْل َبـ َ
ـم وال ُّل ْطـ َ
ـم،
الر ْ َ
ـف ِبِـ ْ
حـ َة ل َّلرع َّيــة ،وا َْل َح َّبـ َة َُلـ ْ
ـك َّ
ِ
ــم ِصنْ َف ِ
ــم َســ ُبع ًا َض ِ
َ
ــان إِ َّمــا َأخٌ َل َ
ــك ِف
ول َتكُون َّ
ــمَ ،فإِ َّنُ ْ
ــم َأ ْك َل ُه ْ
اريــ ًا َت ْغتَن ُ
َــن َع َل ْي ِه ْ
الدِّ يـ ِ
ـك ِف َْ
ـر َلـ َ
ـم ا ْل ِع َلـ ُـل ،و ُي ْؤ َتــى
ـم ال َّز َلـ ُـل و َت ْعـ ِـر ُض َُلـ
ال ْلـ ِـقَ ،ي ْفـ ُـر ُط ِمن ُْهـ
ـن وإِ َّمــا نَظِـ
ُ
ُ
ٌ
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ـك ِم ْثـ ِ ِ ِ
وال َطـ َـأَ ،ف َأعطِ ِهــم ِمــن ع ْفـ ِـو َك وص ْف ِ
ِ
ـم ِف ا ْل َع ْمـ ِـد َْ
حـ َ
ـب
ـل ا َّلــذي ُتـ ُّ
َ
ْ ْ َ
ْ
َعـ َـى َأ ْيدهيِـ ْ
ـك اهلل ِمــن ع ْفـ ِـوه وص ْف ِ
وو ِال األَ ْمـ ِـر َع َل ْيـ َ
حــهَ ،فإِ َّنـ َ
و َتـ ْـر َض َأ ْن ُي ْعطِ َيـ َ
ـك
ـم َ
َ
ْ َ
ـك َف ْو َق ُهـ ْ

َف ْو َقـ َ
ـن َو َّل َك)(((.
ـك واهلل َفـ ْـو َق َمـ ْ

وهنــا ال يكتــف اإلمام(عليــه الســام)بأن يــويص واليــه بالرمحــة بالنــاس

والتواضــع هلــم عــى اختــاف طبقاهتــم وانتامءاهتــم ،وإنــه و إياهــم متســاوون

بحســب الديــن أو اخللقــة اإلنســانية ،إنــا يشــدد عليــه بأنــه كــوايل ال يفضلهــم حتــى

بالســلطة ،فهــو مســلط عليــه بــل إنــه كخليفــة ال يفضلــه وال يفضلهــم بحســب

هــذا املعيــار فــاهلل مســلط عليهــم مجيع ـ ًا .وهنــا يبلــغ النبــل اإلنســاين غايتــه ومــداه
ومنتهــاه .عــى إنــه يف هــذه الكلــات مل يكــن يصــدر عــن جمــرد تــرف فكــري أو

بــوح بمكنونــات نفســية وتعاطــف شــعوري مــع ال ،إنــا هــو فقــراء أو املحرومــن
((( هنج البالغة.554 ،

((( هنج البالغة.428-427 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

أو ســواهم ،إنــا هــو يصــدر عــن طبيعــة ســلوكية قــارة يف نفســه ُجبلــت عليهــا
شــخصيته ومنهجــه يف احليــاة ،وحقيقــة فكــره ونفســه وروحــه التــي اســتحوذ
عليهــا البعــد اإلنســاين حتــى تغلغــل يف كل ذرة مــن ذراهتــا ،وصــاغ ذلــك الضمــر

العمــاق وتلــك الكينونــة الفريــدة التــي عكســت معنــى العظمــة اإلنســانية عــر
ـم فهــي ممارســة عمليــة دائمــة تفــرد هبــا عــن غــره مــن عظــاء
التاريــخ ،ومــن ثـ ّ

الفكــر اإلنســاين وحــكام الشــعوب فــكان مــن القالئــل الذيــن شــفعوا النظريــة

بالعمــل عــر مســار اإلنســانية الطويــل ،بداللــة مــا وصفــه بــه رضار بــن ضمــرة
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النهشــي( :كان واهلل بعيــد املــدى ،شــديد القــوى ،يقــول فصــ ً
ا وحيكــم عــدال،
يتفجــر العلــم مــن جوانبــه ،وتنطــق احلكمــة مــن نواحيــه ،و يســتوحش مــن الدنيــا
ّ

وزهرهتــا ،ويســتأنس بالليــل ووحشــته ،وكان غزيــر العــرة ،طويــل الفكــرة،
يعجبــه مــن اللبــاس مــا قــر ،ومــن الطعــام مــا خشــن ،وكان فينــا كأحدنــا ،جييبنــا

إذا ســألناه ،وينبئنــا إذا اســتنبأناه ،ونحــن واهلل مــع تقريبــه إيانــا وقربــه منــا ال نــكاد
ـوي يف باطلــه،
نكلمــه هيبــا لــه ،يع َّظــم أهــل الدّ يــن ،ويقـ ّـرب املســاكني ،ال يطمــع القـ ّ

وال ييــأس الضعيــف مــن عدلــه.(((). .

أراد اإلمــام (عليــه الســام)خلاصته ووالتــه أن يقتــدوا بفعالــه ويتأســوا

بســلوكه وشــخصيته ،ليكــون هــو وحكومتــه أول مــن يطبــق

برنامــج اإلصــاح ومــروع االســتئناف ،ولذلــك نجــده يســارع بالكتابــة

لواليــه عــى البــرة عثــان بــن حنيــف األنصــاري بعــد أن بلغــه أنــه اســتجاب
لدعــوة طعــام مــن أحــد أرشافها( َأمــا بعــدُ يــا اب ـن حنَيـ ٍ
ـفَ ،ف َقــدْ َب َل َغنِــي َأ َّن َر ُجـ ًـا
َّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ
((( ابن عبد الرب :االستيعاب1108-1107/3 ،؛ ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق.402/24 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

ٍ
ـر ِة َد َعـ َ ِ
ِم ـ ْن فِ ْت َيـ ِـة َأ ْهـ ِ
ـك األَ ْلـ َـو ُ
اب َلـ َ
ان
س ْعـ َ
ـت إِ َل ْي َهــا ،ت ُْس ـ َت َط ُ
ـاك إ َل َم ْأ ُد َبــة َف َأ ْ َ
ـل ا ْل َبـ ْ َ
ِ
َّــك ُ ِ
ــك ِْ
و ُتنْ َق ُ
ال َف ُ
ْــت َأن َ
ــل إِ َل ْي َ
ــو
ــان ،و َمــا َظنَن ُ
ــم َم ْ ُف ٌّ
يــب إِ َل َط َعــا ِم َق ْ
ت ُ
ــو ٍم َعائ ُل ُه ْ
ِ
ـم َمدْ ُعـ ٌّـوَ ،فا ْن ُظـ ْـر إِ َل َمــا َت ْق َض ُمــه ِمـ ْن َهـ َـذا ا َْل ْق َضـ ِمَ ،فـ َـا ْاشـ َت َبه َع َل ْيـ َ
ـك ِع ْل ُمــه
و َغن ُّي ُهـ ْ
َفا ْل ِف ْظــه ،ومــا َأي َقنْـ َ ِ
ـب وج ِ
وهــه َفنَـ ْـل ِمنْــهَ ،أ َل وإِ َّن لِـك ُِّل َم ْأ ُمــو ٍم إِ َمامـ ًا َي ْق َتـ ِـدي
ـت بِطيـ ِ ُ ُ
َ ْ
ـور ِع ْل ِمــهَ ،أ َل وإِ َّن إِمام ُكــم َقـ ِـد ا ْك َت َفــى ِم ـن د ْنيــاه بِطِمريــهِ ،
بِــه و َي ْس ـت َِض ُء بِنُـ ِ
وم ـ ْن
َْْ
ْ ُ َ
َ َ ْ
ـون بِــور ٍع واجتِهـ ٍ
ِ ِ
ِ
ـم َل َت ْقـ ِـد ُر َ
ون َعـ َـى َذلِـ َ
ـاد
ْ َ
ـك و َلكـ ْن َأعينُـ ِ َ َ
ُط ْعامــه بِ ُق ْر َص ْيــهَ ،أ َل وإِ َّن ُكـ ْ
ادَ ،فــواهلل مــا َكن َْــز ُت ِمــن د ْنياك ِ
ــة وســدَ ٍ
وع َّف ٍ
ِ
ــر ًاَ ،
ول ا َّد َخ ْــر ُت ِمــ ْن َغن َِائ ِم َهــا
ُــم ت ْ
ْ ُ َ ْ
َ َ
َ
ول َأ ْعــدَ ْد ُت لِ َبـ ِ
ـال َثـ ْـو ِب طِ ْمــر ًاَ ،
َو ْفــر ًاَ ،
ـي
ول ُحـ ْـز ُت ِمـ ْن َأ ْر ِض َهــا ِشـ ْـر ًا ،..وإِ َّنـ َـا ِهـ
َ
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الــو ِ
وضهــا بِال َّت ْقــوى لِ َتـ ْـأ ِ ِ
ِ
ف األَ ْكـ َ ِ
ـت َعـ َـى َج َوانِـ ِ
ـب
ـر ،و َت ْث ُبـ َ
ت آمنَ ـ ًة َيـ ْـو َم ْ َ ْ
َ
َ
َن ْفــي َأ ُر ُ َ
ا َْل ْز َل ِ
ــل ،و ُل َب ِ
ــذا ا ْل َع َس ِ
ــاب َه َ
يــق إِ َل ُم َص َّفــى َه َ
ــذا
ــت ال َّط ِر َ
ــو ِشــ ْئ ُت َل ْهتَدَ ْي ُ
ــق ،و َل ْ
ـات َأ ْن ي ْغ ِلبنِــي هــواي ،وي ُقــود ِن ج َشـ ِ
ِ
ِ
ا ْل َق ْمـ ِ
ـعي
ـح ون ََســائ ِج َهـ َـذا ا ْل َقـ ِّـز ،و َلك ـ ْن َه ْي َهـ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ
ـر األَ ْط ِعمـ ِـة و َلعـ َّـل بِ ِْ
ال َجـ ِ
تـ ُّ ِ
ـع َلــه ِف ا ْل ُقـ ْـر ِ
ص َ
إِ َل َ َ
ول َع ْهــدَ
ـاز َأ ْو ا ْل َي َم َمــة َمـ ْن َل َط َمـ َ
َ
َ
الش ـبعَِ ،أو َأبِيـ َ ِ
وحـ ْـو ِل ُب ُطـ ٌ
ـع ِم ـ ْن
ـون َغ ْر َثــى و َأ ْك َبــا ٌد َحـ َّـرىَ ،..أ َأ ْقنَـ ُ
ـت م ْب َطان ـ ًا َ
َلــه بِ ِّ َ ْ
ــال ه َ ِ
َن ْف ِ
ــارك ُُه ْم ِف َمــك ِ
ول ُأ َش ِ
َاره الدَّ ْه ِ
ــي بِ َ
ــن َ
ــرَ ،أ ْو َأك َ
ُــون
ــر ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ــأ ْن ُي َق َ َ
ــذا َأم ُ
ـم ِف ُج ُشــو َب ِة ا ْل َع ْيـ ِ
ـش.(((). .
ُأ ْسـ َـو ًة َلُـ ْ
ولعــل املقابلــة البســيطة بــن هــذا الكتــاب وبــن مــا كان عليــه واقــع اخلالفــة

واملســلمني يف العقــود الثالثــة الســابقة يفصــح عــن مــدى البــون الشاســع بــن

اإلســامني وعــن مــدى دقــة ورصامــة مــروع االســتئناف وصعوبتــه عــى القاعدة
اجلامهرييــة املســتفيدة مــن السياســات الســابقة واإلســام الســابق .فاملقارنــة بــن

((( هنج البالغة.420-416 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

األرقــام املهولــة لألمــوال والثــروات التــي متتعــت هبــا الطبقــة احلاكمــة واملقربــن

منهــا يف الســابق مقابــل الفقــر املدقــع الــذي عاشــت بــه الطبقــات الفقــرة ،وبــن مــا
ينشــده اإلمــام (عليــه الســام)تفصح عــن كارثــة كــرى عــى كافــة املســتويات فقــد

كانــت أمــوال عثــان النقديــة فقــط ،عنــد موتــه (000 .150دينــار ومليــون درهــم)
وأمــا أمالكــه غــر املنقولــة فكانــت تســاوي (000 .100دينار)فضـ ً
ا عــن اجلــال
واجليــاد وغريهــا ،وفضــ ً
ا عــا فقــد مــن األمــوال أثنــاء مقتلــه وهي(35مليــون

ونصــف مليــون درهــم) ،وفضــ ً
ا عــن البيــت الــذي بنــاه باحلجــر واخلشــب
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الثمــن جــد ًا! .وكان طلحــة والزبــر مــن أكثــر الصحابــة ثــراء وأمــواالً ،فقــد تــرك
األول عنــد موتــه ( 000 .200 .2درهــم ،و 000 .600ألــف دينــار ذهــب) وقــد

قــدرت ثروتــه بقيمــة ثالثــن مليــون درهــم .وكان جينــي يومي ـ ًا مــن ضيعــة لــه يف

العــراق ( 1000درهــم) وســنوي ًا بــن ( 000 .500 -000 .400ألــف درهــم)،

وكان يرســل لعائشــة ســنوي ًا ( 000 .10درهم)مضافـ ًا للــدور الفاخــرة التــي كان

يملكهــا .أمــا عبــد الرمحــن بــن عــوف فقــد تــرك بعــد وفاتــه( 1000مجــل3000 ،

رأس غنــم100 ،حصــان) وأراض بمســاحات شاســعة ،ومــن الذهــب مــا يكــر

بالفــؤوس ،وبــاع أرضـ ًا لــه بقيمــة ( 000 .40ألــف دينار)وأخــرى بــذات املبلــغ.
وكان الزبــر أغنــى اجلميــع فقــد كانــت ثروتــه تــراوح بــن( 65 -35مليــون
دينــار)وكان يملــك دور ًا متعــددة(11دار يف الدينــة2 ،يف البــرة1 ،يف الكوفــة،

1يف مرص)وحدائــق يف ضواحــي املدينــة ،وأرايض زراعيــة كثــرة ،وعقــارات يف

الكوفــة والفســطاط واالســكندرية ،فهــي ثــروات موزعــة يف كل مــكان تقريبــ ًا.
وخلــف زيــد بــن ثابــت بعــد موتــه مــن الذهــب مــا يكــر بالفــؤوس ،فضـ ً
ا عــن

األمــوال والضيــاع وغريهــا .و هكــذا هــي أحــوال باقــي الصحابــة واملقربــن مــن

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

الســلطة ،أمــا بنــو أميــة فكانــت ثرواهتــم تفــوق احلــدود ،فقــد اعطــى عثــان البــن

عمــه مــروان بــن احلكــم مخــس أمــوال أفريقيــة ( 000 .200-000 .100دينــار)
واعطــى عمــه احلكــم ( 000 .300درهــم) وأعطــى أمــواالً ضخمــة لغريهــم مــن

بنــي أميــة واملقربــن منــه(((.

وكانــت سياســة التفضيــل بالعطــاء التــي اتبعهــا عمــر بــن اخلطــاب قــد

أنتجــت تكديــس األمــوال والثــروات عنــد فئــة مــن النــاس وحرمــان اآلخريــن

ممــا يســد الرمــق ،فكانــت آثارهــا وخيمــة جــد ًا عــى مجيــع املســتويات االجتامعيــة

واالقتصاديــة والسياســية والترشيعيــة ،فقــد خلقــت جمتمعــ ًا طبقيــ ًا ،يمزقــه 163

التفــاوت الواســع يف حتصيــل العطــاء واألرزاق ،فبينــا كان بعــض الصحابــة خيلــف

مــن الذهــب والفضــة مــا يكــر بالفــؤوس ،ومــن األمــوال والضيــاع والبســاتني مــا
يفــوق واردات قبيلــة كاملــة ويف اســطبالته ومراعيــه آالف مــن اخليــول واألغنــام
واجلــال ،كان هنــاك مــن ال جيــد مــا يســد بــه رمقــه ومــا يشــبع بــه جــوع أطفالــه،

وقــد اعــرف اخلليفــة نفســه بفســاد هــذه السياســة ،وتنــدم أيــا نــدم عــى انتهاجهــا
فقــال :لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت ،ألخــذت فضــول أمــوال األغنيــاء
فقســمتها عــى الفقــراء(((.

ويف الوقــت الــذي كان رجــاالت الســلطة يف العهــد الســابق -ســيام القريشــيون

منهــم -يتبجحــون بــأن مناطــق الفتــوح ليســت ســوى إقطاعيــات قرشــية (الســواد

((( جعيط :الفتنة.64-62 ،

((( الطربي :تاريخ291/3 ،؛ ابن حزم :املحىل.158/6 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

بســتان لقريــش)((( ،نجــد اإلمــام (عليــه الســام)حياول جاهــد ًا عكــس هــذا
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املفهــوم متامـ ًا ،عــر تغيــر التعامــل مــع ســكان املناطــق املفتوحــة كــا يف عهــده ملالك
األشــر ،ووصايــاه وتعليامتــه لوالتــه وعــال اخلــراج و غريهــم ،ومنهــا قولــهِ :
(مـ ْن
ِ
َع ْبـ ِـد اهلل َعـ ِـي َأ ِمـ ِ
ـن إِ َل َأ ْص َحـ ِ
ـاب ْ
الَـ َـر ِ
ـاس
ـر ا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
اجَ ،أ َّمــا َب ْعــدُ َ ،..ف َأنْص ُفــوا النَّـ َ
ٍّ
ِ
ان ِ ِ
ِ
ِ
واصـ ِـروا ِ ِ ِ
وسـ َف َرا ُء
الرع َّيــةُ ،
ووك ََل ُء األُ َّمــة ُ
ـم ُخـ َّـز ُ َّ
ـمَ ،فإِ َّن ُكـ ْ
ل َوائج ِهـ ْ
مـ ْن َأ ْن ُفسـك ُْم ْ ُ َ
ــةِ َ ،
األَ ِئم ِ
ول َ ْتبِ ُســوه َعــ ْن َط ِل َبتِــهَ ،
اجتِــه َ
ول تَبِي ُعــ َّن
ــموا َأ َحــد ًا َعــ ْن َح َ
ول ُ ْتش ُ
َّ
ِ ٍ
ول صيـ ٍ
الــر ِ ِ
لِلنَّـ ِ
ـون َع َل ْي َهــا َ
ـفَ ،
ول َدا َّب ـ ًة َي ْعت َِم ُلـ َ
ول َع ْبــد ًا،
اج ك ْسـ َـو َة ش ـتَاء َ َ ْ
ـاس ِف ْ َ َ
َضب ـن َأحــد ًا ســوط ًا َلِـك ِ
ـال َأ َحـ ٍـد ِم ـ َن النَّـ ِ
َ
َان ِد ْر َه ـ ٍمَ ،
ول َت َ ُّس ـ َّن َمـ َ
ـاس ُم َصـ ٍّـل
َ ْ
ول ت ْ ِ ُ َّ َ
اهـ ٍـد ،إِ َّل َأ ْن َ ِ
ـل ِ
تــدُ وا َف َرسـ ًا َأ ْو ِسـ َـاح ًا ُي ْعــدَ ى بِــه َعـ َـى َأ ْهـ ِ
َ
اإل ْسـ َـا ِمَ ،فإِ َّنــه َل
ول ُم َع َ
ـك ِف َأ ْيـ ِـدي َأ ْعــدَ ِاء ِ
ـون َشـ ْـو َك ًة َع َل ْيــهَ ،
اإل ْسـ َـا ِم َف َي ُكـ َ
َينْ َب ِغــي لِ ْل ُم ْسـ ِـل ِم َأ ْن َيــدَ َع َذلِـ َ
ول
ِ
ِ
ِ
ـر ٍة َ
يح ـ ًة َ
الر ِع َّي ـ َة َم ُعو َن ـ ًة)(((.
تَدَّ خـ ُـروا َأ ْن ُف َس ـك ُْم نَص َ
ول َّ
ول ْ ُ
النْــدَ ُح ْس ـ َن سـ َ
ولنــا أن نــدرك بعــد هــذه املقاربــة البســيطة والوجيــزة حقيقــة مــا كان ينشــده

اإلمام(عليــه الســام)من إصــاح مســرة اإلســام كنظــام شــامل جلميــع نواحــي

حيــاة الفــرد واملجتمــع ،وبــذات الوقــت صعوبــة مــروع االســتئناف هــذا ومــدى
املعوقــات التــي وقفــت يف طريقــه والتــي مل جيــد اإلمام(عليــه الســام)حياهلا بــد ًا

مــن أن يبــث هــذا املــروع يف خطبــه وكتبــه ووصايــاه وقبلهــا بســلوكه وعملــه.
وكيــف إنــه مل يكــن يمثــل مــروع إدارة للســلطة والسياســة بقــدر مــا كان ينشــد

ويمثــل مرشوعـ ًا اســتئنافي ًا لإلســام جيعــل كل فــرد يف اإلمــة مســؤوالً عــن حتقيقــه
بقــدر مــا يســتطيع .فض ـ ً
ا عــن ذلــك فهــو مل يــرك شــاردة وال واردة تتعلــق بــا

((( ينظر .البالذري :أنساب األرشاف433/5 ،؛ الطربي :تاريخ.365/3 ،
((( هنج البالغة.425 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

يســتطيع اصالحــه أو كان يســتهدفه بمرشوعــه االســتئنايف إال وأشــار إليــه ،ففضـ ً
ا

عــن اســهابه يف تبيــان أحــكام الرشيعــة وحقيقــة الديــن وباقــي مناحــي الثقافــة

اإلســامية ،فهــو مل ينــس أن حيــدد لعاملــه حتــى أوقــات الصــاة وطبيعــة ادائهــا،
إذ بعــث بكتــاب إىل أمــراء البــاد يف الصــاة قــال فيــهَ ( :أ َّمــا َب ْعــدُ َف َص ُّلــوا بِالنَّـ ِ
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ـم َ
ـن)(((.
ول َتكُو ُنــوا َفتَّانِـ َ
َ
ـم َصـ َـا َة َأ ْض َعف ِهـ ْ
وص ُّلــوا ِ ِبـ ْ
عــى إنــه باجلانــب اآلخــر بــن أســفه عــى املتعــذر التحقــق مــن مــروع

االســتئناف فقــال يف نــص مطــول( :قــد عملــت الــوالة قبــي أعــاال خالفــوا فيهــا

رســول اهلل متعمديــن خلالفــه ناقضــن لعهــده مغرييــن لســنته ،ولــو محلــت النــاس
عــى تركهــا وحولتهــا إىل مواضعهــا وإىل مــا كانــت يف عهــد رســول اهلل لتفــرق
عنــي جنــدي حتــى أبقــى وحــدي أو قليــل مــن شــيعتي ،..أرأيتــم لــو أمــرت بمقــام
إبراهيــم فرددتــه إىل املوضــع الــذي وضعــه فيــه رســول اهلل ،ورددت فــدك إىل ورثــة

فاطمــة ،ورددت صــاع رســول كــا كان ،وأمضيــت قطائــع أقطعهــا رســول اهلل

ألقــوام مل متــض هلــم ومل تنفــذ ،ورددت دار جعفــر إىل ورثتــه وهدمتهــا من املســجد،
ورددت قضايــا مــن اجلــور قــي هبــا ،ونزعــت نســاء حتــت رجــال بغــر حــق
فرددهتــن إىل أزواجهــن ،واســتقبلت هبــن احلكــم يف الفــروج واألرحــام ،وســبيت

((( هنج البالغة.426 ،

ّ
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ذراري بنــي تغلــب ،ورددت مــا قســم مــن أرض خيــر ،وحمــوت دواويــن العطايــا،

وأعطيــت كــا كان رســول اهلل يعطــي بالســوية ومل أجعلهــا دولــة بــن األغنيــاء

وألقيــت املســاحة ،وســويت بــن املناكــح ،وأنفــذت مخــس الرســول كــا أنــزل
اهلل عــز وجــل وفرضــه ،ورددت مســجد رســول اهلل إىل مــا كان عليــه ،وســددت

مــا فتــح فيــه مــن األبــواب وفتحــت مــا ســد منــه ،وحرمــت املســح عــى اخلفــن،
وحــددت عــى النبيــذ وأمــرت بإحــال املتعتــن ،وأمــرت بالتكبــر عــى اجلنائــز
مخــس تكبــرات ،وألزمــت النــاس اجلهــر ببســم اهلل الرمحــن الرحيــم ،و أخرجــت
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مــن أدخــل مــع رســول اهلل يف مســجده ممــن كان رســول اهلل أخرجــه ،وأدخلــت مــن
ُأخــرج بعــد رســول اهلل ممــن كان رســول اهلل أدخلــه ،ومحلــت النــاس عــى حكــم
القــرآن وعــى الطــاق عــى الســنة ،وأخــذت الصدقــات عــى أصنافهــا وحدودهــا،
ورددت الوضــوء والغســل والصــاة إىل مواقيتهــا ورشائعهــا ومواضعهــا ،ورددت

أهــل نجــران إىل مواضعهــم ورددت ســبايا فــارس وســائر األمــم إىل كتــاب اهلل
وســنة نبيــه إذا لتفرقــوا عنــي.(((). .

((( الكليني :الكايف.63-59 ،

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

قائمة املصادر واملراجع:
املصادر األولية:
ابــن األثــر :أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم بــن حممد بــن عبــد الكريم بــن الشــيباين(630هـ/1232م).
 /1الكامل يف التاريخ( ،دار صادرـ دار بريوت ،بريوت ـ لبنان 1385هـ 1965/م).

//2أسد الغابة يف معرفة الصحابة(املطبعة الوهبية :مرص -القاهرة 1280هـ1863/م).

ابــن األثــر :أبــو الســعادات جمــد الديــن املبــارك بــن حممــد عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــدالشــيباين اجلــزري .ت(606هـــ1209/م).

/3النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر .حتقيــق :طاهــر أمحــد الــزاوي و حممــود حممــد
الطناحــي(ط ،4مؤسســة اســاعيليان :قــم -إيــران 1383هـــ1963/م).
أمحد بن حنبل :أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين(241هـ855/م). /4املسند(ط ،1املطبعة امليمنية :القاهر-مرص1313 ،هـ1895/م).

-ابن أعثم :أبو حممد أمحد بن أعثم الكويف ،ت( 314هـ926 /م).

 /5كتــاب الفتــوح ،حتقيــق :عــى شــري(ط ،1دار األضــواء ،بــروت ـ لبنــان1411 ،
هـــ1991/م).
-البخاري :أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل(256هـ 869/م).

 /6صحيح البخاري( ،دار الفكر ،بريوت ـ لبنان1401 ،هـ 1981/م).

-الربقي :أبو جعفر أمحد بن حممد بن خالد(ت274هـ887/م).

/7املحاســن .تصحيــح وتعليــق :جــال الديــن احلســيني(ط ،1دار الكتــب اإلســامية:
طهــران -إيــران 1370هـــ1950/م).
-البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر (279هـ 892 /م).

 /8أنســاب األرشاف ،حتقيــق وتعليــق :حممــد باقــر املحمــودي (ط ،1مؤسســة األعلمــي:
بــروت– لبنان1394هـــ1974/م).
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ّ
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 /9مجــل مــن أنســاب األرشاف .حتقيــق :ســهيل زكار و ريــاض زركيل(ط ،1دار الفكــر:
بــروت– لبنــان1417 ،هـــ1996/م).
 /10فتــوح البلــدان .حتقيــق :صــاح الديــن املنجــد(ط ،1مكتبــة النهضــة املرصيــة :القاهــرة-
مــر1956 -1376م).
-البيهقي :أبو بكر أمحد بن احلسني .ت(458هـ1065/م).

 /11الســنن الكــرى( .طبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة :حيــدر آبــاد الدكــن-
ا هلند1344 /هـ1925 /مـــ).

-اجلاحظ :أبو عثامن عمرو بن بحر .ت(255هـ868/م).
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 /12البيــان والتبيــن ،حتقيــق ورشح :عبــد الســام حممــد هــارون(ط ،7مكتبــة اخلانجــي:
القاهــرة -مــر 1418هـــ1998/م).

 /13العثامنيــة .حتقيــق ورشح :عبــد الســام حممــد هــارون(ط ،1دار الكتــاب العــريب:
القاهــرة -مــر 1374هـــ1955/م).
-اجلصاص :أيب بكر أمحد بن عيل الرازي .ت(370هـ980/م).

 /14أحــكام القــرآن .ضبــط وختريــج :عبــد الســام حممــد عــي(ط ،1دار الكتــب العلميــة:
بــروت -لبنــان 1415هـــ1994/م).
-أبو جعفر اإلسكايف :حممد بن عبد اهلل املعتزيل .ت(240هـ835/م).

 /15املعيار واملوازنة .تح :حممد باقر املحمودي(ط ،1إيران 1402هـ1981/م).
-ابن اجلوزي :أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل القريش( 597هـ1200/م).

 /16املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم .حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد
القــادر عطــا(ط ،1دار الكتــب العلميــة :بــروت -لبنــان1412 ،هـــ1992/م).
 /17كتاب املجروحني .تح :حممود إبراهيم زايد(د .ت ،د .م .ط).

 /18املوضوعــات .تــح :عبــد الرمحــن حممــد عثــان(ط ،1املكتبــة الســلفية :املدينــة املنــورة-
الســعودية 386هـــ1966/م).

/19نواسخ القرآن( .ط ،1دار الكتب العلمية :بريوت -لبنان د ت).

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

-اجلوهري :أبو بكر أمحد بن عبد العزيز .ت(323هـ934/م).

 /20الســقيفة وفــدك .تقديــم ومجــع وحتقيــق :حممــد هــادي األمينــي(ط ،2رشكــة الكتبــي:
بــروت -لبنــان 1413هـــ1993/م).
-اجلوهري ،إسامعيل بن محاد ( 393هـ 104/م).

 /21الصحاح ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار(ط ،1القاهرة  -مرص 1376 ،ه1956/م)

-ابن أيب حاتم الرازي :أبو حممد حممد بن إدريس .ت(327هـ938/م).

 /22اجلرح والتعديل(ط ،1دار إحياء الرتاث العريب :بريوت -لبنان 1371هـ1951/م).
-حاجي خليفة :مصطفى بن عبد اهلل .ت(1067هـ1656/م).

/23كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون( .طبعــة دار إحيــاء الــراث العــريب169 :

بــروت -لبنــان د .ت).

-احلاكم النيسابوري :أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد 405( ،هـ 1014/م).

 /24املســتدرك عــى الصحيحــن ،حتقيــق :يوســف عبــد الرمحــن املرعشــي (دار املعرفــة،
بــروت  -لبنــان ،د .ت)

-ابن حبان :عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس ( 354هـ 965 /م).

 /25صحيــح ابــن حبــان ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط (ط ،2مؤسســة الرســالة ،بــروت ـ
لبنــان1414 ،هـــ1993 /م).
-ابن حبيب :أبو جعفر حممد .ت(245هـ859/م).

 /26كتــاب املحــر(ط ،1دائــرة املعــارف النظاميــة :حيــدر آبــاد الدكــن-
ا هلند 1361هـــ 1 9 42 /م ) .

-ابن حجر :شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين (852هـ1448/م)

/27اإلصابــة يف متيــز الصحابــة .دراســة وحتقيــق وتعليــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود و عــي
حممــد معــوض (ط ،1دار الكتــب العلميــة :بــروت -لبنــان 1415هـــ1995/م).

 /28هتذيــب التهذيــب .تقديــم :خليــل امليــس(ط ،1دار الفكــر :بــروت -لبنــان
1404هـــ1984 /م).
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/29فتــح البــاري يف رشح صحيــح البخــاري .حتقيــق حمــب الديــن اخلطيــب (ط ،1دار الكتب
السلفية ،د .ت)
 -ابن أيب احلديد ،عز الدين أبو حامد بن هبة اهلل حممد .ت(656هـ1258/م).

/30رشح هنــج البالغــة ،حتقيــق حممــد أبــو الفضــل ابراهيــم(ط ،1دار احيــاء الكتــب العربيــة:

القاهرة-مرص1378هـ1959/م).

-ابن حزم :أبو حممد عيل بن أمحد .ت(456هـ1063/م).

/31املحىل( .ط ،1دار الفكر :بريوت -لبنان د .ت)

 /32األحكام( .ط ،2مطبعة العاصمة :القاهرة  -مرص .د .ت)
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-ابن خلكان ،أبو العباس أمحد بن حممد بن ابراهيم681( ،هـ 1282/م).

 /33وفيــات األعيــان وانبــاء ابنــاء الزمــان ،حتقيــق :احســان عبــاس (دار الثقافــة ،بــروت-
لبنــان ،د .ت).
-خليفة بن خياط :أبو عمرو شبيب العصفري .ت(240هـ854/م).

 /34التاريــخ .حتقيــق وتقديــم :ســهيل زكار(ط ،1دار الفكــر :بــروت-
لبنا ن 1414هـــ1 9 9 3 /م ) .
-اخلوارزمي :املوفق بن أمحد بن حممد املكي .ت(568هـ1172/م).

 /35املناقــب .تــح :مالــك احلمــودي(ط ،2مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة
املدرســن :قــم -إيــران 1411هـــ1990/م).
-الدارقطني :أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد .ت(385هـ995/م).

 /36ســنن الدارقطنــي .تعليــق وختريــج :جمــدي منصــور ســيد الشــورى(ط ،1دار الكتــب
العلميــة :بــروت -لبنــان 1417هـــ1996/م).

-الدارمي :أبو حممد عبد اهلل بن الرمحن بن الفضل بن هبرام .ت(255هـ868/م).

 /37السنن(ط ،1مطبعة احلديثة :دمشق -سوريا 1349هـ1930/م).

-أبو داود السجستاين :سليامن بن األشعث .ت(275هـ888/م).
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 /38ســنن أيب داود .حتقيــق وتعليــق :ســعيد حممــد اللحــام (ط ،1دار الفكــر :بــروت-
لبنان1410هـــ1990/م).
-الدينوري :أبو حنيفة أمحد بن داوود الدينوري (282هـ 895/م).

 /39األخبــار الطــوال ،حتقيــق :عبــد املنعــم عامــر (ط ،1عيســى البــايب احللبــي ورشكاه،

مــر1960 ،م).

-الذهبي :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن748( ،هـ 1347/م).

 /40تاريــخ اإلســام ،حتقيــق :عمــر عبــد الســام تدمــري( ،ط ،1دار الكتــاب العــريب،
بــروت  -لبنــان1407 ،هـــ1987/م).
 /41ســر أعــام النبــاء ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط (ط ،9مؤسســة الرســالة ،بريوتـــ لبنــان،
 1413هـ 1993 /م).

 /42ميــزان االعتــدال .تــح :عــي حممــد البجــاوي(ط ،1دار املعرفــة :بــروت-
لبنان 1382هـــ1963 /م).
-ابن سعد :حممد بن سعد بن منيع الزهري .ت(230هـ 844/م).

 /43كتاب الطبقات الكبري(ط ،1دار صادر :بريوت -لبنان د .ت).

-السهييل :أيب القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل ابن أمحد(ت581هـ1185/م).

/44الــروض األنــف يف رشح ســرة ابــن هشــام .تقديــم وتعليــق وضبــط :طــه عبــد
الــرؤوف(ط ،1دار الفكــر :بريوت-لبنــان 1409هـــ1989 /م).
-السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر(911هـ 1505/م).

/45الدر املنثور يف التفسري باملأثور( .ط ،1دار الفكر :بريوت -لبنان .دت).

/46تنويــر احلوالــك يف رشح موطــأ مالــك .ضبــط وتصحيــح :حممــد عبــد العزيــز
اخلالــدي(ط ،1دار الفكــر :بــروت -لبنــان دت).
 /47اجلامــع الصغــر يف أحاديــث البشــر النذيــر( .ط ،1دار الفكــر :بــروت -لبنــان
1401هـــ1981/م).
-ابن شبة النمريي :أبو زيد عمر .ت(262هـ875/م).
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 /48تاريــخ املدينــة املنــورة .تــح :فهيــم حممــد شــلتوت(ط ،1دار الفكــر :قــم -إيــران
1410هـــ1989/م).
الرشيــف الــريض :أبــو احلســن حممــد بــن احلســن بــن موســى املوســوي البغــدادي.ت(406هـــ1015/م)

/49هنــج البالغــة -خطــب اإلمــام عــي .حتقيــق :صبحــي الصالــح(ط ،1بــروت -لبنــان
1387هـــ1967/م).
-الشهرستاين :أبو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر .ت(548هـ1153/م).
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 /50امللــل والنحــل .تــح :أمــر عــي مهنــا و عــي حســن فاعــور(ط ،3دار املعرفــة :بــروت-
لبنان 1414هـــ1993/م).
-ابن أيب شيبة :أبو بكر عبد اهلل (235هـ849/م).

 /51املصنــف يف االحاديــث واالخبــار .ضبــط وتعليــق :ســعيد اللحــام(ط ،1دار الفكــر:
بــروت -لبنــان 1409هـــ1989/م).

 -الصاحلي الشامي ،حممد بن يوسف ( 942هـ1535 /م).

 /52ســبل اهلــدى والرشــاد يف ســرة خــر العبــاد .حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــي
حممــد معــوض(ط ،1دار الكتــب العلميــة :بريوت-لبنــان1414 ،هـــ1993/م).

-الصدوق :أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي (ت 381هـ 894/م).

 /53األمــايل .حتقيــق :قســم الدراســات اإلســامية يف مؤسســة البعثــة (ط  ،1قــم املقدســة
ايــران1417 ،هـــ2007/م).-الطرباين :أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين(360هـ 970/م).

 /54املعجــم الكبــر .حتقيــق :محــدي عبــد املجيــد(ط ،2دار احيــاء الــراث ،بــروت -لبنــان،
1397هـ 1976/م).
-الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير(310هـ 922/م).

 /55تاريــخ الرســل وامللــوك واألمــم(ط  ،4مؤسســة األعلمــي :بريوت-لبنــان،
1403هـــ1993/م) .و(ط ،2دار املعــارف :مــر -القاهرة1387هـــ1976/م) .وهــي

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

بتحقيــق :حممــد أبــو الفضــل ابراهيــم.

 /56جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،تقديــم :خليــل امليــس ،ضبــط وختريــج :صدقــي
مجيــل العطــار(دار الفكــر :بــروت -لبنــان 1415هـ ـ1995/م).

-ابن طيفور :أبو الفضل بن أيب طاهر .ت(380هـ990/م).

 /57بالغات النساء( .ط ،1مكتبة بصرييت :قم -إيران 1361هـ1942/م).

 -الكليني :أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق(ت329هـ950/م).

/58الــكايف .تصحيــح وتعليــق :عــي أكــر غفــاري(ط ،3دار الكتــب االســامية :طهــران-
ايــران1388 ،هـــ1946/م).
-ابن عبد الرب :أبو عمر يوسف أمحد بن عبد اهلل أمحد النمري (463هـ 1070/م).

 /59التمهيــد .حتقيــق :مصطفــى أمحــد وحممــد عبــد الكبــر(ط ،1املغــرب1387 ،هـــ/
1977م).
 /60االســتذكار .تــح :ســامل حممــد عطــا وحممــد عــي معــوض(ط ،1دار الكتــب العلميــة:
بــروت -لبنان1421هـــ2000 /م).
 /61االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب .تــح :عــي حممــد البجــاوي(ط ،1دار اجليــل:
بــروت -لبنــان 1412هـــ1991/م).

 /62جامــع بيــان العلــم وفضلــه( .ط ،1دار الكتــب العلميــة :بــروت -لبنــان
1398هـــ1978 /م).
-

ابن عبد ربه األندليس :أمحد بن حممد .ت(328هـ939/م).

 /63العقــد الفريــد .تــح :مفيــد حممــد قميحــة(ط ،1دار الكتــب العلميــة :بــروت -لبنــان
1404هـــ1983/م).

-عبد الرزاق الصنعاين ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام (211هـ 826/م).

 /64املصنــف .حتقيــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي( ،ط ،1املجلــس العلمــي ،بريوت-لبنــان
1392هـ1972/م).
-ابن العديم :كامل الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة ،ت (660ه1262/م).
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 /65بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلــب .حتقيــق :ســهيل زكار(مؤسســة البــاغ :بريوت-لبنــان،
1408هـ1988 /م).

ابــن عســاكر :أبــو القاســم عــي بــن احلســن ابــن هبــة اهلل بــن عبــد اهلل الشــافعي(571هـــ 1175/م).
 /66تاريــخ مدينــة دمشــق .حتقيــق :عــي شــري(ط ،2دار الفكــر ،بريوت-لبنــان1415 ،
هـ1995/م).

-العقييل :أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد .ت(322هـ933/م).
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/67كتــاب الضعفــاء .حتقيــق :عبــد املعطــى أمــن قلعجــي(ط ،2دار الكتــب العلميــة:
بريوت-لبنــان 1418هـــ1998/م).

-العيني :أبو حممد حممود بن أمحد .ت(855هـ1451/م).

 /68عمــدة القــاري يف رشح صحيــح البخــاري( .دار إحيــاء الــراث العــريب :بــروت -لبنــان
د .ت).
-ابو الفرج األصفهاين :عيل بن احلسني بن حممد بن أمحد بن اهليثم (356هـ966/م).

 /69مقاتل الطالبيني( .ط  ،2مؤسسة دار الكتاب :قم  -إيران1385 ،هـ 1965 /م).

الفخــر الــرازي :أبــو عبــد اهلل فخــر الديــن حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن.ت(606هـــ1210/م).
 /70مفاتح الغيب .تح :أسعد حممد الطيب(املكتبة العرصية :صيدا -لبنان د .ت).

-أبو الفدا :عامد الدين إسامعيل بن عيل صاحب محاة .ت(732هـ1331/م).

/71املختــر يف أخبــار البــر :تاريــخ أيب الفــداء(ط ،1املطبعــة احلســينية املرصيــة :مــر
1325هـــ1907/م).

القــايض عيــاض :أبــو الفضــل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض اليحصبــي(ت544هـــ1149 /م).
/72الشفا بتعريف حقوق املصطفى(ط ،1دار الفكر :بريوت -لبنان 1409هـ1988/م).

-ابن قتيبة :أبو حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري(276هـ 889/م).

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

 /73اإلمامــة والسياســة ،حتقيــق :طــه حممــد الزينــي( ،مؤسســة احللبــي ورشكاه للنــر
والتوزيــع ،القاهــرة ـ مــر 1387 ،هـــ1967/م).

/74املعــارف .حققــه وقــدم لــه :ثــروت عكاشــة(ط ،4دار املعــارف :القاهــرة -مــر
1388هـــ1969/م).
-القندوزي :سليامن بن إبراهيم احلنفي .ت(1294هـ1877/م).

 /75ينابيــع املــودة لــذوي القربــى .تــح :عــي مجــال احلســيني(ط ،1دار األســوة للطباعــة
والنــر :قــم -إيــران 1416هـــ1995 /م).

-ابن كثري :أبو الفداء اسامعيل بن كثري الدمشقي (774هـ 1372/م).

 /76البدايــة والنهايــة ،حتقيــق :عــي شــري (ط ،1دار احيــاء الــراث ،بــروت  -لبنــان،
1408هـــ1988 /م).
-ابن الكلبي :أبو املنذر هشام بن حممد(ت 206هـ821/م).

/77انســاب اخليــل يف اجلاهليــة واإلســام وأخبارهــا .حتقيــق :أمحــد زكــي(ط ،1الــدار
القوميــة للطباعــة والنــر :القاهــرة -مــر 1384هـــ1965/م).
-ابن ماجة :أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ابن ماجة (ت  275هـ 888/م).

 /78ســنن ابــن ماجــة ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي (ط ،1دار الفكــر ،بــروت ـ لبنــان،
 1373هـ1954/م).

-مالك بن أنس .أبو عبد اهلل األصبحي .ت(179هـ795/هـ).

 /79كتــاب املوطــأ .حتقيــق وتصحيــح وتعليــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي( .طبعــة دار إحيــاء
الــراث العــريب :بــروت -لبنــان
1406هـ1985/م).

 /80املدونة الكربى(طبعة مطبعة السعادة :مرص -القاهرة 1323هـ1904/م).
-املربد :أبو العباس حممد بن يزيد .ت(286هـ899/م).

 /81الكامــل يف اللغــة واألدب .تعليــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم(ط ،3دار الفكــر العــريب:
القاهــرة -مرص 1417هـــ1997/م).
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-املتقي اهلندي :عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين (ت 975هـ1567/م).

 /82كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال ،ضبــط وتصحيــح بكــري حيــاين وصفــوة
الســفا (مؤسســة الرســالة ،بريوت-لبنــان 1409 ،هـــ 1989 /م).
-املزي :أبو احلجاج يوسف املزي ( 742هـ1341/م).

 /83هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،حتقيــق :بشــار عــواد معــروف( ،ط  ،4مؤسســة
الرســالة ،بــروت  -لبنــان 1406 ،هـــ 1985 /م).
-املسعودي :أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل ت (346هـ1055 /م)

 /84التنبيه واإلرشاف( .ط ،1دار صادر :بريوت -لبنان دت).
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/85مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر .حتقيــق :يوســف اســعد داغــر(ط ،2دار اهلجــرة :قــم-
ايــران 1385هـــ1965/م).
-ابن مسكويه :أبو عيل أمحد بن حممد الرازي(ت 421هـ1030/م).

/86جتــارب األمــم .حتقيــق :أبــو لقاســم إمامــي(ط ،2دار رسوش :طهــران-
إيران 1422هـــ2001 /م).
مسلم :أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري(261هـ874/م). /87اجلامع الصحيح (ط ،1دار الفكر ،بريوت ـ لبنان ،د .ت).

-املفيد :أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي( 413هـ1022/م).

 /88األمــايل .حتقيــق :احلســن أســتاذ ويل و عــي أكــر الغفــاري(ط ،1مجاعــة املدرســن :قــم-
إيران 1414هـ1993/م).
-املقريزي :تقي الدين أمحد بن عيل بن عبد القادر بن حممد .ت(845هـ1441/م).

 /89إمتــاع األســاع بــا للنبــي مــن األحــوال واألمــوال واحلفــدة واملتــاع .تــح :حممــد عبــد
احلميــد النميــي(ط ،1دار الكتــب العلميــة :بــروت  -لبنان1420هـــ1999/م).
-املنقري :نرص بن مزاحم .ت(212هـ827/م).

 /90وقعــة صفــن .تــح :عبــد الســام حممــد هــارون(ط ،2املؤسســة العربيــة احلديثــة:
القاهــرة -مــر 1382هـــ1962 /م).

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

النسائي :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل بن بحر .ت(303هـ915/م). /91السنن(ط ،1دار الفكر :بريوت -لبنان 1348هـ1930/م).

-النووي :حميي الدين أبو زكريا حييى بن رشف .ت(676هـ1277/م).

 /92رشح صحيح مسلم(ط ،1دار الكتاب العريب :بريوت -لبنان1407هـ1987/م).
-النويري :شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب .ت(733هـ1332/م).

 /93هنايــة اإلرب يف فنــون األدب .تــح :مفيــد قميحــة و حســن نــور الديــن(ط ،1دار الكتــب
العلميــة :بريوت -لبنــان 1424هـ2004/م).
-ابن هشام :أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي .ت(218هــ833/م).

 /94الســرة النبويــة .حتقيــق وضبــط :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد(ط ،1مكتبــة حممــد 177

عــي صبيــح :مــر -القاهــرة 1383هـــ1963/م).

-اهليثمي :نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي(807هـ1404/م).

 /95جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد( ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت  -لبنــان،
14 0 8هـــ 19 8 8 /م ) .
 -الواقدي :أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن واقد .ت(207هـ822/م).

 /96كتــاب املغــازي .تــح :ملســترشق مارســدن جونــس(ط ،3عــامل الكتــب :بــروت -لبنــان
1404هـ1984/م).
/97فتوح الشام(ط ،1دار اجليل :بريوت -لبنان د ت).

 اليعقــويب :أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح .كــن حيــ ًاعام( 292هـــ904 /م).

 /98تاريخ اليعقويب(دار صادر :بريوت -لبنان د .ت).
املراجع الثانوية:
-بلقزيز :عبد اإلله.

/99تكويــن املجــال الســيايس اإلســامي -النبــوة والسياســة(ط ،1مركــز دراســات الوحــدة
العربيــة :بــروت -لبنــان 2005م).

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

-بيضون :ابراهيم.

 /100اإلمــام عيل(عليــه الســام)يف رؤيــة النهــج وروايــة التاريــخ(ط ،1دار بيســان :بريوت-
لبنان 1999م).
-جعيط :هشام.

/101الفتنــة -جدليــة الديــن والسياســة يف اإلســام املبكــر .ترمجــة :خليــل أمحــد خليــل،
(ط ،4دار الطليعــة :بريوت-لبنــان 2000م).
العاميل- :جعفر مرتىض.
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/102ابــن عبــاس وأوال البــرة -دراســة وحتليــل (ط ،1مطبعــة احلكمــة :قــم -إيــرا
1396هـــ1976/م).
-فلهاوزن :يوليوس.

/103تاريــخ الدولــة العربيــة مــن ظهــور اإلســام إىل هنايــة الدولــة األمويــة .ترمجــة :حممــد
عبــد اهلــادي أبــو ريــدة ،مراجعــة :حســن مؤنــس (ط ،1جلنــة التأليــف والرتمجــة والنــر:
القاهــرة -مرص1419هـــ1968/م).

الكعبي :شهيد كريم.

/104صــورة أصحــاب الكســاء بــن جتنــي النــص واســتباحة اخلطــاب االســترشاق -هنــري
المنــس أنموذجــا(ط ،1دار الكفيــل :كربــاء-
العراق 1437هـ2015/م).

 /105قــراءات يف النهضــة احلســينية(ط ،1قســم النشــاطات الفكريــة والثقافيــة التابــع للعتبــة
احلســينية :كربــاء -العراق 1439هـــ2018/م).

-نتنج :آتوين.

 /106العــرب انتصاراهتــم وأجمــاد اإلســام .ترمجــة :راشــد الــراوي(ط ،1مكتبــة االنجلــو
املرصيــة :القاهــرة -مــر 1974م).

-هواري :زهري.

 /107الســلطة واملعارضــة يف اإلســام -بحــث يف االشــكالية الفكريــة واالجتامعيــة -11

البحث الثاني:االجتماع السياسي واإلسالم املتغاير حبث يف معوقات النشأة املستأنفة

132هـــ( .ط ،1املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر :بــروت -لبنــان 2003م).
-وات :مونتغمري.

/108حممــد يف املدينــة .ترمجــة :شــعبان بــركات(ط ،1املكتبــة العرصيــة :بــروت -لبنــان د.
ت).

-الوريمي :ناجية بو عجيلة.

/109يف االئتــاف واالختــاف -ثنائيــة الســائد واملهمــش يف الفكــر اإلســامي القديــم.
(ط ،1دار املــدى :بريوت-لبنــان 2004م).
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البحث الثالث
موقف اإلمام علي (عليه السالم)
من الفتوحات اإلسالمية
أ .م .د .حيدر جميد العليلي
جامعة املثنى /كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

املقدمة:
يســلط هــذا البحــث الضــوء عــى موقــف اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه

الســام) مــن الفتوحــات اإلســامية أو املعــارك التــي متــدد هبــا املســلمون خــارج

شــبه اجلزيــرة العربيــة بعــد مــوت النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف عــر اخلالفــة
(41-11هـــ632 /م661 -م) وقــد اسســنا اغلــب مضامــن هــذا املوقــف عــى
نصــوص مســتقاة مــن كتــاب هنــج البالغــة ؛ زيــادة عــى مــا جــاءت بــه املصــادر
التارخييــة يف ســرة اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،وقــد اقتضــت الدراســة أن نقــدم

ألثــر اإلرث النــي يف مرشوعيــة التمــدد العســكري يف خطــاب عرص ما بعــد النبي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ومــن ثــم أرشنــا إىل موقــف اإلمــام عــي (عليــه الســام)
مــن االحــداث التــي تلــت مــوت النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) التــي وســمناها

باالعتــزال واملوضوعيــة ،وبينــا أثــر الفتوحــات والصــورة النفســية للعــرب يف رؤية
اإلمــام عــي (عليــه الســام) وبعدهــا أرشنــا إىل دوره األيديولوجــي الــذي ظهــر لنا

بأنــه عــى ثــاث مبتنيــات مفاهيميــة( :املشــورة – التخطيــط – التوجيــه عــن بعــد)،
وتطرقنــا يف عجالــة إىل سياســته (عليــه الســام) املبــارشة مــن الفتوحــات أبــان
خالفتــه ،وقــد عولنــا يف هــذا البحــث عــى مجلــة املصــادر التــي نقلــت مقــوالت

اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف هــذا الصــدد وبعــض الروايــات التــي هلــا صلــة

بــدوره يف هــذه الفتوحــات وقمنــا بتحليلهــا وتقييمهــا والتــي ســيجد القــارئ قائمــة

هبــا يف هنايــة البحــث.

وقــد خلصنــا مــن خــال هــذا البحــث إىل أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) مل
183

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

يقــف مكتــوف األيــدي إزاء تداعيــات األحــداث الالحقــة ،وآثــر عــى نفســه إال أن

يضطلــع بــدور يضفــي عنــر التــوازن عــى األحــداث للحفــاظ عــى هويــة النبــوة
الرســالية مــن التحــول إىل صــورة الدولــة التوســعية وضــان نرش املبــادئ االخالقية

يف املناطــق املفتوحــة عــن طريــق زج أصحابــه يف هــذه املعــارك ،و تقديــم املشــورة
التــي تكفــل حتقيــق االهــداف بأدنــى اخلســائر البرشيــة ،واحليلولــة مــن دون وقــوع

هجــوم مضــاد يف حالــة اندحــار اجلامعــة.
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البحث الثالث :موقف اإلمام علي بن أبي طالب ( )من الفتوحات اإلسالمية

اإلرث النصي يف مش��روعية التمدد العس��كري يف خطاب عصر ما بعد النيب (صلى
اهلل عليه وآله)
إن التســاؤل الــذي تتمحــور حولــه هــذه الدراســة ؟ هــل كان اإلمــام عــي بــن

أيب طالــب (عليــه الســام) مؤيــدا للفتوحــات؟ أو كان رافضــا هلــا؟

إن اخلــوض يف اتــون هــذا املوضــوع يلزمنا التعــرض أوال ملرشوعيــة الفتوحات

وتفكيــك حيثيــات اخلطــاب املتــداول يومــذاك ،والتعــرض ألســباب نشــوهبا لبيــان
موقــف اإلمــام عــي (عليــه الســام) منها.

لعــل االتصــال العســكري بــن املســلمني واألقــوام املحيطــة بــأرض اإلســام 185

ظهــر يف عهــد الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) وتشــكل يف صــور عــدة ،فجــاءت
الصــورة املبكــرة مــن رســم القــران الكريــم يف خميــال مســلمي عــر الرســالة يف

ســورة الــروم التــي نزلــت يف املرحلــة املكيــة((( يف حتديــد مالمــح النــر واهلزيمــة

لــراع قوتــن عامليتــن يومــذاك (الدولــة الساســانية-الدولة البيزنطيــة) اللتــان
يتســوران حكومــة االســام الناشــئة جغرافي ـ َا ،وخيــال لنــا ان القــرآن الكريــم نبــه

مبكــرا لتبايــن موازيــن القــوة الــذي ســيكون جــزءا مــن املرحلــة الالحقــة ،واال مــا

هــو وجــه الصلــة بــن جمموعــه مــن البــدو املحدثــن يف اعتنــاق ديــن جديــد و رصاع

قــوى ليــس هلــم منــه أي جمــال يف املكافئــة؟

أمــا الصــورة الثانيــة فقــد رســمتها املرحلــة (الرســالية) املتمثلــة برســائل النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) إىل حكومــات العــامل القديــم فــارس وبيزنطــة واالســكندرية
((( الروم (.)5-1

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

واحلبشــة وعــان ،(((..التــي حــوت عبــارة «اســلم تســلم»((( ولعــل هــذه العبــارة

فــرت عــى اهنــا حتمــل داللــة انذاريــة مــن قبل كــرى ملــك الفــرس فقــام بتمزيق

رســالة النبــي((( ،عــى الرغــم مــن ان خطــاب النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) كان
ينطــوي عــى روح الســام والتذكــر والعظــة التارخييــة بعاقبــة األقــوام الســابقة(((.
وملــا بلــغ الرســول مــا جــرى مــن أمــر كــرى دعــا عليــه بقولــه« :مــزق اهلل

ملكــه»((( ،ولعــل رد فعــل النبــي مل يكــن ردا انفعاليــا انيــا حيمــل صبغــة محاســية ثأرية

بــل كان رد فعــل اعتبــاري بدعائــه لطمــس ســلطان كــرى ،ولعــل هــذا مــن شــانه
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ان يــرك يف عقليــة اجلامعــة يــوم ذاك إشــارة إىل أن النبــي كان حيمــل نظــرة إزاحيــة

مللــك كــرى ،هــذه الصــورة التــي ترشبــت يف خميــال الصحابــة الذيــن فرضــت

عليهــم ظــروف املعارضــة ان يتحولــوا إىل مجاعــة يف حالــة نفــر عــام بفعــل حالــة
الدفــاع املســتمر التــي بلغــت ( )27غــزوة و( )63رسيــة خــال ( )12ســنة(((.

ويبــدو ان الروحيــة القتاليــة التــي متخضــت عنهــا نتائــج املعــارك عــى حيــاة

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــززت الصــورة اجلهاديــة احلامســية للمســلم الــذي
حيمــل الســيف ردا للظلــم أو دفاعــا عــن النفــس يف املرحلــة األوىل ،لكــن هــذه

((( ابن هشام ،السرية 607/2

((( ابن كثري ،السرية508 ،498/3 ،
((( ابن حبان ،السرية297/1 ،

((( محــل نــص رســالة النبــي إىل هرقــل ملــك الــروم تذكــرا بإثــم األريســيِّني ،كــا محلــت رســالة النبــي إىل
كســـرى ملــك الفـــرس  -تذكــرا بإثــم املجــوس ابــن كثــر ،الســرة508 ،501/3 ،

((( ابن حبان ،السرية297/1 ،

((( النمري ،الدرر يف اختصار املغازي95/1 ،

البحث الثالث :موقف اإلمام علي بن أبي طالب ( )من الفتوحات اإلسالمية

الصــورة رسعــان مــا تغــرت بعــد ان ملــس الفاحتــون نشــوة الظفــر ووفــرة غنائــم
املناطــق املفتوحــة مــن النفائــس والعبيــد واألرايض.

والتفوتنــا االشــارة إىل الصــورة الصداميــة املبــارشة التــي رســمتها احــداث

غــزويت مؤتــة ســنة (8هـــ) وتبــوك ســنة (9هـــ)((( مــع الــروم وحلفائهــم ،ولعــل
ِ
ِ
ُون
ـن َل ُي ْؤ ِمن َ
صيغــة االمــر التــي محلتها االية الكريمــة يف قوله تعــاىلَ  :قات ُلوا ا َّلذيـ َ
ـون مــا حــرم اهلل ورســو ُله و َل ي ِدينُـ َ ِ
ِ
ـن َْ
الـ ِّـق
ـون ديـ َ
بِــاهللِ َو َل بِا ْل َيـ ْـو ِم ْالخـ ِـر َو َل ُ َ
ي ِّر ُمـ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ
ــد وهــم ص ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
(((
طــوا ِْ
َــاب َحتَّــى ُي ْع ُ
ون
اغ ُــر َ
ــن َي َ ُ ْ َ
الزْ َيــ َة َع ْ
يــن ُأوتُــوا ا ْلكت َ
ــن ا َّلذ َ
م َ
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االعتبــاري بصيغــة (وهــم صاغــرون)((( لوحــت بمرشوعيــة احلــرب والســيام
ان هــذه اآليــة وردت بــن نصــوص ســورة التوبــة االنذاريــة ،وعــى الرغــم مــن

ذلــك فــان القــران الكريــم مل حيمــل بــن دفتيه أي نص يســوغ االنســياح يف ارايض
االخريــن فالـــنبي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مل يؤســس نظامــا امرباطوريــا ،ولعــل

سياســة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف مصــادرة ارايض اليهــود وتقســيمها بعــد
ان نكــث اليهــود مواثيقهــم صــورة اخــرى تؤســس ملرشوعيــة التمــدد يف ارايض

اهــل الكتــاب ،وقــد ملســنا اشــارات نســبت إىل النبــي حــول هــذه الفتوحــات
كقولــه« :وا َّلـ ِـذي َن ْفــس ُ َ ٍ ِ ِ
ـم َفـ ِ
ـار ٌس َوالـ ُّـرو ُم َح َّتــى َي ْك ُثـ َـر
م َّمــد بِ َيــده َل ُت ْفت ََحـ َّ
ُ
ـن َع َل ْي ُكـ ْ
ِ
ال َّ
ـم اهلل»(((.
اسـ ُ
ط َعــا ُم َفـ َـا ُي ْذ َكـ ُـر َع َل ْيــه ْ
((( الواقدي ،املغازي755/2 ،؛ 989/3
((( التوبة29 ،
((( التوبة29 ،

((( البيهقي ،دالئل النبوة  ،334/6السيوطي ،اخلصائص الكربى191/2 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

لقــد حــوت متــون كتــب الســر بــن طياهتــا اشــارات مبــارشة إىل ان النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) قــد وعــد أصحابــه بــان اهلل ســيورثهم كنــوز كــرى وقيــر
ويبــدو ان هــذه املقالــة قــد اعطــت للمنافقــن مســاحة للتهكــم والتكذيــب ،فقــد

ورد يف احــداث غــزوة اخلنــدق ســنة (5هـــ) حــن متكــن اخلــوف مــن النفــوس
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واطبقــت العــرب عــى املدينــة حتارصهــا وكان اخلنــدق الفيصــل الــذي يمنــع
ســيوف األحــزاب عــن رقــاب اهــل املدينــة ،فــأردف أحــد املرجفــن قولــهَ « :ي ِعدُ َنــا
ُمَمــدٌ ُكنُـ َ ِ
اجتِـ ِـه»((( ،فنــزل
ـب َإل َح َ
ـرَ ،و َأ َحدُ َنــا ال َي ْأ َم ـ ُن َأ ْن َي ْذ َهـ َ
ّ
ـرى َو َق ْيـ َ َ
ـوز كـ ْ َ
ــول ا ُْلنافِ ُق َ ِ
يــن ِف ُق ُل ِ
وإِ ْذ َي ُق ُ
ــر ٌض َمــا َو َعدَ نَــا اهلل
ــون َوا َّلذ َ
قولــه تعــاىلَ :
ــم َم َ
وبِ ْ
ــرور ًا. 
َو َر ُســو ُل ُه إِ َّل ُغ ُ
(((

وقــد أفــرد الشــامي بابــا كامــا مجــع فيــه األحاديــث بإســنادها التــي أخــر

فيهــا النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) هبــاك كــرى وقيــر ،وإنفــاق كنوزمهــا،

وأنــه ال يكــون بعدمهــا كــرى وال قيــر فــكان قولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه)« :إذا
هلــك كــرى ،فــا كــرى بعــده ،وإذا هلــك قيــر ،فــا قيــر بعــده» ،وقولــه:

«لتفتحــن عصابــة مــن املســلمني كنــوز كــرى التــي يف القــر األبيــض» ،وقولــه:
«أبــروا ،فــو اهلل ،ألنــا مــن كثــرة الــيء أخــوف عليكــم مــن قلتــه ،واهلل ،ال يــزال
هــذا األمــر فيكــم حتــى تفتــح لكــم أرض فــارس والــروم وأرض محــر ،وحتــى

تكونــوا أجنــادا ثالثــة :جنــدا بالشــام ،وجنــدا بالعــراق ،وجنــدا باليمــن ،وحتــى
يعطــى الرجــل املائــة دينــار فيتســخطها»(((.

((( ابن هشام ،السرية 522/1؛ الواقدي ،املغازي 460/2

((( ابن سيد الناس ،عيون االثر242/1 ،؛ ابن كثري ،السرية 346/2
((( سبل اهلداية والرشاد82/10

البحث الثالث :موقف اإلمام علي بن أبي طالب ( )من الفتوحات اإلسالمية

ونخــال ان هــذا النــوع مــن الروايــات حيملنــا بعــد مطالعــة جزئياهتــا إىل الظــن

بأهنــا مركبــة إلضفــاء صفــه املرشوعيــة هلــذه املعــارك وإن كان قــد ورد عــن النبــي
مثــل هــذا النــوع مــن الروايــات فــا خيلــو هــذا اإلرث مــن املبالغــة الشــتامهلا عــى
إشــارات ميدانيــة.

ويف روايــة أخــرى ان رج ـ ً
ا مــن كنــدة دخــل عــى العبــاس إذ خــرج رجــل

مــن خبــأ قريــب منــه إذ نظــر إىل الســاء فلــا رآهــا مالــت قــام يصــي ،ثــم خرجــت
امــرأة ،فقامــت تصــي خلفــه ،ثــم خــرج غــام فقــام معــه يصــي ،فقلــت للعبــاس:

مــا هــذا؟ قــال :حممــد بــن أخــي ،وامرأتــه خدجيــة ،وابــن عمــه عــي ،يزعــم أنــه 189

نبــي ،ومل يتبعــه عــى أمــره إال امرأتــه وابــن عمــه ،و يزعــم أنــه ســيفتح عليــه كنــوز

كــرى وقيــر(((.

وكان املكيــون املســتهزئون إذا رأوا املســلمني يتهكمــون بقوهلــم« :قــد جاءكــم

ملــوك األرض الذيــن يرثــون كــرى وقيــر ،أي ألن الصحابــة كانــوا متقشــفني،

ثياهبــم رثــة ،وعيشــهم خشــن»((( ،ونخــال ان هــذا النــوع مــن الروايــات يعطــي
مرشوعيــة لــكل مــا جــرى مــن أعــال عســكرية الحقــة ،عــى الرغــم مــن ان النبــي
(صــى اهلل عليــه وآلــه) مل يتبــ َن أي سياســة إزاحيــة توســعية يف عهــده ومل يــرد يف
أي مصــدر تارخيــي أن الرســول قــد وضــع خططــا إلســقاط البيزنطيــن والفــرس،
ولعــل املتتبــع لغــزوات النبــي ورسايــاه يلمــس اهنــا مجيعهــا كانــت حروبــا دفاعيــة،
ـم فــان النهــج اهلجومــي للخلفــاء جــاء متعارضــا مــع النهــج العســكري
ومــن ثـ ّ

((( السيوطي ،اخلصائص198/2 ،

((( برهان الدين ،السرية احللبية450/1 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

ـم ان تغــر املنهــج الســيايس مــن
الدفاعــي للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ومــن ثـ ّ

منهــج (الدفــاع -املهادنــة) يف عــر النبــي (صــى اهلل عليــه وآله) إىل منهــج (اهلجوم
-االجتيــاح) يف عــر اخلالفــة يطــرح عالمــة اســتفهام خطــرة ؟

واذا ركنــا إىل صحــة هــذا النــوع مــن النصــوص التــي اشــارت إىل زوال ملــك

كــرى وقيــر فإننــا نــرى اهنــا جــاءت جــزءا مــن نظريــة اســترشافية تنبئيــة غــر
تربيريــة ،عــن اخبــار مســتقبلية اخــر النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) بحدوثهــا مــن
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بعــده ،بعضهــا يرتبــط بأحــداث معــارصة لــه وبعضهــا يمتــد إىل قــرون الحقــة،
هــذه الرؤيــة امــا ان تكــون قــد ن ُِسـ َبت للنبــي الحقــا لتعطــي ُبعــدا تربيريــا لتســويغ
السياســة االجتياحيــة الالحقــة للخلفــاء خللــق جمــال حيــوي لتخصيــب املؤسســة
السياســة الناشــئة وديمومتهــا اقتصاديــا وعســكريا ،حتــى تكتســب مواصفــات
الدولــة القويــة ضمــن املعايــر القروســطية لقيــام الــدول (احلــق االهلــي باحلكــم
-احلــدود املرتاميــة – املركزيــة العســكرية-الالمركزية االدارية-النظــام الرضيبي)؛

أو اهنــا نصــوص ســليمة اســترشافية اخباريــة ،تعرضــت الحقــا للرتكيــب ،ونحــن
نذهــب إىل االعتقــاد هبــذا الــراي ألن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــد ن ُِقــل عنــه

انــه اخــر بأحــداث تعصــف باهــل بيتــه (عليهــم الســام) واخــر عــن أعداءهــم

فــا كان رده أزاء هــؤالء؟ هــل قــام بإزاحتهــم بالرغــم مــن أن ادراكــه بمجريــات
األحــداث مــن بعــده؟ واالجابــة كال(((.

((( احــى املقريــزي بابــا كامــا عــن الرؤيــا االســترشافية للنبــي عــن احــداث خطــرة يف التاريــخ االســامي
كوقــوع الفتــن ومقتــل احلســن (عليــه الســام) وقيــام مدينــة بغــداد وخراهبــا واحــوال املســلمني
والكــوارث الطبيعيــة كالزالزل..ملزيــد ينظــر املقريــزي ،إمتــاع األســاع390-3/12 ،

البحث الثالث :موقف اإلمام علي بن أبي طالب ( )من الفتوحات اإلسالمية

ويبــدو أن ُك َّتــاب احلوليــات والكهنــة توقعــوا حصــول الفتوحــات التــي حتدَّ ث

عنهــا كتــب األولــن وخيربنــا التاريــخ النســطوري ان يونــان -صاحــب ديــر برطورا
يف ســنجار -تنبــأ قبــل وفاتــه ببطــان حكــم الفــرس عــى يــد أوالد اســاعيل عندمــا

ظهــر شــكل يف الســاء يشــبه الرمــح ويومهــا تفائــل النــاس وعــدت عالمــة ظهــور
ملــك العــرب الــذي يعــد عقابــا عــى معصيــة املســيحيني(((.

ان هــذا النــوع مــن النصــوص حيتــاج إىل وقفــة حتليليــة شــمولية موضوعيــة،

لكــن مــا يعنينــا يف هــذا املقــال ان صحــاب الســقيفة جلــأوا بدهــاء وحرفيــة إىل

تبنــي منهجــا توظيفيــا لــإرث املحمــدي النمطــي الســائد:
(النيص-الســري191 -
ّ
االســترشايف) إلضفــاء الصبغــة املرشوعيــة عــى القــرار اجلديــد للخليفــة البــري
بعــد أن فقــدت األمــة القــرار الســاوي املتمثــل بوحــي عــر النبــوة ،بعبــارة

أخــرى ،يتــم أدجلــة اإلرث املحمــدي ليتســق مــع املرحلــة اجلديــدة املتأزمــة التــي

حتمــل صــورة قامتــة ثالثيــة األبعــاد متمثلــة :بـ(بالصدمــة بمــوت النبي-انقطــاع
الوحــي -ازاحــة اإلمــام عــي  -االنقســام).

اإلمام علي (عليه السالم) بني االعتزال واملوضوعية
لقــد أحــدث وفــاة النبــي ســنة (12هـــ632 /م) يف املدينــة ،صدمــة عنيفــة

تركــت أثــرا يف صــرورة األحــداث الالحقــة وجــل هــذه األحــداث خالفــة النبــي
(صــى اهلل عليــه وآلــه) وحيثيــات قضيــة الســقيفة التــي أظهــرت ألول مــرة وجــود
فرقتــن يف اإلســام فرقــة الزمــت نفســها ببيعــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) وفرقــة

((( عيتاين ،رواية املغلوبني 90- 61

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

ركنــت ملقــررات اجتــاع الســقيفة(((.
وقــد أمجــع املؤرخــون عــى أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) مل يكــن راضيــا عــن

االحــداث االنقالبيــة التــي تلــت مــوت النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــال عــي

(عليــه الســام)«( :يــا معــر املهاجريــن ،اهلل اهلل ال خترجــوا ســلطان حممــد عــن داره

وبيتــه إىل بيوتكــم ودوركــم ،وال تدفعــوا أهلــه عــن مقامــه يف النــاس وحقــه ،فــواهلل
يــا معــر املهاجريــن ،لنحــن أهــل البيــت أحــق هبــذا األمــر منكــم ،أمــا كان منــا

القــارئ لكتــاب اهلل ،الفقيــه يف ديــن اهلل ،العــامل بالســنة ،املضطلــع بأمــر الرعيــة؟ واهلل
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إنــه لفينــا؛ فــا تتبعــوا اهلــوى؛ فتــزدادوا مــن احلــق بعــدا» ،فقــال بشــر بــن ســعد :لــو

كان هــذا الــكالم ســمعته منــك األنصــار يــا عــي قبــل بيعتهــم أليب بكــر مــا اختلــف
عليــك اثنــان ،ولكنهــم قــد بايعــوا وانــرف عــي إىل منزلــه ومل يبايــع ،ولــزم بيتــه
حتــى ماتــت فاطمــة (عليــه الســام))(((.

وقــد أشــار يف موضــع الحــق بنحــو دقيــق مــا جــرى مــن أحــداث بعــد مــوت

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وكيــف اعتــزل ســاحة التنافــس ،وكيــف رجــع الحقــا

ليضطلــع بــدوره للحفــاظ عــى االرث املحمــدي مــن الــزوال والتحريــف يف كتابــه
إىل أهــل مــر« :أمــا بعــد فــإن اهلل ســبحانه بعــث حممــد ًا صــى اهلل عليــه وآلــه نذيــر ًا

للعاملــن.. ،فلــا مــى تنــازع املســلمون األمــر مــن بعــده ،فــو اهلل مــا كان يلقــى يف

روعــي وال خيطــر ببــايل أن العــرب تزعــج هــذا األمــر مــن بعــده صــى اهلل عليــه
وآلــه عــن أهــل بيتــه وال أهنــم ُمن َُّحــو ُه عنــي مــن بعــده ،فــا راعنــي إال انثيــال النــاس

((( للمزيد حول االحداث التي وقعت بعد النبي ينظر ،اجلوهري ،السقيفة وفدك97-37 ،
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة12/6 ،

البحث الثالث :موقف اإلمام علي بن أبي طالب ( )من الفتوحات اإلسالمية

عــى فــان يبايعونــه ،فأمســكت يــدي حتــى رأيــت راجعــة النــاس قــد رجعــت عــن
اإلســام ،يدعــون إىل حمــق ديــن حممــد فخشــيت إن مل أنــر اإلســام وأهلــه أن

ـي أعظــم مــن فــوت واليتكــم ،التــي
أرى فيــه ثل ـ ًا أو هدم ـ ًا ،تكــون املصيبــة بــه عـ َّ
إنــا هــي متــاع أيــام قالئــل ،يــزول منهــا مــا كان كــا يــزول الــراب ،أو كــا يتقشــع

الســحاب ،فنهضــت يف تلــك األحــداث ،حتــى زاح الباطــل وزهــق ،واطمــأن
الديــن و َتن َْهنَ ـ ْه»(((.

ّ
والأدل مــن هــذه املقولــة عــى أنــه قــام ليأخــذ موقعــه للحفــاظ عــى القيــم

االخالقيــة لإلســام زاهــدا بــكل مــا تنطــوي عليــه مالمــح احلكــم ،إذ مل يشــارك 193

ـكري بصفــة قائــد أو مقاتــل و مل يعمــل
اي عمــل عسـ ّ
اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف ّ

قاضيـ ًا أو واليــا أو عامــا عــي الصدقــات حتى توليه اخلالفة ســنة (35هـــ655 /م)،
وقــد أثبتــت األحــداث انــه اضطلــع بمهمــة اجلنــدي املجهــول يتعامــل بمنتهــى

املوضوعيــة مــع األمــر الواقــع الــذي يتعلــق بحيــاة املجتمــع ،ناصحــا لتقويــم سياســة
اخلالفــة التــي أمســت امــرا واقعــا يتحكــم بمصــر اآلالف مــن البــر والقضيــة أبعــد

مــن أن ُيؤثــر حقوقــه عليهــا لذلــك نجــد عمــر يقــول فيــه( :عجــزت النســاء أن تلــد

مثــل عــى بــن أيب طالــب ،لــوال عــى هللــك عمــر)(((.

ويبــدو أن دور اإلمــام كان يتمحــور يف خلــق منهــج التــوازن بــن التحــوالت

األيديولوجيــة اجلديــدة وبــن االرث املحمديــة الــذي اثبتــت مجيــع األحــداث انــه

كان خــر مــن يمثلــه باعــراف اجلميــع ،ومل نجــد يف النصــوص التارخييــة مــا يثبــت
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة151/17 ،

((( الرازي ،مفاتيح الغيب 380/21 ،حمب الدين الطربي ،ذخائر العقبى 82/1

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

ان اإلمــام عــي (عليــه الســام) أشــار عــى أيب بكــر أو عمــر بــن اخلطــاب بــإذكاء نار

هــذه احلــرب الدينيــة ،بــل أن اجلهــاد مــن وجهــة نظــره مــروط بالعــدل والثقــة ،إذ
يــرج ا ُْلســلِم ِف ِْ ِ
ـن َعـ َـى ُْ
يقــول (عليــه الســام)َ :
ال ْكـ ِم
ـن َل ُي ْؤ َمـ ُ
ال َهــاد َمـ َـع َمـ ْ
«ل َ ْ ُ ُ ْ ُ
ِ
ـك ا َْل ـك ِ
ـات ِف َذلِـ َ
َان ُم ِعين ـ ًا
ـي ِء َأ ْمـ َـر اهلل ( َعز َّو َجـ َّـل) َفإِ َّن ـ ُه إِ ْن َمـ َ
َان ك َ
َو َل ُينْفـ ُـذ ِف ا ْل َفـ ْ
ال َشــا َط ِة بِ ِدمائِ َنــا و ِمي َت ُتـه ِمي َتـ ٌة ج ِ
ـس َح ِّق َنــا َو ْ ِ
لِ َعدُ ِّو َنــا ِف َح ْبـ ِ
اهلِ َّيـ ٌة»(((.
َ
ُ
َ
َ
ان الفهــم الســليم ملجريــات أحــداث هــذه املرحلــة يضعنــا عــى طريــق فهــم

موقــف اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــن الفتوحــات بــل ومــن مجيــع األحــداث
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الالحقــة يف حكومــة اخلالفــة.

ويبــدو أن هــذه األحــداث ظهــرت كــرد فعــل عــى الفــراغ الــذي أحدثــه مــوت

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ولعــل الصــورة الرســالية الســلمية للمهاجريــن
واالنصــار التــي كانــت كالبنيــان املرصــوص أبــان حيــاة النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) رسعــان مــا تصدعــت لتحــل حملهــا صــورة اصطبغــت بالصبغــة البرشيــة
التقليديــة املتمثلــة (الطمــوح – االزاحــة – التنافــس) ،حينــا انصهــرت احلامســة

الدينيــة يف بوتقــة واحــدة مــع النعــرة القبليــة التــي ســعى النبــي عــى مــدى ()23

عامــا إلجهاضهــا.

ان التحــول نحــو أيديولوجيــة حــرب التأديــب العســكرية التــي مثلــت مرحلــة

مــا قبــل الفتوحــات ،تدعونــا لرتجيــح رأي مــؤداه أن أبــا بكــر حــاول أن يقلــل مــن
االحتقــان املتزايــد يف اجلبهــة الداخليــة بــن املهاجريــن واالنصــار واالوس واخلــزرج

ومــن هــم عــى بيعــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) ومــن ذهبــوا إىل ترســيخ مقــررات
((( الشيخ الصدوق ،اخلصال625 ،

البحث الثالث :موقف اإلمام علي بن أبي طالب ( )من الفتوحات اإلسالمية

الســقيفة ،وكان اعتــزال اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،فاعــا وحمفــزا ملحاولــة نقــل
هــذه الفــورة بعيــدا عــن مركــز األحــداث والســيام وأن الــروح القبليــة بــرزت للعيــان
بحلتهــا التوحيديــة اجلديــدة ،ولعــل مســيلمة الكــذاب الــذي أعلــن نبوتــه املزيفــة أبان

حيــاة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) لكــن النبــي مل يتخــذ أي اجــراء قمعــي إزاءه(((.

ـم اخضــاع مجيــع أرض احلجــاز جنوبــا إىل ســلطة املدينــة نلمــس
وبعــد أن تـ ّ

توجهــا صــوب الشــال والشــال الغــريب والشــال الرشقــي بعــد أن اســتحوذ
املركــب (العصبــي -العقــدي) عــى العقليــة العربيــة لنيــل املغانــم االخرويــة أو

الغنائــم الدنيويــة ،هــذه القــوه البرشيــة املتدفقــة واملتزايــدة بفعــل تزايــد اعتنــاق 195
املــوايل لإلســام ،والثقــة املتأتيــة مــن اخضــاع احلجــاز ،هــذه االنتصــارات وضعت
اخلالفــة يف موقــع يســمح هلــا أن تعطــي أوامرهــا لالنســياح يف االرايض القريبــة

والبعيــدة ،الــذي ســاعدهم يف ذلــك معارضــة القبائــل العربيــة املضطهــدة بفعــل

سياســة الدولتــن البيزنطيــة والرومانيــة ،وملــا عــزم أبــو بكــر عــى حماربــة الــروم
ســنة (13هـــ634 /م) ،شــاور الصحابــة ،فقدَّ مــوا َّ
وأخــروا ،فاستشــار عليــه اإلمام
ـت ظفــرت» فقالُ « :بـ ِّـرت بخــر»((( ،وخييل
ـي (عليــه الســام) بقولــه« :إن فعلـ َ
عـ َّ
لنــا ان هــذا النــص ال حيمــل أي اشــارة عــن الظرفيــة التــي اشــعلت اجلــدل حــول
مقاتلــة الــروم ومل نلمــس ان اإلمــام عــي حــث عــى قتــال الــروم للظفــر بمغانــم
بالدهــم بــل يلــوح لنــا اهنــا جــاءت امتــدادا للسياســة التأديبيــة التــي هنجهــا النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف غــزويت مؤتــه وتبــوك ،ولعــل هــذه املرحلــة مل تكــن فكــرة
االســتحواذ عــى امــاك االمرباطوريتــن الساســانية والبيزنطيــة قــد تشــكلت يف

((( الواقدي ،الردة29 ،

((( اليعقويب ،التاريخ133/2 ،
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العقــل اجلمعــي للصحابــة.
ولعــل حالــة االضطهــاد التــي كانــت تــرزح حتــت وطأهتــا القبائــل العربيــة

واالقليــات الدينيــة املســيحية((( ،امســت ذريعــة إلضفــاء الرشعيــة عــى هــذه

الفتوحــات ،ولعــل رســائل ملــك فــارس يزدجــر الثالــث إلمرباطــور الصــن يــرد

فيهــا أن عــرب فــارس تســببوا يف اهنيــار الساســانيني ،وجــاء يف تاريــخ ميخائيــل
كل ٍ
الكبــر مــا نصــه( :إن اهلل إلــه النقمــة الــذي وحــده لــه الســلطان عــى ّ
يشء،
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هــو الــذي يغـ ّـر امللــك كــا يشــاء ويعطيــه ملــن يشــاء ،ويقيــم عليــه الضعفــاء ،إذ
رأى خيانــة الــروم الذيــن ينهبــون كنائســنا وأديرتنــا كلــا اشــتدّ ســاعدهم يف
احلكــم ،ويقاضوننــا بــا رمحــة ،جــاء مــن اجلنــوب بأبنــاء إســاعيل ،لكــي يكــون

لنــا اخلــاص مــن أيــدي الــروم بواســطتهم.

رشهــم
إن فائدتنــا مل تكــن يســرة ،حيــث إننــا حتررنــا مــن خبــث الــروم ومــن ّ

وبطشــهم وحقدهــم املريــر علينــا ومتتعنــا بالطمأنينــة)((( .

الفتوحات والصورة النفسية للعرب يف رؤية اإلمام علي (عليه السالم)
كان اإلمــام عــي (عليــه الســام) أكثــر النــاس حكمــة بأحــوال مــن عــارصه

وكان مــدركا بــان اللهــاث املحمــوم وراء املكاســب واملصطبــغ بالصبغــة الدينيــة

بــات متأصــا يف النفــوس وأن اإليــان بديــن اهلل مل يكــن متأصــا لدهيــم مجيعــا ،وال
أدل مــن جوابــه حينــا ُسـ ِـئل لــو أن النبــي تــرك ولــدا ذكــرا قــد بلــغ احللــم ،وآنــس
((( قــام البطريــك بنيامــن بتســليم االســكندرية إىل العــرب مقابــل ارجــاع كنائســهم مــن اخللقدونيــن،
عيتــاين ،املغلوبــن114 ،

((( خلف ،الرواية الرسيانية38 ،

البحث الثالث :موقف اإلمام علي بن أبي طالب ( )من الفتوحات اإلسالمية

منــه الرشــد ،أكانــت العــرب تســلم إليــه؟ أمرهــا فــرد قائــا« :ال ،بــل كانــت تقتلــه
إن مل يفعــل مــا فعلــت ،أن العــرب كرهــت أمــر حممــد وحســدته عــى مــا آتــاه اهلل

مــن فضلــه ،واســتطالت أيامــه حتــى قذفــت زوجتــه ،ونفــرت بــه ناقتــه ،مــع عظيــم
إحســانه إليهــا ،وجســيم مننــه عندهــا ،وأمجعــت مــذ كان حيــا عــى رصف االمر عن

أهــل بيتــه بعــد موتــه ،ولــوال أن قريشــا جعلــت اســمه ذريعــة إىل الرياســة ،وســلام
إىل العــز واإلمــرة ،ملــا عبــدت اهلل بعــد موتــه يومــا واحــدا ،والرتــدت يف حافرهتــا،
وعــاد قارحهــا جذعــا ،وبازهلــا بكــرا ،ثــم فتــح اهلل عليهــا الفتــوح ،فأثــرت بعــد

الفاقــة ،ومتولــت بعــد اجلهــد واملخمصــة ،فحســن يف عيوهنــا مــن اإلســام مــا كان
ســمجا ،وثبــت يف قلــوب كثــر منهــا مــن الديــن مــا كان مضطربــا ،وقالــت :لــوال

إنــه حــق ملــا كان كــذا»(((.

يســتوقفنا هــذا النــص ألنــه بمثابــة حتليــل ســيكولوجي دوغامئــي للحاضنــة

البدويــة املحيطــة بالنبــوة مــن الناحيتــن (النفســية و الروحيــة) ،وكيــف جلــأت

هــذه احلاضنــة إىل تبنــي منهــج( :املســايرة -االزدواجيــة -االضــار – واالنتحــال-
ومصــادرة املجد الروحي-والتوظيف الرتســيخي للســلطة الكالســيكية االعتبارية

للقبيلــة) مــن ثــم يــأيت دور الفتوحــات (املكاســب –الغنــى –الــرف –املصادقــة)

هــذه املغانــم التــي ُعــدت مكافــأة مــن اهلل واســتبدال عــر حاهلــم باليــرة وســببا

يف بقائهــم عــى االســام وعــدم ارتدادهــم ،ولعــل اإلمــام عــي (عليه الســام) اراد
ان خيربنــا بــان هــذه احلاضنــة يــوم ذاك مل تبلــغ املرحلــة (التجريديــة الروحيــة) بــل

ال زالــت تــرزح حتــت تأثــر املبتنيــات العقليــة (التجســيدية اجلاهليــة) يف اشــارة
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة299/20 ،
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إىل ان الفتوحــات كانــت مصادقــة عــى ذلــك ،ولــو افرتضنــا عكــس ذلــك أي ان

املســلمني اندحــروا يف املعــارك هــل كانــوا ســيبقون عــى اســامهم ؟ وهــذا جــل مــا

ذهــب اليــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) أي ان العقليــة العربيــة مل يســتحكم فيهــا
االيــان املطلــق مــن دون ملــس املكاســب بمعنــى ارتبــاط املكاســب االقتصاديــة

بالتــوازن (النفــي -الدينــي) لــدى املســلمني.

لقــد كانــت روح الرياســة واملغانــم متأصلــة يف نفــوس الفاحتــن الفاريــن مــن

جــدب احلجــاز إىل الواحــات الغنّــاء يف العــراق والشــام ومــر وغريهــا فــكان أبــو
198

عبيــدة بــن اجلــراح احــد ابــرز قــادة الفتــح قبــل معركــة الريمــوك ســنة (15هـــ/

636م) ســأل أصحابــه واستشــارهم ملــا رأي كثــرة الــروم وتأهبهــم يف أمــر القتــال
فقــال لــه أحدهــم« :ال ردنــا اهلل إىل أهلنــا ســاملني إن خرجنــا مــن الشــام وكيــف

نــدع هــذه األهنــار املتفجــرة والــزروع واألعنــاب والذهــب والفضــة والديبــاج
ونرجــع إىل قحــط احلجــاز وجدبــه وأكل خبــز الشــعري ولبــاس الصــوف ونحــن يف

مثــل هــذا العيــش الرغــد فــإن قتلنــا فاجلنــة وعدنــا ونكــون يف نعيــم ال يشــبه نعيــم
الدنيــا فقــال أبــو عبيــدة :صــدق واهلل قيــس بــن هبــرة وباحلــق نطــق ثــم قــال :يــا

معــارش املســلمني أترجعــون إىل بــاد احلجــاز واملدينــة وتدعــون هلــؤالء األعــاج

قصــورا وحصونــا وبســاتني وأهنــارا وطعامــا ورشابــا وذهبــا وفضــة مــا لكــم مــع
مــا لكــم عنــد اهلل عــز وجــل يف دار البقــاء مــن حســن الطعــام ولقــد صــدق قيــس

بــن هبــرة يف قولــه لنــا ولســنا ببارحــن منزلنــا هــذا حتــى حيكــم اهلل بيننــا وهــو خــر
احلاكمــن»(((.

((( الواقدي ،فتوح الشام328-327/2 ،

البحث الثالث :موقف اإلمام علي بن أبي طالب ( )من الفتوحات اإلسالمية

الدور األيديولوجي لألمام علي (املشورة – التخطيط – التوجيه عن بعد)
يبــدو أن حيثيــات األمــر الواقــع والتطــورات الديناميكيــة لألحــداث الزمــت

اإلمــام عــي (عليــه الســام) بــأن يضطلــع بــدور حمــوري يف جمريــات األحــداث

والســيام وان الفتوحــات تعــد مراهنــة خطــرة متثــل متــددا عســكريا يف مناطــق مل

يألفهــا العــرب ،وكان يــدور رحاهــا مــع اكــر قوتــن عســكريتني يف ذلــك العــر

لذلــك كان ينبغــي احليلولــة مــن دون االنكســار والتعــرض إىل غــزو معاكــس مــن
قبــل احــدى القوتــن أو يف حالــة اجتامعهــا معــا ،فضــا عــن نــر تعاليــم اإلســام

الســمحة يف املناطــق املحــررة واحلفــاظ عــى املمتلــكات العامــة والتقســيم العــادل 199
للغنائــم وبلــوغ النتائــج باقــل عــدد ممكــن اخلســائر ،وتقليــل حــدة النعــرة احلامســية

للفاحتــن ،فقــد تعامــل اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــع هــذه املعطيــات ،الســيام
وانــه يف مقــام ال يملــك فيــه القــرار الســيايس املبــارش وليــس لــه اال املشــورة.

قــال (عليــه الســام) « ..اللهــم إنــك تعلــم إين مل أرد االمــرة ،وال علــو امللــك

والرياســة ،وإنــا أردت القيــام بحــدودك ،واألداء لرشعــك ،ووضــع األمــور يف

مواضعهــا ،وتوفــر احلقــوق عــى أهلهــا»((( .ولــذا قــام بتقديــم اليــد الطــوىل يف
حســم االزمــات وكان عمــر بــن اخلطــاب ال يســتغني عــن مشــورته ،التــي كانــت

ســببا يف نجــاة االمــة مــن االزمــات أو اآلراء غــر املوضوعيــة التــي يســوقها البعض
مــن قبيــل النصــح.

فبعــد هزيمــة املســلمني يف معركــة اجلــر (13هـــ634/م) اجتمــع اهــل فارس

حلــرب املســلمني يف مئــة ومخســن ألفــا ،وتعاهــدوا عــى أن خيرجــوا املســلمني مــن
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة299/20 ،
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أرضهــم ويغزوهــم يف بالدهــم ،حتــى اهنــم قتلــوا كل مســلم يف مدهنــم ،وتقاربــوا
ممــا فتحتــه اجليــوش االســامية ،واهنــم قصــدوا املدائــن ويصــروا منهــا إىل الكوفة،
فاستشــار عمــر بــن اخلطــاب أصحابــه ،فأشــاروا عليــه ان يمــي بنفســه حلــرب

الفــرس ومنهــم طلحــة بــن عبيــد اهلل والزبــر بــن عــوام وعثــان بــن عفــان الــذي
رأى االخــر ان جيمــع قــوة مــن اهــل الشــام واهــل اليمــن ويتوجــه هبــم اخلليفــة

عــى راســهم قــوة مــن اهــل املدينــة مــن ثــم تتوجــه إىل الكوفــة(((.
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وملــا ســأل عــي (عليــه الســام) صــور لعمــر اخلارطــة السياســية لألحــداث
ـام ِهم ســار ِ
ِ
ت َأهـ َـل َّ ِ
بمنتهــى الرباعــة بقولــهَ « :فإِ َّنـ َ
ت
الشــا ِم مـ ْ
ـك إِ ْن َأ ْشــخَ ْص َ ْ
ـن َشـ ْ َ َ
ـن ِمــن يمن ِ ِهــم ســار ِ
ت َْ
ال َب َش ـ ُة إِ َل
ـمَ ،وإِ ْن َأ ْشــخَ ْص َ
ت َأ ْهـ َـل ا ْل َي َمـ ِ ْ َ َ ْ َ َ
الـ ُّـرو ُم إِ َل َذ َر ِار ِّيِـ ْ
ِ
ت ِمــن ه ِ
ــذ ِه ْالَ ْر ِ
ــت َع َل ْي َ
ــمَ ،وإِن َ
ــن
ض ا ْن َت َق َض ْ
ــر ُب م ْ
َّــك إِ ْن َشــخَ ْص َ ْ َ
ــك ا ْل َع َ
َذ َر ِار ِّيِ ْ
ُــون مــا تَــدَ ع وراء َك َأهــم إِ َلي َ ِ
َأ ْط َرافِ َهــا َو َأ ْق َط ِ
ــن َيدَ ْي َ
ــك
ــك مَّــا َب ْ َ
ُ َ َ َ َ َّ ْ
ار َهــاَ ،حتَّــى َيك َ َ
تَ ،أ ْقـ ِـرر هـ ُـؤ َل ِء ِف َأمص ِ ِ
ـال ِ
ِمــن ا ْلعــور ِ
ـب إِ َل َأ ْهـ ِ
ات َوا ْل ِع َيـ َ
ـر ِة
ـم َوا ْك ُتـ ْ
ْ َ
ْ َ
ارهـ ْ
َ َ َْ
ـل ا ْل َبـ ْ َ
ث فِــر ٍق :فِر َقـ ٌة ِف حر ِم ِهــم و َذر ِاريِــم ،وفِر َقـ ٌة ِف َأهـ ِ ِ ِ
ـم َح َّتــى
ْ
ـل َع ْهدهـ ْ
ُ َ ْ َ َ ِّ ْ َ ْ
ْ
َف ْل َي َت َف َّر ُقــوا َثـ َـا َ َ
ِ
ِ
ِ
ـم ،إِ َّن ْالَ َع ِ
ـر فِ ْر َقـ ٌة إِ َل إِ ْخ َو ِ ِ
ـم إِ ْن َينْ ُظـ ُـروا
ـم بِا ْلكُو َفــة َمــدَ ًدا َُلـ ْ
انـ ْ
اجـ َ
َل َينْتَق ُضــواَ ،و ْل َتـ ْ
ـك َغــدً ا َقا ُلــوا :هـ َـذا َأ ِمــر ا ُْل ْؤ ِمنِـ َ ِ
ـر ا ْل َعـ َـر ِ
َان َذلِـ َ
إِ َل ْيـ َ
ـك َأ َشــدَّ
ب َو َأ ْص ُل َهــاَ ،ف ـك َ
َ
َ
ـن أمـ ُ
ُ
ِ
ِ
ـن َم ِسـ ِ
ـر ا ْل َقـ ْـو ِم َف ـإِ َّن اهللَ ُهـ َـو َأ ْكـ َـر ُه َل ِ ِسـ ِ
ـم َع َل ْيـ َ
ـر ِه ْم
ـكَ .و َأ َّمــا َمــا َذ َكـ ْـر َت مـ ْ
ل َك َلبِ ِهـ ْ
ـكَ ،و ُهـ َـو َأ ْقــدَ ُر َعـ َـى َتغْيِـ ِ
ِمنْـ َ
ـن ُن َقاتِـ ُـل فِيـ َـا َمـ َ
ـى
ـم َفإِ َّنــا َل ْ َن ُكـ ْ
ـر َمــا َي ْكـ َـر ُهَ ،و َأ َّمــا َعدَ ُد ُهـ ْ
ِ ِ
ـن بِالنَّـ ْ ِ
ـر»(((.
بِا ْل َك ْثـ َـرة َو َلكـ ْ
((( الطربي ،الرسل وامللوك125/4 ،؛ الدينوري ،االخبار الطوال134/1 ،
((( ابن االثري ،الكامل يف التاريخ393/2 ،

البحث الثالث :موقف اإلمام علي بن أبي طالب ( )من الفتوحات اإلسالمية

فالنــص الســابق يــدل عــى العمــق االســراتيجي يف نظــرة اإلمــام عــي (عليــه

الســام) امليدانيــة ،فــإن خــروج مقاتــي اليمــن يعــرض أهلهــا هلجــوم مضــاد مــن
االحبــاش ،وخــروج الشــاميني يعرضهــم هلجــوم مضــاد مــن الــروم ،وان خــرج

وجــد املرتبصــون مــن العــرب فرصــة لالنقضــاض االمــر الــذي ســيجلب الويالت

عــى االهــايل ،واشــار عليــه باحلــرب النوعيــة وذكــره ان معاركهــم التــي خاضوهــا
حســمت بالنــر ومل يكــن هلــم الغلبــة العدديــة ،و اشــار عليــه ان جينــد الثلــث مــن

قــوة اهــل البــرة ،حتــى ال يــرى االعــداء يف ذلــك ضعفــا يف القيــادة أو يظنــوا ان
ثمــة نقــص يف الرجــال واملستشــارين ليخــرج كبريهــم بنفســه وهنــا نلمــس ترتيــب
االولويــات الدفاعيــة:
 .1محاية االهايل.
 .2احليلولة دون حدوث ارتدادات داخلية من املنافقني.
 .3توظيف ما تبقى من القوة بشكل نوعي يف االعامل العسكرية.
 .4اختيــار القيــادة املثــى املضطلعــة باخلــرة اجلغرافيــة (مــن اهــل العــراق)

الهنــم اعلــم بارضهــم.

وقــد اشــار عليــه بتكليــف النعــان بــن مقرن(((لالضطــاع هبــذه املهمــة فــكان

جــواب عمــر قــال( :وحيكــم ! عجزتــم كلكــم عــن آخركــم أن تقولــوا كــا قــال أبــو

((( النعــان بــن مقـ ّـرن أبــو حكيــم ،صاحــب رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،كان إليــه لــواء قومــه يــوم فتــح
مكــة ،ثــم كان أمــر اجليــش الذيــن افتتحــوا هناونــد ،املقريــزي ،امتــاع االســاع371/1 ،
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احلســن! واهلل لقــد كان رأيــه رأيــي الــذي رأيتــه يف نفــي)(((.
وكان اإلمــام عــي (عليــه الســام) ينصــح بعــدم خــروج اخلليفــة خارج اســوار

املدينــة ورصح بذلــك يف اكثــر مــن مناســبة فــكان يــرى بــأن اخلليفــة ينبغــي عليــه

ان يتحصــن بموقــع حمــوري حيافــظ فيــه عــى بؤريــة التوجيــه املركــزي ملجريــات

االحــداث واحليلولــة دون ان يصبــح اخلليفــة طرفــا يف معركــة عســكرية مبــارشة

حتتمــل النــر أو اهلزيمــة فنــراه يقــول لعمــر بــن اخلطــاب« :فكــن قطب ـ ًا ،واســتدر
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الرحــى بالعــرب وأصلهــم دونــك نــار احلــرب»(((.

ونجــده يف موضــع آخــر يذكــره بذلــك حينــا عــزم عــى غــزو فلســطني وفتــح

بيــت املقــدس يومهــا نصحــه بعــدم التوجــه إىل هنالــك واشــار عليــه بارســال مــن
يقــوم مقامــه بمعيــة مقاتلــن اشــداء ومستشــارين حكــاء ليضطلعــوا باملهمــة فــان

حتقــق النــر أو اهلزيمــة يكــون اخلليفــة بمأمــن فقــال لــه( :إنــك متــى تــر إىل هــذا

العــدو بنفســك ،فتلقهــم فتنكــب ،التكــن للمســلمني كانفــة دون أقــى بالدهــم،
ليــس بعــدك مرجــع يرجعــون إليــه فابعــث إليهــم رجـ ً
ا جمربـ ًا ،واحفــز معــه أهــل
البــاء وإلنصيحــة ،فــإن أظهــر اهلل فــذاك مــا حتــب ،وإن كانــت األخرى ،كنــت ر ْدء ًا
للنــاس ومثابــة للمســلمني((( ،ولعلــه بذلــك حــاول ان حيافــظ عــى هيبــة االســام
وخليفتــه بمظهــر الفاتــح الغــازي االمــر الــذي يشــتتت صــورة االســام يف اذهــان

الشــعوب املفتوحــة ،لكــن عمــر بــن اخلطــاب رأى غــر ذلــك فذهــب بنفســه.
((( ابن اعثم ،الفتوح295/2 ،

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة95/9 ،

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة296/8 ،

البحث الثالث :موقف اإلمام علي بن أبي طالب ( )من الفتوحات اإلسالمية

ولعــل مشــاركة بعــض الشــخصيات املقربــة مــن اإلمــام عــي (عليــه الســام)

يف الفتوحــات عــى شــاكلة ســلامن الفــاريس وأيب ذر الغفــاري((( ،التــي التزمــت
ببيعتــه اإلمــام (عليــه الســام) ومل تركــن إىل مقــررات الســقيفة واضطــاع هــذه

الشــخصيات بــدور انســاين واخالقــي لتطبيــق وصايــا اإلمــام عــي (عليــه الســام)

يف ادارة شــؤون املناطــق املفتوحــة واالقــال مــن املنافســة املحمومــة عــى الغنائــم
وتقليــل وطــأة احلــرب يف شــذرات نــزرة بــن متــون املصــادر ،ولعلهــا قرينــة عــى
وجــود دور لإلمــام عــي (عليــه الســام) يف توجيــه االحــداث ميدانيــا مــن خــال

صفوتــه مــن هــؤالء الصحابــة.

أمــا عــن ســلامن الفــاريس فعــرف عنــه أنــه كان رائــد املســلمني وداعيتهــم
يف فتــح فــارس((( وكان خياطــب الفــرس بقولــه« :إِ َّن ـ َا َأ َنــا َر ُجـ ٌـل ِمنْ ُكـ ْ ِ
س،
ـم َفــار ِ ُّ
ِ
َتــرو َن ا ْلعــرب تُطِيعنِــيَ ،فــإِ ْن َأسـ َلمتُم َف َل ُكـ ِ
ـم ِم ْثـ ُـل ا َّلـ ِـذي
ُ
َ َ َ
َ ْ
ـم م ْثـ ُـل ا َّلــذي َلنَــاَ ،و َع َل ْي ُكـ ْ
ْ
ْ ْ ْ
َع َل ْينَــا ،(((».. .ان هــذه النــرة التــي محلتهــا كلــات ســلامن هلــي داللــة واضحــة عــى

عمــق اخلطــاب الــذي حيملــه بــن طياتــه يف عرضــه لقيــم االســام احلقيقيــة التــي
ال تفاضــل بــن عــريب أو اعجمــي اال بالتقــوى ،وكيــف ان ســلامن بالرغــم مــن انــه

مــن غــر العــرب فلــه األمــر عــى رقــاب الفاحتــن لعلــو منزلتــه يف االســام.

ويبــدو ان اإلمــام عــي (عليــه الســام) كان لــه رأي بمســالة الغنائــم فذهــب

إىل ان تــوزع احلصــص بالتســاوي بــن اجلميــع ،امــا عــن نفســه فــكان زاهــدا بــكل
((( كان ســلامن وايب ذر عــى مقربــة خاصــة مــن اإلمــام عــي ع اهنــا الوحيــدان اللذيــن حــرا مراســيم دفــن
الســيدة فاطمــة الزهــراء (عليهــا الســام) الرسيــة ليــا ،اليعقــويب ،تاريــخ اليعقــويب115/2 ،

((( الطربي ،الرسل وامللوك ،14/4 ،ابن االثري ،الكامل341/2 ،
((( االصبهاين ،تاريخ اصبهان82/1 ،
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مــا جلبتــه الفتوحــات مــن مكاســب ،فلــا فتحــت املدائــن طلــب اخلليفــة عمــر
مشــورة الصحابــة يف كيفيــة التعامــل مــع بســاط كــرى الــذي كان يفتخــر بــه عــى
امللــوك ملــوك الدنيا(((فقــال لــه عــي (عليــه الســام)« :مل يدخــل عليــك جهــل وال

تقبــل شــكا وإنــه ليــس لــك مــن الدنيــا إال مــا أعطيــت فأمضيــت ولبســت فأبليــت
وأكلــت فأفنيــت قــال فــواهلل لقــد صدقنــي يــا أبــا احلســن ثــم إنــه قســم البســاط

قطعــا بــن النــاس قــال فأصــاب كل رجــل منهــم قطعــة فباعهــا بنحــو العرشيــن

ألــف دينــار»(((.
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وكانــت لــه نظــرة بعيــدة االمــد يف االرايض املفتوحــة فحــن شــاور عمــر

الصحابــة يف ارض الكوفــة قــال لــه بعضهــم نقســمها بيننــا فشــاور عليــا (عليــه

الســام) يف ذلــك فقــال لــه« :ان قســمتها اليــوم مل يكــن ملــن جييــئ بعدنــا يشء،
ولكــن تقرهــا يف ايدهيــم يعملوهنــا فتكــون لنــا وملــن بعدنــا فقــال وفقــك اهلل هــذا

الــراي»(((.

ويف روايــة اخــرى ان عمــرا ملا اردا مشــورته يف قســمة الســواد يوم جلــوالء قال

لــه« :لــوال ان يــرب بعضكــم وجــوه بعــض لقســمت هــذا الســواد بينكــم»(((،
ويبــدو ان اإلمــام عــي (عليــه الســام) كانــت لــه نظــرة عميقــة يف قضيــة امللكيــة

(((  3600ذراع مربعــة " أرضــه مفروشــة بالذهــب وموشــى بالفصــوص وفيــه رســوم ثــار باجلواهــر،
وورقهــا باحلريــر ،وفيــه رســوم للــاء اجلــاري بالذهــب  -وقــد بيعــت قطعــة صغــرة منــه ب 20الــف

درهــم ،ابــن الــوردي ،تاريــخ ابــن الــوردي138/1 ،

((( ابن الوردي ،تاريخ ابن الوردي138/1 ،
((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب 151/2

((( البالذري ،فتوح البلدان262/1 ،

البحث الثالث :موقف اإلمام علي بن أبي طالب ( )من الفتوحات اإلسالمية

الفرديــة ،وكان موقفــه واضحــا يف ســعيه مــن احلــد مــن تأســيس طبقــة برجوازيــة

يف االســام أو حتــول االســام إىل فاعــل لقيــام منظومــة طبقيــة مــن خــال ضــان
بقــاء النظــام االقتصــادي املرتبــط بالنظــام الزراعــي ببيــت املــال العــام االمــر الــذي

يكفــل العدالــة الطبقيــة ،ويســتطيع املطلــع عــى ســر االحــداث الالحقــة ان يــدرك

تداعيــات تشــكل األرســتقراطية االســامية والســيام يف خالفــة عثــان بــن عفــان
وكيــف كانــت فاعــا مبــارشا لــزوال اخلالفــة بفعــل الفتــن التــي وقعــت الحقــا

التــي اودت بقتلــه ســنة (36هـــ656/م)(((.

وحــن تــوىل اإلمــام عــي (عليــه الســام) اخلالفــة عكــف عــى إبقــاء ملكيــة 205

االرايض بيــد الدولــة للحيلولــة مــن دون حــدوث أي انقســام بني املســلمني بســبب

اللهــاث وراء املكاســب ويبــدو ان اإلمــام عــي (عليــه الســام) كان واعيــا للنتائــج

الســلبية التــي جلبتهــا الفتوحــات عــى حلمــة املســلمني ،وحتوهلــم مــن حالــة الزهــد
إىل الــرف وظهــور الطبقيــة يف االســام ،وهنــا يلــوح الينــا تســاؤل ســاترك امــر

مناقشــته للقــارئ الكريــم ،هــل كانــت املغانــم التــي جلبتهــا الفتوحــات ســببا يف
الفتــن الالحقــة؟

سياسته املباشرة من الفتوحات أبان خالفته
هنالــك رأي مــؤداه أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) أوقــف الفتوحــات

اإلســامية ،لكــن اشــارات عــن معــارك قــام هبــا املســلمون يف خراســان والســند
واهلنــد ،قــد وقعــت يف عهــده ،ففــي روايــة الطــري الــذي اورد قولــه« :بعــث عــي
اســان ،فانتهــى إِ َل
بعــد مــا رجــع مــن صفــن جعــدة بــن هبــرة املخزومــي إِ َل ُخ َر َ

((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب174/2 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

َأ ْب َر َشـ ْـهرَ ،و َقــدْ كفــروا وامتنعــوا ،فقــدم َعـ َـى عــي فبعــث خليــد بــن قــرة الريبوعــي،
فحــارص أهــل نيســابور َح َّتــى صاحلــوه ،وصاحلــه أهــل مــرو ،وأصــاب جاريتــن
مــن أبنــاء امللــوك نزلتــا بأمــان ،فبعــث هبــا إِ َل عــي ،فعــرض عليهــا ِ
اإل ْســام وأن
يزوجهــا ،قالتــا :زوجنــا ابنيــك ،فأبــىَ ،ف َقـ َ
ـال َلـ ُه بعض الدهاقــن :ادفعهــا إيل ،فإنه
كرامــة تكرمنــي ِ َبــا ،فدفعهــا إِ َل ْيـ ِـه ،فكانتــا عنــده ،يفــرش هلــا الديبــاج ،ويطعمهــا

اســان»((( ،ونلمــس يف هــذه الروايــة ان اإلمــام
ـم رجعتــا إِ َل ُخ َر َ
ِف آنيــة الذهــبُ ،ثـ َّ

عــي ارســل محلــة تأديبيــة إىل خراســان التــي فتحهــا املســلمون ســنة 18هـــ638/م)
206

وقيــل (22هـــ642/م) ـ وقيــل انــه فتحهــا اكتمــل يف ســنة (31هـــ651/م) يف

زمــن عثــان بــن عفــان  ،وهــي ضمــن نطــاق الدولــة ،ويبــدو ان كلمــة كفــروا
(((

وامتنعــوا تلــوح (باالرتــداد ومنــع الصدقــات) ،االمــر الــذي يقطــع بــان املنطقــة

كانــت ضمــن نطــاق املناطــق التــي دخلهــا املســلمون يف عهــد مــن ســبقه مــن
اخللفــاء ،ولعــل اإلمــام انفــذ هــذه احلملــة لبســط االمــن والســيام وان هــذه املرحلــة

كانــت تعــد االكثــر اضطرابــا بســبب احلــروب الداخليــة ،كمعركــة اجلمــل ســنة
(36هـــ656/م) ومعركــة صفــن ســنة (37هـــ657/م) ،ومعركــة النهــروان ســنة
(38هـ658/م)(((.

ويــرد ايضــا يف تاريــخ خليفــة بــن خيــاط يف أحــداث ســنة (36هـــ) ارســال
ـارث بــن مــرة ا ْلعبــدي إِ َل َغـ ْـزو ْ ِ
النْــد فجــاوز مكــران إِ َل بِـ َـاد قندابيــل ووغــل
ّ َْ
الـ ِ ْ
َْ
((( الرسل وامللوك64 /5 ،

((( ابن االثري ،الكامل414/2 ،؛ اليافعي ،مراة اجلنان72/1 ،
((( ابن االثري ،الكامل يف التاريخ721 ،628 ،568/2 ،
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ِ
ـرة(((.
ِف جبــال القيقــان َف َ
أصــاب َس ـ َبا َيا كَثـ َ

وايضــا يف فتــوح البلــدان يــرد ان اإلمــام عــي (عليــه الســام) انفــذ محلــة لغــزو

الســند اذ يــرد« :ملــا كان آخــر ســنة ثــان وثالثــن وأول ســنة تســع وثالثــن يف
خالفــة عــي ْبــن َأ ِب طالــب (عليــه الســام) توجــه إِ َل ذلــك الثغــر احلــارث ْبــن
مــرة العبــدي متطوعــا بــإذن عــي فظفــر وأصــاب مغنــا وســبيا وقســم يف يــوم
واحــد ألــف رأس»((( ،ويبــدو جليــا اضطــراب هاتــن الروايتــن لســببني االول،
الن مكــران وبِـ َـاد قندابيــل و جبــال القيقــان تعــد مــن مناطــق الســند عــى حســب

مــا جــاء بــه البلدانيــن((( ،االمــر الــذي يضعــف نظريــة ارســال محــات لفتــح اهلند207 ،
فضــا عــن الوضــع الداخــي الــذي حيــول دون التمــدد يف اماكــن بعيــدة بــل عــى
العكــس متامــا ان املعــارك الداخليــة يمكــن ان تعــد فرصــة ســانحة لتلــك املناطــق

للتعــدي عــى املســلمني ومل تثبــت املصــادر التارخييــة ان يف عــر اإلمــام عــي

توســعت مســاحة الدولــة ومل يكــن للمســلمني حكــم عــى مناطــق جديــدة كــا

يبــدو جليــا يف ســياق النــص ان احلملــة مل تكــن لفتــح الســند بــل كانــت موجهــه
اد َأو َط ِريـ ٍـق مسـ ُل ٍ
ـن و ٍ
إىل ثغــر ،والثغــر لغـ ًة ك ُُّل ُف ْر َجـ ٍـة ِف َج َبـ ٍ
وك؛ او َمــا َيـ ِـي
ـل َأو َب ْطـ ِ َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَـ ْـر ِ
َد َار ْ
ـع ا َّلـ ِـذي َي ُكـ ُ
ـون َحــدًّ ا
ـع ا َملخا َفــة مـ ْن ُفــروج ال ُب ْلــدان أو ا َْل ْوضـ ُ
ب ،أو َم ْوضـ ُ
ِ
َف ِ
ني َوا ْل ُك َّفـ ِ
ـع ا َْل َخا َفـ ِـة ِم ـ ْن َأطــراف ا ْلبِـ َـا ِد(((،
ـن بِـ َـا ِد ا ُْل ْسـ ِـل ِم َ
اصـ ًـا َبـ ْ َ
ـار ،أو َم ْوضـ ُ
((( ابن خياط ،تاريخ خليفة ،الذهبي ،تاريخ االسالم 583/3
((( البالذري ،فتوح البلدان417/1 ،

((( جمهــول ،حــدود العــامل مــن املــرق إىل املغــرب140/1 ،؛ البكــري ،معجــم مــا اســتعجم1097/3 ،؛
احلمــوي ،معجــم البلــدان 402/4

((( ابن منظور ،لسان العرب.103/4 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

االمــر الــذي يقطــع بــان اإلمــام عــي (عليــه الســام) مل ينهــج سياســة توســعية اجتــاه
ارايض الســند قــدر اعتــاده سياســة حتمــل يف طياهتــا حيثيــات دفاعيــة عــى الرغــم

مــن اغفــال االخباريــن املســلمني االشــارة إىل تفصيــات هــذه احلملــة العســكرية،

وصفــوه القــول ان عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) مل يكــن عهــد فتوحــات ومل
يتبنــى اإلمــام سياســة توســعية عــدا مــا مــكان دارجــا مــن احلمــات العســكرية
التأديبيــة للمناطــق الواقعــة حتــت نفــوذ ســلطة اخلالفــة.
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اخلامتة
ان قــراءة حيثيــات النصــوص التارخييــة لوقائــع الفتوحات اإلســامية تكشــف

النقــاب بنحــو جــي عــن الــدور االنســاين الــذي اضطلــع بــه اإلمــام عــي (عليــه
الســام) يف وقــت كان وبجــدارة رائــد املعارضــة املوضوعيــة اخلالقــة ،التــي بــرزت

بقدرتــه عــى تغليــب املصلحــة العامــة عــى اجلوانــب الشــخصية ورص الصفــوف
يف اوقــات االزمــة ،زيادتــه عــى قدرتــه العاليــة عــى الوصــف التحليــي النفــي

لطبيعــة املجتمــع املعــارص لــه.

ويبــدو أن مشــورة اإلمــام عــي (عليــه الســام) كانــت ســببا يف احلفــاظ عــى

اجلبهــة اإلســامية مــن التصــدع داخليــا وخارجيــا ،مــن خــال قدرتــه ّ
اخللقــة عىل

خلــق سياســة التــوازن ،عــى الرغــم مــن التداعيــات التــي حدثــت بعــد أحــداث

الســقيفة ،كذلــك قدرتــه عــى توجيــه االحــداث دون ان يكــون لــه دور مبــارش

بصفــة قائــد أو أمــر جيــش ومــن خــال وجــود مــن يمثــل منهجــه يف امليــدان مــن

الصحابــة أمثــال ســلامن وأيب ذر.

كــا ملــس الباحــث ان املصــادر التارخييــة قــد أرسفــت يف تصويــر الفتوحــات

اإلســامية عــى أهنــا تعبــر عــن حالــة جهاديــة واإلقــال مــن احلامســة االقتصاديــة

للفاحتــن فض ـ ً
ا عــن اغفاهلــا اإلشــارة إىل اخلســائر البرشيــة واملاديــة واحلضاريــة
التــي وقعــت بفعــل العمليــات العســكرية للفاحتــن املســلمني ،كــا ملســنا اغفــاال

متعمــدا لــدور اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف حفــظ اإلســام واملســلمني كــا
ملســنا بنحــو جــي أن الفكــر العســكري لإلمــام عــي (عليــه الســام) قائــم لتحقيــق
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أهــداف أخالقيــة غــر اســتتباعيه غــر توســعية لشــعوب املناطــق املفتوحــة ،مــن
خــال جعــل سياســة التوزيــع العــادل للثــروات واحلــد مــن ظهــور االقطاعيــة يف

االســام بفعــل إبقــاء يــد الدولــة عــى االرايض الزراعيــة.
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قائمة املصادر واملراجع
 -القران الكريم

 .1ابــن أيب احلديــد :عــز الديــن أيب حامــد بن عبــد احلميــد( ،ت656هـــ1258/م)..رشح
هنــج البالغــة ،حتقيــق حممــد أبــو الفضــل ابراهيــم ،ط ،1دار احيــاء الكتــب العربيــة ،د.

م1959 ،م.

 .2ابــن اعثــم :أبــو حممــد أمحــد الكــويف( ،ت314هـــ926/م) .كتــاب الفتـــوح ،ط ،1دار
الكتــب العلميــة ،بــروت -د .ت.

 .3ابــن االثري :أبو احلســن عــز الدين عيل بن أيب الكرم الشــيباين( .ت630هـ1233/م)،.
حتقيــق عبــد الســام تدمــري . ،الكامــل يف التاريــخ ،دار الكتــاب العــريب بــروت،

1997م.

 .4ابــن الــوردي ،عمــر بــن مظفــر بــن عمــر( ،ت749 :هـــ1391 /م) ،تاريــخ ابــن
الــوردي ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت1996 ،م.

 .5ابــن حبــان ،بــن معــاذ بــن َم ْعبــدَ ( ،ت354 :هـــ964/م) ،الســرة النبويــة وأخبــار
صححــه ،وعلــق عليــه الســيد عزيــز بــك ،ط3ومجاعــة مــن العلــاء ،دار الكتــب
اخللفــاء ّ
الثقافيــة ،بــروت1417 ،هـــ.

 .6ابــن خيــاط ،أبــو عمــرو الشــيباين (ت240 :هـــ854/م) ،تاريــخ خليفــة بــن خيــاط،
حتقيــق :د .أكــرم ضيــاء العمــري ،ط ،2دار القلــم ،مؤسســة الرســالة ،دمشــق .بــروت،
1397هـ.

 .7ابــن ســيد النــاس ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أمحــد ،اليعمــري (ت:
734هــــ1333/م) ،عيــون األثــر يف فنــون املغازي والشــائل والســر ،تعليــق ،إبراهيم
حممــد رمضــان ،ط ،1دار القلــم ،بــروت1993 ،م.
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 .8ابــن عســاكر أبــو القاســم عــي بــن احلســن (ت571 :هـــ1175 /م) ،تاريــخ دمشــق
حتقيــق عمــرو بــن غرامــة العمــروي ،دار الفكــر ،بــروت1995 ،م.

 .9ابــن كثــر ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر الدمشــقي (ت774 :هـــ1372 /م) الســرة
النبويــة مــن البدايــة والنهايــة البــن كثــر حتقيــق ،مصطفــى عبــد الواحــد ،دار املعرفــة

لبنــان 1976 ،م.

 .10ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم( ،ت711 :هـــ1311/م) ،لســان العــرب ،ط ،3دار
صــادر ،بــروت 1414 ،هـــ.
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 .11ابــن هشــام عبــد امللــك احلمريي ،الســرة النبوية البــن هشــام( ،ت213 :هـ828/م)
حتقيــق ،مصطفــى الســقا وإبراهيــم األبيــاري وعبــد احلفيــظ الشــلبي ،ط ،2رشكــة

مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده ،مــر 1955 ،م.

 .12أبــو عبيــد عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز البكــري (ت487 :هـــ1093 /م) ،معجــم مــا
اســتعجم مــن أســاء البــاد واملواضــع بــن حممــد البكــري األندلــي عــامل الكتــب ،ط،3
بــروت 1403 ،هـ

 .13أبــو نعيــم االصبهــاين ،أمحــد بــن عبــد اهلل( ،ت430 :هـــ1038/م) : ،تاريــخ أصبهان
حتقيــق ،ســيد كــروي حســن ،ط ،1دار الكتــب العلمية ،بــروت1990 ،م.

 .14البــاذري ،أمحــد بــن حييــى بــن جابــر (ت279 :هـــ 892 /مـــ) ،فتــوح البلــدان ،دار
ومكتبــة اهلــال بــروت1988 ،م.

 .15البيهقــي ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي (ت458 :هـــ1065 /م) دالئــل النبــوة ومعرفــة
أحــوال صاحــب الرشيعــة ،دار الكتــب العلميــة ،ط ،1بــروت 1405 ،هـ.

 .16اجلوهــري ،أبــو بكــر أمحــد بــن عبــد العزيــز (ت323 :هـــ934 /م) الســقيفة وفــدك،
حتقيــق حممــد هــادي االمينــي ،رشكــة الكتبــي ،بــروت1413 ،ه.

 .17احلمــوي شــهاب الديــن أبــو عبــد اهلل ياقــوت (ت626 :هـــ1228 /م) ،معجــم
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البلــدان ،ط ،2دار صــادر ،بــروت 1995 ،م.

 .18خلــف ،تيســر ،الروايــة الرسيانيــة للفتوحــات االســامية ،ط ،1دار التكويــن،
دمشــق-بريوت 2016 ،م.

 .19الدينــوري أبــو حنيفــة أمحــد بــن داود الدينــوري (ت282 :هـــ895/م) األخبــار

الطــوال ،ط ،1حتقيــق ،عبــد املنعــم عامــر ،دار إحيــاء الكتــب العــريب القاهــرة1960 ،م.

 .20الذهبــي شــمس الديــن أبــو عبــد (ت748 :هـــ1347 /م) ،تاريــخ اإلســام َو َوفيات
عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي،
املشــاهري َواألعــام ،ط ،1حتقيــق ،بشــار ّ
بــروت2003 ،م.

 .21الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر (ت911 :هـــ1505 /م)،
اخلصائــص الكــرى ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،د .ت.

 .22الشــامي ،حممــد بــن يوســف الصاحلــي (ت942 :هـــ1535 /م) ســبل اهلــدى
والرشــاد ،يف ســرة خــر العبــاد ،ط ،1حتقيــق وتعليــق ،عــادل أمحــد ،عــي حممــد
معــوض ،دار الكتــب العلميــة بــروت1993 ،م.

 .23الشــيخ الصــدوق ،أبــو جعفــر حممــد بــن بابويــه القمــي( ،ت381هـــ991/م)

اخلصـــال ،حتقيــق عــي اكــر غفــاري ،مجاعــة املدرســن يف احلــوزة العلميــة (قــم -د .ت).

 .24الطــري ،حممــد بــن جريــر بــن يزيــد (ت310 :ه922 /م) تاريــخ الرســل وامللــوك،
ط ،2دار الــراث ،بــروت 1387 ،هـــ.

 .25عيتــاين ،حســام ،الفتوحــات االســامية يف روايــة املغلوبــن ،ط ،1دار الســاقي،
بــروت.2011 -

 .26فخــر الديــن الــرازي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر (ت606 :هـــ1209 /م) ،مفاتيح
الغيــب (التفســر الكبــر) ،ط ،3دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت  1420هـ.

 .27جمهــول (ت :بعــد 372هـــ982/م) حــدود العــامل مــن املــرق إىل املغــرب ،ترمجــة
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وحتقيــق (عــن الفارســية) يوســف اهلــادي ،الــدار الثقافيــة للنــر ،القاهــرة 1423 ،هـــ.

 .28حمــب الديــن الطــري أمحــد بــن عبــد اهلل (ت694 :هـــ1294 /م) ،ذخائــر العقبــى يف
مناقــب ذوى القربــى ،عــامل النــر ،القاهــرة 1356 ،هـــ.

 .29املقريــزي ،أمحــد بــن عــي تقــي الديــن (ت845 :هـــ1441 /م) ،إمتــاع األســاع بــا
للنبــي مــن األحــوال واألمــوال واحلفــدة واملتــاع ،ط ،1حتقيــق ،حممــد عبــد احلميــد

النميــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت 1999 ،م.

 .30النمــري ،احلافــظ يوســف بــن الــر( ،ت463هـــ1070/م) ،الــدرر يف اختصــار
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املغــازي والســر ،ط ،2حتقيــق ،شــوقي ضيــف ،دار املعــارف ،القاهــرة 1403 ،هـــ.

 .31نــور الديــن ،أبــو الفــرج عــي بــن إبراهيــم بــن أمحــد احللبــي (ت1044 :هـــ/
1634م) ،الســرة احللبيــة (إنســان العيــون يف ســرة األمــن املأمــون) ،ط 2دار الكتــب
العلميــة ،بــروت1427 ،ه.

 .32الواقــدي ،املغــازي ،ط ،3حتقيــق ،مارســدن جونــس ،دار األعلمــي ،بــروت،
.1989

 .33الواقدي ،فتوح الشام ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1997 ،م.

 .34الواقــدي ،حممــد بــن عمــر بــن واقــد (ت207 :هـــ822 /م) الــردة مــع نبــذة مــن
فتــوح العــراق وذكــر املثنــى بــن حارثــة الشــيباين ،ط ،1حتقيــق ،حييــى اجلبــوري ،دار
الغــرب اإلســامي ،بــروت 1990 ،م.

 .35اليافعــي ،أبــو حممــد عفيــف بــن ســليامن (ت768 :هـــ1366 /م) مــرآة اجلنــان
وعــرة اليقظــان يف معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث الزمــان ،ط ،1وضــع حواشــيه،
خليــل املنصــور ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت 1997 ،م.

 .36اليعقــويب :أمحــد بــن أيب يعقــوب (284هـــ897/م) .تاريــخ اليعقــويب ،النــارش
مؤسســة ونــر اصحــاب اهــل البيــت ،دار صــادرـ بــروت-د .ت.

البحث الرابع
حروب اإلمام علي (عليه السالم)
بني املصادقة القرآنية والنبوية
ومبدأ األلفة واجلماعة اإلسالمية
أ .م .د .علي رحيم أبواهليل اجلابري
جامعة ميسان /كلية الرتبية األساسية

املقدمة:
شــكلت خالفــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) أنموذجـ ًا فريــدا يف جتربــة احلكــم

اإلســامي يف اجلانــب العســكري واحلــريب ،فمجاهلــا العســكري واحلــريب مل يكــن
إال ضمــن إطــار احلــدود اإلســامية جغرافيــا وبرشيــا ،إذ مل يكــن متاحــا هلــا أن

تتوســع عــى رقعــة خــارج رقعــة الدولــة اإلســامية ،كــا أن الطــرف اآلخــر كان
ينتمــي بشــكل أو آخــر للمنظومــة اإلســامية بشــكلها العــام لــذا كانــت تلــك
احلــروب موجهــة نحــو الداخــل اإلســامي ومل يكــن للخــارج أي نصيــب منهــا.
لقــد خاضــت كثــر مــن الدراســات يف رشعيــة حــروب اإلمــام عــي (عليــه

الســام) الثــاث (اجلمــل – صفــن – النهــروان) كان منهــا مــا هــو واضــح يف
حكمــه وإثبــات مــا هلــا مــن الرشعيــة ومنهــا مــا تــردد يف تصحيحهــا واعتربهــا
اجتهــادات شــخصية مل يكــن ليؤمــر هبــا أو يكــن هــو صاحــب احلــق املطلــق فيهــا.
إال أننــا ويف هــذا البحــث نحــاول أن نســلط الضــوء عــى مجلــة مــن األفــكار

و اإلثــارات منهــا مــا خيــص مــا ســبق وأخــرى ختتــص باخليــارات املتاحــة لتجنــب
الصــدام اإلســامي الداخــي يف خالفــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) ودعــوى

وجودهــا ،إضافــة إىل نتائجهــا عــى الصعيديــن الدينــي والســيايس.
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أوال :األبع��اد التوافقي��ة م��ا بني جهاد الرس��ول (صلى اهلل عليه وآل��ه) و حروب أمري
املؤمنني (البعد الش��رعي امنوذجا)
مل تكــن األبعــاد احلاكمــة عــى رشعيــة حــروب اإلمــام عــي (عليــه الســام) إال

كــا كانــت حاكمــة عــى جهــاد الرســول األكــرم (صــى اهلل عليــه و آلــه) وســائرة يف
فلكهــا ،بــل إهنــا مبتنيــة عــى أســاس رشعــي متوافــق متــام املوافقــة معهــا ،ولعــل

اخلــوض يف تفاصيــل ذلــك األمــر ال حيتــاج منــا إال النظــر بعمــق يف داللــة جمموعــة

مــن النصــوص الروائيــة التــي حــددت احلــدث مســبقا وبينــت نتائجــه املســتقبلية
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وتطوراتــه ومراحلــه ،فالرســول صــى اهلل عليــه وآلــه مل يدخــر جهــدا يف بيــان مــدى
الرتابــط بــن مــا فعلــه مــع كفــار قريــش وبــن مــا ســيأيت بــه اإلمــام عــي (عليــه

الســام) و إن كان بعــد حــن ،فقائــد كــا هــو الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه)
مــدرك متــام اإلدراك أن هــذا التوســع يف رقعــة اجلغرافيــا اإلســامية يف عهــده ومــا
اندمــج هبــا مــن افــراد إمــا جمــرا أو متخــرا أو فاقــدا خليــار املواجهــة مل يكــن لــه

ليرتبــى تربيــة كــا يريدهــا اهلل ورســوله لــذا كان متيقن ـ ًا خصوصــا بعــد أن اتضــح

لــه ضحالــة التفكــر املحيــط بــه أنــه وبمجــرد أن ينتهــي دوره يف مرحلــة التنزيــل

(مرحلــة اجلــذب الكمــي) ســتأيت مرحلــة اإلفصــاح والتعريــف بحقيقــة ذلــك
املنجــز اإلهلي(مرحلــة االنجــذاب النوعــي) ،والتعريــف بجزئيــات املــروع
اإلهلــي حتــا ســيلقي بظاللــه عــى األمــة وســينتج ردات عكســية جتاهــه مــن أولئــك
الذيــن نظــروا اىل اإلســام عــى أنــه هيمنــة ورئاســة ومل ينظــروا إليــه عــى أنــه رســالة

ســاء ســامية أو مــن الذيــن مل يرتســخ يف قلوهبــم ،لــذا جــاء الرســول (صــى اهلل
عليــه وآلــه) معرفــا بــا ســيحدث وبمــن ســيقوم هبــذا اجلهــد ليؤســس لقاعــدة
املرحلــة القادمــة ويبــن حقيقتهــا دون أن يتغافــل عنهــا أو هيملهــا.

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

لعــل مــن بــن أبــرز تلــك اإلشــارات عــى ذلــك مــا ورد يف أغلــب مصــادر

املســلمني أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال« :ان منكــم مــن يقاتــل عــى

تأويلــه -أي القــرآن  -كــا قاتلــت عــى تنزيلــه قــال :فقــام أبــو بكــر وعمــر فقــال :ال

ولكــن خاصــف النعــل وعــي خيصــف نعلــه»(((.

لعــل أهــم مــا ينتــج عــن هــذا النــص الصحيــح و املتحقــق الصــدور منــه (صــى

اهلل عليــه و آلــه) هــو:

 .1إن املعرفــة احلقيقــة بديــن اهلل وكتابــه الكريــم متــر بمرحلتــن أساســيتني،

األوىل قــام هبــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وهــي التنزيــل والثانيــة ســتبدأ

والرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) غــر موجــود و هــي مرحلــة التأويــل وقائدهــا

هــو اإلمــام عــي (عليــه الســام).

 .2إن أي دعــوى للقتــال مــن بعــده (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن أي صحــايب

هــي دعــوة مشــوبة بالالرشعيــة إن مل يكــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــو
قائدهــا وهــو املقنــن هلــا واملخطــط هلــا.

 .3إن مــا ســيحدث عــى يــد أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــو التطابــق متــام

املطابقــة مــع مــا حــدث مــع الرســول (صــى اهلل عليــه و آلــه) ،فــا جــدوى ملــا قــام

بــه الرســول (صــى اهلل عليــه و آلــه) مــن دور إن مل يكــن أمــر املؤمنــن مكمــا لــه.
 .4ان مــا فهمــه الصحابــة مــن هــذا احلديــث أن هــذا القتــال هــو منقبــة ملــن

ـت هلــا أعنــاق أبــو بكــر
يقــوم بــه والدليــل عــى ذلــك أن الروايــة تقــول فارشأبـَّـ ْ
((( أمحد بن حنبل ،املسند ،33/3 ،ابن عساكر ،تاريخ دمشق،453 /42 ،
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وعمــر رغبــة يف هــذه املنقبــة ،ولــو مل يكــن كذلــك ملــا رغبــوا فيهــا.
 .5يبــدو أن الرســول (صــى اهلل عليــه و آلــه) كان متيقن ـ ًا بــأن املســلمني بعــده

ســيخوضون حروبــا بينهــم و أن قادهتــا خمتلفــن بمعنــى أهنــا حتــدث يف مــدة حكــم
غــره إال أنــه أراد أن يميــز حــروب اإلمــام عــي (عليــه الســام) عنهــا لــذا أجــاب
أبــا بكــر وعمــر ب (ال) بينــا أثبــت ذلــك ألمــر املؤمنــن ،وقــد يكــون هــذا األمــر
فيــه داللــة عــى عــدم املرشوعيــة واملرشوعيــة.
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 .6إن أي فــرد مــن املســلمني خاجلــه التفكــر يف رشعيــة مــا ســيقوم به أمــر املؤمنني

(عليــه الســام) فهــو انــا قــد شــك يف مــا قــام بــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآله).

 .7تكامــل البنــاء اإلســامي ال يكــون إال بخــوض هــذه احلــروب التــي يمكــن

أن تعتربهــا حــروب تنقيــة وفلــرة ملــن دخــل اإلســام وإزاحــة الصــدأ الــذي
حجــب بريــق اإلســام مــن أن يظهــر ويشــع.

 .8كــا يبــدو مــن حديــث الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن قتــال التأويــل

أصعــب مــن قتــال التنزيــل ،فقتــال التنزيــل عرفــه لنــا الرســول (صــى اهلل عليــه
و آلــه) بقولــه« :أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا ال إلــه إال اهلل فــإذا قالوهــا
عصمــوا منــى دماءهــم وأمواهلــم إال بحقهــا وحســاهبم عــى اهلل»((( ،إال أن قتــال
ِ
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ــل
ــر ُ
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((( الشافعي ،كتاب األم.181 /4 ،
((( سورة احلجرات ،اآلية.14 :
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يلقــى رواجــا عنــد النــاس أو يتقبلــوه براحبــة صــدر ألمــور عــدة أمههــا أن مــن

قاتــل عــى التنزيــل هــو رســول اهلل (صــى اهلل عليــه و آلــه) وكانــت معــه معجــزة
واســتطاع مــن خالهلــا أن جيتــذب النــاس ،إضافــة إىل مــا حتقــق لــه مــن حاكميــة

وقــوة عســكرية أجــرت الكثــر عــى املســايرة لــه ،وهــذه األمــور غــر موجــودة يف

قتــال التأويــل فأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) انــا كان يعتمــد عــى البقيــة الباقيــة
ممــن عــارص الرســول (صــى اهلل عليــه و آلــه) ممــن الزالــت مكانــة أمــر املؤمنــن
مرتســخة يف اذهاهنــم نتيجــة ملــا شــاهدوه مــن بــاء لــه ومــا ســمعوه مــن رســول اهلل

بحقــه وهــم كــا قلنــا قلــة ،فالفــارق الزمنــي بــن حــروب اإلمــام (عليــه الســام)
وبــن عــر الرســول (صــى اهلل عليــه و آلــه) قــد جتــاوز اخلمســة والعرشيــن عامــا

وهــو زمــن ومــدة خلقــت جيـ ً
ا جديــد ًا مــن املســلمني الذيــن ينظــرون ملــا تتداولــه

الســلطة السياســية وقليــل منهــم مــن كان واعيــا لتلــك املكانــة فهــذا اجليــل اجلديــد
اصبــح ينظــر اليــه عــى أنــه صحــايب شــأنه شــأن أي صحــايب آخــر مــن املعارصيــن

لــه ممــا يعنــي صعوبــة التحاق هــؤالء بــه واعرتافهــم بمكانتــه الدينيــة ورضورة عدم
االختــاف عليهــا وهــذا مــا كان قــارا لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وغــر

متوافــر ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،فقدســية الرســول لــدى املجتمــع ختتلــف

متــام االختــاف عــن أمــر املؤمنــن.

كــا يضــاف إىل ذلــك أن الرســول (صــى اهلل عليــه و آلــه) أتــى بالرســالة

الســاوية الواجبــة النفــاذ والتطبيــق وهــذا مرتســخ يف أذهــان اجلميــع حتــى وإن
خــاض ألجلهــا احلــروب إذ أن حروبــه ســتكون موجهــة نحــو مــن ال يؤمــن بــاهلل
و بتلــك الرســالة وكانــت أغلــب حروبــه تــأيت مشــفوعة إمــا بمعجــزة أو وحــي
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قــرآين حيــث املســلمني عــى القتــال و اجلهــاد ويســوغه هلــم ،بينــا يف عهــد اإلمــام
عــي (عليــه الســام) مل يكــن لــه أي يشء مــن ذلــك فحروبــه موجهــة نحــو الداخــل
وظاهــره إســامي وهــذا مــا أشــار إليــه ســام اهلل تعــاىل عليــه بقولــه «وكان بــدء

أمرنــا أنــا التقينــا والقــوم مــن أهــل الشــام .والظاهــر أن ربنــا واحــد ونبينــا واحــد،

ودعوتنــا يف االســام واحــدة .ال نســتزيدهم يف اإليــان بــاهلل والتصديــق برســوله
صــى اهلل عليــه وآلــه وال يســتزيدوننا»((( وكانــت تلــك العقبــة مــن أهــم العقبــات

التــي واجهــت اإلمــام فلــم يكــن لــه أي وحــي يســعفه يف ذلــك ويشــد بــه أزره،
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وحتــى اإلشــارات التــي رصح هبــا الرســول وجــدت مــن األهــواء مــا شــكك فيهــا
وذابــت أمــام نظــرة القداســة التــي نظــر هبــا ملخالفــي اإلمــام عــي (عليــه الســام).
وعــى الرغــم مــن حالــة التهيئــة الذهنيــة التــي حــاول احلديــث أن يعطيهــا

ملجتمــع الصحابــة واملســلمني ملــا حيملــه مــن داللــة وعمــق وتعريــف باحلالــة
اإلســامية املســتقبلية إال أنــه قــد تعــرض ملحــاوالت التحريــف املــكاين والزمــاين

لصــدوره وهــذا عامــل آخــر يضــاف إىل العقبــات التــي واجهــت أمــر املؤمنــن،
فاحلديــث ورد بــا نصــه عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال« :كنــا جلوســا ننتظــر رســول

اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه فخــرج علينــا مــن بعــض بيــوت نســائه قــال فقمنــا معــه
فانقطعــت نعلــه فتخلــف عليهــا عــي خيصفهــا فمــى رســول اهلل صــى عليــه

وســلم ومضينــا معــه ثــم قــام ينتظــره وقمنــا معــه فقــال :إن منكــم مــن يقاتــل عــى
تأويــل هــذا القــرآن كــا قاتلــت عــى تنزيلــه فاســترشفنا وفينــا أبــو بكــر وعمــر فقــال

ال ولكنــه خاصــف النعــل قــال فجئنــا نبــره قــال وكأنــه قــد ســمعه»((( ،غــر أن
((( هنج البالغة.58 ،

((( أمحد بن حنبل ،املسند.82 /3 ،

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

أيــادي التالعــب وإن مل تســتطع أن تغــر يف داللتــه ورمزيتــه إال أهنــا تالعبــت
بجغرافيــا صــدور احلديــث ووقتــه ،فاحلديــث حديــث مــدين نطــق بــه الرســول

(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف مســجده بعــد أن خــرج مــن أحــد بيــوت نســائه وهــذا
هــو الصحيــح إال أن البعــض اخرجــه ليكــون منتميــا إىل جغرافيــا خــارج املدنيــة
وحتديــدا يف عــام احلديبــة ،هــذا أول تالعــب بــه.

وأمــا التالعــب الثــاين فقــد غــر املخاطــب واملقصــود بــه فبعــد أن انتمــى

احلديــث إىل بيئــة خــارج املدينــة راح يــروج إىل أن املقصــود بــه هــو قريــش املرشكــة

بعــد أن رفضــت دخــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) إىل مكــة و أرســلت ســهيل 223
ابــن عمــرو ليكــون نــص احلديــث« :ملــا كان يــوم احلديبيــة خــرج إلينــا نــاس مــن
املرشكــن فيهــم ســهيل بــن عمــرو وأنــاس مــن رؤســاء املرشكــن فقالــوا يــا رســول

اهلل :خــرج إليــك نــاس مــن أبنائنــا وإخواننــا وأرقائنــا وليــس هلــم فقــه يف الديــن،
وإنــا خرجــوا فــرارا مــن أموالنــا وضياعنــا فأرددهــم إلينــا فــإن مل يكــن هلــم فقــه

يف الديــن ســنفقههم؟ فقــال النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه :يــا معــر قريــش لتنتهــن

أو ليبعثــن اهلل عليكــم مــن يــرب رقابكــم بالســيف عــى الديــن ،قــد امتحــن اهلل
قلوهبــم عــى االيــان ،قالــوا مــن هــو يــا رســول اهلل؟ فقــال لــه أبــو بكــر مــن هــو يــا

رســول اهلل وقــال عمــر مــن هــو يــا رســول اهلل؟ قــال هــو خاصــف النعــل وكان

أعطــى عليــا نعلــه خيصفهــا»((( ،ولعــل طــرق التالعــب هبــذا احلديــث واضحــة
ملــن ألقــى طرفــة عــن عليــه ،فهــو قــد الغــى املخاطــب املســتقبيل ،وقــد حــذف منــه
أن عليــا (عليــه الســام) ســيقاتل عــى التأويــل كــا قاتــل رســول اهلل (صــى اهلل

((( الرتمذي ،السنن.298 /5 ،
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عليــه آلــه) عــى التنزيــل وأن هدفــه واطــاره هــو قريــش الكافــرة التــي مل تستســلم

بعــد لرســول اهلل ومل تســمح لــه بدخــول مكــة ،ولعــل أوضــح األمثلــة عــى عــدم
مصداقيــة هــذه الروايــة هــي جمموعــة املعطيــات املضطربــة فيهــا فقريــش ختاطــب

الرســول (يــا رســول اهلل) وهــي التــي رفضــت ويف املوقــف نفســه أن يكتــب يف

كتــاب الصلــح اســمه ويســمه بالرســالة هــذا أوال ،وثانيــا هــي رغبــة قريــش يف

أن تفقــه مــن خــرج مــن ابنائهــا بالديــن (خــرج إليــك نــاس مــن أبنائنــا وإخواننــا
وأرقائنــا وليــس هلــم فقــه يف الديــن ،وإنــا خرجــوا فــرارا مــن أموالنــا وضياعنــا
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فارددهــم إلينــا فــإن مل يكــن هلــم فقــه يف الديــن ســنفقههم) ففضــا عــن أن لفظــة
فقــه هــي لفظــة اســامية نتســاءل أي ديــن ذلــك الــذي ســتفقههم بــه قريــش ،فهــي
حتــى ذلــك الوقــت مل تؤمــن برســالة اإلســام ؟!.

غــر أن تلــك املحاولــة التــي حاولــت أن تقــي التوافــق واملصادقــة القرآنيــة

النبويــة حلــروب اإلمــام عــي (عليــه الســام) مل تســتطع أن تنفــذ إىل أصحــاب
البصائــر املخلصــة فخــال تتبعنــا لصــدى هــذا احلديــث نجــد أن صــداه كان

واضحــا عنــد إجــاء الصحابــة الذيــن أيــدوا التــازج بــن مــا خاضــه النبــي (صــى

اهلل عليــه و آلــه) مــن حــروب وبــن مــا صائــر إليــه أمــر املؤمنــن (عليــه الســام).
وال شــك أن هــذا احلديــث مل يكــن هــو الوحيــد الــذي أفــاض بــه الرســول

(صــى اهلل عليــه و آلــه) ليدلــل مــن خاللــه علــة مــدى التوافــق بني حروبــه وحروب
اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،بــل تعــداه إىل حتديــد الفئــات التــي ســيقارعها أمــر

املؤمنــن يف قتــال التأويــل بمســمياهتا و أوصافهــا ،فقــد ورد أنــه صــى اهلل عليــه وآله

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

قــال ألمــر املؤمنــن « :تقاتــل الناكثــن والقاســطني واملارقــن « (((.
فاحلديــث ال يعطــي حقيقــة مــن قاتــل اإلمــام بــل حيــدد طبيعــة تكويــن املرحلــة

التاليــة مــن تاريــخ اإلســام ،التــي تدلــل أن طبيعــة الكيــان اإلســامي ســيمر
بمرحلــة التقاطــع الداخــي ،التــي تصــل باملســلمني إىل التناحــر ،واحلديــث حيــدد

نعــوت ومواصفــات هــذه التكتــات فمنهــم الناكثــون الذيــن تراجعــوا عــن البيعــة
وهــم أهــل اجلمــل والذيــن شــكلت مركزيــة قادهتــم الثــاث ومقامهــم يف اإلســام
حافــزا قوي ـ ًا ملعارضــة اإلمــام و الوقــوف بوجهــه ،وكانــت مــن أخطــر حــركات

املعارضــة املنظمــة وأوهلــا ضــد أمــر املؤمنــن ،فالزبــر وطلحــة وعائشــة هلــم مــن 225
الرمزيــة ماهلــم عنــد املســلمني لــذا ذهبــوا بعيــدا يف اســتغالهلا نتيجــة جلملــة مــن
العوامــل أمههــا أن طلحــة والزبــر وحســب ظاهــر الروايــات كانــت ختاجلهــا
األحــام باملشــاطرة يف احلكــم مــع أمــر املؤمنــن ويبغيــان عــى أقــل التقديــر حكــم

البــرة والكوفــة وهــذا واضــح مــن الروايــة التــي تقــول« :وقــال طلحــة دعنــي آيت
البــرة فــا يفجــؤك إال وأنــا يف خيــل وقــال الزبــر دعنــي آيت الكوفــة فــا يفجــؤك

إال وأنــا يف خيــل فقــال حتــى أنظــر يف ذلــك»((( ولعــل رفــض اإلمام (عليه الســام)

لذلــك كان ناجتــا مــن حقيقــة املعرفــة بحاهلــا وطبيعــة تفكريمهــا لــذا أكــد ذلــك

بقولــه «إن العرا َقـ ْـن هبــا الرجــال واألمــوال ،ومتــى متلــكا رقــاب النــاس يســتميال
الســفيه بالطمــع ،ويرضبــا الضعيــف بالبــاء ،ويقويــا عــى القــوي بالســلطان ،ولــو
كنــت مســتعمال أحــدا لــره ونفعــه الســتعملت معاويــة عــى الشــام ،ولــوال مــا

((( ذكر السيد األميني تفاصيل ذلك يف كتابه الغدير  188/3وما بعدها.
((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ.196 /3 ،
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ظهــر يل مــن حرصهــا عــى الواليــة ،لــكان يل فيهــا رأي»(((.
أمــا عائشــة فهــي األخــرى كانــت تنظــر إىل أن خالفــة طلحــة متحققــة ومل يعــد

بينــه وبينهــا إال مقتــل عثــان لــذا القــت بــكل مــا تعتقــد أن مــن شــأنه حتقيقهــا واقعيا

فاســتعملت مســارات عــدة يف ذلــك منهــا ايضــاح موقفهــا احلقيقــي مــن حكــم
عثــان ،وتقديــم طلحــة كمرشــح بديــل عنــه ،إضافــة إىل أمــور اخــرى متعلقــة
بطبيعــة عالقتهــا الشــخصية مــع أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)(((.

226

ثانيًا :جدلية اخليارات واصطدامها بالثوابت الدينية والسياسية..
يشــكل خيــار التنحــي عــن خــوض حــرب بــن املســلمني يف خالفــة اإلمــام

عــي (عليــه الســام) احــدى الــرؤى التــي روج هلــا ،إذ يســتغرق البعــض بعــرض
رؤيتــه لتلــك احلــرب وإمكانيــة معاجلــة وضــع الدولــة اإلســامية بــدون قتــال

فقتالــه ســام اهلل عليــه  -حســب بعضهــم  -مل يكــن بعهــد مــن رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) أو أمــر منــه حتــى يكــون ملزمــا بتنفيــذه وعــدم جتنبــه أو االجتهــاد
فيــه ،وليــس فيــه أي مصلحــة حلالــة اإلســام واملســلمني ونتائجــه غــر حمســوبة

أو معلومــة بــل فيــه مــن الــرر عــى اإلســام فقــد أطمــع الكفــار وأوقــف نــر
اإلســام وهــذا مــا أدركــه امــر املؤمنــن فيــا بعــد ،وكان بإمكانــه اختــاذ وســائل

أخــرى غــر الســيف جلمــع الكلمــة وعــدم تفرقــة املســلمني(((.
((( ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة.71 /1 ،

((( البــاذري ،أنســاب األرشاف ،217 /2 ،اليعقــويب ،تاريــخ اليعقــويب ،180 /2 ،ابــن أيب احلديد،
رشح هنــج البالغــة 215 /6 ،ومــا بعدها،

((( ابن تيمية ،منهاج السنة .208 /6 ،أحمزون.... ،

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

لعــل كل هــذه الــرؤى تنطلــق مــن منطلــق املكتســب الســيايس فهــو املحــرك

لذلــك مــا تفكــر بــه وتنطــق بــه مقصيــة متــام اإلقصــاء ألي مســحة دينيــة أو مبدئيــة
كانــت هــي الدافــع واملحــرك لــكل وجــود أمــر املؤمنــن يف هــذه احليــاة ،فأمــر
املؤمنــن مل يتـ َ
ـوخ النــر باجلــور وهــو قــادر عليــه حــن أشــر عليــه بتوليــة معاويــة

شــهر ًا ثــم يعزلــه لتســتقيم أمــور احلكــم ((( ،كــا كان بإمكانــه أن يــويل بعضهــم
أمــورا إداريــة أو ماليــة يف دولتــه ويبقــى عــى متاســكها ،أو أن يميــز هــذا أو ذاك عــى

غــره يف عطــاء أو ثنــاء فيكســب وده ويســتميل قلبــه ،غــر أن املنظومــة األخالقيــة
الدينيــة التــي كانــت تتمثــل بشــخصيته مل تكــن لتوجــد لــه مــررا لذلــك.

لقــد أوضــح أمــر املؤمنــن طبيعــة اخليــارات املتاحــة لديــه يف هــذه احلــرب
ـت َهـ َـذا األَ ْمـ َـر َب ْطنَــه و َظ ْهـ َـره
بعــدة مقــوالت أمههــا قولــه ســام اهلل عليــهَ « :قــدْ َق َّل ْبـ ُ
ـم َأ ِو ُْ
َح َّتــى َمنَ َعنِــي النَّـ ْـو َم َفـ َـا َو َجدْ تُنِــي َي َسـ ُعنِي إِ َّل ِقت ُ
م َّمــدٌ
ـاء بِــه ُ َ
َالـ ْ
ال ُحــو ُد بِـ َـا َجـ َ
ـال َأهــو َن عـ َ ِ
ِ ِ
الـ ِـة ا ْل ِع َقـ ِ
ـن ُم َع َ
ـت ُم َع َ
ـات الدُّ ْن َيــا َأ ْهـ َـو َن
وم ْو َتـ ُ
َفكَا َنـ ْ
ـي مـ ْ
ـاب َ
ال ـ ُة ا ْلق َتـ ْ َ َ َّ
ـات ِ
عـ َـي ِمــن مو َتـ ِ
اآلخـ َـر ِة»((( إن هــذا اخلطــاب يشــر إىل عمــق التدبــر و التفكــر
َ َّ ْ َ ْ
عنــد أمــر املؤمنــن يف هــذا األمــر وأنــه قــد غــاص يف عمــق أحداثــه ونتائجــه فلــم

جيــد لــه مــن خيــار إال احلــرب التــي مل يكــن مســتعجال أو مندفعــا هلــا بــل أخــذ
رويتــه يف كيفيــة جتنبهــا ،غــر أن تكليفــه الدينــي مل يكــن ليســمح لــه بغــض الطــرف

عــن قتاهلــم أو أن يعطيــه خيــارات أخــرى غــر التــي قــام هبــا ،ولعــل هذا الــكالم يف
داللــة وعمــق عــى حقيقــة تلــك احلــروب وأهنــا حــروب انــا كان مأمــورا هبــا وهــو

الشــخص الــذي انحــر بــه تنفيذهــا وهــذا مــا يتضــح مــن كالمــه الســابق الــذي
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،233 /10 ،ابن كثري ،البداية والنهاية.330 /8 ،
((( هنج البالغة.103 ،
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ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

ربــط فيــه بــن القتــال و الكفــر أو اجلحــود بالرشيعــة التــي أرســل هبــا النبــي األكــرم
ـرت بقتــال الناكثــن و القاســطني
صــى اهلل عليــه وآلــه كونــه كان مأمــورا هبــا « ُأمـ ُ
واملارقــن»

(((

إن عــدم تعجلــه بقتــال هــؤالء واضــح متــام الوضــوح مــن خــال مجلــة مــن

الروايــات التــي أفاضــت هبــا املصــادر اإلســامية فهــو عندمــا بلغــه ان طلحــة

والزبــر وعائشــة قــد هاجــوا بمكــة بدعــوى اإلصــاح والثــأر لعثــان قــال

«وســأصرب مــا مل أخــف عــى مجاعتكــم وأكــف إن كفــوا وأقتــر عــى مــا بلغنــي
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عنهــم»((( وأنــه عندمــا طلــب منــه التجهــز لقتــال معاويــة وكان قــد ارســل جريــر
إليــه كان رده ســام اهلل عليــه « إِ َّن اســتِعدَ ِ
ِ
ادي َِلـ ْـر ِ
ب َأ ْهـ ِ
ـل َّ
ـم
ْ ْ
الشــا ِم َ
وج ِريـ ٌـر عنْدَ ُهـ ْ
ِ
ِ
ـن َخـ ْ ٍ
إِ ْغـ َـا ٌق لِ َّ
ـت َِل ِريـ ٍـر َو ْقتـ ًا َل
ـن َقــدْ َو َّقـ ُّ
وص ٌ
ـر إِ ْن َأ َرا ُدوه و َلكـ ْ
ف ألَ ْهلــه َعـ ْ
لشــا ِم َ ْ
اصي ـ ًا والــر ْأي ِعنْـ ِـدي مــع األَ َنـ ِ
مدُ وع ـ ًا َأو ع ِ
ِ
ـاة َفـ َـأ ْر ِو ُدوا َ
ـم َب ْعــدَ ه إِ َّل َ ْ
ول َأ ْكـ َـره
َ َ
َّ ُ
ْ َ
ُيقيـ ُ
ـم ا ِ
ـت َأ ْنـ َ
ـم َأ َر
ـف َهـ َـذا األَ ْمـ ِـر و َع ْينَــه و َق َّل ْبـ ُ
ض ْبـ ُ
ـت َظ ْهـ َـره و َب ْطنَــه َف َلـ ْ
َل ُكـ ُ
إل ْعــدَ ا َد و َل َقــدْ َ َ
ِل فِيــه إِ َّل ا ْل ِق َتـ َ
َان َعـ َـى
ـاء ُ َ
م َّمــدٌ (صــى اهلل عليــه وآلــه) إِ َّنــه َقــدْ ك َ
ـال َأ ِو ا ْل ُك ْفـ َـر بِـ َـا َجـ َ
األُمـ ِـة َو ٍ
ث َأ ْحدَ اث ـ ًا َ -
ـاس َم َقـ ً
ال َأ ْحــدَ َ
ـروا».
وأ ْو َجــدَ النَّـ َ
ـال َف َقا ُلــوا ُ -ثـ َّ
َّ
ـم َن َق ُمــوا َف َغـ َّ ُ
ومــن جانــب آخــر كان أمــر املؤمنــن متيقنــا أن اإلبقــاء عــى هــؤالء هــو تنــازل

ـث َر ُســوالً
«إن اهللَ تَعـ َ
ـال َب َعـ َ
عــن مبادئــه الدينيــة وطعنــا يف الديــن لــذا نــراه يقــولَّ :
ات ا ُْل َشـبه ِ
إن ا ُْلبتَدَ ع ِ
ه ِ
ك َعنْـ ُه إالَّ َهالِـ ٌ
اديـ ًا بِكِ َتــاب نَاطِــق َو َأ ْمــر َقائــم ،الَ َ ْيلِ ُ
ات
َّ َ
ـكَ ،و َّ ْ َ
َ
((( البــاذري ،أنســاب األرشاف ،138/2 ،ابــن أعثــم الكــويف ،الفتــوح ،550 /2 ،الصــدوق،
اخلصــال ،145 ،النعــان املغــريب ،رشح األخبــار ،339/1 ،ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق،

 ،469/42املتقــي اهلنــدي ،كنــز العــال،292/11 ،

((( الطربي ،تاريخ الرسل.466 /3 ،

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

ِ
ِ
إن ِف ُسـ ْل َط ِ
َات إالَّ َمــا َح ِفـ َ
ـمَ ،ف َأ ْع ُطــو ُه
ـن ا ُْل ْهلِـك ُ
ـظ اهللُ ِمن َْهــاَ ،و َّ
ُهـ َّ
ان اهللِ ع ْص َمـ ًة الَ ْم ِر ُكـ ْ
ان
ـم ُس ـ ْل َط َ
ـن َأ ْو َل َينْ ُق َلـ َّ
ـر ُم َل َّو َمــة َوالَ ُم ْس ـ َتك َْره ِ َبــا َواهللِ َل َت ْف َع ُلـ َّ
ـن اهللُ َعنْ ُكـ ْ
َطا َع َت ُكـ ْ
ـم َغـ ْ َ
ُــم َأ َبــد ًا َحتَّــى َي ْ
االْ ْســ َ
هــؤالَ ِء َقــدْ
ُــم َّ
إن ُ
ــأ ِر َز االَْ ْم ُــر َإل َغ ْ ِيك ْ
ــم الَ َي ْن ُق ُلــ ُه إ َليك ْ
امُِ ،ث َّ
ِ
ِ
َ
ب َمــا َل ْ َأ َخـ ْ
إن َت َّ ُمــوا
ـم ْ
ـف َعـ َـى َ َ
جا َعت ُكـ ْ
ـم؛ َف َّإنُـ ْ
َتَــاالُوا َعـ َـى َســخْ َطة َإم َارتــىَ ،و َســأ ْص ِ ُ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ـن
َعـ َـى َف َيا َلــة هـ َـذا الـ َّـر ْأي ا ْن َق َطـ َـع ن َظــا ُم ا ُْل ْســلم َ
نيَ ،وإ َّنـ َـا َط َل ُبــوا هــذه الدُّ ْن َيــا َح َســد ًا َلـ ْ
ـور َعـ َـى َأ ْد َب ِ
اء َهــا اهللُ َع َل ْيـ ِـهَ ،فـ َـأ َرا ُدوا َر َّد االُْ ُمـ ِ
ـم َع َل ْينَــا ا ْل َع َمـ ُـل بِكِ َتـ ِ
ـاب اهللِ
ار َهــاَ .و َل ُكـ ْ
َأ َف َ
ِ
ـر ِة َر ُســولِ ِهَ ،وا ْل ِق َيــا ُم بِ َح ِّقـ ِـهَ ،وا ْل َّن ْعـ ُ
ـش( )2لِ ُسـنَّتِ ِه»(((.
َوسـ َ

َان ِمنَّــا ُمنَا َف َسـ ًة ِف ُسـ ْل َط ٍ
ـم َأ َّنـ ُه َل ْ َي ُكـ ِ
ـم إِ َّنـ َ
ان وال ا ْلتِـ َـا َس 229
ـن ا َّلـ ِـذي ك َ
ُ
ـك َت ْع َلـ ُ
«اللهـ َّ
ـك و ُن ْظ ِهــر اإلصــاح ِف بِـ ِ
ال َطــا ِم و َلكِــن لِنَـ ِـرد ا َْلعـ ِ ِ
َ ٍ ِ
ـن ُف ُضـ ِ
ـول ُْ
ـن ِدينِـ َ
ـاد َك
َ ْ َ
ـال َ مـ ْ
َ َ
ْ
شء مـ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن ُحــدُ ود َك»(((.
ومـ َ
ـن ع َبــاد َك و ُت َقــا َم ا ُْل َع َّط َلـ ُة مـ ْ
ـون مـ ْ
َف َي ْأ َمـ َ
ـن ا َْل ْظ ُل ُ
إن تتبــع ســر حركــة اإلمــام يدلــل بوضــوح عــى أنــه مل يكــن ليختــار احلــرب

إال بعــد ان وصلــت األمــور إىل طريــق مســدود ولعــل تتبــع ســر اهــل اجلمــل
يدلــل عــى ذلــك بوضــوح إذ يذكــر ابــن قتيبــة أن طلحــة والزبــر « ملــا اســتبان هلــا

أن عليــا غــر موليهــا شــيئا ،أظهــرا الشــكاة.. .فانتهــى قوهلــا إىل عــي فدعــا عبــد اهلل
بــن عبــاس وكان اســتوزره ،فقــال لــه :بلغــك قــول هذيــن الرجلــن ؟ قــال :نعــم،

بلغنــي قوهلــا .قــال :فــا تــرى ؟ قــال :أرى أهنــا أحبــا الواليــة .فــول البــرة الزبــر،

وول طلحــة الكوفــة ،فإهنــا ليســا بأقــرب إليــك مــن الوليــد وابــن عامــر مــن عثــان،
فضحــك عــي ،ثــم قــال :وحيــك ،إن العرا َقـ ْـن هبــا الرجــال واألمــوال ،ومتــى متلــكا

((( هنج البالغة.82 ،
((( هنج البالغة.14 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

رقــاب النــاس يســتميال الســفيه بالطمــع ،ويرضبــا الضعيــف بالبــاء ،ويقويــا عــى

القــوي بالســلطان ،ولــو كنــت مســتعمال أحــدا لــره ونفعــه الســتعملت معاويــة

عــى الشــام ،ولــوال مــا ظهــر يل مــن حرصهــا عــى الواليــة ،لــكان يل فيهــا رأي»(((.

ممــا حــدى هبــا أن خيرجــا إىل مكــة للقــاء عائشــة ومنهــا إىل البــرة ومــا أكــد
وصوهلــم إليهــا وبشــكل ال يقبــل النقــاش أن الطبيعــة العدوانيــة والتهيــؤ للحــرب
واســتعامل القــوة كان هــو الســمة األبــرز يف حتــرك أهــل اجلمــل مــن بدايتــه وحتــى

هنايــة املعركــة وذلــك مــن خــال تتبــع نــاذج حمــددة ترصــد حتركهــم مــن بدايتــه
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وحتــى نشــوب املعركــة.

إن مــا حــذر أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) منــه يف كالمــه الســابق مــن تفتــت

اجلامعــة اإلســامية وانقطــاع نظامهــا قــد حــدث بالفعــل مــع وصــول أهــل اجلمــل
للبــرة إذ مل يكــن هلــم مــن هــم إال أن يســيطروا عىل إدارهتــا وبيت ماهلا ويســتغفلوا

ســاكنيها بأهنــم قــد طلبــوا بــدم عثــان املظلــوم ،غــر أن الــوايل رفــض دخوهلــم
إليهــا أو تســليم مؤسســات احلكومــة« ،فخــرج إليهــم عثــان بــن حنيــف فتواقعــوا
حتــى زالــت الشــمس ،ثــم اصطلحــوا وكتبــوا بينهــم كتابــا أن يكفــوا عــن القتــال،

((( ابــن قتيبــة ،اإلمامــة والسياســة .71 /1 ،إن تتبــع ســرة حيــاة أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
تنبــئ بمثاليــة منقطعــة النظــر وأن تلــك املثاليــة هــي التــي حتمــت عليــه خــوض مــا كان

كارهــا لــه ومتيقنــا مــن صحتــه ،فلــم يكــن لــه الرتيــث يف العــزل أو توليــه أحدهــم إال وفــق
ـون عـ َـى ا ْل ُفــروجِ والدِّ مـ ِ
ِ
مواصفــات حددهــا بقولــه َ
ـاء َوا َملغَانِـ ِم َواالَ ْح ـكَا ِم
«أ َّن ـ ُه الَ َينْ َبغــي َأ ْن َي ُكـ َ َ
َ َ
ُ
ِ
الــم نم ُتـه ،والَ َْ ِ
ِ
وإِمامـ ِـة ا ُْلســلِ ِمني ا ْلب ِ
الـ ِ
ـم بِ َج ْهلِـ ِـهَ ،والَ َْ
ـاف
خيـ ُـلَ ،ف َت ُكـ َ
ـون ِف َأ ْم َو ْ َ ْ َ ُ َ
َ َ
الاهـ ُـل َف ُيض َّل ُهـ ْ
ْ
َ َ َ
ون َقــوم ،والَ ا ُْلر َتـ ِ
ِ
اجلائِـ ُ ِ
ـي ِف ُْ
ـم بِ َج َفائِـ ِـهَ ،والَ َ
ـب
ال ْكـ ِم َف َي ْذ َهـ َ
ـف للــدُّ َو ِل َف َيتَّخـ َـذ َق ْومـ ًا ُد َ ْ َ
ْ
َف َي ْق َط َع ُهـ ْ
ِ
ِ
ال ُقـ ِ
بِ ُْ
لس ـن َِّة َف ُي ْهلِـ َ
ـوق َو َي ِقـ َ
ـك االُ َّم ـ َة» هنــج البالغــة.14 ،
ـف ِ َبــا ُد َ
ون ا َمل َقاط ـعَِ ،والَ ا َْلع ِّطـ ُـل ل ُّ

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

ولعثــان دار اإلمــارة واملســجد وبيــت املــال والــكالء ،وأن ينــزل طلحــة والزبــر مــن
البــرة حيــث شــاءا ،وال يعــرض بعضهــم لبعــض حتــى يقــدم عــي»

(((

إال أهنــم

خرقــوا االتفــاق وأغــاروا عــى بيــت املــال وقتلــوا حراســه وانتهبــوه ،واهانــوا ممثــل
اخلليفــة الرشعــي وكادوا أن يقتلــوه مــع العلــم أنــه مــن كبــار الصحابــة.

مهــد هــذا االعتــداء عــى هيبــة الدولــة وقتــل جنــود اخلالفــة قيــام أنصــار

اإلمــام عــي (عليــه الســام) بالزحــف ومواجهــة أهــل اجلمــل لتــرز إىل املعطــى

ـي فيهــا مــا كان موجــودا مــن مقاومــة
التارخيــي معركــة اجلمــل األصغــر التــي ُص ِّفـ َ
ألنصــار اإلمــام (عليــه الســام) و ُأحرقــت الــدور وســيطر أهــل اجلمــل عــى إدارة 231

البــرة بشــكل تــام.

وصــل اإلمــام (عليــه الســام) إىل البــرة وراح يرســل الرســل إىل أهــل

اجلمــل ليســتعلم عــن ســبب قدومهــم ومــا أحدثــوه ،يف مســعى ســلمي طاملــا عهــد

مــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،فقــد أرســل ابــن عبــاس إىل الزبــر قائــا لــه« :ال

تلقــن طلحــة فإنــك إن تلقــه جتــده كالثــور عاقصــا أنفــه يركــب الصعــب ويقــول

هــو الذلــول ولكــن الــق الزبــر فإنــه ألــن عريكــة منــه وقــل لــه يقــول لــك ابــن
خالــك عرفتنــي باحلجــاز وأنكرتنــي بالعــراق فــا عــدا ممــا بــدا «((( وكان يف ذلــك

كلــه حيــاول أن ينتفــع مــن مواطــن اللــن فيهــم عــن طريــق إثــارة صلــة الرحــم التــي
بينــه وبــن الزبــر ،وبعدهــا أرســل عــار بــن يــارس إليــه وملــا أخــر بقــدوم عــار،

((( خليفة بن خياط ،تاريخ خليفة.137 ،

((( هنــج البالغــة ،76 /1 ،ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،162 /2 ،ابــن خلــكان ،وفيــات
األعيــان.8 /5 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

رفــع الزبــر صوتــه بالقــول » :وا انقطــاع ظهــراه ! وا جــدع أنفــاه ! وا ســواد وجهــاه

! ويكــرر ذلــك مــرارا «(((.

ولعــل موقــف الزبــر هــذا ناتــج مــن إدراكــه للداللــة الرشعيــة التــي حيملهــا

إرســال عــار بــن يــارس كــون النصــوص الدينيــة التــي صــدرت بحــق عــار مــن

قبــل الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) هــي نصــوص قــد وعاهــا الزبــر وغــره وهــذا
االرســال يعنــي متــام احلجــة وتذكــرا لــه بموقفــه املائــل عــن احلــق ،ثــم عمــد حــن
مل يصــل إىل نتيجــة وبعــد أن اصطــف العســكران أن يطلــب مــن الزبــر أن خيــرج
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لــه ليذكــره بأحاديــث قاهلــا الرســول(صىل اهلل عليــه وآلــه) للزبــر نبهــه فيهــا بأنــه
ســيقاتل اإلمــام وهــو ظــامل لــه ،ممــا أســفر ذلــك عــن تنحــي الزبــر عــن القتــال
ولكــن الباقــن أرصوا عــى القتــال((( ،ومــن ثــم فــإن اإلمــام مل يكــن إال ليســعى إىل
خيــار الســلم و الرتيــث وفســح أكــر جمــال خليــارات املســاحمة و درء القتــال ،لكنــه

مل يفلــح إال يف رد الزبــر عــن القتــال.

كــا إن احلــرب قــد وقعــت بعــد أن اســتفرغ اإلمــام (عليــه الســام) الطــرق

الســلمية مــع أهــل اجلمــل ،فحــن صــف اإلمــام أصحابــه للقتــال أخــذ يوصيهــم
بــأن « ال يرمــن رجــل منكــم بســهم ،وال يطعــن أحدكــم فيهــم برمح ،حتــى أحدث

إليكــم ،وحتــى يبدأوكــم بالقتــال وبالقتــل ،فرمــى أصحــاب اجلمــل عســكر عــي
(عليــه الســام) بالنبــل رميــا شــديدا متتابعــا ،فضــج إليــه أصحابــه ،وقالــوا :عقرتنــا

((( ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،168 /2 ،وينظــر :الطــري ،تاريــخ الرســل وامللــوك/3 ،
.521

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،514/3 ،ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة167/2 ،

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

ســهامهم يــا أمــر املؤمنــن .وجــيء برجــل إليــه ،وإنــه لفــي فســطاط لــه صغــر،
فقيــل لــه :هــذا فــان قــد قتــل .فقــال :اللهــم اشــهد ،ثــم قــال :أعــذروا إىل القــوم،

فأتــى برجــل آخــر فقيــل :وهــذا قــد قتــل ،فقــال :اللهــم اشــهد ،أعــذروا إىل القــوم،

ثــم أقبــل عبــد اهلل بــن بديــل بــن ورقــاء اخلزاعــي ،وهــو مــن أصحــاب رســول اهلل
صــى اهلل عليــه وآلــه ،حيمــل أخــاه عبــد الرمحــن بــن بديــل ،قــد أصابــه ســهم فقتلــه،
فوضعــه بــن يــدي عــي (عليــه الســام) ،وقــال :يــا أمــر املؤمنــن ،هــذا أخــي قــد

قتــل»(((.

ثــم قــال ألصحابــه «أيكــم يعــرض عليهــم هــذا املصحــف ومــا فيــه فــان 233

قطعــت يــده أخــذه بيــده األخــرى وإن قطعــت أخــذه بأســنانه قــال فتــى شــاب أنــا
فطــاف عــي عــى أصحابــه يعــرض ذلــك عليهــم فلــم يقبلــه إال ذلــك الفتــى فقــال له

عــي اعــرض عليهــم هــذا وقــل هــو بيننــا وبينكــم مــن أولــه إىل آخــره واهلل يف دمائنــا
ودمائكــم فحمــل عــى الفتــى ويف يــده املصحــف فقطعــت يــداه فأخــذه بأســنانه
حتــى قتــل»((( ،إن هــذا يدلــل عــى ارصار أهــل اجلمــل عــى القتــال والتحريــض
عليــه ،ممــا يعنــي أن احلــرب مل تكــن جمهولــة البدايــة أو مضطربــة األحــداث ومــن
ـم فــإن أمــر املؤمنــن ليــس هــو مــن أشــعلها أو حبذهــا بــل مــا اتــى بــه أهــل اجلمل
ثـ ّ

قــد حــدد اخليــارات و أبــاح احلــرب ومل تســمح بوجــود بديــل عــن خوضهــا.

لقــد أوضــح أمــر املؤمنــن كل مــا جــرى مــع أهــل اجلمــل وعــدم ابقاءهــم أي
ون ُحرم ـ َة رسـ ِ
ـول اهلل (صــى اهلل عليــه
خيــار متــاح أمامــه بقولــهَ « :فخَ َر ُجــوا َ ُ
يـ ُّـر َ ْ َ َ ُ
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.111 /9 ،

((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،520 /3 ،ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.112 /9 ،
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ِ
وآلــه) َكــا ُ َتــر االَْمـ ُة ِع ْنــدَ ِشائِهــا ،متَوج ِهــن ِبــا إِ َل ا ْلبـ ِ
هــا ِف
ـاء ُ َ
َ َ ُ َ ِّ َ َ
َ ُّ َ
ـرةَ ،ف َح َب َســا ن َسـ َ
َ ْ َ
ـول اهللِ(صــى اهلل عليــه وآلــه) َُلــا ولِغ ِ ِ
وتِــاَ ،و َأ ْبــرزَا َحبِيــس رسـ ِ
ِ
هــاِ ،ف َج ْيــش
َي َ
َ َ ْ
َ ُ
َ
ُب ُي َ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ـر ُم ْكـ َـره،
َمــا من ُْهـ ْ
ـم َر ُجـ ٌـل إِالَّ َو َقــدْ أ ْع َطــان ال َّطا َع ـ َةَ ،و َسـ َـم َح ِل بِا ْل َب ْي َعــةَ ،طائع ـ ًا َغـ ْ َ
ـال ا ُْلســلِ ِمني و َغ ِي ِهـ ِ
َف َق ِدمــوا عـ َـى ع ِامـ ِـي ِبــا و ُخـز ِ ِ
ـت مـ ِ
ـن َأ ْهلِ َهــاَ ،ف َق َت ُلــوا
ـم مـ ْ
َ َ
ُ َ َ
َ َ ْ ْ
ْ
َّان َب ْيـ َ
او ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احــد ًا
ـن ا ُْل ْســلم َ
ني إِالَّ َر ُج ـ ً َ
َطائ َف ـ ًة َصـ ْـر ًاَ ،و َطائ َف ـ ًة َغــدْ ر ًا َفـ َـواهللِ َلـ ْـو َل ْ ُيصي ُبــوا مـ َ
اليـ ِ ِ
ِِ
ا ُجـ ْـرم َجـ َّـر ُهَ ،لـ َّـل يل َق ْتـ ُـل ذلِـ َ
ـن لِ َقتْلِـ ِـه ،بِـ َ
ـم
ُم ْعتَمديـ َ
ـرو ُه َف َلـ ْ
ـك َْ ْ
ـش ُك ِّلــه ،إِ ْذ َحـ َ ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني ِم ْثـ َـل
ـن ا ُْل ْســلم َ
ـم َقــدْ َق َت ُلــوا مـ َ
ُينْكـ ُـرواَ ،و َل ْ َيدْ َف ُعــوا َع ْنـ ُه بِل َســان َوالَ َيــدَ .د ْع َمــا َأ َّنُـ ْ
ِ ِ ِ
ـم»((( وقــد ذكــر اإلمــام الباقــاين بقولــه عــن حــروب
ا ْلعــدَّ ة ا َّلتــي َد َخ ُلــوا ِ َبــا َع َل ْي ِهـ ْ
أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) «ثــم مــا ظهــر مــن فقهــه وعلمــه يف قتــال أهــل القبلــة
مــن اســتدعائهم ومناظرهتــم وتــرك مبادأهتــم والنبــذ إليهــم قبــل نصــب احلــرب
معهــم وندائــه (ال تبدؤوهــم باحلــرب حتــى يبدؤوكــم وال يتبــع مدبــر وال جيهــز عىل

جريــح وال يكبــس بيــت وال هتــج امــرأة) ويف روايــة أخــرى وال يكــر بيــت ورده

رحــاالت القــوم إليهــم وتــرك اغتنــام أمواهلــم وكثــرة تعريفــه وندائــه عــى مــا حصل
يف قبضتــه مــن أمواهلــم.. .إىل غــر ذلــك ممــا ســنه مــن حــرب املســلمني حتــى قــال

جلــة أهــل العلــم لــوال حــرب عــي (عليــه الســام) ملــن خالفــه ملــا عرفــت الســنة يف
قتــال أهــل القبلــة ،هــذا مــع مــا علــم مــن شــجاعته وغنائــه وإحاطتــه علــا بتدبــر
اجليــوش وإقامــة احلــدود واحلــروب ومحايــة البيضــة.. .وكثــرة مــا ظهــر منــه مــن

مناظرتــه ألهــل البــرة وصفــن وحــروراء والنهــروان ولطيــف مــا أحتــج بــه وأبان

عــن نفســه وفضــل رأيــه وأنــه عــى الواضحــة يف ســائر مــا أتــاه ممــا أنكــروه»(((.
((( هنج البالغة.85 ،

((( متهيد األوائل وتلخيص الدالئل.547 ،

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

إن عــدم وجــود خيــارات متاحــه ألمــر املؤمنــن خلصهــا الكاتــب املغــريب

أحمــزون بقولــه« :و أمــا مــا قيــل مــن اســتعامل عــي (عليــه الســام) القــوة يف غــر
مواطنهــا بإيثــاره احلــرب عــى الســلم و الرفــق يف األمــور فــإن ذلــك مل يعهــد يف

سياســة عــي (عليــه الســام) إال عنــد الــرورة و عندمــا تفــرض عليــه احلــرب
فرضــا.. .فلــم يكــن يلجــأ إىل احلــرب إال حــن ال يمكنــه امخــاد الفتنــة إال هبــا.. .و

عــي حــارب مــن يعتقــد اهنــم خرجــوا عــى اخلالفــة وعنــده ال يمكنــه التســاهل يف

ذلــك.. .واملعهــود مــن أســلوب عــي يف مواقفــه اســتعامل احلكمــة وعــاج األمــور
بالرفــق مــا أمكــن عالجــه فــإذا مل يتمكــن حينهــا يلجــأ إىل احلــرب» ((( ،اننــا نعتقــد

أن جمــرد حــدوث تلــك احلــروب يعنــي أهنــا اخليــار األخــر أمــام امــر املؤمنــن

(عليــه الســام) فالنــرة ال تطلــب باجلــور أي أن مــا تســمى خيــارات هــي يف
احلقيقــة تســمت عنــد أمــر املؤمنــن باجلــور كوهنــا حتتــوي عــى حــل يدعــم حكمــه

ولكــن فيهــا جــور عــى غــره مــن املســلمني مثــل قضيــة اقــرار معاويــة أو التغــايض

عــن انحــراف اخلــوارج ،وقــد تكــون هــذه األمــور اجــراءات سياســية عنــد البعــض
ولكنهــا عنــد اإلمــام جــور عــى الديــن و النــاس وهــي خيانــة وكفــر ملــا جــاء بــه
النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) خصوصــا وان أمــر املؤمنــن قــد اســتوىف كل مراحــل
األمــر باملعــروف و النهــي عــن املنكــر ومل يبــدأ بالقتــال.

ثالثا :حرب اإلمام (عليه السالم) وحقيقة املفهوم.
مل يكــن غائبــا عــن األذهــان أن ال حيــدث تالعــب بحقيقــة اجلهــد العلــوي

املبــذول يف حــروب التأويــل بــل كان متوقعــا ان تتأطــر بأطــر اجتهاديــة تبعــا
((( حتقيق موقف الصحابة.428 – 427 ،
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للتوجهــات العقائديــة والفكريــة هلــذا الطــرف أو ذلــك ،فالنظــرة التــي تســلط عــى
أي حــدث تارخيــي حتــا ســتخضع ملجمــوع مقومــات ترتبــط يف أغلبهــا بشــخصية
املجتهــد أو الباحــث ،ومــا وجدنــاه يف هــذه اجلنبــة التارخيــي ال يشــذ عــن تلــك
األمــور ،فقــد بــرزت جمموعــة مــن املفاهيــم واملســميات والنعــوت التــي عرفــت

هبــا حــروب اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،البعــض منهــا يــأيت متوافقــا مــع مفهــوم
التأويــل والبعــض يعــر عــن اجتهــادات ذاتيــة ال دليــل عــى صحتهــا.

فلــم تكــن مفــردة (حــرب الفتنــة) غائبــة عــن تلــك املفاهيــم بــل كانــت حارضة
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وبقــوة عنــد جمموعــة مــن الفقهــاء واملحدثــن وحتــى الباحثــن املعارصيــن ،وهنــا

ينبغــي لنــا عــرض النصــوص التــي رصح هبــا عــن ذلــك واصحاهبــا ودوافعهــا
ومــدى توافقهــا مــع احلقيقــة الرشعيــة لتلــك احلــروب؟.

ال شــك أن اوىل حــوادث تــداول مفــردة الفتنــة بعــد رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وىلــه) قــد ارتبــط ببيعــة أيب بكــر يف ســقيفة بنــي ســاعده وحتديــد عندمــا

رفــض ســعد بــن عبــادة مــا جيــري مــن إعــداد لشــخصية أيب بكــر وتقديمــه خليفــة

للمســلمني «ونزونــا عــى ســعد بــن عبــادة فقــال قائــل مــن األنصــار قتلتــم ســعدا
قــال :عمــر فقلــت وأنــا مغضــب قتــل اهلل ســعدا فإنــه صاحــب فتنــة ورش»((( وإن

االطــاع عــى نــص الروايــة يعطــي حقيقــة املعنــى للفتنــة عنــد املســلمني فهــي هنــا

تعنــي اإلعــراض عــى التوافــق احلاصــل عــى بيعــة احلاكــم مــن قبــل املســلمني

لغــرض مجــع كلمتهــم وخيتــص باخلــروج عــى البعــد الســيايس/الديني لقيــادة
((( ابــن حبــان ،الصحيــح 157 /2 ،وينظــر :البــاذري ،أنســاب األرشاف ،582 /1 ،ابــن عســاكر،
تاريــخ دمشــق ،283 /20 ،الذهبــي ،تاريخ اإلســام.11/2 ،

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

دولــة اإلســام .هــذا املفهــوم الــذي انطلــق مــن الســقيفة شــكل تأسيســا فقهيــا
ومعرفيــا عنــد مجاعــة املســلمني لنعــت كل مــن حــاول أن خيــرج عــن املألــوف

واملتعــارف عــن اجلامعــة كــون حقيقــة هــذه اللفظــة ومفهومهــا يــدالن عــى الســلبية

للفعــل أو األمــر املوســوم هبــا لــذا قامــت بعــرض حــروب اإلمــام (عليــه الســام)
حتــت هــذا املفهــوم.

ويف ذلــك تواجهنــا نصــوص ابــن تيميــة التــي تعــد األشــد رضاوة وغرابــة فهــو

يــرح عــن تلــك احلــروب بمجموعــة ليســت بالقليلــة مــن اآلراء و النصــوص

مســتعرضا اياهــا مــن جنبتــن ،األوىل التــي راح يلمــح مــن خالهلــا إىل أن الدخــول 237

يف قتــال الفتنــة أمــر منهــي عنــه وأحاديــث الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) تشــر إىل

أن القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم والقائــم فيهــا خــر مــن املــايش واملــايش خــر مــن
الســاعي ،والتــي أوصلتــه إىل نتيجــة ثانيــة وهــي أن «تــرك القتــال كان خــرا مــن
فعلــه مــن اجلانبــن»(((« ،وان قتــال الفتنــة مثــل قتــال اجلاهليــة ال تضبــط مقاصــد

أهلــه و اعتقاداهتــم» وكذلــك اهنــا حــروب اجتهاديــة ال نــص فيهــا.

إن مــا اســتعرضه ابــن تيميــة وغــره مــن الباحثــن ((( مــن أحاديــث الفتنــة لكــي

يدعمــوا هبــا آراءهــم وجيعلوهــا مصداقــا عــى حــروب اإلمــام عــي (عليــه الســام)

عليهــا جمموعــة مــن املالحظــات أمهها:

 .1إن حديــث الفتنــة قــد روي بعــدة روايــات انحــر طريقهــا بســعد بــن
((( منهاج السنة.497 /4 ،

((( ينظــر عــى ســبيل املثــال :حســان ،الفتنــة بــن الصحابــة ،الســويد ،القتــال يف الفتنــة ،أحمــزون،
حتقيــق موقــف الصحابــة يف الفتنــة ،الغامــدي ،تســديد اإلصابــة فيــا شــجر بــن الصحابــة.

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

أيب وقــاص ،وابــو هريــرة ،و حممــد بــن مســلمة ،وابــو بكــرة بــن زيــاد ،وابــو

موســى األشــعري وابنــه أبــو بــرد ،و عديســة بنــت أهبــان ((( ،وكلهــا تقــول أن
الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــد أخــر بوقــوع الفتنــة وأمرهــم بــأن يقعــدوا فيهــا
ويالزمــوا بيوهتــم ويكــروا ســيوفهم فــإن تعــرض هلــم أحــد للقتــل يكونــوا كابــن

آدم املقتــول((( ،ونــص روايــة أمحــد بســنده عــن ســعد بــن أيب وقــاص يشــر إىل

ذلــك رصاحــة قــال« :ســمعت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يقــول ســتكون
فتنــة القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم والقائــم فيهــا خــر مــن املــايش ويكــون املــايش
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فيهــا خــرا مــن الســاعي قــال وأراه قــال واملضطجــع فيهــا خــر مــن القاعــد» ويف

موضــع أخــر فيهــا زيــادة« :قــال أفرأيــت إن دخــل عــى بيتــي فبســط يــده إيل ليقتلني
قــال كــن كابــن آدم»(((.

 .2إن هــذا احلديــث ذو مســحة تربيريــة واضحــة والقنــاة التــي رفدتنــا بــه هــم

املمتنعــن عــن املشــاركة يف احلــرب التــي خاضهــا اإلمــام (عليــه الســام) ضــد

معارضيــه وعــن طريقهــم أخــذ مكانــه يف الــراث اإلســامي ،لــذا يمكــن أن يكــون

ذلــك احلديــث تربيــر ًا ملوقفهــم الــذي خذلــوا فيــه احلــق املتمثــل باإلمــام عــي (عليــه
الســام) ،هــذه نقطــة يف هــذا اجلانــب ،وال يســتبعد أن يكــون هــذا احلديــث ذا

صناعــة واختــاق أمــوي قامــت بنــره مؤسســة الوضــع األمــوي ،ولكــي يالقــي
((( عديســة بنــت أهبــان بــن صيفــي الغفــاري روت عــن أبيهــا وكان مــن أصحــاب النبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه) حديثــا يف القعــود عــن القتــال وقــت الفتنــة .ابــن ســعد ،الطبقــات ،481 /8 ،ابــن
األثــرُ ،أســد الغابــة.98/5 ،

((( ابن حنبل ،املسند.185/2 ،

((( ابن حنبل ،املسند.185 /2 ،

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

قبــوال ورواجــا ويأخــذ جانبـ ًا مــن املقبوليــة أســند هلــؤالء كوهنــم مــن الذين اشــتهر

أمرهــم بأهنــم مل يســاندوا اإلمــام عيل(عليــه الســام) واعتزلــوا احلــرب ،إذ الغريــب

أننــا وحســب تتبعنــا مل نجــد هنــاك أي مصــدر أخــر هلــذا احلديــث غــر هــؤالء.

 .3إن اإلجــراء الــذي توجــب عــى النــاس اختــاذه يف الفتنــة حســب هــذا

احلديــث غــر مقبــول ،فاحلديــث يــرح باجللــوس وانتظــار مــا ســتؤول إليــه

األمــور ،وهــذا اإلجــراء قــد يكــون صحيحــا يف حــال مل يتمكــن الشــخص مــن

معرفــة أي األطــراف املتنازعــة عــى حــق ،وأمــا مــع املعرفــة األكيــدة فالواجــب

نــرة الطــرف املحــق ،وال يشــك أحــد أنــه بوجــود اإلمــام عــي (عليــه الســام) 239

فالطــرف املحــق واضــح كــون الرســول (صــى اهلل عليــه آلــه) قــد رصح بمالزمتــه
(عليــه الســام) للحــق أينــا كان وهــو أمــر امجــع املســلمون عــى قطعيــة صــدوره
مــن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) بحــق اإلمــام عــي (عليــه الســام)((( ،أضــف
إىل ذلــك أنــه ليــس مــن املتوقــع أن يثبــط الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) النــاس

عــن عــي (عليــه الســام) وهــو يؤكــد يف مناســبات عــدة عــى نرصتــه ورشعيــة
حروبــه وحتميــة وقوعهــا ،فهــل يعقــل أن يثبطهــم عــن نــرة احلــق.

 .4إن علــاء اإلســام مل يتقبلــوا مضمــون هــذا احلديــث وعمــدوا إىل نقــده

بأمــور عــدة أمههــا أن فيــه مضامــن تشــجيعية ألهــل الباطــل وخــذالن ألهــل
احلــق وخمالفــة لألمــر بــرد الظلــم الــذي قــد يصــدر مــن بعــض النــاس عــى ضعفــاء

املســلمني ونســائهم ،ونجــد ذلــك واضحــا يف كالم الطــري الــذي أورده ابــن
((( أبــو جعفــر اإلســكايف ،املعيــار واملوازنــة ،36 ،الطــراين ،املعجــم الكبــر ،329 /23 ،اخلطيــب
البغــدادي ،تاريــخ بغــداد.322 /14 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

حجــر ،إذ قــال« :لــو كان الواجــب يف كل اختــاف يقــع بــن املســلمني اهلــرب

منــه بلــزوم املنــازل وكــر الســيوف ملــا أقيــم حــد وال أبطــل باطــل ولوجــد أهــل
الفســوق ســبيال إىل ارتــكاب املحرمــات مــن أخــذ األمــوال وســفك الدمــاء وســبي
احلريــم بــأن حياربوهــم ويكــف املســلمون أيدهيــم عنهــم بــأن يقولــوا هــذه فتنــة وقــد
هنينــا عــن القتــال فيهــا وهــذا خمالــف لألمــر باألخــذ عــى أيــدي الســفهاء»

(((

فهــل

يــا تــرى غابــت تلــك املصلحــة عــن ذهــن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه)؟!.

 .5إن القعــود عنــد وقــوع الفتنــة بــن املســلمني هــو مذهــب اختــص بــه أبــو
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بكــرة وجمموعــة مــن الصحابــةـ قــد تنحــر باملتخلفــن عــن القتــال ـ وليــس
مذهــب العامــة مــن الصحابــة والتابعــن وعلــاء األمــة بــل إن رأهيــم نــرة املحــق،
وهــذا مــا رصح بــه النــووي إذ قــال «وقــال معظــم الصحابــة والتابعــن وعامــة

علــاء اإلســام جيــب نــر املحــق يف الفتــن والقيــام معــه بمقاتلــة الباغــن كــا قــال
تعــاىل (فقاتلــوا التــي تبغــي) وهــذا هــو الصحيــح وتتــأول األحاديــث عــى مــن مل
يظهــر لــه املحــق أو عــى طائفتــن ظاملتــن ال تأويــل لواحــدة منهــا ولــو كان كــا

قــال األولــون لظهــر الفســاد واســتطال أهــل البغــي واملبطلــون»((( ،وإذا تســاءلنا
مــن هــو املحــق يف هــذه احلــروب ،فــإن النــووي يؤكــد احلقيقــة التــي تقــول بــأن
احلــق مــع عــي (عليــه الســام) يف كل حتركاتــه لــذا يقــول« :ان عــي (عليــه الســام)

هــو املحــق املصيــب يف تلــك احلــروب هــذا مذهــب أهــل الســنة وكانــت القضايــا

مشــتبهة حتــى أن مجاعــة مــن الصحابــة حتــروا فيهــا فاعتزلــوا الطائفتــن ومل يقاتلــوا
((( ابن حجر العسقالين ،فتح الباري ،29 /13 ،الشوكاين ،نيل األوطار.99 /7 ،
((( رشح صحيح مسلم.10 /18 ،

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

ومل يتيقنــوا الصــواب ثــم تأخــروا عــن مســاعدته»(((.

ِ
يــن إِ َذا
وا َّلذ َ
 .6ويف هــذا احلديــث خمالفــة لآليــات القرآنيــة التــي تقــولَ :
ِ
ون ،(((وكذلــك قولــه تعــاىلَ  :ف َقاتِ ُلــوا ا َّلتِــي َت ْب ِغــي
ـر َ
ـي ُهـ ْ
ـم ا ْل َب ْغـ ُ
ابـ ُ
َأ َص َ ُ
ـم َين َتـ ُ
ِ
ـيء إِ َل َأ ْمـ ِـر اهلل (((وكذلــك يتعــارض مــع األحاديــث التــي تــرع الدفــاع
َح َّتــى تَفـ َ
عــن النفــس إذا مــا حــاول شــخص االعتــداء ((( ،فكيــف يأمــر الرســول (صــى اهلل
عليــه وآلــه) يف هــذا احلديــث أصحابــه أن يتشــبهوا بابــن آدم القتيــل ،وهــل يعقــل

أن يتعــارض كالم الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــع القــرآن وأحاديــث أخــرى

حــدث هبــا ،أال يدلــل هــذا عــى أن احلديــث ليــس قطعــي الصــدور منــه (صــى اهلل 241
عليــه وآلــه) وأنــه جــاء لتكبيــل أي إرادة حتــاول أن تنتفــض ضــد الباطــل مــع احلــق
وختذيــل أكــر قــدر مــن النــاس عــن احلركــة التصحيحيــة التــي يقودهــا الواعــون

ثــم ال يســتبعد أن يكــون هــذا احلديــث صنــع يف مصانــع
مــن أبنــاء األمــة ومــن ّ

أمويــة لغــرض فــض األمــة عــن أي جهــد ثــوري مضــاد هلــا.

 .7إن هنــاك مــن الروايــات مــا تقــول أن املقصــود هبــذا احلديــث هــو أبــو

موســى األشــعري دون باقــي النــاس ،إذ وردت الروايــة أن عــار بــن يــارس كان
يقــول أليب موســى وقــد راح يثبــط النــاس عــن نــرة اإلمــام (عليــه الســام)

بتحديثهــم هبــذا احلديــث« :يــا أبا موســى أنشــدك اهلل أمل تســمع رســول اهلل (صىل اهلل
((( رشح صحيح مسلم.10 /18 ،
((( سورة الشورى ،اآلية.39 :
((( سورة احلجرات ،اآلية.9 :

((( مالــك بــن أنــس ،املدونــة الكــرى ،4 /2 ،الشــافعي ،كتــاب األم ،257 /1 ،أمحــد بــن حنبــل،
املســند ،190/1 ،الرتمــذي ،اجلامــع الصحيــح ،237 /2 ،ابــن حــزم ،املحــى.108/11 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

عليــه وآلــه) يقــول مــن كــذب عــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار فأنــا ســائلك
عــن حديــث فــإن صدقــت وإال بعثــت عليــك مــن أصحــاب رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) مــن يقــررك ثــم أنشــدك اهلل أليــس إنــا عنــاك أنــت رســول اهلل (صــى
اهلل عليــه وآلــه) بنفســك قــال إهنــا ســتكون فتنــة يف أمتــي أنــت يــا أبــا موســى فيهــا
نائــم خــر منــك قاعــدا وقاعــد خــر منــك قائــا وقائــم خــر منــك ماشــيا فخصــك

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ومل يعــم النــاس فخــرج أبــو موســى ومل يــرد عليــه

شــيئا»((( ،ولعلنــا نميــل إىل هــذا األمــر فالرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــد أطلــق
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احلديــث حتذيــر ًا لفــرد واحــد مــن الصحابــة معــروف باســمه وجعلــه خاصــا بــه
وان الفتنــة إذا وقعــت خــر لــه أن يكــون فيهــا قاعــدا ألنــه إذا ولــج فيهــا ســيضطلع

بــدور خطــر ليــس أهــا لــه ترتتــب عليــه نتيجــة كارثيــةـ وهــذا مــا حصــل بالفعــل
مــن قبولــه التحكيــم ـ ولكــن أتــت دوائــر الوضــع فيــا بعــد وجعلتــه أمــر جلميــع
املســلمني وذا داللــة عامــة مــع أنــه أمــر خــاص لفــرد مــن الصحابــة.

 .8هــل مــن املعقــول أن يعلــم كل هــؤالء الذيــن أتــت الروايــة مــن طرفهــم

بحكــم مــن حتــرك يف هــذه الفتنــة ويغيــب حكمهــا وأثرهــا عــن بــاب مدينــة علــم

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).

 .9ان هــذا احلديــث معــارض بحديــث نبــوي ورأي للصحابــة بــأن يلتزمــوا يف

الفتنــة جانــب القــرآن وعــي (عليــه الســام) وليــس البيــوت ،فقــد ورد عنــه (صــى

اهلل عليــه وآلــه)« :ســتكون فتنــة بعــدي فالزمــوا عليــا فإنــه أول مــن يــراين وأول

مــن يصافحنــي يــوم القيامــة وهــو معــي يف الســاء العليــا وهــو الفــارق بــن احلــق
((( الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،298 /3 ،أبو يعىل ،املسند.204 /3 ،

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

والباطــل»((( ،وكذلــك مــا روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال« :ســتكون فتنــة فمــن
أدركهــا فعليــه بخصلتــن كتــاب اهلل وعــي بــن أيب طالــب».. .

(((

ومــا روي مــن أن أبــا ذر كان عاملــا بوقــوع الفتنــة وكان يــويص بالتــزام جانــب

اإلمــام عــي (عليــه الســام) وهــذا مــا رصح بــه بشــكل واضــح يف قولــه« :إنــا

ســتكون فتنــة ال تشــبه هــذه التــي نحــن فيهــا فــإن أدركتهــا فعليــك بعــي بــن أيب

طالــب ،فــإين ســمعت رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يقــول وقــد أخــذ بيــد عــي

(عليــه الســام) :هــذا أول مــن آمــن يب ،وصدقنــي ،وهــو أول مــن يصافحنــي يــوم

القيامــة ،وهــو الصديــق األكــر ،وهــو الفــاروق الــذي يفــرق بــن احلــق والباطــل243 ،

وهــذا ســلم اهلل ،وهــذا حــرب اهلل ،وهــذا الــذي يعصــم مــن الفتنــة ،وهــذا يعســوب

املؤمنــن ،واملــال يعســوب الظاملــن ،وقــد خــاب مــن افــرى»(((.

ويف روايــة أخــرى عــن أيب رافــع ،قــال« :ســر عثــان أبــا ذر إىل الربــذة ،فأتيتــه

ألســلم عليــه ،فلــا أردت االنــراف قــال يل :إنــه ســتكون فتنــة ،ولســت أدري

أدركهــا أم ال ،ولعلــك أن تدركهــا ،فــان أدركتهــا فعليــك بالشــيخ عــي بــن أيب

طالــب ،فــاين ســمعت رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يقــول لــه :أنــت أول مــن

آمــن يب ويصافحنــي يــوم القيامــة ،وأنــت الصديــق األكــر ،وأنــت الفــاروق الــذي
يفــرق بــن احلــق والباطــل ،وأنــت يعســوب املؤمنــن ،واملــال يعســوب الكفــرة»(((.

((( الذهبي ،ميزان االعتدال ،188 /1 ،ابن حجر العسقالين ،لسان امليزان.357 /1 ،

((( ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق41/42 ،ـ  ،42ابــن حجــر العســقالين ،لســان امليــزان،414 /2 ،
.283 /3

((( البالذري ،انساب األرشاف ،118 ،النعامن املغريب ،رشح األخبار.264 /2 ،

((( النعــان املغــريب ،رشح األخبــار ،278/2 ،وينظــر أيضــا :أبــو جعفــر اإلســكايف ،املعيــار واملوازنة،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

 .10والعجيــب أن هــذه الروايــات تؤيدهــا وتعضدهــا روايــة صحيحــة

تشــر اىل أن كال مــن طلحــة والزبــر وعائشــة كانــوا يوصــون بالتــزام جانــب
اإلمــام عــي (عليــه الســام) إذا مــا وقعــت الفتنــة ،ففــي روايــة نقلهــا الطــري

بســند صحيــح عــن حصــن بــن عبــد الرمحــن عــن عمــرو بــن جــاوان قــال

«قلــت لــه أرأيــت اعتــزال األحنــف مــا كان ؟ قــال ســمعت األحنــف قــال:
حججنــا فــإذا النــاس جمتمعــون يف وســط املســجد يعنــي النبــوي وفيهــم عــي

والزبــر وطلحــة وســعد إذ جــاء عثــان فذكــر قصــة مناشــدته هلــم يف ذكــر مناقبــه
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قــال األحنــف فلقيــت طلحــة والزبــر فقلــت إين ال أرى هــذا الرجــل يعنــي

عثــان اال مقتــوال فمــن تأمــراين بــه قــاال عــي فقدمنــا مكــة فلقيــت عائشــة وقــد

بلغنــا قتــل عثــان فقلــت هلــا مــن تأمرينــي بــه قالــت عــي قــال فرجعنــا إىل املدينــة
فبايعــت عليــا ورجعــت إىل البــرة فبينــا نحــن كذلــك إذ أتــاين آت فقــال هــذه

عائشــة وطلحــة والزبــر نزلــوا بجانــب اخلريبــة يســتنرصون بــك فأتيــت عائشــة
فذكرهتــا بــا قالــت يل ثــم أتيــت طلحــة والزبــر فذكرهتــا فذكــر القصــة وفيهــا

قــال فقلــت واهلل ال أقاتلكــم ومعكــم أم املؤمنــن وحــواري رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) وال أقاتــل رجــا أمرمتــوين ببيعتــه فاعتــزل القتــال مــع الفريقــن»(((،
ـم فهــذه الروايــة تؤكــد عــى التــزام جانــب عــي وليــس االعتــزال وهــي
ومــن ثـ ّ

تؤكــد عــى أن أعــداء عــي (عليــه الســام) هــم مــن أمــروا النــاس بالتزامــه وهــو
تقريــر لقــول الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن أنــه ال خيــرج عــن هــدى وال

يدخــل يف ردى.

 ،290الطربي الشيعي ،املسرتشد.215 ،

((( ابن حجر العسقالين ،فتح الباري.29 /13 ،

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

وقــد يؤيــد هــذه األمــور مــا نقــل عــن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن

أنــه قــد أوىص املســلمني أن ينــروا األمــر يف الفتنــة((( ،وهــو إطــاق عــام ،وان

كان أبــو هريــرة قــد وجهــه اىل شــخص عثــان ،غــر ان هــذا التوجيــه مل يرتضــه
الباحثــون لــذا رصح الســيد رشف الديــن بقولــه» وربــا حــرف الكلــم عــن
مواضعــه ،كــا فعــل يف الصحيــح الثابــت عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مــن

قولــه :ســتكون بعــدي فتنــة واختــاف قالــوا فــا تأمرنــا عنــد ذلــك يــا رســول اهلل

؟ قــال صــى اهلل عليــه وآلــه  -وقــد أشــار إىل عــي  :-عليكــم باألمــر وأصحابــه.

لكــن أبــا هريــرة آثــر التزلــف إىل آل أيب العــاص وآل معيــط وآل أيب ســفيان فــروى
هلــم ان النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أشــار يف هــذا احلديــث إىل عثــان وقــد حفظــوا لــه

هــذا الصنــع»((( ،كــا مل يرتــض ذلــك أبــو ريــة اذ عــدّ هــذا احلديــث هــو عبــارة عــن
هديــة مــن أيب هريــرة إىل آل أيب العــاص(((.

والنتيجــة التــي نتوصــل إليهــا أن حديــث القعــود يف الفتنــة شــأنه شــأن بقيــة

األحاديــث القابلــة للمداولــة وأن إخضاعــه للموازيــن العلميــة ال يدلــل عــى مــا

ذهــب إليــه ابــن تيميــة ومــن تبعــه ،بــل إن املرجحــات قــد تدلــل عــى كثــر مــن
مواطــن اخللــل فيــه ممــا يضعــف قيمــة االســتدالل بــه.

إن هــذا األمــر غــر مســتغرب مــن ابــن تيميــة ومــن ســار يف فلــك آراءه فوصمه

حــروب اإلمــام (عليــه الســام) بحــروب اجلاهليــة أو بوصفهــا حــروب فتنــة
((( ابن أيب شيبة ،املصنف ،491/7 ،احلاكم النيسابوري ،املستدرك.99/3 ،
((( رشف الدين املوسوي ،أبو هريرة.30 ،
((( أبو هريرة ،شيخ املضرية.229 ،
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ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

كانــت نتاجــا ملــا يعتقــده مــن أن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) قاتــل للرئاســة ال

للديانــة لــذا أتــى حكــم ابــن حجــر عــى ابــن تيميــة واضحــا إذ قــال« :وأن العلــاء
أيضــا فيــه :إنــه كان
نســبوه إىل النفــاق لقولــه هــذا يف عــي كـ ّـرم اهلل وجهــه ،ولقولــه ً
خمــذوال ،وإنــه قاتــل للرئاســة ال للديانــة».

أمــا بخصــوص املرجــح الثــاين لتســمية حــروب اإلمــام عــي (عليــه الســام)

بالفتنــة لكوهنــا حــروب قامــت عــى اجتهــاد اإلمــام عــي ومل يكــن مؤمــرا هبــا ،فــإن
ذلــك األمــر ليــس بصحيــح ومــا ذكرنــاه ســابقا يبــن األمــر النبــوي ألمــر املؤمنــن
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(عليــه الســام) بقتــال التأويــل وقتــال الناكثــن والقاســطني واملارقــن وكذلــك
مــا ذكــر عــن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) قولــه «حربــك حــريب وســلمك

ســلمي»((( ،وهــذا أمــر يعنــي أن كل مــن حــارب عليــ ًا أو حاربــه هــو حمــارب
((( رصح ابــن تيميــة عــن هــذا احلديــث بقولــه :وهــذا احلديــث ليــس يف يشء مــن كتــب علــاء
احلديــث املعروفــة ال روي بإســناد معــروف ـ ولــو كان النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) قالــه مل جيــب

كل منهــم َّ
أن يكونــوا قــد ســمعوه فإنــه مل يســمع ٌّ
كل مــا قالــه الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه)
فكيــف إذا مل يعلــم أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) قالــه وال روي بإســناد معــروف بــل كيــف

إذا علــم أنــه كــذب موضــوع عــى النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) باتفــاق أهــل العلــم باحلديــث»

منهــاج الســنة ،495 /4 ،بينــا يــروي أمحــد بــن حنبــل هــذا احلديــث يف مســنده  442 /2مــا
نصــه « نظــر النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) إىل عــي واحلســن واحلســن وفاطمــة فقــال أنــا حــرب

ملــن حاربكــم وســلم ملــن ســاملكم» وكذلــك روي يف غــره مــن املصــادر بــا نصــه« :أنــا حــرب
ملــن حاربتــم وســلم ملــن ســاملتم» ينظــر :الرتمــذي ،صحيــح الرتمــذي ،699 /5 ،الطــراين،

املعجــم الكبــر ،30/3 ،املعجــم الصغــر ،3/2 ،احلاكــم احلســكاين ،شــواهد التنزيــل،44/2 ،

ابــن مردويــه ،املناقــب ،304 ،الذهبــي ،ميــزان االعتــدال ،176 /1 ،املوفــق اخلوارزمــي،
املناقــب ،150 ،ابــن كثــر ،البدايــة والنهايــة ،40/8 ،وغريهــا مــن املصــادر.

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

لرســول اهلل و أن مــن ســامله هــو مســامل لرســول اهلل ،والعجيــب أن الرســول (صــى
اهلل عليــه وآلــه) قــد خــص أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هبــذا احلديــث وكأنــه
اشــعار لــكل مــن حــاول التخلــف أو االنشــقاق وعــدم االلتحــاق أو التشــكيك

بحــروب اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف داللــة واضحــة عــى حجــم الرصيــد

الرشعــي الــذي ارتكــزت عليــه هــذه احلــروب الثــاث.

لعــل أصــدق املفاهيــم التــي يمكــن أن توســم هبــا حــروب أمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) هــو حــرب البغــاة وهــو مفهــوم مرتكــز عــى مجلــة مــن املعطيــات

اإلجيابيــة التــي جعلــت مــن حــروب اإلمــام قائمــة و مســتظلة بآيــات القــرآن 247

الكريــم وأحاديــث الرســول الكريــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،فهــي تعبــرا حــي ملــا
ِِ
ورد يف قولــه تعــاىل وإِ ْن َطائِ َف َتـ ِ ِ
ـت
ـن ا ْق َت َت ُلــوا َف َأ ْصلِ ُحــوا َب ْين َُهـ َـا َفـإِ ْن َب َغـ ْ
ـن ا ُْل ْؤمنـ َ
ـان مـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاء ْت
إِ ْحدَ ُ َ
ـيء إِ َل َأ ْمـ ِـر اهلل َف ـإِ ْن َفـ َ
اهــا َعـ َـى ْالُ ْخـ َـرى َف َقات ُلــوا ا َّلتــي َت ْبغــي َح َّتــى تَفـ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني لــذا رصح علــاء
ــب ا ُْل ْقســط َ
َف َأ ْصل ُحــوا َب ْين َُه َــا بِا ْل َعــدْ ِل َو َأ ْقســ ُطوا إِ َّن اهلل ُي ُّ
املســلمني بــأن مــن حــارب أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــم البغــاة((( .كــا أن

ذلــك املفهــوم منســجم مــع قــول الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) لعــار بــن يــارس

(رضــوان اهلل عليــه)« :ويــح عــار تقتلــه الفئــة الباغيــة يدعوهــم إىل اجلنــة ويدعونــه
إىل النــار»(((.

((( لقــد ورد عــن الشــافعي قولــه« :أخذنــا احــكام البغــاة مــن ســر عــي» وقــد نقــل ابــن حجــر عــن
الرافعــي قولــه «وثبــت أن أهــل اجلمــل وصفــن والنهــروان بغــاة» وعــن ابــن خزيمــة قولــه «كل

مــن نــازع أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب يف امارتــه فهــو بــاغ عــى هــذا عهــدت مشــاخينا».

((( أمحد بن حنبل ،املسند ،91/3 ،22/3 ،البخاري ،الصحيح.207 /3 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

رابعا :اجلهاد العلوي ودعوى زعزعة مبدأ األلفة واجلماعة
لعــل عــرض اآلراء الســابقة مــن قبــل الذيــن خاضــوا يف حــروب اإلمــام

عــي (عليــه الســام) ينبــأ بأهنــم مجيعــا قــد عــدوا تلــك احلــروب بمثابــة عامــل
أســاس يف زعزعــة الدولــة اإلســامية واأللفــة التــي كانــت تنعــم هبــا وترفــل يف
ثناياهــا ،ومؤ َّكــد أن مــرور أي كيــان بــري بحالــة رصاع وحــروب حتــا ســيؤثر

عــى طبيعــة احليــاة لســكان ذلــك املجتمــع أو الكيــان فــا بــد وأن حتصــل بعــض
املنغصــات التــي تربــك الدعــوة املوجــودة ،واألمــر ال يــكاد يكــون خمتلفــا يف مــدة
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حكــم وحــروب اإلمــام عــي (عليــه الســام) فقد ُثكلــت األمــة اإلســامية بقتالها

مــن مجيــع األطــراف املتصارعــة وأوجــدت نوعــا مــن الضغينــة و التنافــر بــن أتبــاع
االجتاهــات املختلفــة ،غــر أن مجلــة مــن األمــور ينبغــي مالحظتهــا لنــدرك بعدهــا

أن حــروب اإلمــام (عليــه الســام) ليســت هــي العامــل األســاس الــذي زعــزع
األمــة وألفتهــا بــل هنــاك جمموعــة مــن املعطيــات هــي التــي حتمــت عــى تلــك املــدة

أن تكــون هبــذا الشــكل.

لــو تتبعــا طبيعــة األلفــة املزعومــة يف املجتمــع اإلســامي نجــد أهنــا قــد منيــت

بخيبــة أمــل واضحــة بعــد وفــاة الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) مبــارشة ،إذ إن
املســلمني رسعــان مــا تزعزعــت عقيدهتــم وأصبحــوا يمــوج بعضهــم ببعــض بــل

ويتقاتلــوا أحيانــا ،فــا جــرى مــن أحــداث يف ســقيفة بنــي ســاعدة ينبــئ عــن حقيقــة

ذلــك األمــر ،فاملســلمون مــن قريــش حياولــون أن يؤمــروا أبــا بكــر واألنصــار ال

يرتضــون ذلــك إال أن تكــون هلــم حصــة النصــف مــن اإلمــارة ممــا أدى إىل ممارســة

بعــض األمــور العدوانيــة مــن قبــل مجاعــة مــن قريــش عــى األنصــار حتــى وصــل

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

األمــر أن يؤخــذ احلبــاب بــن املنــذر ويوطــأ يف بطنــه ويــدس الــراب يف فمــه

(((

ـر يــا
ـر ومنكــم أمـ ٌ
ألنــه قــال« :أنــا ُج َذ ْي ُلهــا الــ ُـم َحكَّك و ُع َذ ْي ُقهــا الــ ُـم َر َّجب منــا أمـ ٌ
ـط وارتفعـ ِ
معــر قريــش َو َك ُثـ َـر ال ّل َغـ ُ
ـوات»((( ،بــل كاد أن يصــل األمــر إىل
ـت األصـ ُ

قتــل زعيــم األنصــار ســعد بــن عبــادة ،إذ يشــر عمــر بــن اخلطــاب إىل ذلــك بقولــه

«ونزونــا عــى ســعد حــن قــال قائــل :قتلتــم ســعدا ،قلــت :قتــل اهلل ســعدا ،إنــه
منافــق»((( ،ال لــيء إال ألنــه مل يوافــق عــى ذلــك املســتجد الســيايس الــذي حيــاول

أصحابــه أن يســتغلوا الفرصــة.

لقــد تعــدى األمــر ذلــك كثــرا فروايــة ابــن األثــر تشــر إىل أن األلفــة بــن 249

املســلمني وصلــت إىل أدنــى نســبها حــن اســتقوى أبــو بكــر عــى املســلمني بقبيلــة

أســلم إذ يــروى عــن ذلــك فيقــول «جــاءت أســلم فبايعــت فقــوي أبــو بكــر هبــم
وبايــع النــاس بعــد»((( أي أن القــوة العســكرية كانــت هــي الســلطة التــي فعلــت

حكــم أيب بكــر وليــس األلفــة أو اإلمجــاع ،فبيعــة النــاس بعــد االســتقواء بقبيلــة
أســلم يدلــل عــى اإلجبــار واإلكــراه وليــس الســلم واأللفــة؟! ،يضــاف إىل ذلــك

((( اجلوهري ،السقيفة وفدك ،66 ،ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.40/6 ،

((( عبــد الــرزاق الصنعــاين ،املصنــف ،444/5 ،أمحــد بــن حنبــل ،املســند ،56/1 ،البخــاري،
الصحيــح 27/8 ،ابــن حبــان ،الثقــات ،157/2 ،البيهقــي ،الســنن الكــرى ،142/8 ،ابــن

أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة.24/2 ،

((( الطــري ،تاريــخ الرســل وامللــوك ،459/2 ،وينظــر :عبــد الــرزاق الصنعاين ،املصنــف،444/5 ،
أمحــد بــن حنبــل ،املســند ،56/1 ،ابــن حبــان ،الثقــات ،157/2 ،البيهقــي ،الســنن الكــرى/8 ،

 ،142ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة .24/2 ،وإذا كان عمــر مل جيــرؤ عــى قتــل ســعد بــن
عبــادة جهــارا ،فقــد ســخر لــه جنــا سياســيا قتلــه خلســة وغــدرا بعــد حــن مــن الســقيفة.

((( الكامل يف التاريخ.331 /2 ،

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

يشء آخــر هــو أن مــا جــرى بعــد الســقيفة ينبــئ بشــدة النــزاع وعــدم وجــود أي
مســاع ســلمية لــذا وصــل األمــر إىل:

 .1اســتباحة بيــت الزهــراء لشــدة املعارضــة التــي التجــأت إليــه ومشــاركتها يف

االمتنــاع عــن البيعــة ،قــال ابــن عبــد ربــه األندلــي « وأمــا عــي والعبــاس والزبــر،

فقعــدوا يف بيــت فاطمــة حتــى بعــث إليهــم أبــو بكــر ليخرجــوا مــن بيــت فاطمــة

وقــال لــه :إن أبــوا فقاتلهــم ،فأقبــل بقبــس مــن نــار عــى أن يــرم عليهــم الــدار،
فلقيتــه فاطمــة فقالــت :يــا بــن اخلطــاب ،أجئــت لتحــرق دارنــا ؟ قــال :نعــم ،أو
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تدخلــوا مــا دخلــت فيــه األمــة»

(((

«حــن بويــع أليب بكــر بعــد رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) كان عــي والزبــر يدخــان عــى فاطمــة بنــت رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) فيشــاوروهنا ويرجتعــون يف أمرهــم ،فلــا بلــغ ذلــك عمــر بــن اخلطــاب

خــرج حتــى دخــل عــى فاطمــة فقــال :يــا بنــت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
! واهلل مــا مــن أحــد أحــب إلينــا مــن أبيــك ،ومــا مــن أحــد أحــب إلينــا بعــد أبيــك

منــك ،وأيــم اهلل مــا ذاك بامنعــي إن اجتمــع هــؤالء النفــر عنــدك ،إن أمرهتــم أن

حيــرق عليهــم البيــت ،قــال :فلــا خــرج عمــر جاؤوهــا فقالــت :تعلمــون أن عمــر

قــد جــاءين وقــد حلــف بــاهلل لئــن عدتــم ليحرقــن عليكــم البيــت وأيــم اهلل ليمضــن
ملــا حلــف»(((.

بــل تعــدى األمــر إىل أن يقتــل صحــايب عــى اثــر عــدم قبولــه للمســتجد

الســيايس والنظــام الــذي يرتأســه أبــو بكــر بــل وتســتباح قبيلتــه وعرضهــم ،فاملــك
((( العقد الفريد.13 /5 ،

((( ابن أيب شيبة ،املصنف  ،527 /8املتقي اهلندي ،كنز العامل.651 /5 ،
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بــن نويــرة كان واضحــا يف رفضــه أليب بكــر وهــو ممــن شــهد لــه الرســول (صــى

اهلل عليــه وآلــه) باجلنــة ،غــر أنــه ذهــب ضحيــة خرقــه اإلكــراه والعنــف الــذي

أولــد نظامــا سياســيا طارئــا ،وحــروب الــردة يف حقيقــة األمــر مثــال للقتــال الــذي
حــدث بــن املســلمني ألهــداف تقويــة وإرســاء قواعــد حكــم أيب بكــر فاملــك بــن

نويــرة نمــوذج حلــروب الــردة التــي قتــل فيهــا املســلمون يف حكــم أيب بكــر ،إذ ال
يســتطيع أحــد أن يقــول أن مــن قتــل فيهــا كان كافــر ًا إذ لــو كان كافــر ًا ملــا ســميت
حــروب ردة وإنــا ســميت مســمى آخــر كــون الــردة تقــال ملــن كان مســلم ثــم خرج

عــن اإلســام((( ،وهــذه احلــروب فيهــا رد رصيــح عــى الســلمية واأللفــة املزعومــة
التــي رفــل هبــا املجتمــع املســلم قبــل خالفــة أمــر املؤمنــن (عليــه الســام).

بــل إن مــا جــرى يف حكــم عثــان مــن تعــد صــارخ عــى خلــص الصحابــة (أيب

ذر ،عــار ،عبــد اهلل بــن مســعود) واضــح يف كونــه ال ينتمــي إال إىل دالئــل الفرقــة
و االختــاف ،فأبــو ذر مــات منفيــا يف الربــذة ،وعــار رضب وقــت الظهــر بعــد

أن أخــرج بأمــر مــن عثــان حتــى أفــاق وقــت العشــاء ،عبــد اهلل بــن مســعود قطــع

عطــاءه ومــات متأثــرا بأعــال عثــان.

هــذا النمــوذج الروائــي يوضــح أن األلفــة واجلامعــة اإلســامية مــرت بموقــف

ال حتمــد عليــه قبــل خالفــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،إال أن اإلمــام (عليــه
الســام) حــاول بعــد توليــه احلكــم أن ُيرجــع األمــور إىل نصاهبــا وأن يــزرع يف

املســلمني احلــب والــود إلســامهم بعــد أن بــدا للمعدمــن منهــم أنــه إســام قريش
((( أبــو حبيــب ،القامــوس الفقهــي ،147 ،فتــح اهلل ،معجــم ألفــاظ الفقــه اجلعفــري ،208 ،قلعجي،
معجــم لغة الفقهــاء.221 ،
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الذيــن عــدّ وه مصــدر ًا للثــراء الفاحــش((( حــاول أن يلغــي الفــوارق اإلثنيــة بــن
املســلمني ليعــزز األلفــة والــود فلــم يفــرق بــن أبيــض وأســود أو قــريش و غــره

أو حــر و عبــد بــل كانــوا سواســية عنــده كل هــذه األمــور كانــت ترنــو إىل تعزيــز

مبــدأ اجلامعــة واأللفــة اإلســامية غــر أنــه فوجــئ بدعــاة احلــرب وقــد أشــعلوا

أقطــار الدولــة اإلســامية عليــه ورغــم ذلــك مل يكــن إال ليعالــج األمــور عــى رويــة
وهــدوء قــدر مــا أمكــن وكان جـ ّـل مبتغــاه أن حيافــظ عــى مجاعــة املســلمني مــن

أن ينفــرط عقدهــا لــذا مل يكــن ليخالــف املنهــج الــذي رفعــه مــن أول مــا اســتبيح
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حقــه «واهلل ألســاملن مــا ســلمت أمــور املســلمني» فبعــد مخــس وعــرون عامــا مــن

تلــك الكلمــة نــراه جيــدد مقولتــه بأختهــا حــن قــال( :إن هــؤالء قــد متــاألوا عــى
ســخطة إمــاريت وســأصرب مــا مل أخــف عــى مجاعتكــم .فإهنــم إن متمــوا عــى فيالــة
هــذا الــرأي انقطــع نظــام املســلمني ،وإنــا طلبــوا هــذه الدنيــا حســدا ملــن أفاءهــا

اهلل عليــه ،فــأرادوا رد األمــور عــى أدبارهــا .ولكــم علينــا العمــل بكتــاب اهلل تعــاىل
ـم إِ َّنـ َ
ـك
وســرة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه والقيــام بحقــه والنعــش لســنته ُ
«اللهـ َّ
((( عــن طبيعــة نظــرة قريــش لإلســام نــورد مــا قالــه أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف ذلــك «ولــوال
أن قريشــا جعلــت اســمه ـ أي النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ـ ذريعــة إىل الرياســة ،وســلام إىل

العــز واإلمــرة ،ملــا عبــدت اهلل بعــد موتــه يومــا واحــدا ،والرتــدت يف حافرهتــا ،وعــاد قارحهــا
جذعــا ،وبازهلــا بكــرا ،ثــم فتــح اهلل عليهــا الفتــوح ،فأثــرت بعــد الفاقــة ،ومتولــت بعــد اجلهــد
واملخمصــة ،فحســن يف عيوهنــا مــن االســام مــا كان ســمجا ،وثبــت يف قلــوب كثــر منهــا مــن

الديــن مــا كان مضطربــا ،وقالــت :لــوال إنــه حــق ملــا كان كــذا ،ثــم نســبت تلــك الفتــوح إىل آراء
والهتــا ،وحســن تدبــر االمــراء القائمــن هبــا ،فتأكــد عنــد النــاس نباهــة قــوم ومخــول آخريــن،

فكنــا نحــن ممــن مخــل ذكــره ،وخبــت نــاره ،وانقطــع صوتــه وصيتــه ،حتــى أكل الدهــر علينــا
ورشب ،ومضــت الســنون واألحقــاب بــا فيهــا ،ومــات كثــر ممــن يعــرف ،ونشــأ كثــر ممــن ال

يعــرف» ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة.299 /20 ،
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ان وال ا ْلتِــاس َ ٍ ِ
ـن ُف ُضـ ِ
َان ِم َّنــا ُمنَا َف َس ـ ًة ِف ُس ـ ْل َط ٍ
ـم َأ َّن ـ ُه َل ْ َي ُكـ ِ
ـول
ـن ا َّلـ ِـذي ك َ
شء مـ ْ
َت ْع َلـ ُ
َ َ ْ
ِ
ال َطــا ِم و َلكِــن لِنَـ ِـرد ا َْلعـ ِ ِ
ُْ
ـن ِدينِـ َ
ون
وم َ
ـاح ِف بِــاد َك َف َي ْأ َمـ َ
اإلصـ َ
ـك و ُن ْظ ِهـ َـر ْ
ـال َ مـ ْ
َ َ
ْ
ـن ا َْل ْظ ُل ُ
ـاد َك و ُت َقــام ا ُْلع َّط َل ـ ُة ِمــن حــدُ ِ
ِمــن ِعبـ ِ
ود َك»
ْ ُ
َ َ
ْ َ
غــر أنــه اضطــر اضطــرار إىل أن خيــوض حــرب اجلمــل ومــن بعدهــا صفــن ثم

النهــروان التــي مل يكــن يتعامــل مــع اخلــوارج بالرغــم مــن ترصحيهــم العلنــي بعــدم
اخلضــوع لــه كخليفــة إال بمســاملة و ألفــة وكان طابــع اإلنصــاف واملســاملة يــكاد

يكــون هــو الغالــب عــى تعاملــه معهــم ،فقــد أعطاهــم حريــة التكتــل الســيايس

واملعارضــة الســلمية بــرط أن ال متــس أمــن وكيــان املجتمــع اإلســامي ومجاعتــه 253
وال تضعــف هيبــة الدولــة أو تتعــرض هلــا ،ومل يمنعهــم مــن ممارســة املعتقــد الدينــي

الــذي اعتقــدوه ،ومل يقطــع عنهــم اســتحقاقهم املــايل املعــن هلــم مــن بيــت مــال
املســلمني ،لــذا ورد عنــه (صلــوات اهلل عليــه) أنــه قــد تعــرض ألكثــر مــن صــورة

مــن صــور التطــرف اخلارجــي املعــارض غــر أن قابلــه بالــرد الــذي يتناســب مــع

نــوع املعارضــة و عــدم زعزعــة املجتمــع فمــن تلــك الصــور أن أحــد اخلــوارج
نــادى يف ظهــر أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) وهــو يصــي َ لئِـ ْ َ
ـن
ش ْكـ َ
ـت َل َي ْح َب َطـ َّ
ـن أ ْ َ
َع َم ُلـ َ
ـك.(((
ويف أخــرى قــام إليــه أحــد اخلــوارج قائــا« :ال حكــم إال هلل ،ثــم قــام آخــر

فقــال :ال حكــم إال هلل ،ثــم قامــوا مــن نواحــي املســجد حيكمــون اهلل .فأشــار

عليهــم بيــده :اجلســوا .نعــم ،ال حكــم إال هلل ،كلمــة حــق يبتغــى هبــا باطــل ،حكــم
اهلل ينتظــر فيكــم .أال إن لكــم عنــدي ثــاث خــال مــا كنتــم معنــا :لــن نمنعكــم

((( سورة الروم ،اآلية.60 :
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مســاجد اهلل أن يذكــر فيهــا اســمه ،وال نمنعكــم فيئــا مــا كانــت أيديكــم مــع أيدينــا،
وال نقاتلكــم حتــى تقاتلــوا .ثــم أخــذ يف خطبتــه» ويف روايــة «إنــا ال نمنعهــم الفــيء
وال نحــول بينهــم وبــن دخــول مســاجد اهلل وال هنيجهــم مــا مل يســفكوا دمــا ومــا مل

ينالــوا حمرمــا»(((.

وحتــى يف هنايــة حكمــه مل يســمح بقتاهلــم إنصافــا وعــدال فهــو القائــل« :ال

تقتلــوا اخلــوارج بعــدي فليــس مــن طلــب احلــق فأخطــأه كمــن طلــب الباطــل

فأدركــه يعنــي معاويــة وأصحابــه»((( خالفــا ملــا فعلــه معاويــة بــن أيب ســفيان الــذي
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مل يســمح هلــم بــأن يبقــوا يف جزيــرة العــرب وشــن عليهــم حربــا ابتدأهــا مــن أول

يــوم دخــل فيــه الكوفــة ســنة  41هــــ ،إذ تشــر املصــادر إىل أن معاويــة تشــدد يف أمــر
خــروج الكوفيــن عــى اخلــوارج فلــم يســمح ملعتــذر منهــم ومل يقبــل عــذر أحدهم،

لــذا خرجــت الكوفــة طالبــة مناجــزة اخلــوارج ،ومل حتفــظ هلــم هويــة املعارضــة
الســلمية او احلقــوق التــي حفظــت هلــم زمــن اإلمــام عــي (عليــه الســام).

إن وســم خالفــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) بســمة الزعزعــة للجامعــة

اإلســامية مــا هــو إال تنــايس لتلــك األحاديــث التــي حددت أطــر التحــرك العلوي

املقــدس الــذي مل يكــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) فيــه إال منفــذا إلرادة الواقــع

اإلســامي املرشعــن مــن قبــل النبــي األكــرم (صــى اهلل عليــه وآلــه) بأحاديــث عــدة

ذكرنــا قســا منهــا ،كان الواقــع اإلســامي حقـ ًا وحقيقــة حيتــاج مثــل هكــذا عــاج
((( البــاذري ،أنســاب األرشاف 355 ،الطــري ،تاريــخ الرســل و امللــوك ،54/4 ،ابــن األثــر،
الكامــل يف التاريــخ ،334 /3 ،ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،178 ،269/2 ،ابــن
كثــر ،البدايــة والنهايــة.312 /7 ،

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.98 /5 ،

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

بعــد أن غيــب نقــاء اإلســام ودرســت أحكامــه ومبادئــه ومل تكــن إال رضبــا هلالــة
التقديــس لبعــض املســميات التــي نمــت وترعرعــت يف مناطــق الظــل وشــكلت

طفيليــا كاد أن يغــر وجــه اإلســام احلقيقــي.
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قائمة املصادر و املراجع
القرآن الكريم
ابــن األثــر ،أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن الشــيباين
(630هـــ1232 /م).

1 .1الكامل يف التاريخ( ،دار صادرـ دار بريوت ،بريوت ـ لبنان 1385هـ1965/م).
2 .2أسد الغابة يف معرفة الصحابة( ،دار الكتاب العريب ،بريوت ـ لبنان ،د .ت).
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أمحد بن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين241( ،هـ855/م).
3 .3املسند (دار صادر ،بريوت – لبنان ،د .ت).
الباقالين ،القايض أبو بكر حممد بن الطيب (403هـ1013/م)
4 .4متهــد األوائــل وتلخيــص الدالئــل ،حتقيــق عــاد الديــن أمحــد حيــدر (ط ،3 .بــروت -
لبنــان1414 ،هـــ1993/م).

البخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي (256هـ869 /م).
.5

5صحيح البخاري( ،دار الفكر ،بريوت ـ لبنان1401 ،هـ 1981/م).
البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر (279هـ 892 /م).

.6

6أنســاب األرشاف ،حتقيــق وتعليــق :حممــد باقــر املحمــودي (ط ،1مؤسســة األعلمــي
للمطبوعــات ،بــروت  -لبنــان 1394 ،هـــ 1974 /م).

البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل (458هـ 1065 /م).
.7

7السنن الكربى( ،دار الفكر ،بريوت ـ لبنان ،د .ت).

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة (279هـ 909 /م).
.8

8اجلامــع الصحيــح ،حتقيــق وتصحيــح :عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف (ط  ،2دار
الفكــر ،بــروت – لبنــان1403 ،هـــ1983 /م).

ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم (728هـ1328/م).
9 .9منهــاج الســنة النبويــة يف نقــض كالم الشــيعة القدريــة ،حتقيــق :حممــد رشــاد ســامل (دار
الفضيلــة للنــر ،الريــاض ـ الســعودية1242 ،هـــ).

احلاكم النيسابوري ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد405( ،هـ1014 /م).
1010املســتدرك عــى الصحيحــن ،حتقيــق :يوســف عبــد الرمحــن املرعشــي (دار املعرفــة،
بــروت – لبنــان ،د .ت).

ابن حبان ،عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس ( 354هـ 965 /م).
1111صحيــح ابــن حبــان ،حتقيــق :شــعيب االرنــؤوط (ط ،2مؤسســة الرســالة ،بــروت
ـ لبنــان1414 ،هـ1993 /م).

ابــن حجــر ،شــهاب الديــن أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين

(852هـــ1448/م).

1212لسان امليزان (ط ،2مؤسسة األعلمي ،بريوت ـ لبنان1390 ،هـ1971 /م).
1313مقدمة فتح الباري ،تقديم :حسن عباس زكي (ط ،1دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ـ لبنان1408 ،هـ1998 /م).

ابــن أيب احلديــد ،عــز الديــن أبــو حامــد بــن هبــة اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن احلســن ابــن

أيب احلديــد املدائني (656هـ 1258/م).
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1414رشح هنــج البالغــة ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم (ط ،1دار احيــاء الكتــب
العربيــة ،بــروت ـ لبنــان 1378 ،هــ 1959 /م).

اجلوهري ،أبو بكر أمحد بن عبد العزيز البرصي البغدادي ( 323هـ934/م).
1515الســقيفة و فــدك ،تقديــم ومجــع وحتقيــق :حممــد هــادي األمينــي (ط ،2رشكــة
الكتبــي للطباعــة والنــر ،بــروت ،لبنــان 1413 ،هـــ 1993 /م).

اخلطيــب البغــدادي ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي
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( 463هـــ1070 /م).

1616تاريــخ بغــداد ،حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا (ط ،1دار الكتــب العلميــة،
بــروت – لبنــان 1417 ،هـــ  1997 -م).

ابن خلكان ،أبو العباس أمحد بن حممد بن ابراهيم681( ،هـ1282/م).
1717وفيــات األعيــان وانبــاء ابنــاء الزمــان ،حتقيــق :احســان عبــاس (دار الثقافــة،
بــروت ـ لبنــان ،د .ت).

خليفة بن خياط ( 240هـ 854 /م).
1818تاريــخ خليفــة بــن خيــاط ،حتقيــق :ســهيل زكار( ،دار الفكــر للطباعــة والنــر ،بــروت
– لبنان ،د .ت.).

الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن748( ،هـ 1347/م).
1919تاريــخ اإلســام ،حتقيــق :عمــر عبــد الســام تدمــري( ،ط ،1دار الكتــاب العــريب،
بــروت  -لبنان1407 ،هـــ1987/م).

2020ميزان االعتدال( ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،د .ت).

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع الزهري230( ،هـ 844/م).
2121الطبقات الكربى (دار صادر ،بريوت ـ لبنان ،د .ت).
الشافعي ،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس (204هـ 819/م).
2222كتاب األم (ط ،2دار الفكر ،بريوت ـ لبنان 1983 /1403 ،م).
2323الرسالة ،حتقيق :أمحد حممد شاكر (املكتبة العلمية ،بريوت ـ لبنان ،د .ت.).
2424املسند (دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،د .ت)
الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين (360هـ 970/م).
2525املعجم الصغري( ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،د .ت).
2626املعجــم الكبــر ،حتقيــق :محــدي عبــد املجيــد الســلفي( ،ط ،2دار احيــاء الــراث،
بــروت  -لبنــان1397 ،هـــ 1976/م).

الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير (310هـ 922/م).
2727تاريخ الرسل وامللوك (ط  ،4مؤسسة األعلمي ،بريوت ـ لبنان1403 ،هـ1993/م).
ابن عبد ربه ،أمحد بن حممد األندليس ( 428هـ941/م).
2828العقد الفريد ،تصحيح :حممد أمني (القاهرة ـ مرص1949 ،م))
عبد الرزاق الصنعاين ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام (211هـ826/م).
2929املصنــف ،حتقيــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي( ،ط ،1املجلــس العلمــي ،بــروت ـ
لبنــان 1392 ،هـــ 1972/م).

ابــن عســاكر ،أبــو القاســم عــي بــن احلســن ابــن هبــة اهلل بــن عبــد اهلل الشــافعي (571

هـ 1175/م).

259

ّ
النبوة واإلمامة النشأة املستأنفة إلسالم الرسالة قراءة يف متاثل األداء

3030تاريــخ مدينــة دمشــق ،حتقيــق :عــي شــري (ط ،2دار الفكــر ،بــروت ـ لبنــان1415 ،
هـ1995 /م).

اإلمام عيل (عليه السالم) (40هـ664/م).
3131هنــج البالغــة (ط ،4مؤسســة أنصاريــان للنــر ،قــم املقدســة ـ ايــران1426 ،هـــ/
2006م).

ابن قتيبة ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري276( ،هـ 889/م).
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3232اإلمامــة والسياســة ،حتقيــق :طــه حممــد الزينــي( ،مؤسســة احللبــي ورشكاه للنــر
والتوزيــع ،القاهــرة ـ مــر 1387 ،هـــ 1967/م).

القندوزي ،سليامن بن إبراهيم احلنفي (1294هـ1877/م).
3333ينابيــع املــودة لــذوي القربــى ،حتقيــق :ســيد عــي مجــال أرشف احلســيني (دار األســوة
للطباعــة والنــر ،ايــران1416 ،هـــ 1996/م).

ابن كثري ،أبو الفداء اسامعيل بن كثري الدمشقي (774هـ1372/م).
3434البدايــة والنهايــة ،حتقيــق :عــي شــري (ط ،1دار احيــاء الــراث ،بــروت  -لبنــان،
1408هـــ1988 /م).

املتقي اهلندي ،عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين (ت 975هـ1567/م).
3535كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال ،ضبــط تصحيــح بكــري حيــاين ،صفــوة الســفا
(مؤسســة الرســالة ،بريوت ـ لبنان 1409 ،هــ1989 /م).

ابن مردويه ،أبو بكر أمحد بن موسى ابن مردويه اإلصفهاين (410ه1019 /م).
3636مناقــب اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،مجــع وحتقيــق عبــد الــرزاق حممــد حســن حــرز

البحث الرابع :حروب اإلمام علي ( )بني املصادقة القرآنية النبوية ومبدأ األلفة ...

الديــن( ،ط ،2دار احلديــث ،قــم املقدســة ـ ايــران1422 ،هـــ).
مســلم ،أبــو احلســن مســلم بــن احلجــاج ابــن مســلم القشــري النيســابوري

( 261هـــ874 /م).

3737اجلامع الصحيح (ط ،1دار الفكر ،بريوت ـ لبنان ،د .ت).
املوفق اخلوارزمي ،املوقف بن أمحد املكي احلنفي اخلوارزمي (568هـ1172 /م).
3838املناقــب ،حتقيــق :مالــك املحمــودي (ط ،2مؤسســة النــر اإلســامي ،قــم املقدســة ـ
ايــران1414 ،هـ)

اهليثمي ،نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي (807هـ1404/م).
3939جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد( ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت  -لبنــان،
1408هـــ1988 /م).

املراجــع
أحمزون ،حممد.
4040حتقيــق موقــف الصحابــة يف الفتنــة مــن مرويــات اإلمــام الطــري واملحدثــن (ط،2 .
القاهــرة – مــر1428 ،ه2007/م).

األميني ،عبد احلسني أمحد األميني النجفي.
	 41.الغديــر يف الكتــاب والســنة واألدب (ط ،4دار الكتــاب العــريب ،بــروت  -لبنــان،
 1397هــ 1977/م).

ابو حبيب ،سعدي.
4242القاموس الفقهي (ط  ،2دار الفكر  -بريوت  -لبنان 1408 ،ه1988/م).
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حسان ،حممد.
4343الفتنة بني الصحابة (مكتبة فياض للتجارة والتوزيع ،ب .م ،.ب .ت.).
أبو ريه ،حممود.
4444شــيخ املضــرة أبــو هريــرة (ط ،3منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،بــروت
– لبنــان).

السويد ،عبداهلل بن عبدالعزيز.
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4545القتــال يف الفتنــة دراســة تأصيليــة عقديــة (ط ،1 .اململكــة العربيــة الســعودية،
1429هـــ2008/م).

الغامدي ،ذياب بن سعد بن آل محدان.
4646تســديد اإلصابــة فيــا شــجر بــن الصحابــة ،مراجعــة وتقريــض :صالــح بــن فــوزان
الفــوزان (ط ،2دار املــودة ،اململكــة العربيــة الســعودية1425 ،ه).
فتح اهلل ،أمحد.
4747معجم الفاظ الفقه اجلعفري (ط ،1السعودية 1415 ،هـ1995 /م).
قلعجي ،حممد.
4848معجم لغة الفقهاء (دار النفائس ،بريوت ـ لبنان1408 ،هـ 1988 /م).
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