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شروط النشر يف اجمللة
ترح��ب م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغ��ة بن�ش��ر البح��وث والدرا�س��ات العلمي��ة يف جملته��ا (املب�ين) وفق� ًا
ّ
لل�ش��روط الآتية:
 .1تن�ش��ر املجل��ة البح��وث الأ�صيل��ة امللتزم��ة مبنهجي��ة البحث العلمي وخطواته املتع��ارف عليها عاملي ًا،
واملكتوبة ب�إحدى اللغتني العربية والإجنليزية.
� .2أن يك��ون البح��ث من�س��جم ًا م��ع هوي��ة املجل��ة يف ن�ش��ر البح��وث املخت�ص��ة بعل��وم كت��اب نه��ج البالغ��ة
وب�س�يرة الإم��ام عل��ي (عليه ال�س�لام) وفكره يف جم��االت املعرفة كافة.
ُ .3يق � ّدم الأ�ص��ل مطبوع � ًا عل��ى ورق ( )A4بن�س��خة واح��دة م��ع قر���ص مدم��ج ( )CDبح��دود
( )15.000–10.000كلمة ،بنظام ( ،)WORD 2007وتكون الكتابة بحجم خط ( )16للعنوانات،
و( )14للمنت ،و( )12للهام�ش ،والتباعد بني اال�سطر (�1سم) ،ونوع اخلط ()Simplified Arabic
يف البح��وث العربي��ة ،و( )Times New Romanيف البح��وث الإجنليزي��ة.
ُ .4يق� ّدم ملخ���ص للبح��ث باللغت�ين العربي��ة والإجنليزي��ة ،كل منهم��ا بح��دود �صفح��ة م�س��تقلة عل��ى �أن
يت�ضم��ن عنوان البحث.
 .5يج��ب �أن تت�ضم��ن ال�صفح��ة الأوىل م��ن البح��ث ا�س��م الباحث ولقبه العلمي وم��كان عمله (باللغتني
العربي��ة والإجنليزي��ة) ،ورق��م هاتف��ه وبريده الإلكرتوين ،مع مراعاة ع��دم ذكر املعلومات املذكورة �آنف ًا
يف �صلب البحث.
 .6ي�ش��ار �إىل امل�صادر جميعها ب�أرقام الهوام���ش التي تن�ش��ر يف �آخر البحث وتراعى الأ�صول العلمية
املتعارف عليها يف التوثيق.
 .7ي��زود البح��ث بقائم��ة امل�ص��ادر منف�صل��ة ع��ن الهوام���ش ،ويراع��ى يف ترتيبه��ا النظ��ام
الألفبائ��ي لعنوان��ات الكت��ب �أو �أ�س��ماء امل�ؤلف�ين ،ويف حال��ة وج��ود م�ص��ادر �أجنبي��ة ت َُخ ّ�ص���ص له��ا

قائم��ة منف�صل��ة ع��ن قائم��ة امل�ص��ادر العربي��ة.
 .8تطب��ع اجل��داول وال�ص��ور واللوح��ات عل��ى �أوراق م�س��تقلة ،و ُي�ش��ار يف �أ�س��فل ال�ش��كل �إىل م�ص��دره �أو
م�ص��ادره م��ع حتديد �أماكن ظهورها يف املنت.
� .9أن ال يكون البحث من�ش��ور ًا �أو م�س��ت ًال ،ولي���س مق ّدم ًا �إىل �أي و�س��يلة ن�ش��ر �أخرى ،وينبغي �أن ٌي�ش��ار
�إىل �أن البح��ث غ�ير مق� ّدم �إىل م�ؤمت��ر �أو ن��دوة ،و�إذا كان كذل��ك فيج��ب �أن يك��ون غ�ير من�ش��ور ،وعل��ى
الباح��ث تق��دمي تعهد م�س��تقل بذلك ك ّله.
� .10إرفاق ن�سخة من ال�سرية العلمية �إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة الأوىل.
 .11تع� ّبر جمي��ع االف��كار املن�ش��ورة يف املجل��ة ع��ن �آراء كاتبيه��ا وال تع�بر بال�ض��رورة ع��ن وجه��ة نظ��ر
جه��ة الإ�ص��دار ،ويخ�ض��ع ترتي��ب الأبحاث املن�ش��ورة ملوجه��ات فنية.
 .12تخ�ض��ع البح��وث لتق��ومي �س��ري لبي��ان �صالحياته��ا للن�ش��ر وال تع��اد البح��وث �إىل �أ�صحابه��ا �س��واء
�أق ِبل��ت للن�ش��ر �أم مل تقب��ل وعلى وفق الآلية االتية:
ر�سلة للن�شر.
�أُ :يب ّلغ الباحث بت�س ّلم املادة املُ َ
ب :يخط��ر �أ�صح��اب البح��وث املقبول��ة للن�ش��ر مبوافق��ة هي��اة التحري��ر عل��ى ن�ش��رها وموع��د ن�ش��رها
املتوقع.
ج :البح��وث الت��ي ي��رى املقوم��ون وج��وب �إج��راء تعدي�لات �أو �إ�ضاف��ات عليه��ا قب��ل ن�ش��رها ُتع��اد �إىل
�أ�صحابه��ا م��ع املالحظ��ات املح��ددة ك��ي يعمل��وا عل��ى �إعداده��ا نهائي ًا للن�ش��ر.
د :البحوث املرفو�ضة ُيب ّلغ �أ�صحابها من دون �ضرورة �إبداء �أ�سباب الرف�ض.
ه�ـ :مين��ح كل باح��ث ن�س��خة واح��دة م��ن الع��دد الذي ن�ش��ر في��ه بحثه وتخ�ص���ص مكاف��أة مالية للبحث
امل�ستكتب.
ُ .13يراعى يف �أ�سبقية الن�شر:

�أ :البحوث امل�شاركة يف امل�ؤمترات التي تقيمها جهة اال�صدار.
ب :تاريخ ت�س ّلم رئي�س التحرير للبحث.
ج :تنويع جماالت البحوث كل ما �أمكن ذلك.
 .14ال يج��وز للباح��ث �أن يطل��ب ع��دم ن�ش��ر بحث��ه بع��د عر�ض��ه عل��ى هي��اة التحري��ر �إال لأ�س��باب تقتن��ع
به��ا هي��اة التحري��ر ،عل��ى �أن يك��ون ذلك يف مدة �أُ�س��بوعني من تاريخ ت�س��لم بحثه.
 .15يح��ق للمجل��ة ترجم��ة البح��وث املن�ش��ورة يف �أع��داد املجل��ة �إىل اللغ��ات الأخ��رى ،من غ�ير الرجوع
�إىل الباحث.
 .16تُر�س��ل البح��وث �إىل الربي��د الإلك�تروين ملجل��ة املب�ين (� )info@inahj.orgأو ت�س��لم مبا�ش��رة
�إىل مق��ر املجل��ة على العن��وان الآتي:
العراق /كربالء املقد�س��ة� /ش��ارع ال�س��درة /قرب مقام علي الأكرب (عليه ال�س�لام) /م�ؤ�س�س��ة علوم
نهج البالغة.

االفتتاحية:
حضارة الكلمة


احلم��د هلل عل��ى م��ا �أنع��م وله ال�ش��كر مبا �ألهم وال�صالة وال�س�لام على خ�ير النعم و�أ ّمتها
حممد و�آله الأخيار الأطهار.
�أ ّما بعد:
ف ��إنّ ل��كل �أم��ة م��ن ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غريه��ا م��ن الأمم ،ول��كل ح�ض��ارة
رجاله��ا الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعمل واجلد واالجتهاد ،ولكل ح�ضارة �ش��واهدها ال�ش��اخمة
وعالئمه��ا القائم��ة ،وه��ي حتاك��ي الأجي��ال عل��ى ك��رور الأي��ام �أنّ هاهن��ا كان��ت �أمة.
ولك��ن لي���س ك ُّل م��ن ر�أى ح�ض��ارة �أم� ٍة َت َف ّك��ر يف حاله��ا ،واعت�بر ب�أخباره��ا و�أُف��ول جنمه��ا،
ومل يب��ق منه��ا �س��وى موا�ض��ع الأط�لال ،ت�صهره��ا �أ�ش��عة �شم���س النه��ار ،وتغزوه��ا الأمط��ار،
وتن��دب حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذته��ا �أوكار ًا لأع�شا�ش��ها ،وم��ؤى لفراخه��ا ،وك�أنّ قدره��ا قد
حتّم عليها �أن ال يلحظها �سوى فراخ هزيلة ،وزواحف دخيلة ،جتوب �شقوق جدران هياكل
احل�ض��ارة ،وه��ي ت��أز ب�أ�صواته��ا لتدعو الإن�س��ان �أنّ هاهن��ا كانت �أمة.
ولكنن��ا هن��ا يف ح�ض��ارة لي�س��ت كبقي��ة احل�ض��ارات ف�ش��موخها قائ��م يف الأذه��ان
وعالئمها حا�ضرة يف القلوب وهياكلها ت�ش ّد الأرواح لتهفو �إليها �أ�سرية لأمرها ومنقادة
لنهيها تغفو على املعنى هنا وترت�شف الداللة هناك وتنت�شي ال ِع ْبة هنالك ،ف�ض ًال عن
حريته��ا يف ن�س��ق التعب�ير وجمالي��ة املغ��زى وق��وام اجلملة� ،إننا يف ح�ض��ارة الكلمة ،كلمة
�أمري امل�ؤمنني الإمام علي بن �أ بي طالب (عليه ال�صالة وال�سالم) تلك احل�ضارة التي
عج��زت ع��ن حموه��ا الأن��داد م��ن الأع��راب والأعاج��م فتك�س��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا
املع��اول ،وتقهق��رت ب�س��احات معارفها الفطاحل ،وي�أ�س��ت عن بل��وغ مغزاها الأعاظم.
لأنه��ا ح�ض��ارة الكلم��ة ..كلم��ة �أمري امل�ؤمن�ين الإمام علي (عليه ال�س�لام) الذي

مل يزل �صدى دعوته مردد ًا «�أن هاهنا علم ًا جم ًا لو �أَ�صبت له من حملة».
وم��ن هن��ا :ا ّتخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغ��ة منهجه��ا يف النهو���ض به��ذا ال�تراث
م َّك َمة
املع��ريف ال��ذي اكتن��زه كتاب نهج البالغة فقامت بت�أ�سي���س جملة علمية ف�صلية ُ َ
ُم ْع َت َمدة لأغرا�ض الرتقية العلمية يف املجال الأكادميي ،تهدف �إىل ا�ستنها�ض الأقالم
العلمية والفكرية للإرت�شاف من معني علوم الإمام علي بن �أبي طالب (عليه ال�سالم)
وكتاب نهج البالغة الذي يعد بوابة يلج منها �أهل الفكر والبحث �إىل ح�ضارة الكلمة،
كلم��ة اهلل ور�س��وله (�ص ّل��ى اهلل علي��ه و�آل��ه و�س��لم) وقر�آن��ه الناط��ق عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب
(عليه ال�سالم).
لذا:
تدع��و �أُ�س��رة (جمل��ة املب�ين) املفكري��ن والباحث�ين يف اجلامع��ات واحل��وزات العلمي��ة �إىل
الكتابة فيها والإ�سهام يف رفدها بالأبحاث العلمية والدرا�سات املع ّمقة؛ ليدلوا َبدل ِوهم يف
ريا�ض معني ح�ضارة الكلمة الفيا�ضة فتنت�شي الأرواح ،وتقر العيون ،وت�أن�س النفو�س ،وهي
جت��وب ب�ين �أروقة علومها العديدة ،وحقول معارفها اجلمة.
وال �س��يما �أنّ (املب�ين) ُتع� ّد �أ َّول جمل��ة علمي� ٍة حمكم ٍة يف العا ِمل اال�س�لامي خمت�ص ٍة بعلوم
نهج البالغة ،و�سرية الإمام علي (عليه ال�سالم) وفكره.
كتاب ِ
�س��ائلني اهلل تع��اىل التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�ص��رح املع��ريف ،ون�س ��أله بلطف��ه
و�س��ابق رحمت��ه ،وخ�ير نعم��ه و�أمته��ا حممد و�آله �أن يدمي علينا ف�ضله وف�ضل ر�س��وله الكرمي
وه��و القائ��ل وقول��ه حق ووع��ده �صدق:
اهلل َ�س � ُي�ؤْ ِتي َنا ُ
اهلل َو َر ُ�س��و ُل ُه َو َقا ُل��وا َح ْ�س � ُب َنا ُ
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ـن َأيب
والســام عــى َخــر اخللـ ِـق َأمجعـ َ
رب العاملـ َ
ـن َّ
احلمــد هلل ِّ
والصــاة َّ
ـن الطاهري َن.
حممـ ٍـد وعــى آلـ ِـه الطيبـ َ
القاسـ ِم َّ

أ َّما بعدُ :
ـامية عــى اختـ ِ
فيحتـ ُّـل علــم الفقـ ِـه مكانـ ًة مرموقـ ًة يف املكتبـ ِـة اإلسـ ِ
ـاف
ُ
ِ
ِ
أكثرهــا شــموالً
معارفهــا ،وتنــو ِع علومهــا ،ح َّتــى أصبــح مــن دون منــاز ٍع ُ
واهتامم ـ ًا ورشافــة؛ بوصفـ ِـه مرتبط ـ ًا ارتباط ـ ًا وثيق ـ ًا بالرشيعـ ِـة التــي جــاء

هبــا رسـ ُ
ـول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).

ـادات لفهــم النصــوص ،واســتكناه
وعــى رحــاه دارت اآلرا ُء واالجتهـ ُ
ٍ
ِ
ـي
مقاصدهــا ،عســى أن يصـ َـل صاحـ ُ
ـب الفهـ ِم إىل مطابقــة احلكـ ِم الواقعـ ِّ
ـارع املقــدَّ ُس.
الــذي أرا َد ُه الشـ ُ

فبهــذا الفهــم للنصــوص امتــاز الفقهــا ُء فيــا بينهــم وســعدوا بــه ،ونالوا
القربـ َة مــن اهلل تعــاىل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه).

الرشيــف ملالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه) اكتنــز مــن
ُ
والعهــدُ
علــم الفقــه ،كثــر ًا مــن األحــكام والترشيعــات ،التــي شــملت الدولــ َة
ِ
ومفاص َلهــا واملواطــ َن وشــؤو َن ُه ،فضــ ً
العالقــة فيــا بين َُهــا .ومــا
ا عــن
وســنن رشعي ٍ
ٍ
ــة.
يرتتَّــب عليهــا مــن أحــكا ٍم
َّ
ومن هنا:

ِ
ِ
ارتــأت أرس ُة حتريـ ِـر جملـ ِـة املبـ ِ
ـص مل َّفهــا
ـن العلم َّيــة ا ُمل َحكَّمــة ،أن ختصـ َ
املقاربــات الفقهي ِ
ِ
ــة ،التــي بحثهــا مجلــ ٌة مــن
هلــذا العــدد حــول تلــك
َّ
ـون باكــور َة أعـ ٍ
ـال ،ونافــذ ًة علميـ ًة عــى هــذا احلقـ ِ
الباحثــن؛ لتكـ َ
ـريف
ـل املعـ ّ
نتاج ِ
ِ
بكثــرة ِ
ِ
ــه ،ودراســاتِ ِه،
اخلصــب ،الــذي َز َّيــ َن املكتبــ َة اإلســامي َة
وأبحاثِ ِ
ــه.
لذا:

ُع ِ
امللــف باملقاربــات الفقه َّيــة جتنبــ ًا مــن اخلــوض يف ٍ
ــي
نــو َن
ُّ
بحــر ُل ٍّ
ـاطني الفقـ ِـه والدِّ رايـ ِـة .آملــن أن ينـ َ
ـال
أحا َطـ ْ
ـت بِـ ِـه مالئك ـ ٌة غــاظ و َأسـ ُ
ِ
ـف مــن مقاصــد
ـوي الرشيـ ُ
اهتام َمهــم ورعايت َُهــم؛ ملــا َز َخـ َـر بِــه العهــدُ العلـ ُّ
رشعيـ ٍـة وعنوانـ ٍ
ـات فقه َّيـ ٍـة.
ِ
ِ
ِ
ُ
الرشيف.
الكتاب
خدمة هذا
للعاملني يف
التوفيق
فنسأل اهللَ
َ
َ
العاملني
رب
َ
واحلمدُ هللِ ِّ

َرئ ُ
التحرير
يس
ِ
ِ
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الشعــي يف
الفقــه هــو الفهــم الدّ قيــق والعميــق للنصــوص بــا يم ِّكــن مــن اســتنباط املقصــد ّ
أســمى أبعــاده و معانيــه.
اخلاصــة والعا ّمــة،
انتشــارا يف مكتباتنــا
والفقــه يف حضارتنــا اإلســامية هــو أوســع الكتــب
ّ
ً
والســنة يف منهجيــة اســتنباط األحــكام عــى أســاس
بعــد كتــاب اهلل؛ أل ّنــه اجلامــع بــن الكتــاب ّ
التقعيــد الفقهــي هلــا ،وجعلهــا قابلــة للتطبيــق بـ ّ
ـكل واقعيــة واعتــدال ،بعيــدً ا عــن شــطط أو
ـموا عــن ابتــذال أو إســفاف املنحرفــن.
غل ـوّ املتشــدّ دين ،وسـ ً
مكوناتــه
مــا أحــوج العقــل املســلم -اليــوم -وهــو املدعــو إىل مواكبــة العقــل اإلنســاين بجميــع ّ
ليتحصــن بــاألدوات املعرفيــة اإلنســانية املطلوبــة ،فيغــدو فا ًحتــا للعقــول والقلــوب،
ـزود
ّ
أن يتـ ّ
ِ
ـرا بفكــر إنســاين -واقعــيُ ،يسـ ِـهم يف بنــاء حضــارة إنســانية بطبعهــا االنفتــاح يف اعتــدال،
ومبـ ً
وتــوازن وتســامح مــع تأصيــل هــذا االنفتــاح .ومــن هــذا املنطلــق ال يســعنا إال أن نخطــو
خطــوات ايب احلســن عــي بــن َأيب طالــب (عليــه الســام) يف تطبيــق رشع اهلل وســنة نبيــه
الكريــم حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم).
ِ
ِ
وتقعيــد القواعــد العمليــة لبنــاء جمتمــع إِســامي إنســاين متــوازن يكفــل إقامــة دولــة اســامية يف
العــدل الربــاين مــن خــال عهــده (عليــه الســام) إىل واليــه يف مــر مالــك االشــر.
ويف هــذا البحــث ان شــاء اهلل نســلط الضــوء عــى عهــد امــر املؤمنــن (عليــه الســام) ملالــك
االشــر ثــم نعـ ّـرف بشــخصية املحــارب والــوايل مالــك االشــر ومــن ثــم نبــن اهــم القواعــد
الفقهيــة املســتنبطة غــر املــرح هبــا مــن عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل واليــه التــي
يوصيــه باتباعهــا وتطبيقهــا مــع الرعيــة إلقامــة حــدود اهلل وأمــره بجبايــة خراجهــا وجهــاد
26
عدوهــا واســتصالح َأهلهــا وإِعــار بالدها...فقــد بــن كيفيــة بنــاء اقتصاديــات الدولــة َأوالً ثــم
الدفــاع عنهــا ومحايتهــا مــن خــال اســتصالح الرعيــة وبنــاء َأفــراد صاحلــن مؤمنــن بدينهــم
مدافعــن عــن وطنهــم مــن خــال عدالــة احلكــم وإعــار االرض.

 �إميان كاظم مزعل العبودي. م/ هناء حممد ح�سني التميمي. د.م.�أ......................................

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

Abstract

27

Theology is deeply understanding for texts which can be a derivation
judiciary purpose in meaning and impacting.
In our Islamic society the theology is the most spreading book in the public
library, after the Holy Quran, because it is collecting between Holy Quran
and Al-Sunnah in the approach of inference rule and make it acceptable for
practicing in realism and moderation out off the exceeding and exaggeration
of extremist people and raising out the absurdness of deviated persons.
Today, the Muslim's thought is the sound to modernize the human mind
in all it’s components to be equipped with the necessary human knowledge
tools and it became a source to mind and hearts, tiding intellectual human to
contribute in the building of human civilization which is open-mindedness in
their 's thought. And from this point, we will follow the thoughts and concepts
of Imam Ali Bin Abi Talib (peace be upon him) in fulfilled God's law and the
manner of his prophet Mohammed (peace be upon him and his pure family).

القواعد الفقهية غري امل�صرح بها يف عهد الإمام علي (� )jإِىل واليه مالك الأَ�شرت (.............)0

املقدمة

املأثــور مــن تراثنــا االســامي (الفقــه

االنســان يولــد يف املجتمــع وال يعيــش االســامي وأحكامــه وقواعــده).

إال فيه.وهــذا العيــش املشــرك تنشــأ والقواعــد الفقهيــه التــي هي حمــور بحثنا،

عنــه عالقــات ومعامــات بــن االفــراد تســاعد الفقيــه والراعــي عــى فهــم مناهج

وإن الفــرد ال يمكــن أن يتمتــع بحريــة الفتــوى وتطلعــه عــى حقائــق الفقــه
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مطلقــة ،ألنــه يتعــارض مــع حريــات ومآخــذه( ،)2ومتكنــه مــن ختريــج الفــروع

اآلخريــن ويــؤدي إىل خصــام مســتمر بطريقــة ســليمة ،واســتنباط احللــول
ال يو ّلــد إال فنــاء املجتمــع ...هلــذا كان للوقائــع املتجــددة ،قــال الســيوطي
البــد مــن قواعــد حتــد مــن هــذه احلريــات (ت911هـــ) :إن فــن األشــباه والنظائــر

املطلقــة وتنظــم العالقــات ليعيــش افــراد فــن عظيــم ،بــه يطلــع عــى حقائــق الفقــه،

املجتمــع بأمــان واســتقرار.
فجــاءت

الرشيعــة

ومداركــه ومآخــذه ،وارساره ،ويتمهــر

االســامية يف فهمــه ،واســتحضاره ،ويقتــدر عــى

بأحكامهــا وقواعدهــا منظمــة جلميــع االحلــاق والتخريــج ،ومعرفــة احــكام
احلريــات والعالقــات ،ســواء كانــت املســائل التــي ليســت بمســطورة،

هــذه العالقــات بــن الفــرد وربــه أم بــن واحلــوادث والوقائــع التــي ال ينقــي
الفــرد والفــرد ،أم بــن الفــرد واجلامعــة َأم عــى مــر الزمــان(.)3
ومــن هــذا املنطلــق ال يســعنا إال أن

 28بــن اجلامعــة واجلامعــة فهــي بحــق ديــن
ودولــة( .)1هــذه االحــكام والقواعــد نخطــو خطــوات أيب احلســن عــي بــن ايب
فيهــا الصــاح واالصــاح للمجتمعــات طالــب (عليــه الســام) يف تطبيــق رشع

االنســانية اذا طبقــت بشــكلها الصحيــح اهلل وســنة نبيــه الكريــم حممــد (صــى
مــن مصادرهــا االهليــة أوالً ،ثــم مــن اهلل عليــه وآلــه وســلم) (ألهنــا جتســيدٌ
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ومتثيــل للحقيقــة املحمديــة ،فهــو وزيــره االشــر وهــذا يف املبحــث االول الــذي
ونفســه املقدســة وخلفيتــه ،وبلــغ مــن تقدمــت بــه الباحثــة م.ايــان كاظــم

متثيــل اصلــه القمــة وهــو أ ّمــة مســتقلة مزعــل ويف املبحــث الثــاين ..ب ّينــا بعــض
ليــس لــه يف األمــة مثيــل وال هلــم فوقــه القواعــد الفقهيــة غــر املــرح هبــا يف
بعــد بنيهــا دليــل ،فــكان لــه االختصاص عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) اىل

األتــم بالرســول االعظــم ولــه القيــادة واليــه التــي يوصيــه باتباعهــا وتطبيقهــا
والسياســة العليــا يف احلكومــة العادلــة مــع الرعيــة إلقامــة حــدود اهلل ،فأمــره:

مصالــح العبــاد واقامــة اســس العــدل وعدالتــه مــع افــراد املجتمــع دون

اي سياســة الدولــة( .)4وتقعيــد القواعــد متايــز .ومــن ثــم امــره بجبايــة خراجهــا،

العمليــة لبنــاء جمتمــع اســامي انســاين وجهــاد عدوهــا ،واســتصالح اهلهــا،
متــوازن يكفــل اقامــة دولــة اســامية ،وإعــار بالدهــا ...مبينــا هبــذا العهــد
نــدرك ذلــك مــن القواعــد الفقهيــة غــر كيفيــة بنــاء اقتصاديــات الدولــة والدفاع

املــرح هبــا يف عهــده عليــه الســام اىل عنهــا ومحايتهــا ،بإجيــاد افــراد صاحلــن
واليــه يف مــر مالــك االشــر.

ويف هــذا البحــث ان شــاء اهلل نســلط

الضــوء عــى بعــض اضــاءات حيــاة
واعــال اخلليفــة الراشــدي الرابــع
ومستشــار الدولــة االســامية االول يف

السياســة والتنظيــم االداري .ونعــرف

بشــخصية املحــارب والــوايل مالــك

مؤمنــن بدينهــم مدافعــن عــن وطنهــم.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بمآهلــا بمحــض احلقيقــة يف حتصيــل اوال بحســن اخللــق والتواضــع،

الفصل االول:

حياة اإلمام وحياة واليه

املبحث االول :حياة اإلمام عيل (عليه
السالم)

حياته661 -600( :م)

عــي بــن ايب طالــب ،ابــن عــم رســول

29

القواعد الفقهية غري امل�صرح بها يف عهد الإمام علي (� )jإِىل واليه مالك الأَ�شرت (.............)0

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ولــد لتــويل اخلالفــة.

ســنة  600بعــد امليــاد بمكــة يف قبلــة

وهــو اول هاشــمي ولــد مــن

االســام ،يف اول بيــت وضــع للنــاس هاشــميني ،وبعــد ثالثــة ايــام مــن
ببكــة مبــارك ًا وهــدى للعاملــن ،فكانــت والدتــه فتــح عينيــه يف وجــه رســول اهلل
والدتــه مــن اكــر اآليــات احلاكيــة (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ليقتبــس

ملكانتــه العظيمــة مــن رب البيــت ،مــن انــوار قدســه بــادئ بــدء ،فيقــول
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حيــث انشــق جــدار البيــت حينــا ظهــر الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

قمــره اىل الوجــود ،فــكان مولــده (عليــه آنــذاك« :خصنــي بالنظــر وخصصتــه
الســام) يف بيــت اهلل ترشيف ـ ًا خــص بــه بالعلــم»( .)6فتعلــم منــه عبــادة اهلل
مل يســبقه اىل ذلــك ســابق.

الواحــد ،قبــل ان يعلم بوجــود االصنام،

يــروى ان« :فاطمــة بنــت اســد بــن فكانــت والدتــه وتربيتــه مســلام ،بكلتــا

هاشــم تشــتكي املخــاض و ابــو طالــب الوالدتــن ،فوالدتــه اجلســمية كانــت يف
زوجهــا حائــر قلــق ال يــدري مــاذا قبلــة االســام بدالتــه النبــي (صــى اهلل

يصنــع ،فــاذا برســول اهلل يصادفــه ،عليــه وآلــه وســلم) ،ووالدتــه العقليــة

قائــا :يــا عــم مــا شــأنك! فأخــره ،والروحيــة يف حجــر اهلــدى وهــو جــو
فأخــذ الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه الوحــي والرمحــة.

كفلــه النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه

 30وســلم) بيــده فجــأة اليهــا فذهــب هبــا اىل
الكعبــة املكرمــة فأجلســها فيهــا ،قائــا :وســلم) قبــل أن يوحــى إليــه ،حينــا
اجلــي عــى بركــة اهلل ،فطلقــت طلقــة اصابــت قريــش صدمــة شــديدة وكان

طيبــة ،فولــدت غالمــا طيبــا»( ...)5ابــو طالــب ذا عيــال كثــرة ،فأخــذه

فكانــت والدتــه متثــل القاعــدة االوىل الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)،
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قبــل ان يبلــغ الرابعــة مــن ســنه فضمــه االعظــم.
اىل نفســه املقدســة ،ويف هــذه احلقبــة

ولقــد آخــى الرســول (صــى اهلل

تلقــى بــذور االخــاق الفاضلــة ،عليــه وآلــه وســلم) بينــه وبــن نفســه

فرتعــرع يف كنــف رمحتــه حتــى بعثــه اهلل املقدســة مرتــن؛ مــرة يف مكــة املكرمــة

نبيــا ،فاكتملــت تربيتــه عنــده بصبغــة قبــل اهلجــرة ،ويف املدينــة املنــورة
النبــوة والوحــي(.)7

بخمســة اشــهر بعــد اهلجــرة ،فآخــى بــن

وآلــه) يســتهدف مــن ذلــك أمريــن:

واالنصــار ،وقــال لعــي (عليــه الســام)

ا قتصا د يــا .

واآلخــرة »( ،)9فــكان التآخــي بينــه وبــن

لقــد كان الرســول (صــى اهلل عليــه املهاجريــن ،ثــم آخــى بــن املهاجريــن

( )2ويضــع عــن نفســه وزر الرســالة نفســه املقدســة (عليــه الســام) روحيــا

بنرصتــه ومعونتــه ،تنارصا مــن اجلانبني ،كمثــل والتــه روحيــا ،فكانــت حقيقــة

وليــس حيــق ذلــك إال فيمــن يربيــه هــذه االخــوة هــي املامثلــة واملــؤازرة

كــا جيــب ،ليســتلهمه (صــى اهلل عليــه حيــث االخ يامثــل اخــاه وهــو عونــه
وآلــه وســلم) كــي يــؤازره وينــره يف وضاهــره وظهــره ،فأصبحــت االخــوة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )1خيفــف عــن كاهــل عمــه يف كل منهــا« :انــت اخــي يف الدنيــا

الظــروف الصعبــة مــن حياتــه النــرة( .)8القاعــدة الثانيــة لتــويل اخلالفــة.

كان (عليــه الصــاة والســام) ينيمــه يف

فراشــه يف طفولتــه لكــي ينــام وحــده يف

املبحث الثاين :خالفة اإلمام عيل (عليه
السالم) انموذج ًا للسياسة املحمدية

بعــد وفــاه عثــان بــن عفــان ســنة

فراشــه يف رجولتــه وبطولتــه ،ذودا عنــه
وصيانــ ًة لنفســه القديســة ،اذ ضحــى  35هـــ متــت البيعــة لإلمــام عــي بــن
بنفســه املقدســة حفاظــ ًا عــى الرســول ايب طالــب (عليــه الســام) ،بأغلبيــة
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الصحابــة مــن املهاجريــن واالنصــار ،مــا يســمى بموقعــة اجلمــل التــي ال
يف اواخــر ذي احلجــة عــام  35هـــ .ينفــك املســلمون يســتذكروهنا بــاآلالم
اســتقبل اإلمــام عــي (عليــه الســام) واحلــرة.
خالفتــه عــام  36هـــ ،ولقــد ابقــى ابــا

وقــد كان رأي اإلمــام عــي (عليــه

موســى االشــعري واليــا عــى الكوفــة الســام) تأجيــل القصــاص مــن القتلــة
الرصار الكوفيــن عــى بقائــه .و فيــا حتــى هتــدأ االمــور وينظــر بينهــم يف
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بعــد اختــذ طلحــة والزبــر وعائشــة االمــر ،وعــى الرغــم مــن ذلــك خــرج
القــرار بالثــأر لــدم عثــان ،و هــذا طلحــة والزبــر و عائشــة عــى اإلمــام

القــرار مل يكــن موفقــا وإن كان الظاهــر عــي (عليــه الســام) وتوجهــوا إىل
منــه االصــاح( .)10لكــن الطريقــة التــي البــرة .لــذا قــرر اإلمــام عــي (عليــه

اختــذت بعيــدة عــن الصــواب ،فليــس الســام) التوجــه اىل البــرة ،ملواجهــة

مــن احلكمــة أن يعالــج االمــر بتكويــن االمــر الــذي مل يكــن يف احلســبان حتــى
جيــش غــر جيــش أمــر املؤمنــن وصــل ذي قــار ،و بعــث ولــده حممــد
املبايــع مــن االمــة ،الــذي اصبــح منوطــا ابــن احلنفيــة وربيبــه حممــد بــن ايب

بــه اقامــة احلــدود .ومل يكــن التوجــه اىل بكــر (رضــوان اهلل عليهــا) اىل الكوفــة
البــرة هــو الطريــق الصحيــح لوضــع الســتنهاض النــاس للنــرة فوجــدوا

 32االمــور يف نصاهبــا ،وإنــا اىل املدينــة ابــا موســى االشــعري خيــذل النــاس
حيــث امــر املؤمنــن ،وكان اشــد مــا عــن نــرة امــر املؤمنــن( .)11وعــى
يكــون يف هــذا الظــرف اىل مــن يشــد الرغــم مــن ذلــك وافــاه نحــو اثنــي عرش
أزره و يســاعده يف مجــع كلمــة االمــة ،ألفــا مــن انصــاره ،وبعــد موقعــة اجلمــل

وألهنــم لــو فعلــوا ذلــك ملــا وقــع توجــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل
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الكوفــة ،واختذهــا عاصمــة جديــدة

()12

للدولــة العربيــة االســامية.

( )5هتديــد األمويــن بقيــادة معاويــة

بــن ايب ســفيان الــذي اختــذ الشــام مقــرا

وكان ســبب اختيــاره يعــود اىل عــدة لــه ،لزعزعــة امــن دولــة امــر املؤمنــن

أســباب:

(عليــه الســام) ،واســتغالهلم للظــرف

( )1موقــع الكوفــة اجلغــرايف ،فهــي الســيايس الصعــب الــذي متــر بــه الدولــة

تقــع وســط الدولــة االســامية حيــث بعــد موقعــة اجلمــل(.)13

( )2كان يســكنها اغلبيــة الشــيعة امــن الدولــة للخطــر الشــديد ،لــذا

(مــن قبائــل مذحــج و ربيعــة و مهــذان) وجــوده (عليــه الســام) بالقــرب مــن
فهــم مل يشــكلوا يف عهــد امــر املؤمنــن الشــام حيجــم دور معاويــة ويمكنــه

عــي (عليــه الســام) ،ســوى ســبع مــن االرساع يف القضــاء عليــه ،ولقــد
ســكان الكوفــة.

كان قتــال اإلمــام عــي (عليــه الســام)

( )3تتمتــع بكفــاءة قتاليــة عاليــة ملعاويــة لعصيانــه اوامــره بعزلــه مــن

وقــدرات عســكرية ،ألهنــا كانــت مقــرا الشــام واعتصامــه هبــا ،وهــو يعلــم ان

للجنــد الــذي اخــذ عــى عاتقــه عمليات امــر املؤمنــن (عليــه الســام) ال يــدان
الفتــح االســامي باجتــاه الــرق.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

فــاذا َب ُعــدَ امــر املؤمنــن (عليــه
تســهل عمليــة االتصــال بأطــراف
الســام) عــن مركــز نفوذهــم يتعــرض
الدولــة.

يف دينــه ،وهــذا يعنــي انــه لــن يتوانــى 33

( )4لدهيــا امكانيــات اقتصاديــة يف القضــاء عليــه ،عــى الرغــم مــن ان

بســبب خصوبــة ارضهــا ووفــرة امليــاه اولويــات امــر املؤمنــن (عليه الســام)
فيهــا بســبب مــرور هنــر الفــرات يف حقــن دمــاء املســلمني والتحــرز عــن
اراضيهــا فكانت تســمى ارض الســواد .ســفكها مــا امكــن ذلــك .لــذا كان قــرار

القواعد الفقهية غري امل�صرح بها يف عهد الإمام علي (� )jإِىل واليه مالك الأَ�شرت (.............)0

انتقالــه (عليــه الســام) اىل الكوفــة امــرا التــي يتمتعــون هبــا لــذا اوجــد ذلــك
مدروســا مــن قبلــه (عليــه الســام) ،معارضــة حلكمــه (عليــه الســام)،

ومــن قبــل اصحابــه (.)14()4

وكان مــن املترضريــن مــن عدلــه (عليــه

امــا اهــل الكوفــة فنــرى اهنــم مل الســام) ،الزعامــات القبليــة ذات

يعيشــوا وضعــا مســتمرا مــع الــوالة ،النزعــة الشــخصية القويــة(.)16
فعــى مــدى عرشيــن ســنة مــن تأســيس

فضــا عــن ذلــك كانــت بطــون
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واليــة الكوفــة اعتــاد ســكاهنا عــى نقــد قريــش كارهــة ألمــر املؤمنــن (عليــه

والهتــم ،بســبب تعرضهــم لسياســة الســام)( ،إال مــن خشــع منهــم وكان

التمييــز العنــري والسياســة املاليــة مؤمنــا) ..ألنــه قتــل ابطاهلــم وخلــف

اخلاطئــة التــي كان يتبعهــا والة هامات شــخصياهتم وأســقى رؤوســهم

الكوفــة( .)15فــكان ألهــل الكوفــة كاس املنــون يف غــزوات الرســول (صىل
اجتاهــات سياســية خمتلفــة ولدهتــا اهلل عليــه وآلــه وســلم) فألجلــه كانــوا

السياســات الســابقة عــى عهــد امــر قــد عصبــوه بتلــك الدمــاء ويطلبونــه
املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب (عليــه ثأرهــم مــع مــا كانــوا حيملــون يف قلوهبم

الســام) ،فمنهــم مــن كان يكــن الــوالء مــن احلقــد والبغضــاء ومل يكونــوا قــد

لعمــر بــن اخلطــاب ويســر عــى هنجــه ،أســلموا إال بعــد فتــح مكــة مرغمــن

 34والبعــض اآلخــر يرتبــط بحكومــة عــى ذلــك وهــم كارهــون (ســوى
عمــر وعثــان بمصالــح خاصــة نشــأت العصبــة املهاجــرة) ،فكانــوا عــى
بســبب سياســة التمييــز التــي ألغاهــا الــدوام يرتقبــون الفــرص لالنتفــاض
امــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) عليــه واألخــذ بثأرهــم ،ومل جيــدوا

فكانــت الســبب يف فقداهنــم االمتيازات اىل ذلــك ســبيال ،فقــد تآمــروا عليــه
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فرفعــوه عــن مركــزه ومقامــه الرشعــي واســتتباب االمــن والنظــام وكان امامــه
وعندمــا بويــع باخلالفــة ســاروا يثــرون خصــم معــروف بالدهــاء وهــو معاويــة

الفتــن وحيدثــون اخلــاف ثــم تآلبــوا بــن ايب ســفيان ،الــذي كان يعلــم ان امري
فجــردوا الســيوف يف وجهــه ووجــوه املؤمنــن (عليــه الســام) لــن يرتكــه

ابنيــه الذيــن عصمهــم اهلل وأوجــب وشــأنه ،لــذا حــاول أن يشــغله (عليــه

مواالهتــم ومودهتــم وفــرض الرســول الســام) بالفتــن الداخليــة وإثــارة
حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) املشــاكل يف اطــراف الدولــة التــي مــا
لقــد وصفهــم اإلمــام عــي (عليــه إلربــاك الوضــع األمنــي ،لــذا كان

الســام) قائــا« :اللهــم إين اســتعينك (عليــه الســام) يدعــو النــاس لــإرساع

عــى قريــش ومــن أعاهنــم فإهنــم قــد للتوجــه اىل الشــام ،إال أهنم مل يســتجيبوا

قطعــوا رمحــي وأكفــأوا انائــي وأمجعــوا لدعوتــه (عليــه الســام) ،وكانــوا

عــى منازعتــي حقــا كنــت اوىل بــه يقابلونــه بالتــواين و التكاســل(.)19
مــن غــري ،وقالــوا :أال إن احلــق أن فضــا عــن ذلــك وجــود اخلــوارج يف

تأخــذه ومــن احلــق أن متنعــه فاصــر صفــوف جيــش اإلمــام (عليــه الســام)
مغمــورا متأســفا فأغضيــت عــى القــذى ثــم انشــقاقهم ،فــكان الــداء العيــاء
وجرعــت ريقــي عــى الشــجى وصربت

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

طاعتهــم واالنقيــاد هلــم(.)17

تــزال حتــت ســلطته (عليــه الســام)،

الــذي ظــل يعــاوده متخفيــا بعــد أن كان 35

مــن كظــم الغيــض عــى أمـ ّـر مــن العلقم ظاهــرا حتــى آل األمــر يف النهايــة إىل أن
وآمل للقلــب مــن حــز الشــفار»( .)18لقــد يلقــى ربــه شــهيدا يف مؤامــرة غــادرة

حالــت هــذه املواقــف دون اســتقرار دبرهــا لــه اخلــوارج فجــر التاســع عــر
اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف اخلالفــة مــن رمضــان ســنة اربعــن للهجــرة،

القواعد الفقهية غري امل�صرح بها يف عهد الإمام علي (� )jإِىل واليه مالك الأَ�شرت (.............)0

وغــادر الدنيــا يــوم احلــادي والعرشيــن

وقــد اســلم مالــك االشــر يف زمــن

مــن شــهر رمضــان( .)20فانطــوت تلــك الرســول االعظــم وحســن اســامه،

الصفحــة املرشقــة مــن االخــاص حتــى وصفــه باحلديــث الرشيــف:
والعبــادة والزهــد والتقــوى مــن دون (بأنــه:

مؤمن)(.)25وبعــد

وفــاة

أن يتمكــن (عليــه الســام) مــن حتقيــق املصطفــى (عليــه وعــى آلــه الســام)
مــا يصبــوا اليــه مــن قطــع دابــر الفســاد .مل يتخــل عــن أهــل البيــت (عليهــم
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وهبــذا تــم تفويــت اعظــم الفــرص عــى الســام) ودافــع عــن حقهــم بــراوة،
وهيــأت بذلــك االرضيــة اجليــدة
اهــل الكوفــة التــي أدت اىل حرمــان
ُ
األمــة وإىل اليــوم مــن بــركات حكــم إلنصــاف املظلومــن وســاع شــكواهم.
امــر املؤمنــن ومــن فــرص العــدل ومــن مجلــة ذلــك اعرتاضــه عــى جرائــم

والعلــم والتطــور(.)21

املبحث الثالث :نبذة عن حياة الوايل

الوليــد بــن عقبــة ،ممــا أدى اىل تنحيتــه
عــن واليــة الكوفــة .كــا اشــتكى مالــك

وبعــض الصحابــة اآلخريــن مــن ظلــم
مالك األشرت (رضوان اهلل عليه).
اســمه مالــك بــن احلــارث بــن ســعيد بــن العــاص ،وهــو ٍ
وال آخــر
عبــد يغــوث بــن مســلمة بــن ربيعــة للكوفــة ،لكــن عثــان كان ميــاالً بشــدة
ابــن خزيمــة بــن ســعد بــن مالــك بــن اىل قومــه وعشــرته ،ولذلــك فقــد بــادر

 36نخــع( ،)22ولقبــه :االشــر وكبــش إىل نفــي مالــك وعــدد مــن األجــاء
العــراق( ،)23ومل حتــدد لنــا املصــادر مثــل كميــل بــن زيــاد وصعصعــة بــن
تاريــخ مولــده بدقــة ،وإنــا دارت صوحــان وثابــت بــن قيــس اىل الشــام،
والدتــه بــن عامــي  ،25و 30قبــل ثــم ّملــا مل يســتطع معاويــة بــن أيب ســفيان
اهلجــرة ( . )24

إســكات صــوت مالــك الصــادح
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ِ
جل َمــل ،مــن خــال بنــاء
باحلقيقــة ،فقــد ُأبعــدَ هــؤالء األكارم خــال حــرب ا َ

بأمــر عثــان اىل محــص -التــي كان جيــش اإلمــام وجنــده ،وعــر املشــاركة

حيكمهــا عبــد الرمحــن بــن خالــد -ويف العســكرية الشــجاعة فيهــا .ويــروى

هنايــة املطــاف أثمــرت مســاعي مالــك إن مالــك األشــر محــل ثــاث مــرات
الشــجاعة يف خلــع ســعيد بــن العــاص عــى املحيطــن بِ َج َمـ ِ
ـل عائشــة يف أثنــاء
()26
جل َمــل ،وكان يقطــع يف ّ
كل مـ ّـرة
أيضــا بالقــوة عــن واليــة الكوفــة  .حــرب ا َ

وبعــد مقتــل اخلليفــة الثالــث قــام واحــدة مــن أرجــل ذلــك اجلمــل(.)28

مبايعــة مــواله امــر املؤمنــن عيل(عليــه لقــب بطــل صفــن الكبــر بعــد اإلمــام

الســام) ،ويــروى انــه كان اول عــي (عليــه الســام) نظــرا لشــجاعته
مســلم يصافــح يــد اإلمــام عــي (عليــه النــادرة وتضحياتــه يف تلــك احلــرب.

الســام)يف بيعتــه عــى اخلالفــة( .)27وقــد استشــهد الــوايل يف رجــب عــام

وعندمــا قامــت خالفــة اإلمــام 37هـــ (657م) ،ويقــال يف اخلامــس
عيل(عليــه الســام) كان مالــك مطيع ـ ًا والعــرون مــن ذي القعــدة عــام 38

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مالــك األشــر بدعــوة النــاس اىل

لقــد اســتحق مالــك وبجــدارة

إطاعــة تا ّمــة ومســ ّل ًام تســلي ًام حمضــ ًا للهجــرة( .)29أمــا فيــا يتع ّلــق بمحــل
ألوامره(عليــه الســام) ،كــا أدى دور ًا دفــن جثامنـــه الطاهــر ،فقد ذهــب بعض
ِ
رئيســي ًا وحيويــ ًا يف مجيــع األحــداث املؤرخــن إىل أنــه ُدف ـ َ
ن يف القلــزم ذاهتــا 37
والوقائــع األساســية واهلا ّمــة التــي بمــر ،ولكــن كثرييــن يعتقــدون أن
حصلــت يف أثنــاء خالفــة أمــر املؤمنــن جثامنــه ُحــل من القلــزم و ُدفِـ َن يف املدينة
(عليــه الســام) .فقــد كان ملالــك دور املنــورة ،حيــث يوجــد قــره املعــروف
كبــر يف انتصــار جيــش أمــر املؤمنــن واملشــهور اآلن .وســبب ذلــك هــو أن

القواعد الفقهية غري امل�صرح بها يف عهد الإمام علي (� )jإِىل واليه مالك الأَ�شرت (.............)0

مرافقيــه مل يدفـــنوه يف القلــزم خشــي ًة من

وقــد اتفــق املســلمون عــى ان اهلل

أن يأمــر معاويــة -لشــدّ ة معاداتــه لــه -تعــاىل هــو احلاكــم وحــده وهــو مصــدر
بنبــش قــره وإهانــة جثامنــه الطاهــر( .)30جلميــع األحــكام .لقولــه تعــاىل ﴿إن
الفصل الثاين :القواعد الفقهية غري
املرصح هبا

احلكــم إال هلل﴾( .)32وقولــه تعــاىل ﴿
ومــا كان ملؤمــن وال مؤمنــة اذا قــى اهلل

املبحث االول :تعريف مفردات البحث ورســوله امــرا أن يكــون هلــم اخلــرة مــن
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تســتدعي طبيعــة البحــث أن نعــرج أمرهــم﴾(.)33

عــى تعريــف بعــض املصطلحــات

إال أن احلاكــم عنــد الفقهــاء هــو

التــي نــرى عالقتهــا باملوضــوع .وهــي القــايض او فيــا معنــاه :هــو الــذات

كاآليت:

(اوال) احلاكم.

نصــب وعـ ّـن مــن قبــل الســلطان
الــذي ّ
ألجــل فصــل وحســم الدعــوى

وهــو يف اللغــة :احلــاء والــكاف واملخاصمــة الواقعــة بــن النــاس توفيقــا

وامليــم ،أصــل واحــد وهــو املنــع ،ألحكامهــا املرشوعــة

()34

وأول ذلــك احلــكام ،وهــو املنــع مــن (ثانيا) املحكوم.

الظلــم ،وســميت حكمــة الدابــة ألهنــا

واحلاكــم.

وهــو :املكلــف ..املســلم ،العاقــل،

متنعهــا ...وأحكمتــه :إذا أخــذت عــى البالغ(.انســان كامــل األهليــة عنــد

 38يديــه ،ويــدل يف اللغــة العربيــة عــى الفقهــاء) (.)35
ومل يكــن تأســيس العالقــة
منــع وقــوع الفســاد يف امــر مــن االمــور،
وإصالحــه ،حتــى حيقــق اعــى درجــات بــن احلاكــم واملحكــوم يف الفكــر
الكــال وذلــك اعتــادا عــى الفقــه اإلســامي ناشــئ ًا مــن فــراغ أو صــادرا
والعلــم واحلكمــة)(.)31

مــن بنيــات أفــكار العلــاء ،أو مــن
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حمــض االجتهــاد ،بــل جــاءت بذلــك بــه يف جربوتــه .فــإن اهلل يــذل كل جبــار،

الرشيعــة االســامية التــي نزلــت عــى وهيــن كل خمتــال ..واذا احــدث لــك مــا
حممد(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مــن انــت فيــه مــن ســلطانك أهبــة او خميلــة،
خــال القــرآن الكريــم والســنة النبويــة فانظــر اىل عظــم ملــك اهلل فوقــك،

الرشيفــة ،بــل إن النصــوص املتعلقــة وقدرتــه منــك عــى مــا ال تقــدر عليــه

باملوضــوع كثــرة جــدا يصعــب عــى مــن نفســك ،فــإن ذلــك ُيطامــن اليــك
املتتبــع حرصهــا .فهــي عالقــة تقــوم مــن طموحــك ،ويكــف عنــك مــن
واملحكــوم ،ألن ك ً
ال منهــا عــرف مالــه مــن عقلــك».

مــن حقــوق ،ومــا عليــه مــن واجبــات.

وعليــه يمكــن أن نســتنتج أن هنــاك

وكل منهــا يشــعر أن الطــرف اآلخــر قواعــد وضعتهــا الرشيعــة االســامية
أهــل لالحــرام والتقديــر ،ألنه يشــاركه بــن احلاكــم واملحكــوم ،وهــي:
يف املســؤولية ،ويقــوم بجــزء منــه ،وال

( )1التــزام العبوديــة هلل ،وهــي جــزء

يتأتــى ذلــك األمــر إال بالتواضــع ،كــا مــن العبــادة.
﴿و ْ
َاحـ َ
( )2املســاواة العامــة بينهــا يف القيمة
ـك
اخ ِفـ ْ
ـض َجن َ
قــال احلــق تعــاىل َ
َلِ ِ
ــن ا َّت َب َع َ
ــك ِمــ َن ا ُمل ْؤ ِمنِــن ﴾( ،)36ويف االنســانية ،ويف التكاليــف الرشعيــة
احلديــث النبــوي« :وأن اهلل أوحــى إيل

واملســؤولية واجلــزاء والقضــاء .عالقــة 39

أن تواضعــوا ،حتــى ال يبغــي أحــد عــى قائمــة عــى االحــرام املتبــادل بــن
أحــد ،وال يفخــر أحــد عــى أحــد»( .)37احلاكــم واملحكــوم .

وقــال اإلمــام عــي (عليــه الســام):

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عــى االحــرام املتبــادل بــن احلاكــم غربــك ،يفيــئ اليــك بــا عــزب عنــك

( )3القيــم اخللقيــة العامــة ،كالعــدل

«إيــاك ومســاماة اهلل يف عظمته ،والتشــبه والنصــح او النصيحــة ،والرفــق

القواعد الفقهية غري امل�صرح بها يف عهد الإمام علي (� )jإِىل واليه مالك الأَ�شرت (.............)0

واللطــف .فــا خيانــة وال غــدر.

عــى أهنــا :قضيــة كليــة منطبقــة عــى

( )4املبــادئ الدســتوري التــي مجيــع جزيئاهتــا( .)40أو أهنــا :احــكام

ينهــض هبــا احلكــم :ومنهــا البيعــة ،كليــة تنــدرج حتــت كل منهــا جمموعــة
والشــورى ،والطاعــة ،واملســؤولية .مــن املســائل الرشعيــة املتشــاهبة مــن

(ثالثا) القواعد الفقهية:

ابــواب شــتى ،وهــي القواعــد الكليــة

القواعــد يف اللغــة ،هــي مجــع قاعــدة ،مــن الفقــه االســامي (.)41
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وهــي مــن اجلــذر الثالثــي (قعــد)

وبــا أهنــا حكــم رشعــي فتتطلــب

أي اســتقر وثبــت يف مكانــه ،وتعنــي :الدليــل ،امــا الفقــه الذي يســتمد أصوله
األول
االســتقرار والثبــات ،وقــد أطلقــت مــن الكتــاب الــذي هــو املصــدر ّ
ّ
لــكل معرفــة ،نجــده يعنــي يف داللتــه
العــرب عــى شــهر مــن عــدة الشــهور:

شــهر ذي القعــدة ،ســمي بذلــك اللغويــة :العلــم بالــيء وإدراكــه،
ل ُق ُعودهــم يف رحاهلــم عــن الغــزو وحســن الفهــم( ،)42كــا تشــر إىل
واملــرة وطلــب الــكأل ،وتعنــي ايضــا

ذلــك أكثــر مــن آيــة ،ومنهــا عــى ســبيل
املثــال قولــه تعــاىل ﴿ َفـ َـا ِلَـ ُـؤالء ا ْل َقـ ْـو ِم
ون َي ْف َق ُه َ
الَ َيــكَا ُد َ
ــون َح ِدي ًثــا﴾(.)43
ــر ِمــ ْن ك ُِّل
أو قولــه تعــاىل ﴿ف َل ْ
ــوال َن َف َ
ِ ٍ ِ
ــم َط ِائ َفــ ٌة لِ َي َت َف َّق ُهــوا ِف الدِّ ِ
يــن
ف ْر َقــة من ُْه ْ
ِ ِ
ــم
ــم إِ َذا َر َج ُعــوا إِ َل ْي ِه ْ
َول ُينْــذ ُروا َق ْو َم ُه ْ

األســاس ،فقــد جــاء يف لســان العــرب
صــل األُس ،وال َق ِ
ِ
القاعــدَ ةَ :أ ُ
واعــدُ :
ِّ
ِ
ساســه(،)38
اإلسـ ُ
ـاس ،وقواعــد البيــت إِ ُ
ــع
 40ومنهــا قــول اهلل
تعــاىل﴿:وإِ ْذ َي ْر َف ُ
َ
اعــدَ ِمـن ا ْلبيـ ِ
إِبر ِهيــم ا ْل َقو ِ
ـت َوإِ ْسـ َٰـم ِع ُيل
َ َْ
ْ َٰ ُ َ
ِ
َر َّبنَــا َت َق َّب ْ
يـ َـذ ُر َ
ــل ِمنَّــآ إِن َ
ون﴾( .)44كــا نجــد أكثــر
َّــك َأ َ
الســم ُ
ـم َ ْ
يع َل َع َّل ُهـ ْ
نــت َّ
ِ
مــن حديــث نبــوي رشيــف يميــل إىل
يــم ﴾ (.)39
ا ْل َعل ُ
وأمــا اصطالحــا فقــد عرفهــا الفقهاء نفــس معنــى الفهــم ،كقولــه ( صـ ّـى اهلل
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عليــه وآلــه وســلم)« :مــن يــرد اهلل بــه املنـ ّـزل عــى احلكــم ،أي التطبيق الســليم
لألحــكام الرشعيــة وفقــا ملــا يصفــه
خــر ًا يفقــه يف الديــن»(.)45
فــاذا انتقلنــا إىل املعنــى االصطالحــي األصوليــون بمنــاط احلكــم .وتكتســب

ّ
يتجــى يف مجلــة مــن القواعــد الفقهيــة امهيتهــا مــن اســتمداد
للفقــه وجدنــاه

جتســدها جمموعــة مــن اغلبهــا مــن الكتــاب والســنة النبويــة
الــدالالت ّ
املرتادفــات ،ومــن هــذه التعريفــات ،وتعلقهــا بموضوعــات حياتيــة مهمــة.

تعريــف (اإلمــام البيضــاوي) للفقــه

وعليــه فالقاعــدة الفقهيــة تعنــي:

املكتســب مــن أ ِّدلتهــا التفصيليــة)( .)46مصــوغ صياغــة جتريديــة حمكمــة منطبــق

فمــن خــال هــذا التعريــف عــى جزيئاتــه عــى ســبيل االطــراد او
يمكــن اســتنباط ّ
أن التقعيــد الفقهــي االغلبيــة(.)47
اإلســامي،

يصاحبــه

اســتدالل

واجتهــاد ،واســتنباط ،مــن شــأنه

أن يمكّــن للعبــادات واملعامــات

االســتقرار يف العقــل ،وإشــاعة األمــان

املبحث الثاين :القواعد الفقهية غري

املرصح هبا يف عهد اإلمام عيل (عليه
السالم) اىل واليه عىل مرص.

بعــد قراءتنــا للعهــد الــذي اوىص

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بأنــه( :العلــم باألحــكام الرشعيــة حكــم كيل مســتند اىل دليــل رشعــي

والوئــام يف عالقــة اإلنســان بأخيــه بــه اإلمــام عــي بــن ايب طالــب (عليــه
اإلنســان داخــل جمتمــع إنســاين يطبعــه الســام) واليــه ،وجدنــاه متضمنــا
قواعــد فقهيــة اساســية يف سياســة

العــدل واإلخــاء.
ّ
وإن التقعيــد الفقهــي مــن القاعــدة الديــن والدولــة (غــر مــرح هبــا)،
يتمثــل يف وضــع األســاس املســتنبط من مــن شــأهنا إن طبقــت أن تبنــي دولــة
الديــن املدعــم بالفعــل ،املحــاط بالقــول اســامية مقامــة عــى العــدل واملســاواة،
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القواعد الفقهية غري امل�صرح بها يف عهد الإمام علي (� )jإِىل واليه مالك الأَ�شرت (.............)0

مســتثمرة لــكل املــوارد البرشيــة واألَ ُّم والتوجــه ،فيقــال قصــده يقصــده
والطبيعيــة وفــق مــا جــاءت بــه الرشيعــة قصدا(.)51امــا النيــة :النــوى التحــول
مــن دار اىل دار .ونــوى االمــر ينويــه

االســامية.

فالعهــد مــن بدايتــه اىل هنايتــه اذا قصــد لــه( .)52ثــم ان الــكالم عــى

مقصــده وغايتــه حتقيــق العدالــة بــكل تقديــر مقتــى ،اي :احــكام االمــور

صورهــا ،شــاملة لــكل افــراد املجتمــع بمقاصدهــا.ألن احلكــم الــذي يرتتــب
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وذلــك بتحقيــق مصالــح العبــاد ودرء عــى أمــر يكــون عــى مقتــى مــا هــو
املفاســد عنهــم مجيعــا بــدون متييــز او املقصــود مــن ذلــك االمــر(.)53
عنرصيــة ،وينظــم العهــد امــور الدولــة.

مــن احلاكــم (الراعــي) اىل الرعيــة ،كال خيــرج عــن املعنــى اللغــوي :ان احلكــم
حســب دوره يف احليــاة .وهــو مقصــد الــذي يرتتــب عــى امــر يكــون بمقتــى

الرشعيــة االســامية ،ومعرفــة القواعــد املقصــود مــن ذلــك االمــر( .)54فأعــال
الفقهيــة لغــر املتخصــص متكنــه مــن املكلــف وترصفاتــه القوليــة والفعليــة
االطــاع عــى الفقــه االســامي بروحــه ترتتــب عليهــا نتائجهــا واحكامهــا

ومضمونــه بأيــر الطــرق( .)48ومــن الرشعيــة تبعــا ملقصــود الشــخص
هــذه القواعــد:
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ومعناهــا يف االصطــاح الفقهــي ال

(اوال) قاعدة

(إنام االعامل بالنيات)(،)49
(االمور بمقاصدها)(.)50

وغايتــه وهدفــه مــن وراء هــذه االعــال
او الترصفــات ،فاحلكــم عــى تــرف

االنســان بكونــه واجبــا او حرامــا او
مندوبــا او مكروهــا او مباحــا ،او بكونــه

إن معنــى النيــة اللغــوي :القصــد ،مثابــا عليــه او معاقبــا ،كل ذلــك إنــا

وهــو اســتقامة الطريــق ،او االعتــاد يكــون تابعــا لقصــد املكلــف وهدفــه
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مــن وراء ذلــك التــرف.

فيــه( .)57وقــد رشعــت لتمييــز العبــادات

معنــى القاعــدة االمجــايل :إن أحــكام مــن العــادات ومتيــز بعــض العبــادات

االفعــال واالقــوال كلهــا تتبــع القصــد عــن بعــض ،ورشط لســائر العمــل...
املــراد منهــا ،واالمــور مجــع أمــر ،وهــو هبــا الصــاح والفســاد للعمــل.

لفــظ عــام لألفعــال واالقــوال كلهــا والرشيعــة االســامية تراعــي مقاصــد
ِ
ـع ْالَ ْمـ ُـر املكلفــن وبنــاء االحــكام ،فمتــى
﴿وإِ َل ْيــه ُي ْر َجـ ُ
ومنــه قولــه تعــاىل َ

ُك ُّلــ ُه﴾(.)55

ظهــرت املقاصــد أخــذ هبــا وبنــى عليها،

النبــوي الرشيــف« :إنــا االعــال وتــردد بــن معنيــن او اكثــر ،محــل عــى

بالنيــات»( ،)56وهــذا احلديــث قاعــدة املعنــى املوافــق للقصــد( .)58ألن بالنيــة
مــن قواعــد االســام ،فــكل عمــل ال تتحــدد االفعــال وتتاميــز.
يــراد بــه وجــه اهلل فهــو باطــل ال ثمــرة

وتتضــح هــذه القاعــدة يف قولــه عليــه

العبــد بقلبــه ولســانه وجوارحــه ،فالنيــة

جعــل اهلل عهــده وذمتــه أمنــا أفضــاه

لــه يف الدنيــا وال يف االخــرة .ألن كســب الســام اىل واليــه :

أحــد االقســام ،وهــي أرجحهــا ألهنــا بــن العبــاد برمحتــه ،وحريــا يســكنون

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وأصــل هــذه القاعــدة احلديــث وال عــرة باللفــظ .ومتــى ثبــت اللفــظ

تكــون عبــادة بانفرادهــا ،ولذلــك اىل منعتــه اىل جــواره ،فــا إدغــال وال
كانــت ..نيــة املؤمــن خــر ًا مــن عملــه مدالســة ،وال خــداع فيــه.
43
ِ
إتــق اهلل ،وآثِــر طاعتــه واتبــع مــا
فــا خــاف بــن اهــل العلم يف اشــراط
النيــة لســائر العمــل وال خيتلــف الفقهــاء امــر بــه يف كتابــه ،مــن فرائضــه وســننه،

يف أن العمــل الــذي يــراد بــه التقــرب اىل التــي ال يســعد أحــد إال باتباعهــا ،وال
اهلل عــز وجــل البــد مــن االخــاص يشــقى إال مــع جحودهــا وإضاعتهــا،

القواعد الفقهية غري امل�صرح بها يف عهد الإمام علي (� )jإِىل واليه مالك الأَ�شرت (.............)0

وانــر اهلل بيــدك وقلبــك ولســانك ،يف مجيــع الترصفــات وتضبــط ترصفاهتم

فإنــه جــل اســمه ،قــد تكفــل بنــرة مــن النافــذة وامللزمــة او الباطلــة املــردودة
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نــره ،وإعــزاز مــن أعــزه ...وليكــن مــع مــن هــم حتــت واليتهــم.

احــب الذخائــر اليــك ذخــرة العمــل
الصالــح( .ألن ال َّت ْقـ َـوى :ا ْعتِـ َـاد املتقــي
ِ
ال ْي ُلو َلــة َبينــه َو َبــن َمــا
َمــا حيصــل بِــه ْ َ
ــو املحــرز ِمَّــا
يكرهــ ُه ،فاملتقــيُ :ه َ
ا َّت َقــا ُه ...).وإخــاص النيــة هلل يتــم بــه
التوفيــق والقبــول.

عــى احلــكام والــوالة عمومــا حتــى
عــى راعــي األرسة ،فــكل واليــة عامــة
او خاصــة منوطــة بتحقيــق املصلحــة

ودرء املفســدة ،وتتزامــن مــع مقاصــد

الرشيعــة الكــرى يف حفــظ :الديــن،

وليــس خيــرج الــوايل مــن حقيقــة والعقــل ،والنفــس ،واملــال ،والنســل او

مــا الومــه اهلل مــن ذلــك إال باالهتــام العــرض.
واالســتعانة بــاهلل ،وتوطــن نفســه عــى

ونجــد أن العهــد بكاملــه ..ال بــل

لــزوم احلــق ،والصــر عليــه فيــا خــف هنــج البالغــة ايضــا تنــاول مســألة
عليــه او ثقــل.

(ثانيا) قاعدة( :الترصف عىل الرعية
منوط باملصلحة)(.)59
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وهــي قاعــدة مطــردة عامــة تــري

احلكومــة (حاكــم وحمكــوم) وكل
مفــردات السياســة يف الدولــة .بــدء ًا

بمخافــة اهلل ســبحانه وتعــاىل يف

هــذه القاعــدة مــن اعظــم القواعــد إقامــة العــدل وااللتــزام بالعبــادات

الفقهيــة يف السياســة الرشعيــة واملعامــات وانتهــا ًء بتقديــم العــون
والواليــات العامــة واخلاصــة يف واملســاعدة للفقــراء واملســاكني ،وتنظيم

االســام .فهــي ترســم حــدود االدارة شــؤون التجــار والصنــاع واالهتــام

العامــة وحتــدد ســلوك احلــكام والــوالة باجليــش والقــادة والسياســة اخلارجيــة،
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فنــرى مبــدأ جلــب املصلحــة ودرء الوعيــد( .)60والسياســة حياطــه الرعيــة
املفســدة وفــق مــا جــاءت بــه الرشيعــة بــا يصلحهــا لطفــا او عنفــا .والسياســة

االســامية ،هــو املبــدأ الوحيــد للتعامــل املدنيــة تدبــر املعــاش مــع العمــوم ســنن

مــع افــراد املجتمــع ك ً
ال حســب موقعــه العــدل واالســتقامة(.)61
وحاجتــه ،ومعنــى القاعــدة االمجــايل:

وأصــل القاعــدة هــذه قــول لإلمــام

أن تــرف الراعــي (اإلمــام ،وكل مــن الشــافعي( :منزلــة اإلمــام مــن الرعيــة
ويل شــيئا مــن امــور املســلمني) يف امــور منزلــة الــويل مــن اليتيــم)( .)62ان نظريــة
مبنيــا ومعلقــا عــى املصلحــة والنفــع االســام ،وابرزهــا اكثــر التطبيــق

التــي حددمهــا الــرع االســامي ،النبــوي .ثــم ازدادت بــروزا واتســاعا
بعيــدا عــن املفســدة والــرر ،وكل عندمــا اشــتدت احلاجــة اليهــا بعــد

تــرف ال يبنــى عــى املصلحــة وال توقــف الوحــي ،وذلــك مــن خــال
يقصــد منــه نفــع الرعيــة فإنــه ال يكــون ســنة اخللفــاء.
جائــزا رشعــا.

ويتبــن حــرص اإلمــام عــي (عليــه

ألن الراعــي إنــا اعطيــت له الســلطة الســام) عــى االهتــام بالرعيــة كأهنــم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

رعيتــه ومــن حتــت يديــه جيــب أن يكــون املصلحــة نظريــة ناضجــة يف رشيعــة

للحفــاظ عــى مصلحــة العبــاد وصيانــة ايتــام ،كــا وصفهــم الشــافعي ،وهــو
دمائهــم وأعراضهــم وامواهلــم ،وهــو وصــف أعــده دقيقــا ملــا للرعيــة مــن

مؤمتــن مــن قبــل الشــارع عــى مصلحــة حاجــة ماســة لالهتــام الراعــي هبــم ويف
مــن حتــت يديــه ،ومأمــور أن حيــوط كل جوانــب حياهتــم املاديــة واملعنويــة،

رعيتــه بالنصــح والنفــع والصــاح كلهــم بــدون اســتثناء .يتبــن حرصــه

وموعــود عــى تــرك ذلــك بأعظــم بقولــه:

45
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ِ
أشــعر قلبــك الرمحــة للرعيــة،
«أن

ثــم الطبقــة الســفىل مــن اهــل

واملحبــة هلــم ،واللطــف هبــم ،وال احلاجــة واملســكنة الذيــن حيــق رفدهــم

تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا تغتنــم و معو نتهــم .
أكُلهــم ،فإهنــم صنفــان :إمــا اخــا لــك

وتعهــد اهــل اليتــم وذوي الرقــة يف

يف الديــن ،وإمــا نظــر لــك يف اخللــق الســن ممــن ال حيلــة لــه ،وال ينصــب

...فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثل للمســألة نفســه ،وذلــك عــى الــوالة
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الــذي حتــب ان يعطيــك اهلل مــن عفــوه ثقيــل ،واحلــق كلــه ثقيــل ،وقــد خيففــه
وصفحــه ،فإنــك فوقهــم ،ووايل االمــر اهلل عــى اقــوام طلبــوا العاقبــة فصــروا

عليــك فوقــك ،واهلل فــوق مــن والك .أنفســهم ،ووثقــوا بصــدق موعــود اهلل

أنصــف اهلل وأنصــف النــاس مــن هلــم».
نفســك ،ومــن خاصــة اهلــك ،ومــن

لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك ...وليكــن
احــب االمــور اليــك اوســطها يف احلــق،

(ثالثا) قاعدة:

(اليقني اليزال بالشك)

()63

هــذه القاعــدة مــن القواعــد الفقهيــة

وأعمهــا يف العــدل ،وأمجعهــا لــرىض الكــرى املتفــق عــى مدلوهلــا ومعناهــا،
الرعيــة.

وأساســها نصــوص رشعيــة ،وأدلــة

وتفقــد مــن امورهــم مــا يتفقــده عقليــة .فهــي تقــرر أصــا رشعيــا مهـ ّـا
 46الولــدان مــن ولدمهــا ،وال يتفاقمــن يف تُبنَــى عليــه أحــكام فقهيــة كثــرة ،تعـ ِّـر
نفســك يشء قويتهــم بــه ،وال حتقــرن عــن مــدى ســاحة الرشيعــة و ُي ْسهــا،
لطفــا تعهدهتــم بــه وإن قــل ،فإنــه داعيــة ورفـ ِع احلــرج فيهــا عــن النــاس ،وتـ ِ
ـرك
هلــم اىل بــذل النصيحــة لــك ،وحســن الشــكوك والوســاوس ،واالعتــاد عــى
الظــن بــك.

الثابــت يقينــا أي قطعــا ،وال ســيام يف
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حــاالت الطهــارة والصــاة وغريهــا أخرجــه البخــاري عــن ع ّبــاد بــن متيــم

عمــه يف تــرك االلتفــات للشـ ّ
ـك يف
مــن العبــادات واملعامــات والعقوبــات عــن ّ
واألقضيــة.

الصــاة( :ال ينــرف أحد حتّى يســمع

واليقــن هــو طمأنينــة القلــب عــى صوتــا أو جيــد رحيــا) .قــال النــووي عند
ٌ
أصــل
حقيقــة الــيء دون تــردد ،وهــو العلــم رشح هــذا احلديــث( :وهــذا

وإزاحــة الشــك وحتقيــق االمــر( .)64مــن أصــول اإلســام ،وقاعــدة عظيمــة
واليقــن عنــد الفقهــاء أوســع ألن مــن قواعــد الفقــه ،وهــي ّ
أن األشــياء

الفعــل بــن الوقــوع وعدمــه ..فــاذا الطــارئ عليهــا).
ثبــت امــر مــن االمــور يقينــا قطعيــا،
ثــم وقــع الشــك يف وجــود مــا يزيلــه،
يبقــى املتيقــن هــو املعتــر اىل أن يتحقــق

الســبب املزيــل(.)66

ومعنــى القاعــدة االمجــايل :يفيــد

بــأن الظــن ال يؤثــر عــى احلكــم .اي ان
االمــر الثابــت واملقــرر بدليــل ،او امارة،

أو أي طريــق مــن طــرق اإلثبــات املعتــد

هبــا رشعــا ،واملعــر عنــه باليقــن ،ال
يرتفــع حكمــه بالشــك.

ـوي الــذي
ومصدرهــا احلديــث النبـ ّ

تتجســد القاعــدة بقــول اإلمــام

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

االحــكام الفقهيــة إنــا تبنــى عــى ُيكــم ببقائهــا عــى أصوهلــا حتــى
()65
ـر الشــك
الظاهــر  .امــا الشــك :هــو تــردد ُيتي ّقــن خــاف ذلــك ،وال يـ ّ

(عليــه الســام):
« َأ ْط ِلـ ْـق َعـ ِ
ـن النَّـ ِ
ـاس ُع ْقــدَ َة ك ُِّل ِح ْقـ ٍـد
ـع َعنْـ َ
ـاب
ب ك ُِّل ِو ْتـ ٍـر َو َت َغـ َ
ـك َس ـ َب َ
َوا ْق َطـ ْ
ِ
ـح َلـ َ
ـك َو َل َت ْع َج َل ـ َّن
َع ـ ْن ك ُِّل َمــا َل َيضـ ُ
إِ َلــى تَص ِديـ ِـق ســا ٍع َفــإِ َّن السـ ِ
ـاع َي َغـ ٌّ
ـاش
ْ
َّ
َ
ِ ِ
َوإِ ْن ت ََشــ َّب َه بِالنَّاصحيــ َن .إِ َّن ُح ْســ َ
ن 47
ْــك ن ََصبــ ًا َط ِو ً
ــع َعن َ
يــا َوإِ َّن
ال َّظــ ِّن َي ْق َط ُ
َأ َحـ َّـق َمـ ْن َح ُسـ َن َظنُّـ َ
ـك بِـ ِـه َل َمـ ْن َح ُسـ َن
َب َ
ــق َمــ ْن َســا َء
ــا ُؤ َك ِعنْــدَ ُهَ ،وإِ َّن َأ َح َّ
َظنُّـ َ
ـك بِـ ِـه َل َم ـ ْن َســا َء َبـ َـا ُؤ َك ِعنْــدَ ُه».
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(رابعا)قاعدة :االجتهاد ال ينقض
باجتهاد مثله(.)67

فيــؤدي اىل أن ال تســتقر االحــكام(.)70
اي فيــا يســتقبل يقــي بــا ادى اليــه

االجتهــاد :بــذل الوســع يف حتصيــل اجتهــاده.

أمــر فيــه كلفــة ومشــقة ،و عنــد الفقهــاء:

ونجــد هــذه القاعــدة جمســدة يف قــول

بحكــم رشعــي(.)68

«وال تنقــض ســنة صاحلــة عمــل هبــا

بــذل الفقيــه وســعه يف حتصيــل ظــن اإلمــام (عليه الســام):
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معنــى القاعــدة االمجــايل :إن احــكام صــدور هــذه االمــة ،واجتمعــت هبــا

القضــاة والــوالة وفتــاوى املفتــن األلفــة ،وصلحــت عليهــا الرعيــة ،وال
ووســائل التحــري املبينــة عــى االجتهاد حتدثــن ســنة تــر بــيء مــن مــايض
اذا نفــذت ثــم تبــن خالفهــا اهنــا ال تلــك الســنن ،فيكــون األجــر بمــن

تنقــض وال تنفســح اذا كان خالفهــا ســنها ،والــوزر عليــك بــا نقضــت.
عــن طريــق االجتهــاد ايضــا( ،)69وامــا

والواجــب عليــك ان تتذكــر مــا

اذا تبــن خمالفتهــا للنصــوص الثابتــة مــى ملــن تقدمــك مــن حكومــة

نقضهــا وفســخها ألن االجتهــاد ال عادلــة ،او ســنة فاضلــة ،او أثــر عــن
يعــارض النــص ...ألن االجتهــاد الثاين نبينــا او فريضــة يف كتــاب اهلل ،فتقتــدي
كاالجتهــاد االول ،وترجــح االول بــا شــاهدت ممــا عملنــا بــه فيهــا،

 48باتصــال القضــاء .وألن عــدم نقــض وجتتهــد لنفســك يف اتبــاع مــا عهــدت
االجتهــاد االول يــؤدي اىل أن ال يســتقر اليــك يف عهــدي هــذا ،واســتوثقت بــه
حكــم ألنــه لــو نقــض االول بالثــاين مــن احلجــة لنفــي عليــك ،لكــي ال
لنقــض بغــره -ألنــه مــا مــن اجتهــاد تكــون لــك علــة عنــد تــرع نفســك اىل
إال وجيــوز أن يتغــر بتغــر األزمــان -هواهــا ،فلــن يعصــم مــن الســوء ،وال
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يرفــق للخــر اال اهلل تعــاىل.

والواجــب عليــك أن تتذكــر مــا

عــى مــا تعــارف كل قــوم يف مكاهنــم.
ومعنــى القاعــدة االمجــايل :ان العــادة

مــى ملــن تقدمــك مــن حكومــة عادلــة جتعــل حكام إلثبــات حكم رشعــي اذا مل
او ســنة فاضلــة ...اجتهــد لنفســك يــرد نــص رشعــي يف ذلــك احلكــم املراد

يف اتبــاع مــا عهــدت اليــك يف عهــدي إثباتــه ،وال يعمــل بالعــرف املخالــف
هــذا».

(خامسا) قاعدة العادة حمكمة

()71

لنصــوص الرشيعــة االســامية.

ودليــل القاعــدة قــول النبــي (عليــه

الفقهيــة الكــرى والتــي تقــرر أحــد «مــا رآه املســلمون حســنا فهــو عنــد اهلل
مصــادر الترشيــع ،وهــو العــرف بنوعيــه حســن ،ومــا رأوا ســيئا فهــو عنــد اهلل
اللفظــي والعمــي ،والعــا دة العامــة او ســيئا»(.)73
اخلاصــة ،والــذي تقتــي احلاجــة إليــه

وهــذه القاعــدة فيها مراعــاة ألحوال

يف توزيــع احلقــوق وااللتزامــات يف النــاس وتعامالهتــم وجتارهتــم ،فيقــول

التعامــل بــن النــاس فيــا ال نــص فيــه اإلمــام (عليــه الســام):

«اســتوص بالتجــار خــر وذوي
مــن كتــاب او ســنة او اي مصــدر تبعــي
ِ
واوص هبــم خــرا ،املقيــم
للترشيــع االســامي .وهــذا أســاس الصناعــات،
يف املقارنــة ومعرفــة أصــول االجتهــاد منهــم واملضطــرب باملــه ،واملرتفــق
والتقــايض واملعامــات( .)72واألصــل ببدنــه ،فإهنــم مــواد املنافــع وأســباب
ان الســؤال واخلطــاب يمــي عــى مــا املرافــق .وليكــن البيــع ســمحا بموازيــن

عــم وغلــب ،ال عــى مــا شــذ ونــدر ،عــدل ،واســعار ال جتحــف بالفريقــن
واألصــل أن جــواب الســؤال يمــي مــن البائــع واملبتــاع».

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

هــذه القاعــدة احــدى القواعــد وعــى آلــه افضــل الصــاة والســام):
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(سادسا) قاعدة :ال رضر وال
رضار(.)74

هــذه القاعــدة ينفــي الــرر فيوجــب

منعــه مطلقــا ،ويشــمل الــرر اخلــاص

وهــي قاعــدة عظيمــة ،بــل مــن والــرر العــام ،ويشــمل منــع وقوعــه

أعظــم قواعــد الفقــه يف السياســة بطــرق الوقايــة املمكنــة ،ويشــمل
الرشعيــة ،وعليهــا تنبنــي فــروع فقهيــة رفعــه ايضــا بعــد وقوعــه بــا يمكــن
كثــرة يتعــر حرصهــا هنــا .وهــي مــن التدابــر والتــي تزيــل آثــاره ومتنــع
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اســاس ملنــع الــرر وترتيــب نتائجــه تكــراره.
يف التعويــض املــايل والعقوبــة ،كــا اهنــا

فالعقوبــات املرشوعــة عــى املعــايص

مســند ملبــدأ االســتصالح يف جلــب واملخالفــات؛ ترشيعهــا وتقريرهــا عــى

ودرء املفاســد.

حمدثــي الــرر ومرتكبيــه فيــه عظــة

معنــى القاعــدة االمجــايل :الــرر وعــرة لآلخريــن؛ بحيــث يمثــل ذلــك
والــرار قيــل :مهــا لفظتــان بمعنــى ردعــ ًا وزجــر ًا يمنــع مــن تكــراره أو

واحــد عــى وجــه التأكيــد ،ويقــال :يقلــل مــن فــرص حدوثــه ،عــى حــد
ُــم
الــرر الــذي لــك فيــه منفعــة وعــى مــا جــاء يف قولــه -تعــاىلَ -
﴿و َلك ْ
ِ
ــاص َح َيــاةٌ﴾( ،)75وال جتــوز
غــرك فيــه مــرة ،والــرار الــذي ِف ا ْل ِق َص

ليــس لــك فيــه منفعــة وعــى غــرك املجــازاة أو العقوبــة عــى الــرر

 50املــرة ،وقيــل :الــرر أن تــر بمــن بإحــداث رضر مثلــه عــى املعتــدي ،ال
ال يــرك ،والــرار أن تــر بمــن فائــدة منــه للمعتــدى عليــه؛ ويمكــن
أرض بــك ،ال عــى ســبيل املجــازاة إزالــة آثــار الــرر عــن طريــق

باملثــل واالنتصــار للحــق ،بــل عــى التعويضــات املرشوعــة التــي جتعــل
ســبيل اإلرضار واالنتقــام .ونــص الــرر كأن مل يكــن ،أو ختفــف آثــاره
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إىل أقــى حــد ممكــن؛ فقــد روي أن وأمجعهــا لــرىض الرعيــة.

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):

أنصــف اهلل وأنصــف النــاس مــن

كان عنــد بعــض نســائه ،فأرســلت نفســك ومــن خاصــة اهلــك ،ومــن
إحــدى أمهــات املؤمنــن مــع خــادم لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك ،فإنــك ّإل
بقصعــة فيهــا طعــام ،فرضبــت بيدهــا تفعــل تظلــم ،ومــن ظلــم عبــاد اهلل كان

فكــرت القصعــة ،فضمهــا وجعــل اهلل خصمــه دون عبــاده».
فيهــا الطعــام ،وقــال :كلــوا ،وحبــس

ّ
إن الطاقــة التــي حتوهيــا األ ّمــة

فرغــوا ،فدفــع القصعــة الصحيحــة اإلســامية ال يمكــن أن تقــاس ،ســواء
وحبــس املكســورة( ،)76ومســتند هــذه عــى صعيــد العــدد أو عــى صعيــد

القاعــدة ودليلهــا نــص حديــث رســول املضمــون ،ولكــن اآلفات الكــرى التي
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه ســلم)« :ال تنخــر جســم األ ّمــة اإلســامية تتمثــل

ضــار ضــاره اهلل عــى اخلصــوص يف ازدواجيــة املعايــر
رضر وال رضار ،مــن
ّ
ّ
وثنائيــة التعامــل ،وإحــداث جمتمعــن
شــاق شــاق اهلل عليــه»(.)77
ومــن
ومنهــا نصيحــة اإلمــام عــي (عليــه مهــا جمتمــع القــول ،وجمتمــع الفعــل،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الرســول أي اخلــادم والقصعــة ،حتــى

اخلامتة

الســام) يف عــدم اإلرضار بالطبقــات لذلــك بــات مــن الــروري التطبيــق
الضعيفــة مــن املجتمــع وال بالتجــار الفعــي للنصــوص الرشعيــة ،وهــذا مــا

والصنــاع بفــرض عليــه مــاال يطيقونــه أكــده عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام )
ٍ
اىل واليــه مالــك االشــر (ريض اهلل عنــه)
ونــواه ،فقــال:
مــن اوامــر
والرعيــة
«وليكــن أحــب األمــور اليــك مــن وجــوب تعــاون الراعــي ّ

اوســطها يف احلــق وأعمهــا يف العــدل يف احلفــاظ عــى املصلحــة العا ّمــة،
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ـكل زمــان فقــه ،ولـ ّ
أن لـ ّ
وذلــك بإشــاعة العــدل ،وحماربــة مــن حقيقــة ّ
ـكل
الظلــم ،واختــاذ القصــاص أداة لتحقيــق زمــان نازلــة ،ولـ ّ
ـكل نازلــة حكــم ،ومــن
ـم فـ ّ
ـإن فقــه الفقــه مع ّلــق بفقــه الواقــع،
ذلــك .و تعريــف العامــة مــن النــاس ثـ َّ
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بقيمــة االجتهــاد كقاعــدة فقهيــة منبثقــة والــكل حمكــوم بفقــه الكتــاب والســنة.
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اهلوامش

احلميــد بــن هبــة اهلل (ت  656هـــ اىل  1258م) حتقيق

( )1مدخــل للرشيعــة االســامية ،عبــد الكريــم

حممــد ابــو الفضــل ابراهيــم ،دار الكتــب العربيــة،

زيــدان ص.5
( )2القواعد الفقيه البن رجب .ص23
( )3االشباه والنظائر للسيوطي ص.6

القاهــرة 1963 -م ،ج  :2ص .228 -227
( )15العــامل االســامي يف العــر االمــوي ،د.
عبــد الشــايف حممــد عبــد اللطيــف :ص .94

اآلجــري ،حتقيــق الوليــد ســيف النــر ،مؤسســة

الســتار اجلابــري -غــزوة االحــزاب -الدولــة

قرطبــة ،املكتبــة ،ط.1ســنة 1417هـــ ،ج.191/3

العلويــة -ص .153

( )5بحــار االنــوار ،حممــد باقــر املجلــي،
مؤسســة الوفــاء -بــروت ج.30/3
( )6املصدر السابق ج.394/38
( )7املصدر السابق .24/35

( )17البدايــة و النهايــة ،البــن كثــر ،ابــو الفــداء
عــاد الديــن اســاعيل بــن كثــر الدمشــقي (ت 747
هـــ) ،دار املنــار للطبــع والنــر ،ج  :11ص .134
( )18تاريــخ الشــيعة الســيايس ،الســيد عبــد

( )8البحار الزخار للزبيدي ج.24/35

الســتار اجلابــري -غــزوة االحــزاب -الدولــة

( )9املستدرك للحاكم النيسابوري .14/3

العلويــة -ص .153

( )10االخبار الطوال ،الدينوري :ص .143

( )19مقاتــل الطالبيــن ،ابــو الفــرج عــي بــن

( )11تاريــخ الشــيعة الســيايس ،الســيد عبــد

احلســن بــن حممــد االصفهــاين (ت  356هـــ) حتقيــق

الســتار اجلابــري -غــزوة االحــزاب -الدولــة

الســيد امحــد صقــر ،دار احيــاء الكتــب العربيــة،

العلويــة -ص .15

القاهــرة ( 1368هـــ اىل  1929م) :ص .41

( )12املصدر السابق -ص .141

( )20العــراق يف العــر االمــوي مــن الناحيــة

( )13خطط الكوفة ،ماسينون :ص .12

السياســية واالداريــة واالجتامعيــة ،ثابــت اســاعيل

( )14رشح هنــج البالغــة ،ابــن ايب احلديــد ،عبــد

الــراوي :ص .38

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )4ينظــر الرشيعــة أليب بكــر حممــد بــن احلســن

( )16تاريــخ الشــيعة الســيايس ،الســيد عبــد
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( )21العــامل االســامي يف العــر االمــوي ،د

عبــد الشــايف حممــد عبــد اللطيــف :ص .95
()22
( )23لقــب بكبــش العــراق ألن الكبــش يتقــدم

( )37ســنن ابــن ماجــة بــاب الــراءة مــن الكــر

صفــن وأبــى يف احلــرب بــاء ًا حســنا.
()24
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تنقيــح االصــول لصــدر الرشيعــة ص.92
( )36سورة الشعراء ،اآلية .215

االغنــام والقطيــع يتبعــه ،وكان قائــدا يف حــرب

والتواضــع .1399/2
( )38ينظــر :لســان العــرب البــن منظــور م 3ص
.361

( )25سفينة البحار .379/4

( )39سورة البقرة ،اآلية .127

( )26ناسخ التواريخ ص.3.

( )40التعريفات للجرجاين ص.226

( )27معصوم دوم .2/5

( )41املنتخــب مــن القواعــد الفقهيــة ،د .عبــاس

( )28ينظر :بحار االنوار .554/33
( )29ينظــر :هتذيــب التهذيــب البــن حجــر
العســقالين .10/13

كاشــف الغطــاء ص.7
( )42معجــم مقاييــس اللغــة البــن فــارس م4
ص.442

( )30ينظر بحار االنوار .454/33

( )43سورة النساء ،اآلية .78

( )31ينظــر :ابــن فــارس ولســان العــرب مــادة

( )44سورة النساء ،اآلية .100

حكــم.
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االفعــال منــه عــى وجــه يعتــد بــه رشعــا .ينظــر:

( )32سورة االنعام ،اآلية .57

( )45مســند امحــد ،طبعــة الرســالة , ،11/5رقــم
احلديــث.2790

( )33سورة االحزاب ،اآلية .36

( )46اإلهباج للسبكي .28/1

( )34املادة  1785من جملة االحكام العدلية.

( )47نظريــة التقعيــد الفقهــي .د .فــاروق محــادة

( )35األهليــة :صالحيــة االنســان لوجــوب

الروكــي ،دار الصفــاء -بــروت ،ط.53 /1412 ،1

احلقــوق املرشوعــة لــه وعليــه وصالحيتــه لصــدور

( )48املدخــل لدراســة الترشيــع االســامي ،د.
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عبــد الرمحــن الصابــوين .269/1
( )49ينظر :املبسوط للرسخيس ج.59/6

( )59ينظــر :قاعــدة (التــرف عــى الرعيــة
منــوط باملصلحــة) دراســة تأصيليــة تطبيقيــة فقهيــة،

( )50ينظــر :األَشــباه والنظائــر البــن الســبكي د .نــارص بــن حممــد بــن مــري الغامــدي -جامعــة ام
 54/1واالشــباه للســيوطي ص  .50 ،8واالشــباه
البــن نجيــم ص.27

القــرى -مكــة املكرمــة.
( )60قاعــدة (تــرف اإلمــام بالرعيــة منــوط

( )51ينظــر :بغيــة الوعــاة البــن جنــي باملصلحــة) ص.16
ج ،132/2ولســان العــرب البــن منظــور مــادة (ق
( )52ينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة البــن فــارس
ج ،366/5والقامــوس املحيــط للفــروز آبــادي
ج.397/4

املجــددي ص.230
( )62ينظــر :االشــباه والنظائــر للســيوطي
ص .1 4 2
( )63ينظــر املبســوط للرسخــي ،64/3

( )53ورد يف جملــة األَحــكام العدليــة القاعــدة

واألَشــباه للســيوطي ص ،50واألَشــباه للســبكي

االوىل «العــرة يف العقــود للمقاصــد واملعــاين ال

.40/1واالشــباه البــن نجيــم ص ،55ذكــرت

لأللفــاظ واملبــاين.

القاعــدة ،يف كتــب القواعــد الفقهيــة الشــيعية

( )54رشح املجلة ج.13/1

بتخصــص أدق كالشــك يف الصــاة اوالشــك يف

( )55سورة هود ،اآلية .11

الطهــارة.

( )56صحيــح البخــاري ،بــاب بــدء الوحــي
.6 /1

(ِ )57
اإلمجــاع البــن املنــذر  ،15/1املحــى

( )64ينظــر :لســان العــرب البــن منظــور مــادة
(ش ك).
( )65ينظــر :قاعــدة اليقــن اليــزال بالشــك،

باألثــار أليب حممــد بــن حــزم الظاهــري  .90/1دراســة تاصيليــة .د .يعقــوب عبــد الوهــاب
( )58نظرية املقاصد للشاطبي ص.82

الباحســن .ودروس يف علــم االصــول ملحمــد باقــر

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ص د).

( )61قواعــد الفقــه ملحمــد عميــم االحســان
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( )66قاعــدة اليقــن اليــزال بالشــك للباحســن
ص.44
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املفاهيــم وتبــن االوضــاع للمســألة التــي مل يــرد فيهــا
دليــل.

( )67ينظــر :االشــباه والنظائــر البــن الســبكي

( )72ينظــر :الوجيــز يف ايضــاح قواعــد الفقــه

 ،403/1واالشــباه للســيوطي ص ،93واالشــباه

الكليــة ص .34القواعــد الفقهيــة وتطبيقاهتــا يف

البــن نجيــم ص .105وللشــيعة اإلماميــة ضوابــط

املذاهــب االربعــة ،د .حممــد مصطفــى الزحيــي

خاصــة لالجتهــاد متشــابة اىل حــد مــا مــع اجلمهــور.

.298 /1

( )68القواعــد الفقهيــة وتطبيقاهتــا يف املذاهــب

( )73مسند امحد.84/6 ،

االربعــة ،حممــد الزحيــي ص ...389واول مــن

( )74ينظــر :ذكــرت القاعــدة يف كل كتــب

اطلــق لفــظ االجتهــاد عنــد اإلماميــة :عــى اســتنباط

القواعــد الفقهيــة ومنهــا :القواعــد الفقهيــة للســيد

االحــكام الرشعيــة هــو املحقــق االول احلــي

كاظــم املصطفــوي قاعــدة رقــم ( )50ص67

(676هـــ) يف كتابــه معــارج الوصــول يف علــم

وحتقيــق يف القواعــد الفقهيــة للســيد عــي الفرحــي

االصــول.

ص ،577دراســة فقهيــة تطبيقيــة لقاعــدة «الرضر

( )69موســوعة القواعــد الفقهيــة للبورنــو
.431 /1
( )70درر احلــكام رشح املجلــة ،لعــي حيــدر
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والعــرف عنــد الشــيعة اإلماميــة يفيــد يف حتديــد

.30 /1
( )71ينظــر :املنثــور للزركــي .167 /2

وال رضار» .د .عبــد احلــي أبــرو.
( )75سورة البقرة ،االية .179
( )76صحيــح البخــاري كتــاب االيــان
.2 0 1 /1
( )77املستدرك للحاكم النيسابوري .66/2

�......................................أ.م .د .هناء حممد ح�سني التميمي /م� .إميان كاظم مزعل العبودي
القرآن الكريم

املصادر

( )1االهبــاج يف رشح املنهــاج ،للســبكي .دار الكتــب
العلميــة1999 ،م.
( )2االمجــاع ،حممــد بــن ابراهيــم بــن املنــذر ،حتقيــق
فــؤاد عبــد املنعــم امحــد ،دار املســلم للنــر والتوزيــع،
ط1425(1ه2004-م).
تقــي الديــن الســبكي (املتــوىف771 :هـــ) ،دار الكتب
العلمية ،الطبعــة :األوىل 1411هـ1991 -م.
( )4االشــباه والنظائــر ،جــال الديــن الســيوطي
املتــويف ( ،)911دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
1399هـــ1979/م.

ِ
ــى َم ْذ َه ِ
ــر َع َ
ب َحنِ ْي َفــ َة
ــب َأ ِ ْ
(ْ )5الَ ْشــ َبا ُه َوالنَّ َظائ ُ
ــا ِن ،زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد،
النُّ ْع َ
املعــروف بابــن نجيــم املــري (املتــوىف970 :هـــ)

حتقيــق :حممــد مطيــع ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت-
لبنــان ،ط1419 ،1هـــ1999 -م.
( )6األصــول يف القواعــد الفقهيــة أليب احلســن
الكرخــي ،مطبــوع مــع تأســيس النظــر ،مطبعــة
اإلمــام -القاهــرة.

(1037هـــ).
( )8البحــر الزخــار اجلامــع ملذاهــب علــاء االمصار،
امحــد بــن حييــى بــن املرتــى املتــويف (840هـــ)،
مطبعــة الســنة املحمديــة ،القاهــرة -مــر 1949م.
( )9بغية الوعاة البن جني.
( )10التعريفــات ،عــي بــن حممــد بــن عــي الزيــن
الرشيــف اجلرجــاين (816هـــ) ،دار الكتــب العلميــة
بــروت -لبنــان ،ط1983-1403(1م).
( )11هتذيــب التهذيــب ،ألمحــد بــن عــي بــن حجــر
العســقالين ،دائــرة املعــارف النظاميــة ،اهلنــد.
( )12دراســة فقهيــة تطبيقيــة لقاعــدة (الرضر وال
رضار) .د .عبــد احلــي أبــرو.
( )13درر احلكام رشح املجلة ،لعيل حيدر.
( )14دروس يف علم االصول ملحمد باقر الصدر.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )3األشــباه والنظائــر ،تــاج الديــن عبــد الوهــاب بن

( )7بحــار االنــوار للعالمــة حممــد باقــر املجلــي

( )15دليــل القواعــد الفقهيــة ،الشــيخ حيــدر
اليعقــو يب.
( )16ســنن ابــن ماجــة ،ابــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد
القزويني(املتــويف 273هـــ) ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد
الباقــي ،دار احيــاء الكتــب العربيــة -فيصــل عيســى
البــايب احللبــي.
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( )17رشح القواعــد الفقهيــة ،أمحــد حممــد الزرقــاء،

( )24قاعــدة األمــور بمقاصدهــا -دراســة نظريــة

اعتنــى هبــا :مصطفــي أمحــد الزرقــا .دمشــق :دار

و تأصيليــة ،د .يعقــوب الباحســن ،مكتبــة الرشــيد،

القلــم ،بــروت :الــدار الشــامية ،الطبعــة الرابعــة،

الريــاض ،الطبعــة االوىل (1419هـــ1999-م).

1417هـــ1996 -م

قواعــد الفقــه ،حممــد عميــم اإلحســان املجــددي

( )18رشح املجلــة ،ســليم رســتم بــاز اللبنــاين.

الربكتــي.

بــروت :املطبعــة األدبيــة ،الطبعــة الثالثــة1923 ،م.

( )25قاعــدة اليقــن اليــزال بالشــك -دراســة

( )19رشح جملــة االحــكام العدليــة ملنــر القــايض،

تاصيليــة .د .يعقــوب عبــد الوهــاب الباحســن.

وزارة املعــارف العراقيــة.

( )26القاموس املحيط للفريوز آبادي.

( )20صحيــح البخــاري هبامــش فتــح البــاري ،ابــو

( )27قواعــد الفقــه اإلســامي مــن خــال كتــاب

عبــداهلل حممــد بــن اســاعيل بــن ابراهيــم البخــاري

اإلرشاف عــى مســائل اخلــاف ،د.حممــد الروكــي.

(املتويف256هـــ) ،طبــع املطبعــة اخلرييــة ،الطبعــة

جــدة :جممــع الفقــه اإلســامي ،دمشــق :دار القلــم،

االوىل ســنة 1319هـــ.

الطبعــة األوىل1419 ،هـــ1998 -م.

( )21صحيــح مســلم ،مســلم بــن احلجــاج ابــو

( )28القواعــد الفقهيــة ،مفهومهــا ،نشــأهتا،

احلســن القشــري النيســابوري املتــويف (261هـــ)،

تطورهــا ،دراســة مؤلفاهتــا ،ادلتهــا ،مهمتهــا،

حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،املطبعــة املرصيــة،

تطبيقاهتــا ،تأليــف :عــي امحــد النــدوي ،قــدم هلــا:

.1972

العالمــة الفقيــه مصطفــى الزرقــاء ،دار القلــم،

( )22الفقــه االســامي وأدلتــه ،وهبــة الزحيــي ،دار

دمشــق ،الطبعــة الســابعة (.)2007-1428

الفكــر املعــارص ،الطبعــة ( )31الســنة 2009م.

( )29القواعــد الفقهيــة وتطبيقاهتــا يف املذاهــب

( )23الفقــه عــى املذاهــب االربعــة ،عبــد الرمحــن

االربعــة ،حممــد مصطفــى الزحيــي ،الطبعــة الثالثــة

اجلزيــري ،دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة الثانيــة

1430هـــ2009 -م.

(1424ه2003-م).

( )30القواعــد البــن رجــب ،زيــن الديــن عبــد
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الســامي
الرمحــن بــن امحــد بــن رجــب بــن احلســن ّ
البغــداي ثــم الدمشــقي احلنبــي (املتــويف795ه)،

( )38املســتدرك عــى الصحيحــن ،اليب عبــداهلل
احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن ن ُعيــم

( )31القواعــد والفوائــد للشــهيد االول حممــد مكــي

حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،نــر :دار

العامــي (املتــويف 965هـــ) ،مكتبــة الــداوري -قــم،

الكتــب العلميــة -بــروت ،ط1411(1هـــ-

الطبعــة احلجريــة 1396هـــ.

1990م).

( )32كراتــي :الصــدف ببلــرز ،توزيــع :إدارة

( )39مســند اإلمــام امحــد بــن حنبــل ،أليب عبــد اهلل

القــرآن والعلــوم اإلســامية ،الطبعــة األوىل،

امحــد بــن حنبــل الشــيباين (241هـــ) ،حتقيــق شــعيب

1407هـــ1986 -م.

االرنــؤوط ،عــادل مرشــد وآخــرون ،مؤسســة

( )33لســان العــرب ،ابــو الفضــل مجــال الديــن حممد

الرســالة ط1421( 1ه2001-م).

بــن مكــرم بــن منظــور االفريقــي (املتــوىف 711هـــ)،

( )40مقاصــد الرشيعــة اإلســامية ،حممــد الطاهــر

مطبعــة دار صــادر ،بــروت -لبنــان1375 ،هـــ-

بــن عاشــور ،حتقيــق ودراســة :حممــد الطاهــر

1955م ،ط.1

امليســاويَ .ع ّــان :دار النفائــس ،الطبعــة األوىل،

( )34مئــة قاعــدة فقهيــة ،الدكتــور الســيد كاظــم

1420هـــ1999 -م.

املصطفــوي ،مؤسســة النــر االســامي التابعــة

( )41مقاصــد الرشيعــة أليب بكــر حممــد بــن احلســن

جلامعــة املدرســن ،قــم املرشفــة.

اآلجــري ،حتقيــق الوليــد ســيف النــر ،مؤسســة

( )35املبسوط للرسخيس.

قرطبــة ،املكتبــة ،ط .1ســنة 1417هـــ.

( )36املحــى باألثــار ،البــن حــزم الظاهــري

( )42املنتخــب مــن القواعــد الفقهيــة ،د .عبــاس

(456هـــ) ،دار الفكــر بــروت.

كاشــف الغطــاء ،مؤسســة كاشــف الغطــاء العامــة،

( )37املدخــل لدراســة الترشيــع االســامي ،د .عبــد

النجــف -العــراق (1434هـــ2013 -م).

الرمحــن الصابــوين.

( )43املنثــور يف القواعــد الفقهيــة ،أبــو عبــد اهلل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مطبعــة جــدة -مكتبــة االرشــاد.

النيســابوري املعــروف بابــن البيــع (املتــوىف 405هـــ)،
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بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر الزركــي

احلــارث الغــزي ،مؤسســة الرســالة ،بــروت-

(املتــوىف794 :هـــ) ،حتقيــق د .تيســر فائــق ،وزارة

لبنــان ،الطبعــة الرابعــة (1426هـــ1996-م).

األوقــاف الكويتيــة ،الطبعــة الثانيــة1405 ،هـــ-

( )46الوجيــز يف رشح القواعــد الفقهيــة يف الرشيعــة

1985م.

االســامية ،د .عبــد الكريــم زيــدان ،مؤسســة

( )44موســوعة القواعــد الفقهيــة ،تأليــف ومجــع

الرســالة ،بــروت ط2001-1422( ،1م).

وترتيــب وبيــان ،د .حممــد صدقــي بــن امحــد البورنــو

( )47نظريــة التقعيــد الفقهــي .د .فــاروق محــادة

ابــو احلــارث الغــزي ،مؤسســة الرســالة.

الروكــي ،دار الصفــاء -بــروت ط.1412 ،

( )45الوجيــز يف ايضــاح قواعــد الفقــه الكليــة ،د.

( )48نظرية املقاصد للشاطبي.

حممــد صدقــي بــن امحــد بــن حممــد آل بورنــو أبــو

قال أمري املؤمنني ()j

امل�صدر:
نهج البالغة لل�شريف الر�ضي ،حتقيق �صبحي ال�صالح� ،ص .477

قال أمري املؤمنني ()j

امل�صدر:
نهج البالغة لل�شريف الر�ضي ،حتقيق �صبحي ال�صالح� ،ص.482

التأصيل الفقهي لدور احلاكم يف االسالم
)0( ) إىل مالك االشرتj( قراءة يف عهد اإلمام علي
Theological Derivation to the Role of the Ruler in Islam
(Reading on the Covenant of Imam Ali ,Peace be upon him,
to Malik Al-Ashtar)

 بتول فاروق. د.م
جامعة الكوفة
كلية الفقه

Lectur.Dr.Batul Faruq
University of Kufa
College of Theology
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ملخص البحث
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يف ضــوء التجاذبــات الكبــرة بــن الطوائــف حــول دور احلاكــم وســلطته املطلقة
او املقيــدة يف االســام ،وكذلــك التجاذبــات االخــرى مــع مــن يــرى أن االســام
ليــس لــه نظريــة حكــم ،وأن احلاكــم اليفــرض أن يكــون لــه الــدور الدينــي .ومــع
مالبســات الــدور التارخيــي الــذي أ ّداه احلاكــم االســامي عــر العصــور ،نجــد
ان التنظــر الفقهــي بــدوره كان ملتبســا نتيجــة تغييــب أئمــة اهــل البيــت (عليهــم
الســام) عــن احلكــم .وربــا وجــدت كتابــات متفرقــة عــن شــكل احلكــم ،ولكــن
االدوار التــي ينبغــي أن يمثلهــا احلاكــم مل تكــن موجــودة ،ســواء كان احلاكــم
خليفــة او مــن الــوالة عــى االمصــار االســامية .إال أن عهــد اإلمــام عــي (عليــه
الســام)ملالك االشــر احتــوى تفصيــات متعــددة يطلــب فيهــا اخلليفــة الرشعــي
مــن واليــه ان يقــوم هبــا ،كواجــب عليــه الصــاح رعيتــه ،وكانــت هــذه التعليــات
بمثابــة دســتور عــى احلاكــم ان يطبقــه ويعمــل عــى ضوئــه.
مــن هنــا جــاء البحــث ليســلط بعــض الضــوء عــى هــذه االدوار بدراســة فقهيــة
اوليــة ،لنــرى براعــة اإلمــام يف رســم مالمــح كاملــة هلــا ،ممــا جعلهــا خالــدة تطبــق
يف كل عهــد ومــكان.

 بتول فاروق حممد علي احل�سون. د.م...........................................................................

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره
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In the welter of the crestive discussion between the denomination over the
role of the ruler and his sovereign or limited authority in Islam and the other
discussion over some who believe e that Islam has no a ruling theory and the
ruler should do nothing with religion along with the role of the historical
misconceptions the Islamic ruler takes throughout ages we find that the role
of the theological theorization takes no identity as the Ahlalbayt imams are
forbidden from ruling. However, there are separate papers manifesting the role
of the ruler but the Malik Al-Ashtar covanat comes as a constitution to reform
and rule.
Accordingly, the research study tackles such a role theologically to expose
the dexterity of Imam Ali in portraying the foundations of the Islamic ruling
to be applied in any time, the first chapter takes hold of the title derivation,
idioms definition, the second does of the results found in the covenant. The
third does of the theological derivation and there are conclusion, references
and sources.
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املقدمة:

هبــا كواجــب عليــه ،إلصــاح رعيتــه،

يف ضــوء التجاذبــات الكبــرة بــن وكانــت هــذه التعليــات بمثابــة دســتور

الطوائــف حــول دور احلاكــم وســلطته عــى احلاكــم أن يطبقــه ويعمــل عــى

املطلقــة او املقيــدة يف االســام ،وكذلك ضوئــه.

التجاذبــات االخــرى مــع مــن يــرى

مــن هنــا جــاء البحــث ليســلط بعض

أن االســام ليــس لــه نظريــة حكــم ،الضــوء عــى هــذه االدوار بدراســة
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وأن احلاكــم ال يفــرض أن يكــون لــه فقهيــة اوليــة ،لنــرى براعــة اإلمــام يف
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الــدور الدينــي .ومــع مالبســات الــدور رســم مالمــح كاملــة هلــا ،ممــا جعلهــا

التارخيــي الــذي أ ّداه احلاكــم االســامي خالــدة تطبــق يف كل عهــد ومــكان.
عــر العصــور ،نجــد أن التنظــر الفقهي

تنــاول البحــث كــا هــو معتــاد

بــدوره كان ملتبســا نتيجــة تغييــب يف املبحــث االول تأصيــل العنــوان

أئمــة اهــل البيــت (عليهــم الســام) وتعريــف املفــردات واملصطلحــات
عــن احلكــم .وربــا وجــدت كتابــات املســتخدمة فيــه .كــا تنــاول نظريــة

متفرقــة عــن شــكل احلكــم ،ولكــن احلكــم وأمهيــة احلاكــم للحيــاة العامــة.
االدوار التــي ينبغــي أن يمثلهــا احلاكــم

امــا املبحــث الثــاين فإنــه تنــاول

مل تكــن موجــودة ،ســواء كان احلاكــم املعطيــات املوجــودة يف العهد املرســومة
خليفــة او مــن الــوالة عــى االمصــار بوضــوح بكلــات بليغــة شــاملة .امــا

االســامية .إال أن عهــد اإلمــام عــي املبحــث الثالــث فقــد تنــاول التأصيــل
(عليــه الســام) ملالــك االشــر احتــوى الفقهــي هلــا ،اي للمعطيــات وكيفيــة

تفصيــات متعــددة يطلــب فيهــا اســتخراج حكــم عــام مــن خــال هــذا
اخلليفــة الرشعــي مــن واليــه أن يقــوم النــص ،يمكــن أن يشــكل دســتورا

...........................................................................م .د .بتول فاروق حممد علي احل�سون

عامــا للحاكــم يف اي مــكان بغــض لــه( ،)2واصطالحــا :هــو العلــم
النظــر حتــى عــن انتامئــه الدينــي ألهنــا باألحــكام الرشعيــة العمليــة املســتنبطة

مفاهيــم انســانية عامــة ،تنطبــق عــى اي مــن ادلتهــا التفصيليــة(.)3

جتمــع انســاين.

الــدور :لغــة :دور مجعهــا ادوار:

وســيكون للبحــث نتائــج يمكــن ان مهمــة ووظيفــة ،قــام بــدور ،اي لعــب

تكــون كتوصيــات لنــا لنضــع العهــد دورا :شــارك بنصيــب كبــر(.)4
يف مكانــه التطبيقــي وليــس يف بطــون

احلاكــم :احلكــم هــو املنــع لغــة،

الســيايس حــن يتقلــد اي منصــب او ليــس بكــذا ،ســواء ألزمــت ذلــك

ســلطوي عــام.

غــرك ام مل تلزمــه واحلاكــم يقــال ملــن

كــا ان البحــث اشــتمل عــى مصادر حيكــم النــاس(.)5

ومراجــع ذكــرت يف آخــره ،كــا هــو

واالســام ،لغــة ،هــو اخلضــوع

املبحث االول :تأصيل العنوان

االســام اصطالحــا :هــو الديــن

متعــارف يف البحــوث.

واالنقيــاد ( . )6

وســيتناول تعريــف املصطلحــات الــذي اوحــى بــه اهلل تعــاىل لنبيــه حممــد

الــواردة يف البحــث ،تالفيــا حلصــول (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ليوصلــه للناس

لبــس يف بعــض مفرداتــه.

املطلب االول :مقاربات مصطلحية.

كافة (.)7

اإلمــام عــي بــن ايب طالــب (عليــه

التأصيــل :لغــة :اجيــاد اصــل للــيء ،الســام) هــو خليفــة املســلمني الرابــع،

واالصــل الــذي يبنــى عليــه غــره(.)1

واول االئمــة عنــد اإلماميــة ،اســتمرت

والفقــه :هــو العلــم بالــيء والفهــم خالفتــه ألربــع ســنوات وبضعــة اشــهر

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الكتــب ،ولتكــن ثقافــة عامــة يعرفهــا واحلكــم بالــيء :أن تقــي بأنــه كــذا،
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٣٥هـــ ،٤٠ -وهــو أخــو رســول اهلل ُأصيبــت عينــه فاشــتُهر باألشــر(.)9

(صــى اهلل عليــه وآلــه) باملؤاخــاة،

عــاش مالــك يف الكوفــة .وكان

وصهــره عــى فاطمــة (عليهــم الســام) طويــل القامــة ،عريــض الصــدر ،عديــم

املثيــل يف الفروســ ّية .وكان ملزايــاه
(.)8
العهــد او الرســالة :هــو كتــاب األخالق ّيــة ومروءتــه و َمنعتــه وهيبتــه
رســالة كتبهــا اإلمــام اىل مالــك االشــر ،و ُأ ّبتــه وحياتــه ،تأثــر عجيــب يف
ال�سنة الثانية-العدد اخلام�س1439-هـ 2017 /م

حينــا واله بــاد مــر ،وهــو مــن اهــم نفــوس الكوف ّيــن(.)10

وأطــول كتــب امــر املؤمنــن (عليــه
الســام).

مالــك االشــر :مالــك بــن احلــارث

املطلب الثاين :صفات احلكم يف عهد
اإلمام عيل (عليه السالم)

اشــتهر اإلمــام بالقيــام بالعــدل بــن

الكــويف ،املعــروف النــاس واملســاواة يف العطــاء ،وتغيــر
ابــن عبــد يغــوث
ّ
باألشــر ،مــن أصحابــه أمــر املؤمنــن النظــام التمييــزي بــن الصحابــة

(عليــه الســام) ومــن أثبتهــم .أدرك والتابعــن وغريهــم مــن حيــث احلســب
رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه والنســب ،وقــد اتّســم موقــف اإلمــام

وســلم) .وهــو مــن ثقــاة التابعــن( .عليــه الســام) بالشــدّ ة والرصامــة عــى

ـي هــؤالء الذيــن هنبــوا أمــوال املســلمني
وكان رئيــس قومــه .وكان اإلمــام عـ ّ
68
حــق ،فأصــدر أوامــره احلاســمة
(عليــه الســام) يثــق بــه ويعتمــد عليــه ،بغــر ّ
وطاملــا كان ُيثنــي عــى وعيــه وخربتــه بمصــادرة مجيــع األمــوال التــي

وبطولتــه وبصريتــه وعظمتــه ،ويفتخــر اختلســوها مــن بيــت املــال ،وتأميمهــا
بذلــكّ .أول حضــور فاعــل لــه كان يف للدولــة ،وقــد قــال يف األمــوال التــي
فتــح دمشــق و حــرب الريمــوك ،وفيهــا عنــد عثــان:
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«واهللِ! َلـ ْـو َو َجدْ ُت ـ ُه -أي املــالَ -قــدْ
َ
ــك بِ ِ
ُــزوج بِ ِ
ــه ِ
ــه النِّســا ُءَ ،و ُم ِل َ
اإلمــا ُء،
ت ُ ِّ َ

َل َر َد ْدتُــ ُهَ ،ف َّ
ــإن يف ال َعــدْ ِل َســ َع ًةَ .و َمــ ْن
ــه العــدْ ُلَ ،فاجلــور َع َلي ِ
ــاق َع َلي ِ
َض َ
ــه
َ ُْ ْ
َ
ْ
ــق»(.)11
أض َي ُ
ومــن ابــرز خطواتــه يف املســاواة

كانــت:

« َف ْ
ناحـ َ
ـكَ ،وألِـ ْن َلُــم
اخ ِفـ ْ
ـم َج َ
ـض َلُـ ْ
ــكَ ،و ِ
ــكَ ،وا ْب ُس ْ
َجانِ َب َ
ــم َو ْج َه َ
آس
ــط َل ُ ْ
ِ
ــر ِةَ ،حتّــى ال
ــم ِف ال َّل ْح َظــة َوالنَّ ْظ َ
َب ْين َُه ْ
ــع ال ُع َظ َــا ُء ِف َح ْي ِف َ
ــمَ ،وال
َي ْط َم َ
ــك َل ُ ْ
َي ْي َ
الض َع َفــا ُء ِمــ ْن عَدْ لِ َ
ــك.)12(»..
ــأ َس ُّ
( )3املساواة يف احلقوق والواجبات:

ومــن مظاهــر املســاواة العادلــة

ســاوى اإلمــام (عليــه الســام) يف التــي أعلنهــا اإلمــام (عليــه الســام)

العطــاء بــن املســلمني وغريهــم ،فلــم املســاواة بــن املواطنــن يف احلقــوق

يقــدّ م عربيــ ًا عــى غــره ،وال مســل ًام والواجبــات ،فلــم يفــرض ح ّقــ ًا عــى

ويعــف عــن القــوي ،بــل
عــى مســيحي ،وال قريبــ ًا عــى غــره ،الضعيــف
ُ
ّ
الــكل متســاوون أمــام عدلــه.
وســنتحدّ ث عــن كثــر مــن مســاواته

يف العطــاء ،األمــر الــذي نجــم عنــه ( )4انشاؤه بيت ًا للمظامل.

أنّــه تنكّــرت لــه األوســاط الرأســالية
وأعلنــوا احلــرب عليــه.

( )2املساواة أمام القضاء:

وأنشــأ اإلمــام بيتــ ًا للمظــامل أنشــاه

للذيــن ال يتمكّنــون مــن الوصــول إىل

الســلطة ،وكان (عليــه الســام) يــرف

عملــه ووالتــه عــى عليــه بنفســه وال يــدع أحــد ًا يصــل إليــه
وألــزم اإلمــام ّ

األقطــار بتطبيــق املســاواة الكاملــة بــن في ّطلــع عــى الرقــاع ،ويبعــث خلــف

النــاس يف القضــاء وغــره ،قــال عليــه املظلــوم ويأخــذ بح ّقــه مــن الظــامل ،و ّملــا

الســام يف إحــدى رســائله إىل بعــض صــارت واقعــة النهــروان ورجــع إىل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )1املساواة يف العطاء:

عملــه:
ّ
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الكوفــة فتــح بــاب البيــت فوجــد الرقاع والصابئــةّ ،
احلــق فيهــا كــا
فــإن هلــم
ّ
ك ّلهــا مليئــة بســبابه وشــتمه ،فألغــى للمســلمني.

ذلــك البيــت(.)13

أمر ُه بكتابة احلوائج
(ُ )5

كان اإلمــام (عليــه الســام) يــرى

الفقــر كارثــة اجتامعيــة مد ّمــرة جيــب

وأصــدر اإلمــام (عليــه الســام) القضــاء عليــه بجميــع الوســائل ،وقــد
مرســوم ًا بكتابــة احلوائــج وعــدم ذكــر ُأثــر عنــه أ ّنــه قــال :لــو كان الفقــر رجـ ً
ا
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أســائهم ،فقــد قــال (عليــه الســام) لقتلتــه.
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ألصحابــه:

واحتــاط اإلمــام كأشــدّ مــا يكــون

َــت َلــه َ ِ
حاجــة االحتيــاط يف أمــوال الدولــة ،وقــد روى
إل منكُــم َ
« َمــ ْن كان ْ ُ َّ
فلري َف ْعهــا ِف كتـ ٍ
ألصـ َ
املؤرخــون صــور ًا مدهشــة مــن احتياطه
وه ُكــم
ـون ُو ُج َ
ـاب ُ
ّ
فيهــا كان منهــا مــا يــي:
ِمــن املســأ َلة»(.)14

سياسته املالية

كان لإلمــام (عليــه الســام) منهــج

( )1مع عقيل:

وفــد عليــه عقيــل طالبـ ًا منــه أن ُير ّفــه

خــاص متم ّيــز يف سياســته املاليــة ،عليــه ويمنحــه الصلــة ،فأخــره اإلمــام
ّ
ومــن أبــرز مناهجــه أ ّنــه كان يــرى املــال ّ
أن مــا يف بيــت املــال للمســلمني ،وليــس
الــذي متلكــه الدولــة مــال اهلل تعــاىل لــه أن يأخــذ منــه قلي ـ ً
ا وال كثــر ًا ،وإذا
ومــال املســلمني ،وجيــب إنفاقــه عــى منحــه وأعطــاه منــه فإ ّنــه يكــون خائن ـ ًا

يلــح عليــه
تطويــر حياهتــم ،وإنقاذهــم مــن غائلــة وخمتلســ ًا ،وأخــذ عقيــل
ّ
خيتــص ذلــك وجيهــد يف مطالبتــه ،فأمحــى لــه اإلمــام
البــؤس واحلاجــة ،وال
ّ
رصة
باملســلمني ،وإ ّنــا يعـ ّ
ـم مجيــع مــن ســكن حديــدة وأدناهــا منــه ،فظــ ّن ّأنــا ّ

فلــا
بــاد املســلمني مــن اليهــود والنصــارى فيهــا مــال ،فألقــى نفســه عليهــاّ ،

...........................................................................م .د .بتول فاروق حممد علي احل�سون

مســها كاد أن حيــرق مــن ميســمها ،الشــيخ الطــويس ســند ًا صحيحــ ًا عنــد
ّ
ٍ
املشــهور للعهــد.
دنــف منهــا.
وضــج ضجيــج ذي
ّ
( )٢النجــايش :روى العهــد بطريــق
( )2مع احلسن واحلسني:
ومل يمنــح اإلمــام أي يشء مــن آخــر صحيــح عنــد املشــهور.

بيــت املــال لســبطي رســول اهلل (صــى

( )3ورواه الرشيــف الــريض أخــو

األويس لعليــاء بــن اهليثــم وكان مــن

( )4ورواه أيضــ ًا ابــن أيب شــعبة

اهلل عليــه وآلــه) وعاملهــا كبق ّيــة أبنــاء الرشيــف املرتــى يف كتــاب هنــج
املســلمني .يقــول خالــد بــن معمــر البالغــة.

مــاذا تؤ ّمــل عنــد رجــل أردتــه أن يزيــد الصــدوق -يف كتابــه حتــف العقــول.
يف عطــاء احلســن واحلســن درهيــات

( )5ورواه القــايض النعــان ،وهــو

يســرة ريثــا يرأبــان هبــا العيــش فأبــى مــن علــاء اإلماميــة ،وكان قاضي ـ ًا أيــام

وغضــب فلــم يفعــل؟

حكــم الفاطميــن يف مــر يف القــرن

وهنــاك الكثــر مــن األحــداث الرابــع واخلامــس ،رواه يف كتابــه دعائــم

والصــور التــي حتمــل املعــاين النبيلــة اإلســام ،إذن عهــد مالــك األشــر لــه

لإلمــام وتبــن ادوار احلاكــم املثــايل( .)15العديــد مــن املصــادر(.)16
املطلب الثالث  :العهد قراءة تارخيية:

(اوال) :سند العهد تارخيي ًا :رواه:

حممــد بــن احلســن الطــويس-
(ّ )1

مــن أعــام القــرن اخلامــس :ذكــر

املطلب الرابع:

امهية نظام احلكم يف االسالم والتنظري
الفقهي التارخيي:

نظــام احلكــم جــزء مــن الديــن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

احلــراين -الــذي كان يعيــش يف
أصح��اب اإلم��ام :اتّ��ق اهلل ي��ا علي��اء! يف
ّ
عشــرتك ،وانظــر لنفســك ولرمحــك ،أواســط القــرن الرابــع املعــارص للشــيخ
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االســامي ،فاإلســام ليــس نظامــا َو َأ ْح َســ ُن ت َْأ ِو ً
﴾ [النســاء .]٥٩:
يــاـ
ونظــام احلكــم يف االســام مل
عقائديــا بحتــا ،بــل فيــه تفصيــات
إلدارة شــؤون النــاس .ويركــز االســام يــدرس بشــكل كاف ،ملــا حصــل مــن

عــى رضورة تطبيــق رشع اهلل يف التبــاس بــن املذاهــب االســامية،
االرض ،مــن هنــا كان البــد مــن وجــود فاإلماميــة يــرون احلكــم مســألة دينيــة

دولــة تطبــق ذلــك يف مســألتني:

ويعــود امرهــا اىل اإلمــام املعصــوم،

والقيــام بالدعــوة االســامية.

وشــورى ملجموعــة مــن النــاس ،وملــك ًا

ال�سنة الثانية-العدد اخلام�س1439-هـ 2017 /م

( )1عــرض االســام عــى العــامل واآلخــرون يروهنــا لألمــة احيانــا،
( )2وجــود نظــام حكــم او هيئــة عضوضــ ًا ،وخالفــ ًة بالوراثــة .او

او مجاعــة سياســية تتصــدى لتطبيــق اســتيالء بالقــوة ،وكان احلاكــم يــارس

احــكام االســام وتطبــق العقوبــات ادوار اخلالفــة الدينيــة والدنيويــة بــا
وتقيــم احلــدود  .يقــول تعــاىل ﴿ا َّل ِذي ـ َن رادع مــن احــد وكانــوا يــرون البيعــة ال
ـم ِف ْالَ ْر ِ
الصـ َـا َة تــرد ،حتــى لــو أخطــأ احلاكــم ،او جتــاوز
إِ ْن َم َّكن ُ
ض َأ َقا ُمــوا َّ
َّاهـ ْ
وآ َتــوا الـ َّـزكَا َة و َأمــروا بِا َْلعــر ِ
وف َو َنَـ ْـوا تعاليــم الرشيعــة والعدالــة .واإلماميــة
َ ُ
ْ ُ
َ َ ُ
َــر وهللِ َع ِ
اق َبــ ُة ْالُ ُم ِ
ــن ا ُْلنْك ِ
َع ِ
ــور﴾ يــرون أن اويل االمــر املذكوريــن يف اآلية
هــم املعصومــون ،الذيــن أذهــب اهلل
[احلــج.]٤١ :
72
وقولــه تعــاىل ﴿ َيا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيــ َن آ َمنُــوا عنهــم الرجــس اهــل البيــت (عليهــم
ِ
ِ
الر ُس َ
ــول َو ُأ ْو ِل الســام) ،ألن اهلل ال يأمــر باتبــاع
َأطي ُعــوا اهلل َو َأطي ُعــوا َّ
ْالَم ِ ِ
ُــم َفــإِ ْن َتن ََاز ْعت ْ ِ
ش ٍء اإلنســان اخل ّطــاء .إن أهــم مســألة يف
ــر منْك ْ
ْ
ُــم ف َ ْ
ِ
ُــم حيــاة املســلم يف البلــد االســامي هــي
الر ُســول إِ ْن كُنت ْ
ــر ُّدو ُه إِ َل اهللِ َو َّ
َف ُ
ت ُْؤ ِمنُـ َ
ـون بِــاهلل َوا ْل َيـ ْـو ِم ْال ِخـ ِـر َذلِـ َ
ـر مســألة احلكــم والعــدل فيــه .ومــع
ـك َخـ ْ ٌ
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ذلــك وجدنــا التاريــخ االســامي كلــه إلنتــاج فقــه الدولــة وليــس العكــس،
مليئــ ًا بالرصاعــات واملواقــف البعيــدة اي انتــاج فقــه الدولــة اوال وفــق مفاهيم

عــن االطــار الصحيــح الــذي رســمه االســام ليلتــزم هبــا احلاكــم والرعيــة
الرســول االكرم(صــى اهلل عليــه وآلــه) .عــى حــد ســواء .وهــذا التنظــر هــو
وهنــاك دعــوات لعــدم اخلــروج عــى الــذي جعــل التجربــة السياســية

احلاكــم الظــامل  ،قــال ابــن كثــر (:اإلمام للحكــم االســامي متســم ًة بالظلــم
اذا فســق ال يعــزل بمجــرد فســقه عــى واجلــور ،واخلالعــة واملجــون ،خالفــا

اخلــروج عليــه ملــا يف ذلــك مــن اثــارة

للفتنــة ،ووقــوع اهلــرج وســفك الدمــاء
احلــرام وهنــب االمــوال.)17()...

املبحث الثاين :املفاهيم التي وردت يف
العهد ملالك األشرت يف دور احلاكم او
الوايل االسالمي.

ومــن هنــا نشــأت فكــرة االســتبداد

يمكــن تقســيم ادوار احلاكــم اىل

الســيد عبــد اجلبــار الرفاعــي( :يمكــن

( )1الــدور القيــادي يف حكــم البلــد:

يف التنظــر الفقهــي االســامي ،يقــول ادوار عــدة:

القــول ان االســتبداد ظــل عــى الــدوام الواليــة عــى احلكــم ومتشــية امــور

اشــد العوامــل تأثــرا يف تفكري املســلمني الدولــة.
الســيايس ،فــا انجــزه هــذا التفكــر مــن

وهــو الــدور االول للحاكــم،

أحــكام وافــكار ،كانــت تصــاغ يف افــاق ويشــمل جوانــب كثــرة .منهــا الدعــوة

رؤيــة املســتبد ،وتتخــذ مــن اراء املســتبد للديــن ومراقبــة احلالــة العامــة للبلــد.

وقناعاتــه مرجعيــة لــه)( ،)18وهــذا يبــن

( )٢الدفــاع عــن الدولــة واحلفــاظ

ان املســلمني اعتمــدوا رؤيــة احلاكــم عــى أمنهــا وعــى نظامهــا.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

اصــح قــويل العلــاء ،بــل ال جيــوز لتعاليــم االســام الواضحــة.
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( )٣توجيــه القضــاء العــادل وفــق العــدو.

احــكام الــرع االســامي.

(ج) اســتصالح اهلهــا ،بإقامــة

( )٤تعيــن املوظفــن والــوالة العــدل ،والرمحــة هبــم والعفــو عنهــم

واجلبــاة.

( )٥توجيــه السياســة املاليــة للدولــة

و مســا حمتهم .

(د) عــارة بالدهــا ،وإحيــاء اراضيها

وفــق مفاهيــم العدالــة وعــدم اجلــور يف والعمــل عــى نموهــا .قــال اإلمــام
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أخــذ اجلبايــة.
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(عليــه الســام) يف عهــده «جبايــة

عدوهــا واســتصالح
و هنــاك ادوار أخــرى للحاكــم ،خراجهــا وجماهــدة ّ

يمكــن أن يقــوم هبــا ،كأدواره أهلهــا وعــارة بالدهــا».
االجتامعيــة والروحيــة التــي يكــون هبــا

(ثانيــا) :يف التعامــل مــع الرعيــة/

وهنــا ســنقرأ العهــد ونــرى ماهــي

اســهب العهــد بذكــر صفــات

املثــل األعــى للنــاس.

املواطنــن:

االدوار التــي رســمها اإلمــام لوليــه احلاكــم واألدوار الروحيــة والدينيــة

الــذي واله مــر( .عهــد اإلمــام عــي واالجتامعيــة ،والطريقــة التــي جيــب ان
اىل مالــك االشــر حــن واله مــر) يتعامــل هبــا الــوايل مــع الرعيــة.

(.)19

فقــد ذكــر العهــد «أمــره بتقــوى اهلل

(اوال)ّ :
وله لغرض:

وإيثــار طاعتــه واتّبــاع مــا أمــر اهلل بــه

الرضائــب باملفهــوم احلديث.

يســعد أحــد إالّ باتّباعهــا وال يشــقى إالّ

(أ) جبايــة خراجهــا ،اي تنظيــم امور يف كتابــه مــن فرائضــه وســننه التــي ال
(ب) جماهــدة عدوهــا ،اي احلفــاظ مــع جحودهــا وإضاعتهــا وأن ينــر

عــى األمــن والدفــاع عــن البلــد ضــد اهلل بيــده وقلبــه ولســانه فإ ّنــه قــد تك ّفــل
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بنــر مــن نــره إ ّنــه قــوي عزيــز.

(ب) أن يضــع احلاكــم ذاتــه معيــارا،

الشــهوات ّ
فــإن النفــس أ ّمــارة بالســوء

وجهتــك إىل
ـم اعلــم يــا مالــك ّأن ّ
«ثـ ّ

وأمــره أن يكــر مــن نفســه عنــد فيــا كان يكرهــه مــن احلــكام:

رب ّ
رب غفــور رحيــم .بــاد قــد جــرت عليهــا دول قبلــك مــن
إن ّ
إالّ مــا رحــم ّ

وأن يعتمــد كتــاب اهلل عنــد الشــبهات عــدل وجــور ّ
وأن النــاس ينظــرون مــن
ـإن فيــه تبيــان ّ
فـ ّ
ـدى ورمحـ ًة ُأمــورك يف مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه مــن
كل يشء وهـ ً
يتحــرى رضــا اهلل ُأمــور الــوالة قبلــك ويقولــون فيــك مــا
لقــوم يؤمنــون .وأن
ّ

إليــه».

أحــب الذخائــر إليــك
عبــاده فليكــن
ّ

اإلمــام للحاكــم املســلم:

جتمــع ومــا ترعــى بــه رع ّيتــك فاملــك

هــذه هــي الصفــات التــي يرســمها ذخــرة العمــل الصالــح بالقصــد فيــا

(أ) تقــوى اهلل بــكل جتلياهتــا بالرمحــة هــواك ُ
ـح بنفســك عـ ّـا ال حيـ ّـل لــك
وشـ ّ

ّ
الشــح بالنفــس اإلنصــاف منهــا
فــإن
وااليثــار .وإن عــى احلاكــم الرجــوع اىل
ّ

كتــاب اهلل عنــد الشــبهات فهــو دســتور فيــا أحببــت وكرهــت».
املســلمني .وإنــه البــد للحاكــم أن ال

يــر عــى اخلطــأ وعــى املعصيــة ،عــى

(ج) الرعاية والرمحة:

«وأشــعر قلبــك الرمحــة للرعيــة

العكــس مــن التنظــرات التــي ال جتــر واملح ّبــة هلــم واللطــف باإلحســان إليهم

احلاكــم عــى أن ال يتجاهــر باملعصيــة وال تكونـ ّن عليهــم سـ ُبع ًا ضاريـ ًا تغتنــم

فإنــم صنفــان إ ّمــا أخ لــك يف
وأن ال يعــي اهلل أصــا ،وأن يقــوم أكلهــم ّ

بالعــدل بــن النــاس.

الديــن وإ ّمــا نظــر لــك يف اخللــق يفــرط

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ّ
يســتدل عــى
يــر عــى كنــت تقــول فيهــم وإنّــا
يتعــرض لســخطه وال
وال
ّ
ّ
معصيتــه فإنّــه ال ملجــأ مــن اهلل إالّ الصاحلــن بــا ُيــري اهلل هلــم عــى ألســن
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َعــرض هلــم ِ
منهــم الزلــل وت ِ
العلــل
ويؤتــى عــى أيدهيــم يف العمــد واخلطــأ

(د) العفو والصفح:

«فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك

فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل مثــل الــذي حتــب ان يعطيــك اهلل مــن
ـب أن يعطيــك اهلل مــن عفــوه عفــوه وصفحــه »..وقولــه« :ال تندمــن
الــذي حتـ ّ

فإنّــك فوقهــم ووايل األمــر عليــك عــى عفــو ،وال تبجحــن بعقوبــة.»..

عرفــك
فوقــك واهلل فــوق مــن والّك بــا ّ

(هـــ) عــدم التكرب والغرور ومســاماة
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وبــرك مــن ســنن نب ّيــه اهلل يف عظمتــه ،اي عــدم مبــاراة اهلل يف
مــن كتابــه
ّ
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(صــى اهلل عليــه وآلــه)».

هــذا الــدور للحاكــم -الــدور

ســموه(.)20

«ايــاك ومســاماة اهلل يف عظمتــه،

الراعــي املحــب،-ال احلاكــم املتســلط والتشــبه يف جربوتــه ،فــإن اهلل يــذل كل
اجلبــار الــذي يغتنــم أكُل الرعيــة ،جبــار ،وهيــن كل خمتــال».

هــو مــا يريــده االســام ،ديــن الرمحــة

(ز) إنصــاف النــاس مــن ذات

والعطــف واملســاواة والعدالــة .وهــذا احلاكــم ومــن خاصتــه مــن اهلــه ،ومــن

مــامل يتواجــد يف االنظمــة االســامية خــواص النــاس عنــده:

التــي حكمــت بــاد املســلمني عــر

يالحــظ ان مــن املشــاكل الكبــرة

التاريــخ االســامي ،البتعادهــم عــن التــي يواجههــا النــاس واحلاكــم ،هــو

ّ
حــذر اإلمــام
هــذه املفاهيــم احليــة الرحيمــة .وذلــك بطانتــه الســيئة ،لــذا

ألهنــم ابتعــدوا عــن منهــج النبــوة مــن هــذه الناحيــة «أنصــف اهلل،
املحمديــة التــي متثلهــا اقــوال اإلمــام وأنصــف النــاس مــن نفســك ومــن

عــي (عليــه الســام) وحكمــه وكتبــه خاصــة اهلــك ،ومــن لــك فيــه هــوى
وخطبــه وســرته العمليــة.

مــن رعيتــك» ،وعــدم ادخــال مــن
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ـم ِق ْسـ ًا
يف مشــورة احلاكــم مــن يبحــث عــن ا ْل ُب ْؤ َســى َو َّ
الز ْمنَــىَ ،..و ْ
اج َعـ ْـل َلُـ ْ
ـت مالِـ ِ
ِ
ِ
ـك»(.)24
معائــب النــاس ،والبخيــل واجلبــان م ـ ْن َب ْيـ َ
(ك) اختيــار القضــاة مــن افضــل
واحلريــص الــذي يزيــن للحاكــم الــر

باجلــور (.)21

الرعيــة يف نفــس احلاكــم« :ممــن التضيق

(ح) طلــب اإلمــام مــن احلاكــم ان بــه االمور ،والمتحكــه اخلصــوم.)25(»..

يكــون عــادال غــر ظــامل:

(ل) اختيــار العــال (املوظفــون)

«مــن ظلــم عبــاد اهلل كان اهلل خصمــه بعــد االختبــار« :انظــر يف امــور عاملــك

حجته»..

وأثــرة»(.)26

(م) مراقبــة العــال بتفقــد اعامهلــم:

(ط) االكثــار مــن جمالســة العلــاء
ِ
ــر ُمدَ َار َســ َة ا ْل ُع َل َــا ِء «وابعــث العيــون مــن اهــل الصــدق
واحلكــاءَ .
«و َأكْث ْ
ِ
ِ
ـح والوفــاء عليهــم.)27(»..
ال َكـ َـاء ِف َت ْثبِيــت َمــا َص َلـ َ
َو ُمنَا َق َش ـ َة ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـح اهلــه:
اسـ َت َقا َم بِـ ِـه
(ن) تفقــد اخلــراج بــا ُيصلـ ُ
َع َل ْيــه َأ ْمـ ُـر بِـ َـاد َك َوإِ َقا َمــة َمــا ْ
ِ
َّــاس َق ْب َل َ
ـح أهلــه،
ــك»(.)22
«وتفقــد امــر اخلــراج بــا ُيصلـ ُ
الن ُ
ِ
وصالح ِهــم صالحــا
(ي) سياســة النــاس حســب اعامهلــم فــإن يف صالحــه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

دون عبــاده ،ومــن خاصمــه اهلل أدحــض فاســتعملهم اختبــارا ،وال توهلــم حمابــاة

ومهنهــم ،فالعــدل يكــون بينهــم ،ملــن ســواهم.)28(»..
77
والطبقــة الســفىل مــن الرعيــة َ ِ
(س) عــى احلاكــم ان يعمــر االرض
ــق
«ي ُّ

ــم»(.)23
ــم َو َم ُعو َنت ُُه ْ
ِر ْفدُ ُه ْ
ـم اهلل اهلل الرضيبــة املاليــة بالتســمية احلديثــة):
ويقــول (عليــه الســام) « ُثـ َّ
ِ
الس ـ ْف َل ِم ـ َن ا َّل ِذي ـ َن َل ِحي َل ـ َة «وليكــن نظــرك عــارة االرض ابلــغ
ِف ال َّط َب َقــة ُّ
َلــم ِمــن ا َْلس ِ
ني َوا ُْل ْحت ِ
ــاك ِ
ــن َو َأ ْه ِ
ــل مــن نظــرك يف اســتجالب اخلــراج ،ألن
َاج َ
ُ ْ َ َ
قبــل التفكــر بأخــذ اخلــراج (او

الت�أ�صيل الفقهي لدور احلاكم يف اال�سالم قراءة يف عهد الإمام علي (� )إىل مالك اال�شرت (....................)

ذلــك ال يــدرك إال بالعــارة .)29(»...فتتواضــع فيــه هلل الــذي خلقــك ،وتقعــد
(ع) االهتــام باحلالــة االقتصاديــة عنهــم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك

للرعيــة ،والوضــع االقتصــادي للبلــد ورشطــك حتــى يكلمــك متكلمهــم

( )١الوصيــة بالتجــار واصحــاب غــر متتعتــع ،»..اي غــر مــردد مــن
املهــن« :ثــم اســتوص بالتجــار وذوي اخلــوف( .)32ال يطــول االحتجــاب عــن

الصناعــات ،وأوص هبــم خــرا املقيــم النــاس« :فــإن احتجــاب الــوالة عــن
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ببدنــه ،فإهنــم مــواد املنافــع واســباب باألمــور»(.)33
املرافــق.)30(»..

( )٢املنــع مــن االحتــكار« :فامنــع

مــن االحتكار،فــإن رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) منــع منــه ،وليكــن البيــع

بيعــا ســمحا ،بموازيــن عــدل واســعار

(ص) إقامــة الفرائــض الدينيــة

كاملــة غــر مثلومــة وال منقوصــة مــن
ــت فِــي
قبــل احلاكــم ،ولكــن «َإِ َذا ُق ْم َ
ـك لِلنَّـ ِ
َص َلتِـ َ
ـاس َفـ َـا َتكُو َنـ َّن ُمنَ ِّفــر ًا َو َل
ُم َض ِّيع ـ ًا َفــإِ َّن فِــي النَّـ ِ
ـاس َم ـ ْن بِـ ِـه ا ْل ِع َّل ـ ُة

اج ـ ُة»( ،)34وهــذا يمثــل الــدور
ال جتحــف بالفريقــن مــن البائــع َو َل ـ ُه ا ْل َح َ

ْــرةً ،بعــد الدينــي للحاكــم يف الدولــة الدينيــة
واملبتــاع ،فمــن قــارف ُحك َ
هنيــك ايــاه ،فنـكّل بــه ،وعاقبــه مــن غــر القائمــة عــى اســاس الديــن االســامي،
ارساف.)31( »..

وليــس يف الدولــة املدنية ،بغيــاب اإلمام

(ف) إقامــة جملــس لســاع شــكاوى املعصــوم (عليــه الســام) عنــد اإلماميــة

النــاس وحاجاهتــم« :واجعــل لــذوي وينظــر فتــاوى الســيد السيســتاين
احلاجــات منــك قســ ًا تفــرغ هلــم فيــه وموقفــه مــن الدولــة املدنيــة ،عــى

شــخصك ،وجتلــس هلــم جملســ ًا عامــ ًا ســبيل املثــال :مــروع املدنيــة وقيــم
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املواطنــة( )35وإظهــار احلــق املخفــي ّ
عــدوك يف
كل احلــذر مــن مقاربــة
ّ
وإعــام النــاس باحلقائــق حــول احلاكــم طلــب الصلــح فـ ّ
ـإن العــدو ربــا قــارب
وحتصــن ّ
كل
واحلكــم«:وإن ظنّــت الرعيــة بــك حيفـ ًا ليتغ ّفــل فخــذ باحلــزم»
ّ
ِ
فأصحــر هلــم بعــذرك وأعــدل عنــك خمــوف تؤتــى منــه وبــاهلل الثقــة يف مجيــع

ّ
فــإن يف تلــك األُمــور(.)38
ظنوهنــم بإصحــارك
رياضــة منــك لنفســك ورفقــ ًا منــك

(ش) الوفــاء بالعهــد للعــدو اذا

جلــت
برع ّيتــك وإعــذار ًا تبلــغ فيــه حاجتــك اختــذ احلاكــم معهــم عقــدا« :وإن ّ
فحــط
وإمجــال»( ،)36وأصحــر اي ابــرز هلــم صلحــ ًا أو ألبســته منــك ذ ّمــة ُ

وبــن عــذرك فيــه .كــا ذكــره حممــد عهــدك بالوفــاء وارع ذ ّمتــك باألمانــة
ّ
عبــده يف رشحــة لنهــج البالغــة(.)37

واجعــل نفســك ُجنّــة دونــه فإ ّنــه ليــس

وهــذا يبــن اثــر اإلعالم عــى الناس ،يشء مــن فرائــض اهلل جـ ّـل وعـ ّـز النــاس

وأن يفصــح احلاكــم عــن ترصفاتــه أشــدّ عليــه اجتامع ـ ًا يف تفريــق أهوائهــم
وخطواتــه لئــا تثــر الشــكوك يف نفوس وتشــتيت أدياهنــم مــن تعظيــم الوفــاء
ّ
تغــدرن
الرعيــة ،يــؤدي هبــم اىل التذمــر وربــا بالعهــود» وأيضــا قولــه «فــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ـدوك قضيــة عقــدت هبــا
مــن تقويمهــم عــى
ّ
احلــق يف خفــض بينــك وبــن عـ ّ

العصيــان نتيجــة لذلــك ،ممــا يــؤدي اىل بذ ّمتــك وال ختفــر بعهــدك وال ختتلــ ّن
79
عــدوك فإنّــه ال جيــرئ عــى اهلل إالّ
انعــدام االمــان.
ّ
(ر) قبــول الصلــح اذا دعــا العــدو جاهــل وقــد جعــل اهلل عهــده وذ ّمتــه

ّ
«فــإن أمن ـ ًا أفضــاه بــن العبــاد برمحتــه وحري ـ ًا
احلاكــم اليــه  ،وفيــه رضــا اهلل
يف الصلــح دعــة جلنــودك وراحــة مــن يســكنون إىل َمنَعتــه ويســتفيضون بــه

مهومــك وأمن ـ ًا لبــادك .ولك ـ ّن احلــذر إىل جــواره فــا خــداع وال مدالســة وال

الت�أ�صيل الفقهي لدور احلاكم يف اال�سالم قراءة يف عهد الإمام علي (� )إىل مالك اال�شرت (....................)

إدغــال فيــه»(.)39

الدينيــة للحاكــم ،الــذي يمثــل الرشيعــة

(ش) عــدم ســفك الدمــاء بغــر االســامية -االنســانية ،-التــي هــي

ح ّلهــا« :وإ ّيــاك والدمــاء وســفكها بغــر الدســتور الكامــل للحيــاة يف البــاد

ح ّلهــا فإنّــه ليــس يشء أدعــى لنقمــة االســامية.
وال أعظــم لتبعــة وال أحــرى لــزوال

املبحث الثالث :التنظري الفقهي ألدوار

احلــق واهلل مبتــدئ باحلكــم بــن
بغــر
ّ

ربــا مــن اعقــد االمــور االشــكالية
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احلاكم يف االسالم

العبــاد فيــا يتســافكون مــن الدمــاء ،فــا التــي واجهــت املســلمني عــر تارخيهــم

تصونـ ّن ســلطانك بســفك دم حــرام فـ ّ
ـإن هــي مســألة احلكــم ،فانقســم املســلمون

ذلــك خيلقــه ويزيلــه» «فإ ّيــاك والتعـ ّـرض اىل فريقــن.
لســخط اهلل ّ
القســم االول :يــرى أن االمــور يف
فــإن اهلل قــد جعــل لــويل

مــن قتــل مظلومــ ًا ســلطان ًا قــال اهلل ﴿ :مســألة احلكــم قد جــرت بشــكل عفوي،
ــل م ْظ ُلومــ ًا َف َقــدْ جع ْلنَــا لِولِي ِ
ِ
ــه غــر منظــم ،يف حقبــة الرســول (صــى اهلل
َ ِّ
َ َ
َو َمــ ْن ُقت َ َ
ا ُي ْ ِ
ف ِف ا ْل َقت ِ
ْــل إِنَّــ ُه ك َ
ُســ ْل َطان ًا َفــ َ
َان عليــه وآلــه) ومــا بعــده يف اخلالفــة التــي
ــر ْ
نصــور ًا﴾»[ .االرساء .)40(]٣٣:
َم ُ

ســميت بالراشــدة بوقــت متأخــر عــن

(ت) املســاواة بــن الرعيــة واحلاكــم :فرتهتــا ،وهــذه ما متثلــه مدرســة اجلمهور،

«وإ ّيــاك واالســتئثار بــا للنــاس فيــه التــي تــرى أن احلكــم يعــود للنــاس ،مــن

أســوةٌ» .اي احــذر ان ختــص نفســك اهــل احلــل والعقــد(.)42

بــيء تزيــد بــه عــن النــاس وهو ممــا جتب
فيــه املســاواة مــن احلقــوق العامــة(.)41

القســم الثــاين :يــرى ان االســام جــاء

متكامــا ،وقــد رســم نظــام احلكــم القائم

تتحــدد األدوار هنــا حســب الرؤيــة عــى اســاس الديــن االســامي ،وهــي
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نظريــة اإلمامــة املنصــوص عليهــا مــن البابــوي يف املســيحية ،واخلالفــة

قبــل الرســول (صــى اهلل عليه وآلــه) .ألن االســامية عنــد املســلمني).
الديــن االســامي هــو خاتــم الديانــات،

(ب) احلكــم املــدين (النظــام

بشــكل واضــح ويتــواله اشــخاص

(ج) نظام امرباطوري.

وجماهــدة االعــداء ،امــر خطري ،حيتــاج اىل

امــا نظــام احلكــم يف االســام فصــار

ولذلــك البــد مــن طــرح نظــام احلكــم الديمقراطــي :حكــم الشــعب).

يتحلــون بالكــال ،ألن اقامــة احلــدود

(د) نظام ملكي.

هــذا اجلــدال العقــدي ،شــهد التاريــخ شــكل اخلالفــة الدينيــة وال حكــم
االســامي تزييفـ ًا واســعا وصــار احلكــم الشــعب بــل ملكيــة متوارثــة كــا يف

بأشــكال متعــددة ،ال تعطــي صــورة العهــد االمــوي( ،)44وكذلــك العبــايس
واضحــة لنــوع نظــام احلكــم يف االســام .ومــا بعدهــم اىل العثــاين .ثــم جــاءت
فــاذا كان احلكــم دينيــا قائــا عــى الرؤيــة الــدول احلديثــة بعــد االحتــاالت

الرشعيــة لألحــكام االســامية املتفــق االســتعامرية الغربيــة حلــوارض (اخلالفــة

عليهــا ،وهــي كثــرة ،فكيــف شــهدنا االســامية) التــي مل تكــن متثل االســام
تناقضــا بــن ترصفــات اخللفــاء الذيــن حقيقــة .بــل ملكيــات متوارثــة متخلفــة
يدعــون خالفتهــم للرســول (صــى اهلل اوصلــت املســلمني اىل احلضيــض

عليــه وآلــه) ،وتطبيقــا لإلســام .فــاذا اقتصاديــا وثقافيــا وسياســيا.
نظرنــا اىل انظمــة احلكــم بصــورة عامــة
وجدنــا:

(أ) احلكــم الدينــي (مثــل احلكــم

التنظري الفقهي ألدوار احلاكم عند
مجهور املسلمني:

اســتند التنظــر الفقهــي ألدوار

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

انســان يتمتــع بالعصمة(.)43ومــن خــال ملوكيــا امرباطوريــا ،فــا هــو حيمــل
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الت�أ�صيل الفقهي لدور احلاكم يف اال�سالم قراءة يف عهد الإمام علي (� )إىل مالك اال�شرت (....................)

ِ
اآلخــر وغالــب أنصــاره
احلاكــم عنــد هــذه املدرســة ،بحســب أ َّمــا الــرأي

مــا افــرزه الواقــع العمــي للحــكام مــن املعتزلــة ،فــرى َّ
أن ســند الوجــوب
الذيــن تعاقبــوا عــى تــويل (اخلالفــة) ،هــو العقــل ،وهنــاك طائفــة مــن املعتزلــة

وصــارت االمــور ختضــع اىل مزاجيــة تــرى َّ
ـي
أن ســند وجــوب اخلالفــة رشعـ ّ
احلاكــم وإىل مزاجيــة املحيطــن بــه ،وعقــي يف وقـ ٍ
ـت واحــد ،ويــرى الشــيعة
ّ

بــل تدخــل باحلكــم حتــى اجلــواري كذلــك وجــوب إقامــة احلكومــة

ال�سنة الثانية-العدد اخلام�س1439-هـ 2017 /م

والقيــان ،كــا حيدثنــا التاريــخ العبــايس ،اإلســامية( .)47وقــام هــذا الفقــه
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كمثــال بــارز عــى ذلــك( .)45فــكان عــى التنظــر ألدوار احلاكــم وأعطــاه
كتــاب االحــكام الســلطانية للــاوردي الصالحيــات املطلقــة بالتــرف،

قــد ذكــر خالصــة مــا فعلــه احلــكام يعطــي امــواال بــا حســاب ويمنــع عــن
وأدواره��م .فاإلمام��ة ه��يِ ْ :
(ال َما َم�� ُة :آخريــن عطاياهــم بــا مــرر منطقــي،
ــة النُّبــو ِة ِف ِحراس ِ
مو ُضو َعــ ٌة ِل َل َف ِ
ــة بــل ربــا تعــود ألمــور شــخصية ،مثــل
ُ َّ
َْ
َ َ
يــن و ِسياس ِ
ــة الدُّ ْن َيــاَ ،و َع ْقدُ َهــا َلِــ ْن مــدح اخلليفــة او ذمــه عــر ابيــات
الدِّ ِ َ َ َ
ي ُقــوم ِبــا ِف ْالُم ِ
ــة َو ِ
ــب بِ ْ ِ
جــا ِع شــعرية يقرأهــا شــاعر يف حــرة
ال ْ َ
اج ٌ
َّ
َ ُ َ
َوإِ ْن َش َّ
ــم)(.)46
ــم ْالَ َص ُّ
ــذ َعن ُْه ْ

اخلليفــة ،والتاريــخ حيدثنــا بالكثــر مــن

ويقــول الدكتــور عبــد الــرزاق هــذه القصــص(.)48

الســنهوريَّ :
(إن أهــل الس ـنَّة واملعتزلــة

كان اخلليفــة والــوزراء الذيــن يعينهم

يــرون َّ
أن اخلالفــة واجــب رشعــي ،جيمعــون بــن الترشيــع والتنفيــذ ،وزارة

ولكنَّهــم خيتلفــون يف أســاس هــذا التنفيــذ ووزارة التفويــض ،وهــو

الســنَّة يــرون َّ
أن الــذي لــه حــق عــزل الــوالة وتعيينهــم.
الوجــوب؛ فأهــل ُّ
(و َأ َّمــا َو َز َار ُة
ســند وجــوب اخلالفــة هــو اإلمجــاع ،بحســب تعبــر املــاورديَ :

...........................................................................م .د .بتول فاروق حممد علي احل�سون

ــر َد بِت َْس ِ
يــض َأ ْن َينْ َف ِ
ال َّت ْف ِو ِ
ِ
ــوش
ال ُي
ــي ِري ْ ُ
َوتَدْ بِـ ِ
الـ ُـر ِ
ـس َذلِـ َ
ـك لِ َو ِزيـ ِـر
وبَ ،و َل ْيـ َ
ـر ْ ُ
ال َّتن ِْف ِ
يــذ .

ـوز لِ َو ِزيـ ِـر ال َّت ْف ِويـ ِ
ـض
يـ ُ
الرابِـ ُ
ـع :إِ َّنـ ُه َ ُ
َو َّ
ال بيـ ِ
ـت ا َْلـ ِ
ـال بِ َق ْب ِ
ض
ـر َ
ف ِف َأ ْمـ َـو ِ َ ْ
َأ ْن َي َتـ َ َّ
مــا يس ـت ِ
َح ُّق َل ـ ُهَ ،وبِدَ ْف ـ ِع َمــا َ ِ
ـب فِيـ ِـه،
يـ ُ
َ َْ
ــك لِو ِز ِ ِ ِ
ِ
ــس
يــر ال َّتنْفيــذَ ،و َل ْي َ
ــس َذل َ َ
َو َل ْي َ
ِ
ِ ِ
ِ
ـع َأ ْهـ َـل
فيـ َـا َعــدَ ا َهــذه ْالَ ْر َب َعــة َمــا َي ْمنَـ ُ
ِّ
الذ َّمـ ِـة ِمن َْهــاَّ ،إل َأ ْن َي ْس ـتَطِي ُلوا َف َيكُو ُنــوا
83
ــن ِمــن ِ
َمن ِ
ال ْســتِ َطا َلة)( )49ويلــزم
ُوع َ
ْ
َ
اإلمــام يف عــرة امــور ،منهــا:

حفــظ الديــن بــا امجــع عليــه

امــا وزيــر التفويــض فصالحياتــه الســلف ،وتنفيــذ األحــكام بــن

اوســع وهــي:

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ال َّتن ِْف ِ
شو ُط َهــا
يــذ َف ُحك ُْم َهــا َأ ْض َع ُ
ــف َو ُ ُ
ِ
ِ
ور َعـ َـى َر ْأ ِي
َأ َقـ ُّـل؛ لَ َّن النَّ َظـ َـر ف َيهــا َم ْق ُص ٌ
ال َمــا ِم َوتَدْ بِـ ِ
ِْ
ـر ِهَ ،و َهـ َـذا ا ْل َو ِزيـ ُـر َو َسـ ٌ
ـط
الر َعا َيــا َوا ْلـ ُـو َل ِة ُيـ َـؤ ِّدي َعنْـ ُه
َب ْينَ ـ ُه َو َبـ ْ َ
ـن َّ
مــا َأمــر ،وينَ ِّفـ ُـذ َعنْ ـه مــا َذ َكــر ،ويمـ ِ
ـي
َ َ َ َُ
َ َُْ
ُ َ
ـر بِ َت ْق ِليـ ِـد ا ْلـ ُـو َل ِة َو َ ْت ِهيـ ِـز
ـمَ ،و ُ ْ
َمــا َح َكـ َ
يـ ِ ُ
ال ُيـ ِ
ـوشَ ،و َي ْعـ ِـر ُض َع َل ْيـ ِـه َمــا َو َر َد ِم ـ ْن
ُْ
ِ
ٍ ِ
ـم؛ لِ َي ْع َمـ َـل
ـم َو َ َتــدَّ َد م ـ ْن َحــدَ ث ُملـ ٍّ
ُم ِهـ ٍّ
ـن ِف َتن ِْفيـ ِـذ
فِيـ ِـه َمــا ُي ْؤ َمـ ُـر بِـ ِـهَ ،ف ُهـ َـو ُم ِعـ ٌ
ـس بِـ َـو ٍ
ْالُ ُمـ ِ
ال َع َل ْي َهــا َو َل ُم َت َق ِّلدً ا
ـورَ ،و َل ْيـ َ
َلَــاَ ،فــإِ ْن ُش ِ
الــر ْأ ِي ك َ
اســ ِم
َان بِ ْ
ــور َك ِف َّ
ا ْلــو َزار ِة َأ َخــص ،وإِ ْن َل ي َشــار ْك فِ ِ
يــه
َّ َ
ُْ َ
َ َ
ِ ِ
ك َ
الســ َف َار ِة َأ ْشــ َب َه،
اســ ِم ا ْل َواســ َطة َو ِّ
َان بِ ْ
ــذ ِه ا ْلــو َزار ُة َإل َت ْق ِل ٍ
و َليــس َت ْفت َِقــر ه ِ
يــد
ُ َ
َ ْ َ
َ َ
ِ
ــر ُد ْ ِ
ال ْذ ِنَ ،و َل
َّــا ُي َرا َعــى ف َيهــا ُم َ َّ
َوإِن َ
ِ
ـر ِف ا ُْل َؤ َّهـ ِ
ـم؛
ُت ْع َتـ َ ُ
ال ِّر َّيـ ُة َو َل ا ْلع ْلـ ُ
ـل َلَــا ْ ُ
ِ
ــرد بِ ِو َلي ٍ
ــة َو َل
َ
ــس َلــ ُه َأ ْن َينْ َف ِ َ
لَنَّــ ُه َل ْي َ
يــدَ ،ف ُتعت ِ ِ
َت ْق ِل ٍ
ــوز
ي ُ
ال ِّر َّيــ ُةَ ،و َل َ ُ
َــر فيــه ْ ُ
ْ َُ
َل ـه َأ ْن َي ُكــم َفيع َتـ ِ ِ ِ
ـم).
ُ
ـر فيــه ا ْلع ْلـ ُ
ْ َ ُْ َُ

ـوز لِ َو ِزيـ ِـر ال َّت ْف ِو ِ
يض
يـ ُ
َأ َحدُ َهــا( :إِ َّنـ ُه َ ُ
الكْــ ِم والنَّ َظــر ِف ا َْل َظ ِ
ــالِ؛
َ
ُ
ــاش ُة ْ ُ
ُم َب َ َ
يــر ال َّتن ِْف ِ
ــك لِ َو ِز ِ
ــس َذلِ َ
يــذ).
َو َل ْي َ
َوال َّثـ ِ
ـوز لِ َو ِزيـ ِـر ال َّت ْف ِو ِ
يض
يـ ُ
ـان( :إِ َّنـ ُه َ ُ
ِ
ِ ِ
ــس َذلِ َ
ــك
ــو َلة َو َل ْي َ
َأ ْن َي ْســتَبِدَّ بِ َت ْقليــد ا ْل ُ
لِ َو ِزيـ ِـر ال َّتن ِْفيـ ِـذ).
ــوز لِ َو ِز ِ
َوال َّثالِ ُ
يــر
ي ُ
ــث( :إِنَّــ ُه َ ُ

املتشــاجرين ،ومحايــة البيضــة ،وإقامــة

الت�أ�صيل الفقهي لدور احلاكم يف اال�سالم قراءة يف عهد الإمام علي (� )إىل مالك اال�شرت (....................)

احلــدود ،وحتصــن الثغــور بالعــدة احلديــث ،مثــل كتــاب الســنهوري،

املانعــة والقــوة الدافعــة ،وجهــاد فقــه اخلالفــة وتطورهــا لتكــون عصبــة

مــن عانــد اإلســام ،وأخــذ الفــيء امــم رشقيــة ،تنــاول فيــه مفهــوم
والصدقــات ،واســتكفاء األمنــاء اخلالفــة بشــكل عــري يالئــم الدولــة
وتقليــد الفصحــاء ،ومشــارفة األمــور احلديثــة ،خاصــة وانــه كتبــه عــام

بنفســه ليهتــم بسياســة األمــة(.)50

 ١٩٢٦باللغــة الفرنســية ،ونــال عليــه
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هــذه االدوار التــي عــى احلاكــم شــهادة الدكتــوراه ( ،)51بعــد اهنيــار
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ان يؤدهيــا ،بحســب فهمــه اخلــاص يف اخلالفــة العثامنيــة عــام .١٩٢٤
ادارة االمــور ،ومل يكــن هنــاك دســتور

إن املالحــظ عــى هــذه التنظــرات

واضــح يســتعمله اخلليفــة او الــوايل الفقهيــة -السياســية أهنــا تراعــي مــا
او الوزيــر للعمــل عــى ضوئــه ،بينــا جــرى بالتاريــخ االســامي مــن انــواع

نجــد أن اإلمــام عل ّي ـ ًا (عليــه الســام) احلكــم ،وتســبغ عليهــا التأويــات

قــد كتــب عهــدا عــى مالــك االشــر الفقهيــة ،اىل أن وصلنــا اىل مــن يفكــر

ليقــوم بــه ،لكنــه مل ينفــذ عــر التاريــخ بإعــادة اخلالفــة عــى منهــاج اخلالفــة
االســامي ،وهــذا ممــا يؤســف لــه ،الراشــدة التــي مل تكــن مثاليــة حتــى ملــن

أن تكــون لدينــا مثــل هــذه الثــروة يؤمــن هبــا .فهــذه اخلالفــة اصطبغــت
الفكريــة التنظرييــة ،وال يوجــد تطبيــق بالتكفــر والقتــل غــر املــرر لصحابــة

فعــي هلــا.

كثــر ملجــرد االختــاف يف تطبيــق

كــا كتبــت يف العــر احلــارض ،بعــض البنــود الترشيعيــة ،ممــا جعــل

ضمــن هــذه املدرســة كتابــات تن ّظــر تاريــخ االســام يصطبــغ بلــون الــدم.

لكيفيــة ادارة احلكــم يف العهــد علــا انــه تاريــخ مســلمني ومل يكــن
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يمثــل تارخيــا اســاميا بحتــا.

التنظري الفقهي ألدوار احلاكم عند
اإلمامية اإلثني عرشية:

بغــض النظــر عــن مكانتــه االجتامعيــة،
وبــن غريهــم مــن اخللفــاء ،فقــد خـ ّ
ـط

اإلمــام عــي (عليــه الســام) اســلوبا

مل يســتلم اإلماميــة زمــام الســلطة عرب خاصــا يف احلكــم ،وكتــب عهــدا يعــد

تارخيهــم ،إال يف فــرة متأخــرة ،يف دولــة بمثابــة دســتور للحاكمــن ،فيــه مبــدأ
حديثــة ،ويف بقعــة حمــددة مــن االرايض العدالــة هــو املعيــار للحكــم بــن

االســامية وهــي ايــران ،حيــث ينــص النــاس :قــال رســول اهلل (صــى اهلل
اإلمامــي ،هــو املذهــب االســامي أفضــل مــن عبــادة ســبعني ســنة ،وحــدّ

الــذي تعمــل بــه مجهوريــة ايــران يقــام هلل يف األرض أفضــل مــن مطــر
االســامية(.)52

أربعــن صباحــا»( .)54ويمكــن اســتنباط

قــام عــى تنظــر فقهــي اجتهــادي احــكام متنوعــة مــن هــذا العهــد الــذي

وهــي نظريــة واليــة الفقيــه العامــة( ،)53شــمل كل اركان الدولــة .ليــس املهــم
امــا قبــل ذلــك فلــم يتــم هبــذا العنــوان شــكل احلكــم ،بقــدر أن يقــوم عــى

فخالفــة اإلمــام عــي واإلمــام احلســن مبــادئ االســام االنســانية ،وإعــار

(عليهــا الســام) كانــت مليئــة بالفتــن الدولــة خلدمــة ناســها.
واحلــروب التــي افتعلهــا بعــض

لــذا نجــد أن األحــكام التــي اعطاهــا

الصحابــة ،كانــت خالفــة عامــة لــكل اإلمــام عــي ( عليــه الســام) للــوايل او
املســلمني ،وجــاءت بنــاء عــى مبايعــة احلاكــم الــذي ارســله عــى االمصــار
املســلمني هلــم ،بعــد أن ميــزوا بــن تعــدُّ احكامــا رشعيــة ينبغــي أن يطبقهــا

سياســتهم التــي ختــدم الفــرد املســلم احلاكــم يف واليتــه ،وهــي:

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

دســتورها عــى أن املذهــب الشــيعي عليــه وآلــه وســلم)« :ســاعة إمــام عــدل
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( )١ال نجــد فيهــا صالحيــة مطلقــة قولــه عــن النــاس «يفــرط منهــم الزلــل
َعــرض هلــم ِ
بالتــرف باملــال والعطايــا ،وال توزيــع وت ِ
العلــل ويؤتــى عــى
املناصــب حســب القرابــة واملعرفــة أيدهيــم يف العمــد واخلطــأ فأعطهــم
اخلاصــة بــل اهنــا تــوزع حســب الكفــاءة مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي

واالســتحقاق كــا تــم ذكــره ســابقا.

ـب أن يعطيــك اهلل مــن عفــوه فإ ّنــك
حتـ ّ

( )٢ليــس مــن حــق احلاكــم ان فوقهــم ووايل األمــر عليــك فوقــك واهلل
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عرفــك مــن كتابــه
يعطــي لنفســه امتيــازات اكثــر مــن فــوق مــن والّك بــا ّ
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ـرك مــن ســنن نب ّيــه (صــى اهلل عليــه
الرعيــة ،وعليــه ان يســاوي نفســه مــع وبـ ّ

النــاس البســطاء.

وآلــه)»( ،)56وقوله(عليــه الســام):

( )٣األمهيــة إلعــار البــاد« ،وال تندمــن عــى عفــو ،وال تبجحــن

والرضيبــة ال ينبغــي ان تكــون مقدمــة بعقوبــة ،وال ترسعــن اىل بــادرة وجــدت

عــى حيــاة النــاس« .التكــن عليهــم منهــا مندوحــة.)57(»..

ســبعا ضاريــا تغتنــم أكُلهم»كــا يف

( )٥حفــظ األمــن بالذهــاب اىل

العهــد ،وقولــه« :وتفقــد اخلــراج بــا قبــول الصلــح احيانــا مــع العــدو ،اذا
يصلــح أهلــه.)55(»..

طلــب الصلــح واهلدنــة .كــا مــر ســابقا

( )4حفــظ الديــن ،مــن خــال (يف املبحــث الثــاين) ،وهنــاك الكثــر

حتبيــب النــاس لتطبيــق تعاليمــه ال مــن املفاهيــم يمكــن ان تكــون املعيــار

بالفــرض والتنكيــل بــل بالقــدوة الدائمــي للبلــد ،ألهنــا مفاهيــم انســانية
احلســنة التــي يمثلهــا احلاكــم .والعهــد عامــة ،تصلــح لــكل زمــان ومــكان.

بــه فقــرات كثــرة تبــن أن عــى اإلمــام يمكــن للمجتهــد أن يرســم هبــا شــكال
أن ال يســتخدم الشــدة يف ذلــك ،انظــر ونظامــا صاحلــا إلدارة البلــدان ،بــا
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يتامشــى مــع تعاليــم االســام الســمحة ،لنــا التيــارات واحلــركات املتشــددة
وليــس املتشــددة ،كــا شــوهتها بعــض التكفرييــة كداعــش وغريهــا ،ألن

التعاليــم الســلفية املتشــددة.

اخلالصة ونتائج البحث والتوصيات:

التقديــس بــدال مــن ان يذهــب اىل الدين

يف ذاتــه وتعاليمــه الرســمية املنصــوص

اإلســام بمنظومتــه الفقهيــة عــى عليهــا ،صــار االســام هــو ســرة

منهــج اهــل البيــت (عليهــم الســام) ،اخللفــاء الذيــن حكمــوا املســلمني ،بــا
فيــه تعاليــم واضحــة إلقامــة احلكم وفق حتوهيــا ســرهتم مــن تناقــض وابتعــاد

وبمقــوالت وكتابــات موثقــة ،كعهــد

وضــح البحــث أنــه يمكــن مــن

اإلمــام عــي (عليــه الســام) اىل مالــك العهــد اســتنباط مفاهيــم عامــة وكاملــة

االشــر ،التــي تعــد ابــرز وثيقــة توضــح وتفصيليــة ألدوار احلاكــم االســامي،

كيفيــة ادارة احلكــم االســامي ،بــا علــا انــه مل يطبــق عــر تارخيــه اال

حيويــه مــن مفاهيــم غايــة يف التســامح يف دســتور ايــران بعــد الثــورة عــام
واالنســانية ،باإلضافــة اىل اقامــة مفهــوم  .١٩٧٩حيــث اســتمد مــن بعــض

العدالــة واملســاواة بــن الرعيــة ،وهــذا مفاهيمــه وضمنهــا يف الدســتور.

ينســف القــول ان االســام مل يكــن وبعــد هــذه الظــروف التــي يمــر هبــا

لديــه رؤيــة حمــددة للحكــم ،كــا تدعيهــا العــامل االســامي مــن ضيــاع بســبب
املذاهــب األخــرى ،الذيــن بــرروا جــور احلــكام واإلرهابيــن ،البــد

للحــكام ترصفاهتــم ،فصــار االســام مــن اعــادة النظــر هبــذا العهــد وتبنيــه

هــو نفســه التاريــخ االســامي ،بالكامــل والعمــل عــى اعــادة الثقــة
وهنــا اخلطــأ الفاحــش ،الــذي انتــج للمســلمني بــأن يتبنــوا املنهــاج األقــوم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

املفاهيم االســامية االنســانية السمحة ،عــن االســام يف اغلــب االحيــان.
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الــذي يمثلــه اهــل البيــت (عليهــم تفصيليــة يمكــن ان تعطــي احلكــم

الســام) ،وتعاليمهــم التــي اثبــت الرشعــي الواضــح ملــن يعمــل
التاريــخ صالحيتهــا واســتمراريتها ،بالسياســة ويقــوم بأمــور النــاس،

إلنســانيتها

العاليــة

ولغتهــا عــر خمتلــف الســلطات يف ايــة

الواضحــة .فضــ ً
ا عــن أن عــى دولــة يف هــذه االرض ،ألننــا مازلنــا

الفقهــاء واملجتهديــن العمــل عــى نعــاين مــن قلــة الدراســات يف هــذا
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بلــورة العهــد عــى شــكل فتــاوى املوضــوع املهــم.

88

...........................................................................م .د .بتول فاروق حممد علي احل�سون

اهلوامش:

( )13االنرتنيت .م .ن.

( )1كتــاب التعريفــات ،اجلرجــاين ،عــي بــن حممــد،

( )14االنرتنيت .م .ن.

بــروت ،ط٢٠٠٣ ،١م ،ص .٢٣

حممــد الســند ،بحــوث معارصة يف الســاحة الدولية،
(ّ )16

مؤسســة التاريــخ العــريب -دار احيــاء الــراث العــريب،

( )15االنرتنيت .م .ن.

( )2العــن ،الفراهيــدي ابــو عبــد الرمحــن ،تــح :مهــدي

.363 -364

ط١٤٠٩ ،٢هـــ ،ص.٥٧٠

( )18مفهــوم الدولــة يف مدرســة النجــف االرشف،

املخزومــي وابراهيــم الســامرائي ،مؤسســة دار اهلجــرة،

( )17البداية والنهاية ،مج  ٤ج ،٨ص .٢٢٦

( )3العــدة يف االصــول ،الطــويس ،جعفــر بــن حممــد ،تح:

جملــة املعهــد ،العــدد  ،٧كانــون االول ،٢٠١٥ /العــارف

( )4قاموس املعاين ،معجم املعاين اجلامع

.٦٢-٦١

مهــدي نجف ،مؤسســة اهــل البيــت ،قــم ،ج،١ص.٢١

للمطبوعــات ،بــروت -لبنــان ،النجــف -العــراق .ص:

حممــد هارون ،مــط دار الفكــر ،دمشــق ،١٩٧٩ ،ج ،٢ص

رشح حممــد عبــده ،انشــارات لقــاء ،قــم ،٢٠٠٤ ،ص

( )5معجــم مقاييــس اللغــة ،ابــن فــارس ،تح عبد الســام
.٩١

( )6التعريفات ،اجلرحاين ،م .س ،ص .١٩

مــر ،هنــج البالغــة ٢٩١ ،مــن عهــد لــه (عليــه الســام)،
.٥٧١

( )20حممد عبده ،هنج البالغة ،م .س ،ص .٥٧٣

( )7االقليــات واحكامهــا يف الفقــه االســامي ،بتــول

( )21م .س ،ص.٥٧٥

( )8تاريــخ اخللفــاء ،الســيوطي ،جــال الديــن ،تح :حممد

( )23م .ن .٥٧٩ -٥٧٨

دار العلــوم احلديثة ،بــروت ،١٩٨٦ ،ص.١٦٦

( )25م .ن .ص.٥٧٩

فــاروق ،زيــد للنــر ،بغــداد ،ط ،٢٠٠٩ ،١ص.٢٨

حمــي الديــن عبــد احلميــد ،مكتبــة الــرق اجلديد ،بغــداد-

( )22م.ن ،ص .٥٧٧
( )24م .ن ص .٥٨٧

( )9ظ :رشح هنــج البالغــة ،ابــن ايب احلديــد ،ج، ٦

( )26م .ن .ص.٥٨٣

( )10م .ن.

( )28م .ن .ص.٥٨٤

ص .٣١٥

( )27م .ن .ص.٥٨٣
( )29م .ن .ص.٥٨٤

( )11االنرتنت:
www.arabic.Shiraz.ir.

( )12هنــج البالغــة لإلمــام عــي ،تــح :حممــد عبــده،
انتشــارات لقــاء ،قــم ،ط ،٢٠٠٤ ،١ص.٥٧١

( )30م .ن .ص.٥٨٦
( )31م .ن .ص.٥٨٧

( )32ظ :حممد عبده ،ص .٥٨٨
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http://www.almaany.com/.

( )19عهــد اإلمــام عــي اىل مالــك االشــر حــن واله
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الت�أ�صيل الفقهي لدور احلاكم يف اال�سالم قراءة يف عهد الإمام علي (� )إىل مالك اال�شرت (....................)
( )33م .ن .ص.٥٩٠

حامــد الفقــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت٢٠٠٠ ،م،

( )35مصطفى الكاظمي ،يف ،٢٠١٤ ١١ /١٣

(( )47فقــه اخلالفــة وتطورهــا ،عبــد الــرزاق الســنهوري،

( )34م .ن ص .٥٩٠

( )36هنج البالغة .٥٩٢-٥٩١

www.al-monitor.com.

( )37م .س ،ص.٥٩١ :
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تــح :توفيــق حممــد الشــاوي وناديــة عبــد الــرزاق

الســنهوري ،ن :مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر
والتوزيــع ،ت  ،٢٠٠١ص.59

( )38هنج البالغة ص.٥٩٢ :

( )48ظ :كتاب االغاين ،أليب الفرج االصفهاين وغريه.

( )40هنج البالغة ،ص.٥٩٣

( )50ظ :االحكام السلطانية ،م س ،ص.٢٨ -٢٧

( )39م س ،ص.٥٩٢
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ص .١٩

( )41حممد عبدة ،م س ،ص.٥٩٥

( )42ظ :نظــام احلكــم يف االســام ،تقــي الديــن النبهــاين،

تقديــم :عبــد القويــم زلــوم ،د .ن ،ط ،٢٠٠٢ ،٦د .م ،ص
.٤١

( )49م .ن ،ص.٣٢

()51ر شبكة االنرتنت

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.
php?t=310563.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.

( )43ظ :عقائــد اإلماميــة ،حممــد رضــا املظفــر ،ط:

php?t=310563.

( )44ظ :تاريــخ الدولــة االمويــة ،حممــد ســهيل طقــوش،

( )53ظ :دراســات يف واليــة الفقيــه وفقــه الدولــة

( )45ظ :دور اجلــواري والقهرمانــات يف دار اخلالفــة

قــم ،ط ،١٩٨٨ ،٢ج.٣-١

دار صفحــات للدراســات والنــر ،دمشــق،٢٠١٣ ،

احلــدود ،احلديث.5

( )46االحــكام الســلطانية ،املــاوردي ،القــايض ابــو يعــى

( )56هنج البالغة ،م س ،ص .٥٧٣ -٥٧٢

النجــف١٩٦١ ،م ،ص.٥٤ :

دار النفائــس ،ط ،٢٠١٠ ،٧مــر ،ص  ١٤ومــا بعدهــا.

العباســية ،ســوالف فيــض اهلل حســن ،دار عدنــان ،بغداد،
املقدمــة ومــا بعدهــا.

حممــد بن احلســن الفــراء (ت ٤٥٨هـــ) ،علــق عليه :حممد

( )52ظ :دستور مجهورية ايران االسالمية ،املادة .١٢:

االســامية ،حســن عــي املنتظــري ،الــدار االســامية،

( )54الوســائل  ،308 /18البــاب 1مــن أبواب مقدمات
( )55هنج البالغة ،ص.٥٨٤
( )57م .ن ،ص .٥٧٣

قال أمري املؤمنني (عليه السالم)

امل�صدر:
نهج البالغة لل�شريف الر�ضي ،حتقيق �صبحي ال�صالح� ،ص .486-485

قال أمري املؤمنني ()j

امل�صدر:
نهج البالغة لل�شريف الر�ضي ،حت �صبحي ال�صالح� ،ص .488

فقه الدولة
)0( يف العهد العلوي لمالك األشرت
دراسة معاصرة للبىن التحتي�ة للدولة املدني�ة
State Theology in the Reign of the `Alawite Malik Al-Ashtar
(Contemporary Study on the Infrastructures of the
Civilized State)

 محيد جاسم عبود الغرايب. د.م
جامعة كربالء
كلية العلوم اإلسالمية
Lectur. Dr. Hammed Jassim `Abud Al-Gharbawi
University of Karbala
College of Islamic Sciences

فقه الدولة يف العهد العلوي ملالك الأ�شرت ( )0درا�سة معا�صرة للبنى التحتية للدولة املدنية..........

ملخص البحث
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يعــد عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه)
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حــن واله مــر مــن الوثائــق التارخييــة اجلامعــة املهمــة يف فقــه الدولــة ونظــم
ـم
إدارهتــا؛ وذلــك لصدورهــا مــن إمــام معصــوم مفــرض الطاعــة أوالً وألَنــه حاكـ ٌ

عــدل ثاني ـ ًا وثالث ـ ًا لتضمنــه حمــاور ومفاهيــم عــدة تُعــد مــن البنــى التحتيــة لبنــاء
الدولــة املدنيــة .وحتاكــي هــذه املفاهيــم الدســتورية مــا توصلــت إِليــه نظريــات

احلكــم احلديثــة يف إِدارة الدولــة املدنيــة مثــل :الفصــل بــن الســلطات ،حكومــة
التكنوقــراط ،والالمركزيــة يف احلكــم ،وحكومــة األَكثريــة وغريهــا ممــا عــد مــن
بنــى حتتيــة للــدول الديمقراطيــة واحلكــم املــدين.

لقــد اتبــع الباحــث يف عرضــه املعلومــات ثالثــة مناهــج ،وهــي املنهــج

االســتقرائي ،ثــم املنهــج الوصفــي ،واملنهــج التحليــي.

 د حميد جا�سم عبود الغرابي. م.............................................................................

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره
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The covenant to Malik Al-Ashtar5 is considered as a historical document
to manage a state as it emanates from an infallible, Imam Ali (Peace be upon
him) the fairest ruler ,covers a great scope of the infrastructures to erect a
civilized state and deals with contemporary issues: separation of authorities
,technocratic state, decentralization in ruling, majority government and so
forth. The paper tackles such a locus through induction approach, description
approach and analysis approach.

فقه الدولة يف العهد العلوي ملالك الأ�شرت ( )0درا�سة معا�صرة للبنى التحتية للدولة املدنية..........

املقدمة

كــر وعجــز منعتمــوه!! .انفقــوا عليــه

لقــد أثبتــت التجــارب أن الــدول مــن بيــت املــال»( .)2وقــد جتــد ذلــك

القائمــة عــى املؤسســات واألنشــطة واضحــا يف عهــد اإلمــام عيل(عليــه
املدنيــة هــي القــادرة عــى تقديــم أفضــل الســام) إىل مالــك األشــر(رضوان اهلل
اخلدمــات لشــعوهبا وهــي التــي تكــون عليــه) حــن واله مــر .فعنــد تأمــل

عامــرة ومســتمرة يســودها األمــن هــذا العهــد املبــارك الــذي بعــض بنــوده

ال�سنة الثانية-العدد اخلام�س1439-هـ 2017 /م

والســام والعــدل واملســاواة ألهنــا تقوم عــدت وثيقــة رســمية مــن وثائــق األمــم
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عــى أســس صحيحــة غايتهــا وهدفهــا املتحــدة يتبــن لنــا أنــه منظومــة حقوقيــة

املواطــن .لــذا دعــا اإلســام إىل بنــاء متكاملــة يف إدارة الدولــة ومؤسســاهتا.
الدولــة املدنيــة القائمــة عــى املواطنــة يمكــن تصنيــف عهــد اإلمــام عــي
وجتــد مصاديــق ذلــك يف قيــام دولــة (عليــه الســام) عــى قســمني:

الرســول األعظــم (صىل اهلل عليــه وآله)

القسم األول :املحاور العامة.

وآلــه)« :ال فضــل لعــريب عــى أعجمــي

فــا يتعلــق باملحــاور العامــة فقــد

ففــي املشــهور قولــه (صــى اهلل عليــه

القسم الثاين :املفاهيم اخلاصة.

إال بالتقــوى»( )1ويف دولــة اإلمــام عــي انتظــم العهــد يف حمــاور عــدة مــن

(عليــه الســام) ،احلادثــة املعروفــة أنــه شــأهنا بيــان الكيفيــة التــي ينبغــي أن

(عليــه الســام) مــر بشــيخ مكفــوف يكــون عليهــا احلاكــم وحكومتــه .وقــد
كبــر يســأل« ،فقــال أمــر املؤمنني(عليــه تضمنــت هــذه املحــاور تلــك املفاهيــم
الســام) مــا هــذا؟ فقيــل لــه :يــا أمــر اخلاصــة التــي تنظــم العالقــة بــن

املؤمنــن انــه نــراين .فقــال اإلمــام احلاكــم واملحكــوم وجــاء هــذا البحــث

(عليــه الســام) :اســتعملتموه حتــى إذا كــي يوضــح تلــك العالقــة فانتظــم

 .............................................................................م .د حميد جا�سم عبود الغرابي

البحــث بمقدمــة وثالثــة مباحــث والفهــم لــه ،والفقــه الفطنــة( .)5وإىل

تضمــن املبحــث األول بيــان مفاهيــم هــذا املعنــى أشــار قولــه تعــاىل يف كتابــه
ب َمــا َن ْف َقــ ُه
البحــث واملبحــث الثــاين البنــى التحتيــة الكريــم ﴿ َقا ُلــوا َيــا ُشــ َع ْي ُ
للدولــة املدنيــة واملبحــث الثالــث كَثِيـ ًـرا ِم َّمــا َت ُقـ ُ
ـول﴾(( )6أي ال نعلــم وال
املبــادىء واملفاهيــم الدســتورية املرتبطــة نفهــم حقيقــة كثــر ممــا تقــول( .)7يقــول

بالدولــة املدنيــة ثــم اخلامتــة وحتديــد ابــن القيــم :والفقــه أخــص مــن الفهــم،
النتائــج وقائمــة للمصــادر واملراجــع .وهــو فهــم مــراد املتكلــم مــن كالمــه،
يف اللغــة ،وبحســب تفــاوت مراتــب

الفقــه كــا قــد تتوافــق عــى ذلــك النــاس يف هــذا تتفــاوت مراتبهــم يف

مجيــع املصــادر لغويــا :بأنــه العلــم الفقــه والعلــم .ويقــول اآلمــدي :الفهــم

بالشــئ والفهــم لــه .فقــد ذكــر اجلوهري عبــارة عــن جــودة الذهــن ،مــن جهــة
يف الصحــاح :الفقــه :الفهــم .قــال هتيــؤه القتنــاص كل مــا يــرد عليــه مــن

أعــرايب لعيســى ابــن عمــر :شــهدت املطالــب ،وإن مل يكــن املتصف بــه عاملا،
عليــك بالفقــه .تقــول منــه :فقــه كالعامــي الفطــن( .)8وأمــا اصطالحــا
الرجــل ،بالكــر .وفــان ال يفقــه وال فــإن كلمــة الفقــه يف أول األمــر كانــت

ينقــه .وافقهتــك الــيء( .)3وجــاء يف تطلــق عــى معــارف الرشيعــة ،حيــث

القامــوس املحيــط :الفقــه (بالكــر) :فــر بذلــك قــول رســول اهلل (صــى

العلــم بالــيء والفهــم لــه والفطنــة ،اهلل عليــه وآلــه)« :رب حامــل فقــه إىل
غلــب عــى علــم الديــن لرشفــه( .)4ويف مــن هــو أفقــه منــه»( .)9وهبــذا املعنــى
لســان العــرب :الفقــه :العلــم بالشــئ فــر قولــه تعــاىل ﴿ َف َلـ ْـو َل َن َفـ َـر ِم ـ ْن ك ُِّل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

املبحث األول :بيان مفاهيم البحث
اوالً :الفقه لغة واصطالحا:

هــذا قــدر زائــد عــى جمــرد وضــع اللفــظ
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ِ ٍ ِ
ـم َط ِائ َفـ ٌة لِ َي َت َف َّق ُهــوا فِــي الدِّ يـ ِ
ـن املختلفــة ،أو املســتمدة مــن األدلــة
ف ْر َقــة من ُْهـ ْ
ِ ِ
ــم التفصيليــة (.)12
ــم إِ َذا َر َج ُعــوا إِ َل ْي ِه ْ
َول ُينْــذ ُروا َق ْو َم ُه ْ
ـم َي ْحـ َـذ ُر َ
ثاني ًا :الدولة املدنية
ون﴾( .)10وكذلــك قولــه
َل َع َّل ُهـ ْ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)« :مــن يــرد اهلل

بــه خــرا يفقهــه يف الديــن»( .)11إال أن

الدولة :لغة واصطالحا(:)13

بفتــح الــدال وضمهــا يقــال :الدَ ولــة

التاميــز التدرجيــي للمعــارف الدينيــة والدُ ولــة هــي بمعنــى واحــد يــراد هبــا
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العلــم ،واســتقالله بقواعــد وأحــكام يقــال :دالــت لــه الدولــة أي صــارت
حيــث انحــر بحــدود األحــكام إليــه ومداولــة اهلل األيــام بــن النــاس

فصيهــا هلــؤالء
رصفهــا بينهــمّ ،
الرشعيــة اخلاصــة بأفعــال املكلفــن بمعنــى ّ
أدى إىل خــروج الفقــه اصطالحــا عــن تــارة وهلؤالء أخــرى وتداولــت األيدي

حــدود املعنــى الســابق ليدخــل مرحلــة أي تعاقبتــه ،بمعنــى أخذتــه هــذه

أخــرى مــن مراحــل تطــوره ،وليصبــح مــرة وهــذه مــرة أخــرى ومنــه قوهلــم:

لــه مدلولــه املقتــر عــى األحــكام تداولــوا الــيء بينهــم أي تناقلــوه
العمليــة ،أي مــا يســمى بالعبــادات وق ّلبــوه بــن أيدهيــم وتناوبــوه ،والدولــة
واملعامــات ،وحيــث يســتمر يف التطور هنــا مصــدر ومجعهــا ِدول بكــر الــدال
والرتقــي عندمــا يتوســع الفقهــاء يف وضمهــا ،ويــراد مــا يتــداول فيكــون مرة

مدلــول كلمــة الفقــه هــذه ،وذلــك هلــذا ومــرة لــذاك ،وعــى هــذا املعنــى
االجتهــاد املختــص ،فأصبحــت هــذه تطلــق عــى املــال والغلبــة كــا تطلــق

الكلمــة تطلــق عــى العلــم باألحــكام عــى البــاد ،فيقــال :الــدول اإلســامية

الرشعيــة الفرعيــة العمليــة بطرقهــا أو الــدول العربيــة واألوربيــة كــا تطلــق
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عــى اهليــأة احلاكمــة ،يقــال :لــكل زمــان آخــر ماظاهــره احلكــم والســلطة ،وهــو
دولــة ورجــال بلحــاظ أن اجلميــع ممــا اليثبــت حقيقــة رشعيــة بنــا ًء عــى عــدم
يتــداول بينــه لكونــه بحاجــة إىل تدبــر كــون اإلمــام (عليــه الســام) شــارعا؛

ونقــل وانتقــال أو بلحــاظ التق ّلــب النحصــار املــرع باخلالــق تبــارك
والتــرف مــن مجاعــة إىل أخــرى ،إذ وتعــاىل ،أو لشــموله للرســول األعظــم
ّ

ال اســتقرار للســلطة وال ثبــات جلهــة (صــى اهلل عليــه وآلــه) فقــط دون

النقــص واحليــف والظلــم كــا يف الدول شــموله لإلمــام (عليــه الســام) عــى
جلهــة االختبــار واالمتحــان اإلهلــي الشــارع.
للبــر يف تقلــب القــدرة ومنــه اشــتهر:

وعليــه فــإن مــاورد مــن اســتعامالت

(الدهــر دول) كنايــة عــن االنتقــال ،يف الكتــاب والســنة ليــس تأســي ًا جديــد ًا
ومــن ذلــك يظهــر أهنــا ليســت حتــى حيمــل عــى احلقيقــة الرشعيــة،
حقيقــة رشعيــة والمترشعيــة وإنــا وإنــا حيمــل عــى املعنــى اللغــوي،

هــي مصــداق مــن مصاديــق املعنــى وبحســب مــا تعــارف عليــه عنــد
اللغــوي وعليــه فهــي عرفيــة خاصــة أو العقــاء مــن احلقيقــة العرفيــة اخلاصــة

عامــة وقــد أمضاهــا الشــارع بحســب أوالعرفيــة العامــة.

ماتعــارف عليــه عنــد العقــاء نعــم ورد
اســتعامل الدولــة يف القــرآن الكريــم
باملعنــى اللغــوي وكــذا يف كلــات أمــر
املؤمنــن (عليــه الســام) ،إذ ورد يف

بعــض مــا ظاهــره املعنــى اللغــوي ويف

وممــا ورد بلفــظ الدولــة يف القــرآن
الكريــم قولــه عزوجل﴿ :إِ ْن َي ْم َس ْسـك ُْم
ـس ا ْل َقـ ْـو َم َقـ ْـر ٌح ِم ْث ُلـ ُه َوتِ ْل َك
َقـ ْـر ٌح َف َقــدْ َمـ َّ
ـن النَّـ ِ ِ
ـم اهللُ
ْالَ َّيــا ُم نُدَ ِاو ُلَــا َبـ ْ َ
ـاس َول َي ْع َلـ َ
ا َّل ِذيـن َآمنُــوا ويت ِ
َّخـ َـذ ِمنْك ُْم ُشـ َـهدَ ا َء َواهللُ
َ َ ََ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

املســتبدة أو الشــوروية القــارصة ،أو اخلــاف بــن األصوليــن يف حتديــد

99

فقه الدولة يف العهد العلوي ملالك الأ�شرت ( )0درا�سة معا�صرة للبنى التحتية للدولة املدنية..........

ِ
ـن﴾( ،)14فمفهــوم الدولة الغــرر عــن أمــر املؤمنــن (عليــه
ـب ال َّظالِـ َ
َل ُيـ ُّ

هنــا ورد باملعنــى اللغــوي أي التق ّلــب الســام)« :زوال الــدول باصطنــاع
مــن حــال إىل آخــر وورد يف االحاديــث الســفل»( ،)20و«يســتدل عــى إدبــار

الرشيفــة ماحيتمــل األثنــن وبعضهــا الــدول بأربــع :تضييــع األصــول،

ظاهــر يف املعنــى اللغــوي واآلخــر يف والتمســك بالفــروع ،وتقديــم األراذل،
املعنــى االصطالحــي فعــن اإلمــام وتأخــر األفاضــل»( )21أي احلكومــات،
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الصــادق (عليــه الســام)« :إن للحــق ويف هنــج البالغــة عنــه (عليــه الســام):

100

دولــة وللباطــل دولة»()15فالدولــة هنــا «وأعظــم مــا افــرض اهلل ســبحانه
حــق الــوايل عــى
حتتمــل االثنــن إال أهنــا ظاهــرة يف املعنى مــن تلــك احلقــوق ّ
الرع ّيــة عــى الــوايل،
الرع ّيــة،
اللغــوي ،وكذلــك يف قــول اإلمــام عــي
ّ
وحــق ّ
ّ

(عليــه الســام)« :الدولــة كــا تقبــل فريضــة فرضهــا اهلل ســبحانه لـ ّ
ـكل عــى
تدبــر»( ،)16ويف قولــه (عليــه الســام)ّ :
عــزا
كل ،فجعلهــا نظامــا أللفتهــم ،و ّ

()17
الرع ّيــة َّإل
«دولــة األكابــر مــن أفضــل املغانــم»  ،لدينهــم ،فليســت تصلــح ّ

و«دولــة اللئــام مذلــة الكــرام»( ،)18بصــاح الــوالة ،وال تصلح الــوالةَّ ،إل
الرع ّيــة إىل
الرع ّيــة؛ فــإذا أ ّدت ّ
وهنــا ظاهــر يف املعنــى اللغــوي بقرينــة باســتقامة ّ

مابعــده وهــو قولــه (عليــه الســام) :الــوايل ح ّقــه وأ ّدى الــوايل إليهــا ح ّقهــا

احلــق بينهــم ،و قامــت مناهــج
عــز
«دولــة الكريــم تظهــر مناقبــه»( ،)19إال
ّ
ّ
يقــال بــأن املتبــادر مــن الدولــة يف مثــل الدّ يــن ،واعتدلــت معــامل العــدل،

الســنن ،فصلــح
هــذه األحاديــث هــو احلكومــة ،فحينئــذ وجــرت عــى أذالهلــا ّ

الزمــان ،وطمــع ىف بقــاء الدّ ولــة،
حتمــل عــى احلقيقــة العرفيــة اخلاصــة .بذلــك ّ
وممــا ورد ماظاهــره احلكومــة حديثــا ويئســت مطامــع األعــداء»( ،)22وهــو
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ظاهــر بــل رصيــح يف احلكومــة بقرينــة املدنيــة بمعنــي احليــاة احلديثــة أو
خارجيــة هــي حديثــه (عليــه الســام) احلضــارة ،أو صفــة لوصــف حيــاة

عــن الــوالة وحقوقهــم وداخليــة هــي املدينــة يف طورهــا املتقــدم يف شــتى
الســياق ،وقــال (عليــه الســام) :جمــاالت احليــاة مــن العلــوم واملعــارف

«ماحصــن الــدول مثــل العــدل»( ،)23واآلداب والثقافــة والصنائــع واحلــرف
ّ
ويتبــن أن للدولــة معــاين عــدة منهــا :واخلدمــات والتجارة واملبــاين واملالبس

والترشيعيــة والقضائيــة.

السياســة يســتخدم مصطلــح الدولــة

الثــاين :الســلطات الثــاث التنفيذيــة واملدنيــة لغــة تعنــي ضــد البــداوة .ويف

الثالــث :مايشــمل األمــة أيض ـ ًا( .)24املدنيــة يف مقابــل الدولــة الدينيــة التــي

واملــراد مــن الدولــة يف مفهــوم البحــث مــازال البعــض يدعــو هلــا ..والدولــة

هــو املعنــى الثــاين.
ثالث ًا :املدنية

املدنيــة ليســت ضــد الديــن إنــا هــي

ضــد املــروع الســيايس الــذي يدعــي

مدنيــة مــن الفعــل مــدن ويف لســان أصحابــه أنــه حيكــم باســم الديــن ،وقــد

مــروع
العــرب مــدن باملــكان يعنــي أقــام بــه شــهد القــايص والــداين بأنــه
ٌ
عــاري متامــا مــن مقاصــد الديــن
ومنــه املدينــة عــى وزن فعيلــة(،)25
ٌ
املدينــة أيضــ ًا تعنــي احلصــن .ومــن وأخــاق الديــن ..وكذلــك الدولــة

الفعــل مــدن اشــتقت مدينــة ،مــدين ،املدنيــة ضــد أي مرشوع ســيايس يســعي
مدنيــة ،متــدن ومتمــدن ..املدينــة هــي أصحابــه أو يظنــوا أهنــم يمكنهــم أن

مــكان االســتقرار والعمــران .واملدنيــة يقيمــوا مــرة أخــرى ســلطة بأســم
يف اللغــة إمــا اســم معــرف مثــل قــول الديـ�ن .مــدين ،متمــدن ومدنيــة يقابلهــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

األول :احلكومة.

واألكل والــراب والــرف والرفاهيــة.

101

فقه الدولة يف العهد العلوي ملالك الأ�شرت ( )0درا�سة معا�صرة للبنى التحتية للدولة املدنية..........

يف القامـ�وس اإلنجليـ�زي كلمـ�ة � Civباملقطـ�ع  secيفيــد معناهــا الفصــل،
 ،ilومدينـ�ي يقابلهـ�ا  .Civicأمـ�ا كلمـ�ة القطــع ،احلجــز ،احلاميــة(.)26

 Civicsفهــي تعنــي علــم الرتبيــة املدنيــة
وعل��م حق��وق املواطن�ين وواجباهت��م..

رابع ًا :العهد العلوي

يقــول حممــد عبــده يف رشحــه

 Civilizationتعن��ي مدني��ة وحض��ارة ..لنهــج البالغــة( :ومــن عهــد لــه (عليــه

 Civil serviceتعن��ي خدم��ة مدني��ة ..الســام) كتبــه لألشــر النخعــي ملــا واله
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 il Demogratic Stateتعنــي دولــة مدنيــة أمريهــا حممــد بــن أيب بكــر وهــو أطــول
ديمقراطيـ�ة .ممــا ســبق ذكــره مــن كلمــة عهــد وأمجــع كتبــه للمحاســن)(.)27

مــدين ومدنيــة ال تشــر إىل العلامنيــة

خامس ًا :البنى التحتية

التــي تعنــي العلامنيــة أو الالدينيــة

ويف االصطــاح :هــي األنشــطة

أو الالدينيــة .والكلمــة اإلنجليزيــة

البنى يف اللغة :تعني هيأة البناء.

هــي كلمــة ســيكيوالر  .Secularويف ذات الســمة االقتصاديــة التــي هلــا
القامــوس اإلنجليــزي تعنــي هــذه عالقــة ببنــاء الدولــة عــى املســتويات
الكلمــة وصــف يشء ليــس لــه عالقــة كافــة التعليمــي واالداري والزراعــي

بالديــن .وســيكيوالريزم  Secularismيف والصناعــي والتنميــة البرشيــة عــى وفق

القامــوس تعنــي النظــام الــذي ال يلعــب النظــام املؤسســايت الالمركــزي .ويف
الديــن فيــه أي دور يف التعليــم أوتنظيــم املوســوعة احلــرة (ويكبيديــا) :البنيــة

املجتمــع ..بمعنــي فصــل الديــن عــن التحتيــة عبــارة عــن اهليــاكل املنظميــة

الدولــة ،وهــي العلامنيــة كــا يف أوربــا ..الالزمــة لتشــغيل املجتمــع أو املــروع
ومعظــم الكلــات اإلنجليزبةالتــي تبــدأ أو اخلدمــات واملرافــق الالزمــة لكــي
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يعمــل االقتصــاد ويمكــن تعريفهــا االجتامعيــة األساســية ،مثــل املــدارس
بصفــة عامــة عــى أهنــا جمموعــة مــن واملستشــفيات ،فعــى ســبيل املثــال،

العنــارص اهليكليــة املرتابطــة التــي توفــر تتيــح الطــرق القــدرة عــى نقــل
إطــار عمــل يدعــم اهليــكل الــكيل املــواد اخلــام إىل املصانــع ويف اللغــة

للتطويــر .وهــي متثــل مصطلحــ ًا هامــ ًا العســكرية ،فــإن هــذا املصطلــح يشــر

للحكـ�م عـلى تنميـ�ة الدولـ�ة أو املنطقـ�ة .إىل املبــاين واملنشــآت الدائمــة الالزمــة
وهــذا املصطلــح يشــر يف الغالــب لدعــم القــوات العســكرية وإعــادة

املجتمــع ،مثــل الطــرق واجلســور فــإن البنيــة التحتيــة هــي أي يشء يلــزم
ومــوارد امليــاه والــرف الصحــي للحيــاة اليوميــة ،أي كل يشء يســتخدم
والشــبكات الكهربائيــة واالتصــاالت بشــكل يومــي(.)28

عــن بعــد ومــا إىل ذلــك ،ويمكــن

أن يتــم تعريفــه عــى أنــه (املكونــات
املاديــة لألنظمــة املرتابطــة التــي توفــر

املبحث الثاين:

البنى التحتية للدولة املدنية

بعــد بيــان معنــى البنــى التحتيــة

الســلع واخلدمــات الرضوريــة الالزمــة فــإن املــراد هبــا يف البحــث يقــرب

لتمكــن أو اســتدامة أو حتســن ظــروف نوعــا مــا عــن املعنــى احلقيقــي فاإلمــام
احليــاة املجتمعيــة وعنــد النظــر إليهــا من (عليــه الســام) يف عهــده املبــارك قــد

الناحيــة الوظيفيــة ،فــإن البنيــة التحتيــة أســتعرض جمموعــة مــن القواعــد

تســهل إنتــاج البضائــع واخلدمــات ،والتعاليــم التــي بمجموعهــا تشــكل
باإلضافــة إىل توزيــع املنتجــات املنتهيــة قاعــدة رصينــة وبنــى حتتيــة للدولــة
يف األســواق ،باإلضافــة إىل اخلدمــات املدنيــة العادلــة وتــارة تكــون هــذه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

إىل اهليــاكل الفنيــة التــي تدعــم انتشـ�ارها وتشـ�غيلها .ولتبســيط األمــر،
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فقه الدولة يف العهد العلوي ملالك الأ�شرت ( )0درا�سة معا�صرة للبنى التحتية للدولة املدنية..........

البنــى مبــادىء معنويــة وتــارة تكــون

مؤسســات جمتمعيــة وتكنوقــراط
فمنهــا :

( )1البناء الديني (العبادي)

لقــد تضمــن عهــد اإلمــام عــي (عليه

الســام) نصوصـ ًا كثــرة تدعــو إىل بنــاء
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شــخصية احلاكــم اإليامنيــة وااللتــزام
بــرع اهلل والعمــل بكتــاب اهلل وســنة

رســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) وطاعــة
اهلل وطاعــة مــن أمر اهلل بطاعتــه وكذلك
التقــوى والــورع ولــزوم احلــق وإقامــة
الفرائــض واتبــاع الســنن واجتنــاب

املعــايص والبــدع وهــو بذلــك يؤســس

ملرجعيــة الكتــاب والعــرة يف بنــاء

ِ
َ
ــي ٍء ِمــ ْن
ول ُ ْتد َثــ َّن ُســنَّ ًة ت ُ ُّ
َــر بِ َ ْ
م ِ
الســن َِن َف َيك َ
ــاض تِ ْل َ
ــر
ُــون األَ ْج ُ
ــك ُّ
َ
َلِ ـ ْن َس ـن ََّها وا ْلـ ِـو ْز ُر َع َل ْيـ َ
ـت
ـك بِـ َـا َن َق ْضـ َ
ِ
()30
ور ُســولِه َمــا
«وار ُد ْد إِ َل اهلل َ
من َْهــا» ْ .
الُ ُطـ ِ
ـك ِمـ َن ْ
ـوب و َي ْشـتَبِه َع َل ْيـ َ
ُي ْض ِل ُعـ َ
ـك
ِم ـ َن األُ ُمـ ِ
ـور َف َقــدْ َقـ َ
ـال اهلل َت َعـ َ
ـال لِ َقـ ْـو ٍم
ـب إِ ْر َشــا َد ُه ْم ﴿يــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيـ َن آ َمنُــوا
َأ َحـ َّ
ِ
ِ
ــول و ُأ ِ
الر ُس َ
ول
َأطي ُعــوا اهلل و َأطي ُعــوا َّ
األَم ِ ِ
َناز ْعت ْ ِ
ش ٍء
ُــم َفــإِ ْن ت َ
ــر منْك ْ
ْ
ُــم ف َ ْ
ِ
الــر ُّد إِ َل
والر ُســول﴾ َف َّ
ــر ُّدوه إِ َل اهلل َّ
َف ُ
اهلل األَ ْخ ُ
والــر ُّد إِ َل
ــذ بِ ُم ْحكَــ ِم ِكتَابِــه
َّ
ال ِامع ِ
ِ
الرس ِ
ــة َغ ْ ِ
ــول األَ ْخ ُ
ــر
ــذ بِ ُســنَّته ْ َ َ
َّ ُ
ا ُْل َفر َق ِ
ــة»(.)31
ِّ
ِ
ِ
ــص بِــه
اصــة َمــا ُتْل ُ
«و ْل َيكُــ ْن ِف َخ َّ
ِ ِ
ِ ِ
هلل ِدينَـ َ
ـي َلــه
ـك إ َقا َم ـ ُة َف َرائضــه ا َّلتــي هـ َ
َخاص ـ ًة َف َأ ْعـ ِ
ـك ِف َل ْي ِلـ َ
ـط اهلل ِم ـ ْن َبدَ نِـ َ
ـك
َّ
ون ِ
ــت بِــه إِ َل
وو ِّ
ف َمــا َت َق َّر ْب َ
ــار َك َ -
ََ
ــك ك ِ
ــر َم ْث ُلــو ٍم َ
َام ً
اهلل ِمــ ْن َذلِ َ
ول
ــا َغ ْ َ
َمنْ ُقـ ٍ
ـك َمــا َب َلـ َ
ـوص َبالِغـ ًا ِمـ ْن َبدَ نِـ َ
ـغ وإِ َذا
ـك لِلنَّـ ِ
ـت ِف َص َلتِـ َ
ـاس َفـ َـا َتكُو َن ـ َّن
ُق ْمـ َ

الدولــة املدنيــة ومــن تلــك النصــوص:
قولــه (عليــه الســام)َ « :أ َمـ َـره بِ َت ْق َوى
 104اهلل وإِ ْي َثـ ِ
ـار َطا َعتِــه -وا ِّت َبــا ِع َمــا َأ َمـ َـر بِــه
ِ
ِ
ِ ِ
وس ـنَنِه.)29(»....
ِف كتَابِــه م ـ ْن َف َرائضــه ُ
ِ
َ
الــ ًة َع ِم َ
ــل
«ول َتنْ ُق ْ
ــض ُســنَّ ًة َص َ
ِ
ِ
ــت
واجت ََم َع ْ
ور َهــذه األُ َّمــة ْ
ِ َبــا ُصــدُ ُ
ول ُم َض ِّيعــ ًا َفــإِ َّن ِف الن ِ
الر ِع َّيــ ُة ُمنَ ِّفــر ًا َ
َّــاس َمــ ْن
وص َل َح ْ
ِ َبــا األُ ْل َفــ ُة َ
ــت َع َل ْي َهــا َّ
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ِ
اجــ ُة و َقــدْ َس َ
ــأ ْل ُت النصــوص:
ال َ
بِــه ا ْلع َّلــ ُة و َلــه ْ َ

فهنــاك نصــوص كثــرة تدعــو إىل

النجــاوب الصــواب عندمــا نقــول

( )2البناء األخالقي (الرتبوي)

يف عهــد اإلمــام عيل(عليــه الســام)

ملالــك األشــر منظومــة أخالقيــة
متكاملــة عــى احلاكــم أن يتحــى هبــا
وينهجهــا يف ســبيل الوصــول إىل املعنــى

القــرآين والنبــوي يف مفهــوم احلكــم
والقيــادة فلــم تغــب األخــاق عــن
ذهنيــة اإلمــام (عليــه الســام) وهــو

يوجــه والتــه ومنهــم األشــر وكيفيــة

التعامــل مــع النفــس أوال والرعيــة،

( )3البناء االرشادي (العظة والنصحية)

حماســن األخــاق وتــرك مســاوئها أن نصــوص العهــد كلهــا إرشــادية أراد
وخصوصيــة احلاكــم يف التمســك هبــا منهــا اإلمــام (عليــه الســام) تنبيــه عاملــه

مــن أولويــات العمــل القيــادي وبنــاء ونصحــه وإرشــاده وهــو مقبــل عــى

حكومــة مدنيــة قائمــة عــى قيــم خلقيــة مهمــة هــو بأمــس احلاجــة إىل النصــح
نابعــة مــن القــرآن والســنة ،ومــن تلــك واالرشــاد الســيام مــن قبــل اإلمــام

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

َر ُس َ
ــول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
ــن َو َّج َهنِــي إِ َل ا ْل َي َم ِ
ــف ُأ َص ِّ
ــي
ــن َك ْي َ
ِح َ
ِ
ِ
ـم َف َقـ َ
ـم
ـم ك َ
َصـ َـاة َأ ْض َعف ِهـ ْ
ـال َصـ ِّـل ِ ِبـ ْ
ِ ِبـ ْ
ــن َر ِحيــ ًا»(.)32
وكُــ ْن بِا ُْل ْؤ ِمنِ َ

كقولــه (عليــه الســام)« :و َأ َمـ َـره َأ ْن
الشــهو ِ
ِ
ِ
ات و َي َز َع َهــا
ْــر َن ْف َســه مــ َن َّ َ َ
َيك َ
ِ
ِ
ــار ٌة
ال َم َحــات َفــإِ َّن النَّ ْف َ
ــس َأ َّم َ
عنْــدَ ْ َ
ِ
ِ
ــم اهلل»(.)33
الســوء إِ َّل َمــا َرح َ
بِ ُّ
الذ َخ ِائ ِ
ــب َّ
ــر إِ َل ْي َ
ــك
« َف ْل َيكُــ ْن َأ َح َّ
ِ
ـر ُة ا ْل َع َمـ ِ
ـك َهـ َـو َ
ـح َفا ْم ِلـ ْ
الصالِـ ِ
اك
ـل َّ
َذخـ َ
ــك َعــا َل َ ِ
ِ
ي ُّ
ــل َل َ
ُ
ــك َفــإِ َّن
وش َّ
ــح بِنَ ْفس َ َّ
ِ
اإلنْص ُ ِ
ــح بِالنَّ ْف ِ
ُّ
يــا
ــس ِ َ
الش َّ
ــاف من َْهــا ف َ
ـت و َأ ْشـ ِ
ـع ْر َق ْل َبـ َ
ح َة
ـت َأ ْو ك َِر َهـ ْ
َأ َح َّبـ ْ
الر ْ َ
ـك َّ
ِ ِ ِ
ـم َ
ول
ـم وال ُّل ْطـ َ
ـف ِبِـ ْ
ل َّلرع َّيــة وا َْل َح َّبـ َة َلُـ ْ
ِ
ــم َســ ُبع ًا َض ِ
ــم
اريــ ًا َت ْغتَن ُ
َتكُونَــ َّن َع َل ْي ِه ْ
َأ ْك َلهــم َفإِنــم ِصنْ َف ِ
ــان إِ َّمــا َأ ٌخ َل َ
ــك ِف
ُ ْ َّ ُ ْ
ِ
الدِّ يـ ِ ِ
ـك ِف ْ
ـر َلـ َ
الَ ْلـ ِـق»(.)34
ـن وإ َّمــا نَظـ ٌ
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ِ
املعصــوم (عليــه الســام) وهــو احلاكــم الدِّ يـ ِ ِ
ـك ِف ْ
ـر َلـ َ
الَ ْلـ ِـق»(.)35
ـن وإ َّمــا نَظـ ٌ

العــادل ذو احلكمــة تعلــم مــكارم
األخــاق مــن رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) ،ويف العهــد نوعــان مــن
اإلرشــاد مهــا الرتغيــب والتحذيــر
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مثــال الرتغيــب قولــه (عليــه الســام):
ــك َأ ِّن َقــدْ َو َّج ْهت َ
ــم َيــا َمالِ ُ
ُــك
ــم ا ْع َل ْ
« ُث َّ
إِ َل بِـ َـا ٍد َقــدْ َجـ َـر ْت َع َل ْي َهــا ُد َو ٌل َق ْب َلـ َ
ـك
ِ
ـاس َينْ ُظـ ُـر َ
ون
وجـ ْـو ٍر و َأ َّن النَّـ َ
م ـ ْن َعــدْ ٍل َ
ِمـ ْن ُأ ُمـ ِ
ـور َك ِف ِم ْثـ ِ
ـت َتنْ ُظـ ُـر فِيــه
ـل َمــا ُكنْـ َ
ِمـ ْن ُأ ُمـ ِ
ـك و َي ُقو ُلـ َ
ـون فِيـ َ
ـور ا ْلـ ُـو َل ِة َق ْب َلـ َ
ـك
ْــت َت ُق ُ ِ
َّــا ُي ْســتَدَ ُّل
َمــا ُكن َ
ــم وإِن َ
ــول ف ِيه ْ
َعـ َـى الص ِ
ـم َعـ َـى
الـ َ
َّ
ـن بِـ َـا ُ ْ
يـ ِـري اهلل َلُـ ْ
َأ ْلس ِ ِ ِ
الذ َخ ِائ ِ
ــب َّ
ــر
ــن ع َبــاده َف ْل َيكُــ ْن َأ َح َّ
ُ
إِ َليـ َ ِ
ـر ُة ا ْل َع َمـ ِ
ـح َفا ْم ِلـ ْ
الصالِـ ِ
ـك
ـل َّ
ْ
ـك َذخـ َ
ـك َعــا َل َ ِ
ِ
َهـ َـو َ
يـ ُّـل َلـ َ
اك ُ
ـك
وشـ َّ
ـح بِنَ ْفسـ َ َّ
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ـس ِ
ـح بِالنَّ ْفـ ِ
َفــإِ َّن ُّ
ـاف ِمن َْهــا فِ َيم
اإلن َْصـ ُ
الشـ َّ
ـت و َأ ْشـ ِ
ـع ْر َق ْل َبـ َ
ح َة
ـت َأ ْو ك َِر َهـ ْ
َأ َح َّبـ ْ
الر ْ َ
ـك َّ
ِ ِ ِ
ـم َ
ول
ـم وال ُّل ْطـ َ
ـف ِبِـ ْ
ل َّلرع َّيــة وا َْل َح َّبـ َة َلُـ ْ
ِ
ــم َســ ُبع ًا َض ِ
ــم
اريــ ًا َت ْغتَن ُ
َتكُونَــ َّن َع َل ْي ِه ْ
َأ ْك َلهــم َفإِنــم ِصنْ َف ِ
ــان إِ َّمــا َأ ٌخ َل َ
ــك ِف
ُ ْ َّ ُ ْ

ومثــال التحذيــر قولــه (عليــه

الســام)« :إِ َّيـ َ
ـاك و ُم َســا َما َة اهلل ِف َع َظ َمتِــه
والت ََّشــبه بِــه ِف جبوتِــه َفــإِ َّن اهلل ي ِ
ــذ ُّل
ُ
ُّ
َ َُ
َــال َأن ِْص ِ
ــن ك َُّل ُمْت ٍ
ك َُّل َج َّب ٍ
ــف
ويِ ُ
ــار ُ
ـك ِ
ِ ِ
ـاس ِم ـ ْن َن ْف ِسـ َ
وم ـ ْن
اهلل و َأنْصــف النَّـ َ
ــك ومــن َل َ ِ
ِ ِ
ــوى
ــك فيــه َه ً
اصــة َأ ْهل َ َ ْ
َخ َّ
ِ
َّــك إِ َّل َت ْف َع ْ
ــك َفإِن َ
ِمــ ْن َر ِع َّيتِ َ
ــم
ــل َت ْظل ْ
ــم ِع َبــا َد اهلل ك َ
َان اهلل َخ ْص َمــه
و َمــ ْن َظ َل َ
د َ ِ ِ
ـض
اص َمــه اهلل َأ ْد َحـ َ
ون ع َبــاده و َم ـ ْن َخ َ
ُ
ُح َّجتَــه» (.)36

( )4البناء السيايس

بنــاء سياســة الدولــة مــن رضورات

ـن اإلمــام (عليــه
الدولــة املدنيــة وقــد َبـ َّ َ

الســام) ذلــك يف أكثــر مــن عهــده

لألشــر النخعــي وقــد خلصهــا البحــث
يف بيــان مفاهيــم العهــد العامــة ومــن

تلــك السياســات مبــدأ الشــورى

واختيــار الــوزراء والــوالة والعــال كــا
يف قولــه (عليــه الســام)َ :
«ول تُدْ ِخ َلــ َّن
يــا يع ِ
ِ
ِف م ُش ِ
ــك َع ِ
ــد ُل بِ َ
ــن
ــورت َك َبخ ً َ ْ
َ
َ

 .............................................................................م .د حميد جا�سم عبود الغرابي

ِ
ا ْل َف ْض ِ
ــر َ
ول َج َبانــ ًا
ــل و َيعــدُ َك ا ْل َف ْق َ
ِ
ــن األُ ُم ِ
ــك َع ِ
ــور َ
ُي ْض ِع ُف َ
ــر ُمدَ َار َســ َة ا ْل ُع َل َــا ِء
ول َح ِريصــ ًا الســام)« :و َأكْث ْ
ِ
ِ
ُي َز ِّي ـ ُن َلـ َ
ـح
ال َكـ َـاء ِف َت ْثبِيــت َمــا َص َلـ َ
الـ ْـو ِر َفــإِ َّن ا ْل ُب ْخـ َـل و ُمنَا َق َش ـ َة ْ ُ
ـره بِ ْ َ
ـك الـ َّ َ
ِ
ِ
ِ
والبـن ِْ
اسـ َت َقا َم بِــه
والـ ْـر َ
ُْْ َ
ص َغ َرائـ ُـز َشـتَّى َ ْ
ي َم ُع َهــا َع َل ْيــه َأ ْمـ ُـر بِـ َـاد َك وإِ َقا َمــة َمــا ْ
ِ
َّــاس َق ْب َل َ
ش ُو َز َر ِائ َ
ــك»(.)38
ــك َمــ ْن الن ُ
ُســو ُء ال َّظــ ِّن بِــاهلل إ َّن َ َّ
َان لِــ َ
ك َ
ش ِار َق ْب َل َ
( )6البناء االجتامعي
ــك َو ِزيــر ًا و َمــ ْن
أَْ
َ ِ
ــم ِف اآل َثــا ِم َف َ
ــا َيكُونَــ َّن َل َ
احلفــاظ عــى النســيج االجتامعــي
ــك
شك َُه ْ
الدولــة املدنيــة فمــن ذلــك :قولــه (عليــه

( )5البناء العلمي (الثقايف)

املجتمــع تعــد مــن رضورات الدولــة

فســح املجــال للعلــاء واملبدعــن املدنيــة فحــري باحلاكــم أن يكــون

ووضــع اخلطــط املدروســة والقائمــة عامــا مســاعدا يف ديمومــة العالقــة

عــى أســس علميــة رصينــة وتقريــب الطيبــة بــن فئــات الشــعب ويعالــج
احلكــاء وذوي اخلــرة مــن املشــاركة يف النزاعــات القائمــة بــن العشــائر

بنــاء الدولــة منهــج اتبعــه اإلمــام عــي والقبائــل وطبقــات املجتمــع بالطــرق

(عليــه الســام) يف حكومتــه لــذا أراد مــن الكفيلــة بســيادة األمــن واألمــان يف
واليــه أن حيــذو حــذوه يف هــذا املجــال الــدول وأن ينتهــج النهــج الــذي رســمه

حتــى يصــل إىل دولــة املؤسســات اإلمــام عــي (عليــه الســام) لعاملــه
واحلكــم املــدين وقــد تضمنــت فقــرات
عديــدة مــن العهــد إىل االهتــام

باملؤسســات العلميــة والعلــاء واحلكامء
وذوي اخلــرة ودورهــم الفاعــل يف بنــاء

عــى مــر يف عهــده إليــه :قــال اإلمــام
(عليــه الســام)« :و َأ ْشـ ِ
ـع ْر َق ْل َبـ َ
ح ـ َة
الر ْ َ
ـك َّ
ِ ِ ِ
ـم َ
ول
ـم وال ُّل ْطـ َ
ـف ِ ِبـ ْ
ل َّلرع َّيــة وا َْل َح َّبـ َة َلُـ ْ
ِ
ــم َســ ُبع ًا َض ِ
ــم
اريــ ًا َت ْغتَن ُ
َتكُونَــ َّن َع َل ْي ِه ْ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بِ َطانَــ ًة»(.)37

والتعايــش الســلمي بــن طبقــات
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َأ ْك َلهــم َفإِنــم ِصنْ َف ِ
ــان إِ َّمــا َأ ٌخ َل َ
ــك ِف
ُ ْ َّ ُ ْ
ِ
الدِّ يـ ِ ِ
ـك ِف ْ
ـر َلـ َ
الَ ْلـ ِـق َي ْفـ ُـر ُط
ـن وإ َّمــا نَظـ ٌ
ِ
ــل و َت ْع ِ
الز َل ُ
ــم ا ْل ِع َل ُ
ــل
ــم َّ
من ُْه ُ
ــر ُض َل ُ ُ
ِ
والَ َطــإِ
ـم ِف ا ْل َع ْمـ ِـد ْ
و ُي ْؤ َتــى َعـ َـى َأ ْيدهيِـ ْ
ِ
ــم ِمــ ْن َع ْف ِ
ــك ِم ْث ِ
وص ْف ِح َ
ــل
ــو َك َ
َف َأ ْعط ِه ْ
ِ
ِ
َــر َض َأ ْن ُي ْعطِ َي َ
ــك اهلل
ا َّلــذي ُت ُّ
ــب وت ْ
ِمــ ْن َع ْف ِ
وص ْف ِحــه َفإِن َ
ــم
ــوه َ
َّــك َف ْو َق ُه ْ
وو ِال األَ ْم ِ
ــك َف ْو َق َ
ــر َع َل ْي َ
ــو َق
ــك واهلل َف ْ
َ
ِ
اســ َت ْك َف َ
ــم
اك َأ ْم َر ُه ْ
َمــ ْن َو َّل َك و َقــد ْ
وا ْبت َ
ــم»(.)39
َــا َك ِ ِب ْ
«ول يكُونَــن ا ُْلح ِســن وا ُْل ِ
ــي ُء
ْ ُ
َّ
َ َ
ٍ
ِ
ــو ٍاء َفــإِ َّن ِف َذلِ َ
ــك
عنْــدَ َك بِ َمن ِْز َلــة َس َ
اإلحس ِ
ِ
ــل ِ
ت َْز ِهيــد ًا ألَ ْه ِ
ــان
اإل ْح َســان ِف ِ ْ َ
ِ
وتَدْ ِريبــ ًا ألَ ْه ِ
اإل َســا َء ِة َع َ
ــى
ــل
ِ
اإل َســا َء ِة » ( . )40
ــذ ِوي ا ُْلــروء ِ
ــق بِ َ
ات
ــم ا ْل َص ْ
ُ َ
« ُث َّ
108
ـات الص ِ
ـل ا ْلبيو َتـ ِ
َ
ِ
َ
ِ
الـ ِـة
ـ
ه
أ
و
ـاب
ـ
س
ح
واأل
ْ
َّ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ِ
ــم َأ ْه ِ
ــل الن َّْجــدَ ِة
والس َ
ال َســنَة ُث َّ
ــوابِ ِق ْ َ
َّ
والشــجاع ِة والسـ َ ِ
ِ
ـم
َّ َ َ
والسـ َـا َحة َفإِ َّنُـ ْ
ـخاء َّ
َّ
وش ـعب ِم ـن ا ْلعــر ِ
جـ ِ
ف
َِ ٌ
ـاع م ـ َن ا ْل َكـ َـر ِم ُ َ ٌ َ ُ ْ
ُثــم َت َف َّقــدْ ِمــن ُأم ِ ِ
ــم َمــا َي َت َف َّقــدُ
وره ْ
ْ ُ
َّ

ِ ِ
ِ ِ ِ
هــا َ
ول َي َت َفا َق َمــ َّن ِف
ا ْل َوالــدَ ان مــ ْن َو َلد َ
ــك َشء َقويتَهــم بِــه َ ِ
ِ
ــر َّن
ول َ ْتق َ
َن ْفس َ ْ ٌ َّ ْ ُ ْ
ُل ْطفـ ًا َتعاهدْ َتــم بِــه وإِ ْن َقـ َّـل َفإِ َّنــه د ِ
اع َيـ ٌة
َ
َ َ ُ ْ
ــذ ِل الن َِّصيح ِ
وح ْس ِ
ــم إِ َل َب ْ
ــة َل َ
ــن
ــك ُ
َ
َل ُ ْ
ول تَــدَ ع َت َف ُّقــدَ َلطِ ِ
ــك َ
ال َّظــ ِّن بِ َ
يــف
ْ
ــى ج ِس ِ
ُأم ِ ِ
ــم اتِّــك ً
ــيم َها َفــإِ َّن
َال َع َ َ
وره ُ
ُ
لِ ْل َي ِس ِ
ــك َم ْو ِضعــ ًا َينْت َِف ُع َ
ــر ِمــ ْن ُل ْط ِف َ
ــون
بِــه ولِ ْل َج ِســي ِم َم ْو ِقع ـ ًا َل َي ْس ـ َت ْغن َ
ُون َعنْــه
و ْل َي ُك ـ ْن آ َثـ ُـر ُر ُء ِ
وس ُجنْـ ِـد َك ِعنْــدَ َك َم ـ ْن
ــاه ْم ِف َم ُعونَتِــه و َأ ْف َض َ
ــم
اس ُ
ــل َع َل ْي ِه ْ
َو َ
ِ
ِ
ــع َمــ ْن
مــ ْن ِجدَ تــه بِ َــا َي َســ ُع ُه ْم و َي َس ُ
وراءه ِ
ِ ِ
ــم َحتَّــى
ــم مــ ْن ُخ ُلــوف َأ ْهل ِيه ْ
ََ َُ ْ
احــد ًا ِف ِجه ِ
ُــون َههــم َهــ ًا و ِ
ــاد
َ
َيك َ ُّ ُ ْ ّ َ
ا ْل َعــدُ ِّو َفــإِ َّن َع ْط َف َ
ــف
ــم َي ْعطِ ُ
ــك َع َل ْي ِه ْ
ـم َع َل ْيـ َ
ـك»( .)41وتلحــظ يف النــص
وبـ ْ
ُق ُل َ ُ
توجيــه مــن اإلمــام (عليــه الســام) إىل
واليــه مــن التقــرب إىل ذوي احلســب

والنســب ورشفــاء النــاس وســاداهتم

وهــي سياســة ناجحــة يف كســب
القبائــل والعشــائر وتوجيههــا نحــو

أهــداف الدولــة املدنيــة.
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ِ
الر ِع َّيــ ُة بِ َ
ــك َح ْيفــ ًا
«وإِ ْن َظنَّــت َّ
ِ
ــذ ِر َك وا ْع ِ
ــم بِ ُع ْ
ــد ْل َعن َ
ْــك
َف َأ ْصح ْ
ــر َل ُ ْ
ــم بِإِ ْص َح ِ
ــار َك َفــإِ َّن ِف َذلِ َ
ــك
ُونُ ْ
ُظن َ
ـك ِ
ور ْفق ـ ًا بِ َر ِع َّيتِـ َ
ـك لِنَ ْف ِسـ َ
اض ـ ًة ِمنْـ َ
ـك
ِر َي َ
وإِ ْع َ
ــذار ًا َت ْب ُل ُ
اجت َ
َــك ِمــ ْن
ــغ بِــه َح َ
ِ
ــم َع َ
ــق»(.)42
ال ِّ
ــى ْ َ
َت ْق ِويم ِه ْ
( )7البناء العسكري

املؤسســة العســكرية واالهتــام هبــا
واختيــار ذوي اخلــرة والشــجاعة

تعــد مــن أهــم البنــى التحتيــة للدولــة
املدنيــة فهــي التــي تدفــع الــر عــن

البــاد والعبــاد وهــي التــي حتمــي
احلاكــم واملحكــوم فكلــا كانــت عــى

أهبــة االســتعداد واالمكانيــات كبــرة

كانــت الدولــة بخــر لــذا ركــزت بعــض
نصــوص العهــد العلــوي عــى دور
اجلنــود والقــادة يف محايــة بيضة اإلســام
واملســلمني والبــد مــن اختيــار ذوي

الكفــاءات واخلــرة والشــجاعة يف هــذا
املجــال ومــن تلــك النصــوص ،قــول
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محايــة ثغــور املســلمني وتطويــر

اإلمــام (عليــه الســام):
ــون الر ِعي ِ
ِ
ــة
النُــو ُد بِــإِ ْذن اهلل ُح ُص ُ َّ َّ
« َف ْ ُ
وزيـن ا ْلــو َل ِة ِ
وسـ ُب ُل األَ ْمـ ِ
وعـ ُّـز الدِّ يـ ِ
ـن
َْ ُ ُ
ـن ُ
و َليــس َت ُقــوم ِ
ـم»(.)43
ْ َ
الرع َّي ـ ُة إِ َّل ِ ِبـ ْ
ُ َّ
وس جن ِ
ْــد َك ِعنْــدَ َك
ــر ُر ُء ِ ُ
«و ْل َيكُــ ْن آ َث ُ
ــاه ْم ِف َم ُعونَتِــه و َأ ْف َض َ
ــل
َمــ ْن َو َاس ُ
ِ
َع َلي ِه ِ
ــع
ــم مــ ْن ِجدَ تــه بِ َــا َي َســ ُع ُه ْم و َي َس ُ
ْ ْ
مـن وراءهـ ِ
ِ ِ
ـم َح َّتــى
ـم مـ ْن ُخ ُلــوف َأ ْهل ِيهـ ْ
َ ْ ََ َُ ْ
احــد ًا ِف ِجهـ ِ
ـون َههــم َهـ ًا و ِ
ـاد ا ْل َعدُ ِّو
َ
َي ُكـ َ ُّ ُ ْ ّ َ
َفــإِ َّن َع ْط َف َ
ــم
ــم َي ْعطِ ُ
وب ْ
ــف ُق ُل َ ُ
ــك َع َل ْي ِه ْ
ــر ِة َع ْ ِ
ــك وإِ َّن َأ ْف َض َ
َع َل ْي َ
ــو َل ِة
ــن ا ْل ُ
ــل ُق َّ
اســتِ َقام ُة ا ْلعــدْ ِل ِف ا ْلبِ َ ِ
ــور
َ
ــاد و ُظ ُه ُ
َ
ْ
مــود ِة ِ ِ
ـم إِ َّل
الرع َّيــة وإِ َّنــه َل َت ْظ َهـ ُـر َم َو َّد ُ ُتـ ْ
َ َ َّ َّ
ول ت َِصـ ِ
بِسـ َـام ِة صدُ ِ ِ
ـم َ
يحت ُُه ْم
ـح نَص َ
ُّ
َ َ ُ
ورهـ ْ
وق َّل ِ
ــور ِ
ِ ِ
ــى ُو َل ِة األُ ُم ِ
ــم َع َ
ــة
إِ َّل بِحي َطت ِه ْ
ِ ِ ِ
ـم و َتـ ْـر ِك ْاســتِ ْب َط ِاء ان ِْق َطــا ِع
ْاســت ْث َقال ُد َولـ ْ
ِ 109
ِ
الــم وو ِ
ِ
اص ْ
ــل ف
ــح ِف آ َم ْ َ
ــم َفا ْف َس ْ
ُمدَّ تِ ْ
ــن ال َّثن ِ
َــاء َع َلي ِهــم و َتع ِد ِ
ُح ْس ِ
يــد َمــا َأ ْب َ
ــى
ْ ْ ْ
َذوو ا ْلب َ ِ ِ
الذك ِ
ــر َة ِّ
ْــر
ُ َ
ــم َفــإِ َّن َك ْث َ
ــاء من ُْه ْ
ِ
ِ
ل ْس ِ
ــم َ ُت ُّــز ُّ
وت ِّــر ُض
اع ُ َ
ــج َ
الش َ
ــن َأ ْف َعال ْ
ُ
الن ِ
َّــاك َل إِ ْن َشــا َء اهلل»(.)44

فقه الدولة يف العهد العلوي ملالك الأ�شرت ( )0درا�سة معا�صرة للبنى التحتية للدولة املدنية..........

( )8البنى االقتصادية

اعلــم بذلــك ســواء يف حكومتــه أو يف

االقتصــاد هــو رشيــان احلكومــة توصياتــه إىل والتــه ومنهــم األشــر

ومتــى مــا كان االقتصــاد متينــا ومنتعشــا

فــإن مجيــع بنــى الدولــة ومؤسســاهتا
تعيــش رخــا ًء وقــادرة عــى القيــام
بواجباهتــا جتــاه الشــعب وبعكــس
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واملظاهــرات ممــا يــؤدي إىل تقويــض

العمليــة السياســية وفشــلها لــذا نبــه

اإلمــام عــي (عليــه الســام) عاملــه

مالــك األشــر إىل رضورة االهتــام
باملصــادر املاليــة للدولــة ورعايتهــا

وتطويرهــا وحتقيــق العدالــة يف التوزيــع

ممــا يؤمــن احتياجــات الســوق ومنــع
االحتــكار وحتقيــق املســتوى املعــايش

العــادل جلميــع أفــراد املجتمــع وهــذا
اليتحقــق إال باحلفــاظ عــى ثــروات

الشــعوب وحتقيــق النظــم املاليــة
املتطــورة واحــرام املــال العــام وتطويــر
اخلطــط االســراتيجية خلدمــة الشــعب

بجميــع طبقاتــه واإلمام (عليه الســام)

(رضــوان اهلل عليــه) يف عهــده إليــه إذ
قــال (عليــه الســام)« :إِ َّل بِ َــا ُي ِ
ْــر ُج
ِ
ــم ِمــ َن ْ
ــر ِ
ــو ْو َن
اج ا َّلــذي َي ْق َ
الَ َ
اهلل َل ُ ْ
بِــه َع َ ِ ِ
ِ
ــم و َي ْعت َِمــدُ َ
ون
ــى ج َهــاد عَدُ ِّوه ْ
ِ
ِ
ـم و َي ُكـ ُ
ـون ِم ـ ْن َو َر ِاء
َع َل ْيــه فيـ َـا ُي ْصل ُح ُهـ ْ
ح ِ
ــم» وقــال (عليــه الســام):
َ َ
اجت ِه ْ
ِ
«و َت َف َّقــدْ َأ ْمـ َـر ْ
الَـ َـر ِ
ـح َأ ْه َلــه
اج بِـ َـا ُي ْصلـ ُ
ِ
ِ
ــم َص َلحــ ًا
َفــإِ َّن ِف َص َلحــه َ
وص َلح ِه ْ
ِ ِ
ول ص َ ِ ِ
ــو ُاه ْم
ــو ُاه ْم َ َ
َلــ ْن س َ
ــا َح َلــ ْن س َ
ــم ِع َي ٌ
ــال َع َ
ــى
ــم ألَ َّن الن َ
َّــاس ُك َّل ُه ْ
إِ َّل ِ ِب ْ
ْ
الَـ َـر ِ
اج و َأ ْه ِلــه و ْل َي ُكـ ْن َن َظـ ُـر َك ِف ِعـ َـا َر ِة
ض َأب َلـ َ ِ
اســتِ ْج َل ِ
ب
األَ ْر ِ ْ
ـغ مـ ْن َن َظـ ِـر َك ِف ْ
ْ
اج ألَ َّن َذلِـ َ
الَـ َـر ِ
ـك َل ُيــدْ َر ُك إِ َّل بِا ْل ِعـ َـا َر ِة
اج بِ َغـ ْ ِ
ـب ْ
ـر ِعـ َـا َر ٍة َأ ْخ َر َب
الَـ َـر َ
و َمـ ْن َط َلـ َ
ـك ا ْل ِع َبــا َد َ
ا ْلبِـ َـا َد و َأ ْه َلـ َ
ول ْ َي ْس ـت َِق ْم َأ ْمـ ُـره
يــا َفــإِ ْن َشــك َْوا ثِ َق ً
إِ َّل َق ِل ً
ــا َأ ْو ِع َّلــ ًة َأ ِو
ب َأو با َّل ٍ
ِ
ِ
ــة َأ ْو إِ َحا َلــ َة َأ ْر ٍ
ض
ش ٍ ْ َ
انْق َط َ
ــاع ْ
ـف ِ َبــا َع َطـ ٌ
ـش
ا ْغت ََم َر َهــا َغـ َـر ٌق َأ ْو َأ ْج َحـ َ
ــح
َخ َّف ْف َ
ــم بِ َــا ت َْر ُجــو َأ ْن َي ْص ُل َ
ــت َعن ُْه ْ
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ــم َ
ول َي ْث ُق َلــ َّن َع َل ْي َ
ش ٌء املهنيــن املعروفــن بتحقيــق العدالــة
بِــه َأ ْم ُر ُه ْ
ــك َ ْ
ــر والنزاهــة والتــزام الــرع احلنيــف
َخ َّف ْف َ
ــم َفإِنَّــه ُذ ْخ ٌ
ــت بِــه ا َْل ُئونَــ َة َعن ُْه ْ
ــك ِف ِع َــا َر ِة بِ َ
َي ُعــو ُد َ
ون بِــه َع َل ْي َ
ــا ِد َك والقضــاء بقضــاء اهلل ورســوله (صــى
وت َْز ِي ِ
ــن ِو َل َيتِ َ
اســتِ ْج َلبِ َك اهلل عليــه وآلــه) الحييــد عنــه والجيامــل
ــك َم َ
ــع ْ
ِ
ــم و َت َب ُّج ِح َ
اض ِة يف احلــق وال تأخــذه بــاهلل لومــة الئــم
اســتِ َف َ
ــك بِ ْ
ُح ْســ َن َثنَائ ِه ْ
ِ ِ
ِ
ــم ُم ْعت َِمــد ًا َف ْض َ
ــم والخيفــى أمهيــة املؤسســة القضائيــة
ــل ُق َّو ِت ْ
ا ْل َعــدْ ل ف ِيه ْ
ِ
ج ِامـ َ
ـم يف ترســيخ احلــق والعــدل ومحايــة
ـم ِم ـ ْن إِ ْ َ
بِـ َـا َذ َخـ ْـر َت عنْدَ ُهـ ْ
ـك َلُـ ْ
ِ
ـم ِم ـ ْن عَدْ لِـ َ
ـك حقــوق الرعيــة فلــذا نبــه اإلمــام عــي
ـم بِـ َـا َع َّو ْد َ ُتـ ْ
وال ِّث َق ـ َة من ُْهـ ْ
ـم ِ
ـم َف ُر َّبـ َـا َحــدَ َ
ور ْف ِقـ َ
ث ِم ـ َن (عليــه الســام) عاملــه هلــذا األمــر
ـك ِبِـ ْ
َع َل ْي ِهـ ْ
ـور مــا إِ َذا َعو ْلـ َ ِ
ـم ِم ـ ْن وأن اســتقالل تلــك املؤسســات مــن
َّ
ـت فيــه َع َل ْي ِهـ ْ
األُ ُمـ ِ َ
ــه ْم بِــه َفــإِ َّن أبجديــات الديمقراطيــة واحلكومــة
احت ََم ُلــوه َط ِّي َبــ ًة َأ ْن ُف ُس ُ
َب ْعــدُ ْ
ا ْل ُع ْمـ َـر َ
ح ْل َتــه وإِ َّنـ َـا ُي ْؤ َتــى املدنيــة فقــال (عليــه الســام):
ان ُمْت َِمـ ٌـل َمــا َ َّ
ِ
الصنْ َف ْ ِ
ــوا َم ِل َ َذ ْي ِ
اب األَ ْر ِ
ــن إِ َّل
ض ِمـ ْن إِ ْعـ َـو ِاز َأ ْه ِل َهــا وإِ َّنـ َـا
ــن ِّ
ــم َل ق َ
َخـ َـر ُ
« ُث َّ
ـث ِم ـن ا ْل ُق َضـ ِ
ـف ال َّثالِـ ِ
ــس ا ْلــو َل ِة بِالصنْـ ِ
إل ْ ِ
ِ
ـاة وا ْل ُعـ َّـا ِل
َ
ِّ
شاف َأ ْن ُف ِ ُ
ُي ْعــو ُز َأ ْه ُل َهــا ِ َ
ـوء َظن ِِّهــم بِا ْلب َقـ ِ
المـ ِع وسـ ِ
وق َّلـ ِـة وا ْل ُكت ِ ِ
اق ِ
ــون ِمــن ا َْلع ِ
ـاء ِ
ي ِك ُم َ
ــد
َ َ
ْ َ
َّــاب َلــا ُ ْ
ُ
َعـ َـى ْ َ ْ
ِ ِ
ــم بِا ْل ِع َ ِ
ـون ِم ـ َن ا َْلنَافِ ـ ِع و ُي ْؤ َتَنُـ َ
وي َم ُعـ َ
ـون َع َل ْيــه
ــر»(.)45
َْ
انْت َفاع ِه ْ
(111 )46
ِ
اص األُ ُم ِ
ــور و َع َوا ِّم َهــا» .
( )9بناء القضاء
ــو ِّ
مــ ْن َخ َ
ــم ْ
ــر
نزاهــة القضــاء واســتقالله مــن
اخ َ ْ
وقــال (عليــه الســام)ُ « :ث َّ
ــن الن ِ
َّــاس َأ ْف َض َ
ــل َر ِع َّيتِ َ
ــك
األمــور التــي أكــد عليهــا اإلمــام (عليــه لِ ْل ُحكْــ ِم َب ْ َ
الســام) يف عهــده إىل األشــر (رضــوان ِف َن ْف ِس َ
ــور
ــك ِمَّــ ْن َل ت َِض ُ
يــق بِــه األُ ُم ُ
الُ ُصــو ُم َ
َ
ول ُت َ ِّحكُــه ْ
اهلل عليــه) فضــ ً
َــا َدى ِف
ا عــن اختيــار القضــاة
ول َيت َ
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ول يــر ِمــن ا ْل َف ِ
َّ ِ
ــق املؤسســات بــا يالئــم ثوابــت الرشيعــة
ال ِّ
الز َّلــة َ َ ْ َ ُ َ
ــيء إِ َل ْ َ
ْ
ول ُتـ ْ ِ
إِ َذا َع َر َفــه َ
ف َن ْف ُســه َعـ َـى َط َم ـ ٍع وتعزيــز بنــاء الدولــة املدنيــة ينطلــق
ـر ُ
َ
ول َي ْكت َِفــي بِ َأ ْدنَــى َف ْهــ ٍم ُد َ
ون َأ ْق َصــاه مــن اإلدارة الصحيحــة والتوظيــف
الشــبه ِ
َ
ــم الصحيــح واســتثامر الفــرص واحــرام
ات
ــم ِف ُّ ُ َ
وآخ َذ ُه ْ
و َأ ْو َق َف ُه ْ
ــج و َأ َق َّلهــم تَبمــ ًا بِمراجع ِ
ال َج ِ
ــة الوقــت وتكامــل البنــى التحتيــة هلــا
َُ َ َ
ُ ْ َ ُّ
بِ ْ ُ
ــى َتك َُّش ِ
ْ
ــم َع َ
ــف ويبــدو يل أن أفضــل عبــارة تعــر عــن
ب ُه ْ
الَ ْصــ ِم و َأ ْص َ َ
ِ
ـم ِعنْــدَ ات َِّضـ ِ
ال ْكـ ِم البنــاء اإلداري قــول اإلمــام (عليــه
ـاح ْ ُ
ص َم ُهـ ْ
األُ ُمــور و َأ ْ َ
ِ
ِ
ــرا ٌء َ
ول َي ْســت َِمي ُله الســام) لعاملــه مالك األشــر(رضوان
مَّــ ْن َل َي ْز َدهيــه إِ ْط َ
ِ
إِ ْغــراء و ُأو َل ِئـ َ ِ
ــع ك َُّل َأ ْم ٍ
ــر َم ْو ِض َعــه
ـم َأكْثـ ْـر َت َع ُ
اهــدَ اهلل عليــه)َ « :ف َض ْ
ـك َقليـ ٌـل ُثـ َّ
َ ٌ
ِ
ِ
ــع ك َُّل َأ ْم ٍ
ــر َم ْو ِق َعــه»(.)49()48
ـح َلــه ِف ا ْل َبـ ْـذ ِل َمــا ُي ِزيـ ُـل و َأ ْوق ْ
َق َضائــه وا ْف َسـ ْ
اجتُــه إِ َل الن ِ
ِع َّلتَــه وت َِق ُّ
( )11البناء الصناعي (املهني)
َّــاس
ــل َم َعــه َح َ
و َأ ْعطِــه ِمـ َن ا َْلن ِْز َلـ ِـة َلدَ ْيـ َ
بنــاء املصانــع واملؤسســات
ـع
ـك َمــا َل َي ْط َمـ ُ
فِيــه َغـ ِ
ـك لِ َي ْأ َم ـ َن بِ َذلِـ َ
اصتِـ َ
ـك االنتاجيــة والتجاريــة والزراعيــة
ـره م ـ ْن َخ َّ
ُْ
ِ
ِ
ا ْغتِ َي َ
ــر ِف وتشــجيع القطاعــات كافــة العامــة
الر َجــال َلــه عنْــدَ َك َفا ْن ُظ ْ
ــال ِّ
َذلِـ َ
ـك َن َظــر ًا َب ِليغ ـ ًا َفــإِ َّن َهـ َـذا الدِّ ي ـ َن َقــدْ واخلاصــة واملختلطــة مــن أولويــات
ِ ِ
ك َ ِ
ش ِار ُي ْع َمـ ُـل فِيــه العمــل املؤسســايت ومــن ثوابــت الدولــة
َان َأســر ًا ف َأ ْيــدي األَ ْ َ
112
بِ ْ
املدنيــة فازدهــار تلــك املؤسســات
ــب بِــه الدُّ ْن َيــا»(.)47
ــوى و ُت ْط َل ُ
ال َ َ
( )10البناء االداري

وتعزيــز كفائتهــا يــؤدي إىل االكتفــاء

ّ
إن العمــل بنصــوص العهــد يعــد الــذايت وتشــجيع املنتــج الوطنــي املحفــز

حســن إدارة مــن قبــل احلاكــم ألن عــى اســتقرار األمــن الغذائــي الــذي
وظيفــة احلاكــم هــي إدارة تلــك يــؤدي إىل نجــاح مفاصــل الدولــة كافــة

 .............................................................................م .د حميد جا�سم عبود الغرابي

وقــد تنبــه اإلمــام (عليــه الســام) يف

عهــده إىل مالــك األشــر فنصحــه عــى
االهتــام بأهــل الصناعــات والتجــار

ويلحــظ هنــا الــدور الرقــايب للحكومــة

يف منــع االحتــكار ومراقبــة األســواق

واألســعار بــا يؤمــن احلاجــات

االســتهالكية لطبقــات املجتمــع كافــة.
( )12البناء اخلدمي

تتكاتــف مجيــع مؤسســات الدولــة

وبناهــا التحتيــة مــن أجــل تقديــم

أفضــل خدماهتــا للمجتمــع بكافــة
طبقاتــه عــى الســواء ّإل أن هنــاك

طبقــات هــي بأمــس احلاجــة للرعايــة
واألهتــام وقــد أشــار إليهــا اإلمــام

عــي (عليــه الســام) يف عهــده إذ قــال

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

فقــوام احلكومــة هبــم وبأعامهلــم فقــال
(عليــه الســام)ِ َ :
ـم َجِيع ـ ًا
«ول قـ َـوا َم َلُـ ْ
ِ ِ
إِ َّل بِالت َُّّج ِ
يــا
ــار و َذ ِوي ِّ
الصنَا َعــات ف َ
ِ
ِِ
ِ
يت َِم ُعـ َ
يمو َنــه
َْ
ـم و ُيق ُ
ـون َع َل ْيــه مـ ْن َم َرافق ِهـ ْ
ِمــن َأســو ِاق ِهم وي ْك ُفون ِ
الت ُّف ِ
ــق
ْ ْ َ ْ َ
ــم مــ َن َّ َ
َُ ْ
ِ
ِ
()50
ـم»
ـم َمــا َل َي ْب ُل ُغــه ِر ْفـ ُـق َغ ْ ِيهـ ْ
بِ َأ ْيدهيِـ ْ
اس ـت َْو ِ
ص
ـم ْ
وقولــه (عليــه الســام)ُ « :ثـ َّ
ــار و َذ ِوي الصنَا َع ِ
بِالت َُّّج ِ
ــات و َأ ْو ِ
ص
ِّ
ِ
ِ
ــم وا ُْل ْض َط ِ
ــر ِ
ب
ــر ًا ا ُْلقيــ ِم من ُْه ْ
ــم َخ ْ
ِ ِب ْ
ِ
ِ
ـم َمـ َـوا ُّد ا َْلنَافِ ِع
ت ِّفـ ِـق بِ َبدَ نــه َفإِ َّنُـ ْ
بِ َملــه وا ُْل َ َ
و َأس ـباب ا َْلرافِـ ِـق وج َّلبــا ِم ـن ا َْلب ِ
اعـ ِـد
َ َ
ُ َُ
ْ َ ُ َ
وا َْل َط ِ
ــر َك و َب ْح ِ
ــه ِل َك
وس ْ
ــر َك َ
ــار ِح ِف َب ِّ
ِ
وح ْي ُ
وج َب ِل َ
َّــاس
ــم الن ُ
ــك َ
َ
ــث َل َي ْلتَئ ُ
َلِو ِ
ي َِ
اض ِع َهــا َ
ــر ُء َ
ــم
َ
ول َ ْ
ون َع َل ْي َهــا َفإِ َّنُ ْ
تـ ُ ِ
ِسـ ْل ٌم َل ُ َ
ـح َل ُت َْشــى
وص ْلـ ٌ
ـاف َبائ َق ُتــه ُ
ِ
ـك ِ
ضتِـ َ
وف
ور ُهـ ْ
َغائ َل ُتــه و َت َف َّقــدْ ُأ ُم َ
ـم بِ َح ْ َ
اش بِ َ ِ
حــو ِ
ــع َذلِ َ
ــك َأ َّن
ــم َم َ
َ َ
ــاد َك وا ْع َل ْ
ــر ِمنْهــم ِضيقــ ًا َف ِ
ِ
احشــ ًا ُ
ــح ًا
وش ّ
ِف كَث ٍ ُ ْ

وتكُّــ ًا
واحتِــكَار ًا لِ ْل َمنَافِــ ِع َ َ
َقبِيحــ ًا ْ
ِف ا ْلبِيا َع ِ
ــات و َذلِ َ
ــر ٍة
ــك َب ُ
َ
ــاب َم َ َّ
ِ
ِ
ِ
ـع ِم ـ َن
ـب َعـ َـى ا ْلـ ُـو َلة َفا ْمنَـ ْ
ل ْل َعا َّمــة و َع ْيـ ٌ
ِ
ال ْحتِــكَار َفــإِ َّن َر ُس َ
ــول اهلل (صــى اهلل
َــع ِمنْــه -و ْل َيك ِ
ــع
ُــن ا ْل َب ْي ُ
عليــه وآلــه) َمن َ
ـن َعــدْ ٍل و َأ ْسـ َع ٍ
َب ْيعـ ًا َسـ ْـمح ًا بِ َم َو ِازيـ ِ
ار َل
ـف بِا ْل َف ِري َقـ ْ ِ
ـن ِم ـ َن ا ْل َب ِائ ـ ِع وا ُْل ْب َتــا ِع
ُ ْت ِحـ ُ
ْــر ًة َب ْعــدَ َنْ ِي َ
ــك إِ َّيــاه
ــار َ
ف ُحك َ
َف َمــ ْن َق َ
ـر إِس ٍ
ِ ِ
ِ
اف»(.)51
َفنَ ـك ِّْل بِــه و َعاق ْبــه ف َغـ ْ ْ َ
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الســ ْف َل
ــم ال َّط َب َقــ ُة ُّ
(عليــه الســام)ُ « :ث َّ
الاج ِ
ِمــ ْن َأ ْه ِ
ــة وا َْل ْســ َكن َِة ا َّل ِذيــ َن
ــل ْ َ َ
َِ
ــم ِ
وف اهلل لِــك ٍُّل
ي ُّ
ــم و َم ُعو َنت ُُه ْ
ــق ِر ْفدُ ُه ْ
َســ َع ٌة ولِــك ٍُّل َع َ
ــق بِ َقــدْ ِر
ــو ِال َح ٌّ
ــى ا ْل َ
ِ
ــو ِال ِمــ ْن
َمــا ُي ْصل ُحــه و َل ْي َ
ْــر ُج ا ْل َ
ــس َي ُ
ح ِقي َق ِ
ــة َمــا َأ ْل َز َمــه اهلل ِمــ ْن َذلِ َ
ــك إِ َّل
َ
الهتِــا ِم ِ
ِ
وال ْســتِ َعان َِة بِــاهلل وت َْوطِ ِ
ــن
بِ ْ َ
ِ
والصـ ْ ِ
ـر َع َل ْيــه
الـ ِّـق َّ
َن ْفســه َعـ َـى ُلـ ُـزو ِم ْ َ
ِ
ــف َع َل ْيــه َأ ْو َث ُق َ
ــل»(.)52
يــا َخ َّ
ف َ

ـم اهلل اهلل
وقــال( :عليــه الســام)ُ « :ثـ َّ
ِ
الس ـ ْف َل ِم ـ َن ا َّل ِذي ـ َن َل ِحي َل ـ َة
ِف ال َّط َب َقــة ُّ
َلــم ِمــن ا َْلس ِ
ني وا ُْل ْحت ِ
ــاك ِ
ــن و َأ ْه ِ
ــل
َاج َ
ُ ْ َ َ
والز ْمنَــى َفــإِ َّن ِف َهـ ِـذه ال َّط َب َقـ ِـة
ا ْل ُب ْؤ َســى َّ
ِ
ِ
اسـت َْح َف َظ َك
ـر ًا ْ
واح َفظ لِ َما ْ
َقانعـ ًا و ُم ْعـ َ ّ
ِ
ِ
ـم ِق ْسـ ًا ِم ـ ْن
ـم ْ
م ـ ْن َح ِّقــه ف ِيهـ ْ
واج َعـ ْـل َلُـ ْ
وقسـ ًا ِمـن َغـ َّـا ِ
ِ ِ ِ ِ
ت َصـ َـو ِاف
ْ
َب ْيــت َمالــك ْ
114
ــد َفــإِ َّن لِ
ــا ِم ِف ك ُِّل ب َل ٍ
ِ
َ
ْ
َ
ــى
ق
أل
س
اإل
َ
َ
ْ
ألدنَــى وك ٌُّل َق ِ
ِ ِ
ِ
ــم ِم ْث َ
ــد
ــل ا َّلــذي ل َ ْ
من ُْه ْ
يت َح َّقــه َ
ــم
ــر ِع َ
ول َي ْشــ َغ َلن ََّك َعن ُْه ْ
اس ُ ْ
ْ
ــذر بِت َْض ِي ِ
يع َ
َب َط ٌــر َفإِن َ
ــك التَّافِــه
َّــك َل ُت ْع َ ُ
ِ
ِ
إلحك ِ
َامـ َ
ص
ـم َفـ َـا ت ُْشــخ ْ
ِ ْ
ـر ا ُْل ِهـ َّ
ـك ا ْلكَثـ َ

ــم َ
ه َ
ــم
ول ت َُص ِّع ْ
ــك َعن ُْه ْ
َ َّ
ــر َخــدَّ َك َل ُ ْ
و َت َف َّقــدْ ُأمــور مـن َل ي ِصـ ُـل إِ َليـ َ ِ
ـم
ْ
ُ َ َ ْ َ
ـك من ُْهـ ْ
ـون َ ْ ِ
ِم ـن َت ْقت ِ
الر َجـ ُ
َح ُمــه ا ْل ُع ُيـ ُ
ـال
َّ ْ
وتقـ ُـره ِّ
ـك ِمـ ْن َأ ْهـ ِ
ـل ْ
ـك ثِ َق َتـ َ
َف َفـ ِّـر ْغ ألُو َل ِئـ َ
الَ ْشـ َي ِة
ـع إِ َل ْيـ َ
ـم
والت ََّو ُ
اض ـ ِع َف ْل َ ْي َفـ ْ
ـم ُثـ َّ
ور ُهـ ْ
ـك ُأ ُم َ
ِ
ـم بِ ِ
اإل ْعـ َـذ ِار إِ َل اهلل َيـ ْـو َم َت ْل َقــاه
ا ْع َمـ ْـل ف ِيهـ ْ
َفــإِ َّن َهـ ُـؤ َل ِء ِمـ ْن َبـ ْ ِ
الر ِع َّيـ ِـة َأ ْحـ َـو ُج إِ َل
ـن َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ـم وك ٌُّل َف َأ ْعـ ِـذ ْر إِ َل
اإلن َْصــاف مـ ْن َغ ْ ِيهـ ْ
اهلل ِف ت َْأ ِدي ِ
ــة َح ِّقــه إِ َل ْيــه و َت َع َّهــدْ َأ ْه َ
ــل
َ
ِ
الســ ِّن ِمَّــ ْن َل
الر َّقــة ِف ِّ
ا ْل ُيتْــ ِم و َذ ِوي ِّ
ِحي َلــ َة َلــه َ ِ
ــب لِ ْل َم ْس َ
ــأ َل ِة َن ْف َســه
ول َينْص ُ
ِ ِ
و َذلِـ َ
والـ ُّـق ُك ُّلــه
ـك َعـ َـى ا ْلـ ُـو َلة َثقيـ ٌـل ْ َ
ي ِّف ُفــه اهلل َعـ َـى َأ ْقـ َـوا ٍم َط َل ُبــوا
َث ِقيـ ٌـل و َقــدْ ُ َ
ِ
ووثِ ُقــوا
ــه ْم َ
ــروا َأ ْن ُف َس ُ
ا ْل َعاق َبــ َة َف َص َّ ُ
ِ
ِ ِ
واج َع ْ
ــل
ــمْ :
بِصــدْ ق َم ْو ُعــود اهلل َل ُ ْ
ـات ِمنْـ َ ِ
الاجـ ِ
ِ
ـم
لـ َـذ ِوي ْ َ َ
ـك ق ْسـ ًا ُت َفـ ِّـر ُغ َلُـ ْ
ِ
ـخص َك َ ْ ِ
ـم َم ْ ِلسـ ًا َعا ّم ًا
وتلـ ُ
فيــه َشـ ْ َ
ـس َلُـ ْ
ـع فِيــه لِ ا َّلـ ِـذي َخ َل َقـ َ
ـك و ُت ْق ِعــدُ
َف َتت ََو َ
اضـ ُ
ـك ِمـن َأحر ِ
اسـ َ
ـك
ـم ُجنْــدَ َك و َأ ْع َوا َنـ َ ْ ْ َ
َعن ُْهـ ْ
ــك َحتَّــى ُي َك ِّل َم َ
وشطِ َ
ــم
ــك ُم َت َك ِّل ُم ُه ْ
َُ
َغــر م َت َتعتِــ ٍع َفــإِ ِّن س ِ
ــم ْع ُت َر ُس َ
ــول
َْ ُ ْ
َ
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املبحث الثالث :املبادىء واملفاهيم
الدستورية املرتبطة بالدولة املدنية

(وتفقــد امــر اخلــراج) :التفقــد

احلركــة واملراقبــة والزيــارة واملســائلة

عنــد اســتقراء عهــد اإلمــام عــي واملتابعــة.

(عليــه الســام) نســتنتج جمموعــة
مــن املفاهيــم والنصائــح والتوصيــات

(ثم استوص) :اراد خري وفعله.

(واجعــل لــذوي احلاجــات) :وهــذا

والتحذيــرات تتعلــق بوظيفــة احلاكــم اجلعــل رشعــي ألمــر الــرع بــه ومعنــاه

وعالقتــه بالرعيــة والتــي مــن شــأهنا أن التخصيــص.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) « َي ُق ُ
ــول ِف ترتقــي بالعمــل احلكومــي واملجتمعــي
َغـ ْ ِ
ـر َم ْوطِـ ٍ
ـن َل ـ ْن ُت َقــدَّ َس ُأ َّم ـ ٌة َل ُي ْؤ َخـ ُـذ إىل أن تكــون دولــة مدنيــة ومؤسســات
لض ِع ِ
يــف فِ َيهــا َح ُّقــه ِمــ َن ا ْل َق ِ
ــو ِّي» واملتأمــل للعهــد العلــوي جيــد أن اإلمــام
لِ َّ
ِ
ِ
احت َِمـ ِ
ـل ْ
ـم عــي (عليــه الســام) قــد اســتعمل
ـم ْ
الُـ ْـر َق من ُْهـ ْ
ـر ُم َت َت ْعت ـ ٍع ُثـ َّ
َغـ ْ َ
ِ
َــف كلــات معينــة هلــا دالالت معجميــة
يــق واألَن َ
الض َ
ــم ِّ
ــي ون ِّ
َــح َعن ُْه ُ
وا ْلع َّ
يبسـ ِ
ـك بِ َذلِـ َ
ـط اهلل َع َل ْيـ َ
حتِــه خاصــة وهــي:
ـك َأ ْكنَـ َ
ـاف َر ْ َ
َْ ُ
ـك َثــواب َطا َعتِــه و َأ ْعـ ِ
و ُي ِ
(هــذا مــا أمــر بــه) :داللتــه الوجــوب
ـط َمــا
ـب َلـ َ َ َ
وجـ ْ
َأ ْع َطيـ َ ِ
جـ ٍ
ـال وإِ ْعـ َـذ ٍار والطاعة.
ـع ِف إِ ْ َ
ـت َهنيئـ ًا وا ْمنَـ ْ
ْ
ـور ِمــ ْن ُأ ُمـ ِ
ـور َك َل ُبــدَّ َل َ
(ثــم اعلــم) :العلــم يعنــي املعرفــة
ــك ِمــ ْن
ـم ُأ ُمـ ٌ
ُثـ َّ
اش ِ َتــا ِمن َْهــا إِ َجا َب ـ ُة ُع َّملِـ َ
ـك بِـ َـا َي ْع َيــا والفهــم والتذكــر.
ُم َب َ َ
ومنْهــا إِصــدَ ار حاج ِ
َعنْــه ُكتَّاب َ ِ
(واشعر قلبك) :التلطف والتحنن
ــات
ــك َ ْ ُ َ َ
ُ
ـاس يــوم ور ِ
ود َهــا َع َل ْيـ َ
(اياك) :حتذير عن فعل حمرم.
ـك بِـ َـا َ ْتـ َـر ُج
النَّـ ِ َ ْ َ ُ ُ
ـك و َأ ْمـ ِ
ور َأ ْع َوانِـ َ
(ثــم انظــر) :النظــر يعنــي املراقبــة
ـض لِـك ُِّل َيـ ْـو ٍم
بِــه ُصــدُ ُ
واالختبــار والفحــص.
َع َم َلــه َفــإِ َّن لِ ـك ُِّل َيـ ْـو ٍم َمــا فِيــه»(.)53
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(والزم احلق) :اتبعه والمتيل.
ومن تلك املفاهيم:

ِ
ال َسـ ُن
ـر و َي ْق ُبـ ُ
ـم َّ
ـح ْ َ
ـر و َي ْع ُظـ ُ
الصغـ ُ
ا ْلكَبِـ ُ
الـ ُّـق بِا ْل َباطِـ ِ
ـل
ـح و ُي َشـ ُ
وي ُسـ ُن ا ْل َقبِيـ ُ
َْ
ـاب ْ َ
ِ
ف َمــا َتـ َـو َارى
ـر َل َي ْعـ ِـر ُ
وإ َّنـ َـا ا ْلـ َـو ِال َبـ َ ٌ
َّــاس بِــه ِمــ َن األُ ُم ِ
ــت
ــور و َل ْي َس ْ
َعنْــه الن ُ
وب
الـ ِّـق ِسـ َـا ٌت ُت ْعـ َـر ُ
ض ُ
َعـ َـى ْ َ
ف ِ َبــا ُ ُ
الصــدْ ِق ِم ـ َن ا ْل َكـ ِـذ ِ
ـت َأ َحــدُ
ب وإِ َّنـ َـا َأ ْنـ َ
ِّ
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( )1القرب من الرعية
حــ َة لِلر ِعي ِ
«و َأ ْش ِ
ــع ْر َق ْل َب َ
ــة
الر ْ َ
َّ َّ
ــك َّ
ـم َ
ول َتكُو َنـ َّن
ـم وال ُّل ْطـ َ
ـف ِبِـ ْ
وا َْل َح َّبـ َة َلُـ ْ
ِ
ــم َســ ُبع ًا َض ِ
ــم
ــم َأ ْك َل ُه ْ
اريــ ًا َت ْغتَن ُ
َع َل ْي ِه ْ
َفإِنــم ِصنْ َف ِ
يــن َر ُج َل ْ ِ
ــك ِف الدِّ ِ
ــر ٌؤ َس َ
ــخ ْت َن ْف ُس َ
ــان إِ َّمــا َأ ٌخ َل َ
ــك
ــن إِ َّمــا ا ْم ُ
َّ ُ ْ
ال ِّ ِ
ِ
بِا ْل َب ْ ِ
الَ ْل ِ
ِ
ــك ِف ْ
احتِ َجا ُب َ
ــر َل َ
ــك ِمــ ْن
ــق.)54(»..
يــم ْ
ــق َفف َ
ــذل ِف ْ َ
وإ َّمــا نَظ ٌ
تضمــن هــذا اخلطــاب العلــوي َو ِ
اج ِ
ــق ُت ْعطِيــه َأ ْو فِ ْع ٍ
ــل ك َِريــ ٍم
ــب َح ٍّ
ِ
ـف
س َع َكـ َّ
مفاهيــم تربويــة اليســتغني عنهــا ت ُْســديه َأ ْو ُم ْب َتـ ًـى بِا َْلنْ ـ ِع َفـ َـا َأ ْ َ
َّــاس َعــ ْن َم ْس َ
احلاكــم وهــذه املفاهيــم نتجــت عنهــا الن ِ
ــأ َلتِ َك إِ َذا َأ ِي ُســوا ِمــ ْن
ــك مــع َأ َّن َأ ْك َثــر حاج ِ
ِ
ــات الن ِ
َّــاس
َ َ َ
مضامــن دســتورية مثــل الرمحــة َب ْذل َ َ َ
ــك ِمَّــا َل َم ُئونَــ َة فِيــه َع َل ْي َ
واملحبــة واللطــف والتخــي عــن طغيــان إِ َل ْي َ
ــك ِمــ ْن
ــب إِنْص ٍ
ِ ِ ٍ
ــاف ِف
القــوة ضــد الشــعب وأشــار إىل مفهــوم َشــكَاة َم ْظل َمــة َأ ْو َط َل ِ َ
معام َل ٍ
ــة»( .)55املتأمــل جلميــع فقــرات
التعايــش بــن النــاس.
َُ َ
وقــال (عليــه الســام)« :و َأ َّمــا َب ْعــدُ هــذا العهــد العلــوي جيــد أن اإلمــام
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َف َ
ــك َعــ ْن َر ِع َّيتِ َ
احتِ َجا َب َ
ــك (عليــه الســام) يقــرن دائــا بــن حماســن
ــا ُت َط ِّو َلــ َّن ْ
ــن الر ِعي ِ
ِ
َفــإِ َّن ِ
ــة األخــاق كمنهــج عمــل للحاكــم وبــن
ــو َلة َع ِ َّ َّ
ــاب ا ْل ُ
احت َج َ
ْ
الضيـ ِـق ِ
وق َّل ـ ُة ِع ْل ـ ٍم بِاألُ ُمـ ِ
ـور السياســة احلقيقيــة النابعــة مــن أصــول
ُش ـ ْع َب ٌة ِم ـ َن ِّ
والحتِجــاب ِمنْهــم ي ْق َطــع َعنْهـ ِ
ِ
ـم اإلســام وترشيعاتــه وهنــا نظريــة مهمة
ـم ع ْلـ َ
ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ
مــا احتَجبــوا دونَــه َفيص ُغ ِ
ــم تعــد مــن أســس احلكومــات املدنيــة
ُ
َ ْ َُ
ــر عنْدَ ُه ُ
َ ْ ُ
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والبنــى التحتيــة هلــا أال وهــي القــرب والتابعــن لــه ،فــإن ذلــك مــن أســمى

مــن الرعيــة وعــدم االحتجــاب عنهــم ألــوان العــدل الــذي تبنــاه اإلمــام

وقضــاء حوائجهــم بشــخصه تــارة
وعــى يــد وزرائــه تــارة أخــرى.

أمجلهــا مــن نصيحــة يقدمهــا اإلمــام

(عليــه الســام) لعاملــه وهــو مقــدم لِ َح ْربــ ًا َحتَّــى َين ِ
ُــوب»
ْــز َع َأ ْو َيت َ

()57

عــى اســتالم منصــب قيــادي لشــعب قد حكــى هــذا املقطــع العــدل الصــارم يف
جــرت عليــه دول ،فيوصيــه بالتواضــع سياســة اإلمــام التــي تســعد هبــا األمــم
وعــدم التكــر ففــي ذلــك منازعــة هلل والشــعوب وتكــون آمنــة مــن الظلــم

يف قوتــه وجربوتــه وهــو منــاف لعقيــدة واالعتــداء( .)58يــويص اإلمــام (عليــه
التوحيــد وليــس مــن صفــات املؤمــن أن الســام) عاملــه بالعــدل واإلنصــاف

يتكــر عــى رعيتــه فعليــك بالتواضــع ففيــه دوام ملكــه واالبتعــاد عــن
وإال يكــون مصــرك اإلذالل واإلهانــة .الظلــم واالســتبداد فــإن ذلــك داع ألن
( )3اإلنصاف

يكــون اهلل عزوجــل خصــم الظاملــن

ويف عهــد اإلمــام (عليــه الســام) واملســتبدين يــوم القيامــة.

ملالــك األمــر بإنصــاف النــاس يف
سياســته وإنصافهــم مــن خاصــة أهلــه

( )4العدل
ِ
« َفإِ َّنـ َ
ـم
ـم و َم ـ ْن َظ َلـ َ
ـك إِ َّل َت ْف َعـ ْـل َت ْظلـ ْ
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( )2عدم التكرب
«إِ َّي َ
ــاك و ُم َســا َما َة اهلل ِف َع َظ َمتِــه
والت ََّشــبه بِــه ِف جبوتِــه َفــإِ َّن اهلل ي ِ
ــذ ُّل
ُ
ُّ
َ َُ
ــن ك َُّل ُمْت ٍ
ك َُّل َج َّب ٍ
َــال»( .)56مــا
ويِ ُ
ــار ُ

(عليــه الســام) يف حكومتــه ،وهــذه
ِ ِ
ِ ِ
ـاس
كلامتــه « َأنْصــف اهلل و َأنْصــف النَّـ َ
ِمــن َن ْف ِسـ َ ِ
اصـ ِـة َأ ْه ِلـ َ
ـك و َم ْن
ـن َخ َّ
ـك ومـ ْ
ْ
ِ
َلـ َ ِ
ـك َفإِ َّنـ َ
ـن َر ِع َّيتِـ َ
ـك إِ َّل
ـك فيــه َهـ ًـوى مـ ْ
ِ
َت ْف َع ْ
ــم ِع َبــا َد اهلل
ــم و َم ْ
ــن َظ َل َ
ــل َت ْظل ْ
َان اهلل َخصمــه د َ ِ ِ
ك َ
ــن
ون ع َبــاده و َم ْ
ْ َ ُ
ــض ُح َّجتَــه وك َ
َان
اص َمــه اهلل َأ ْد َح َ
َخ َ
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ون ِعب ِ
ِع َبــا َد اهلل ك َ
ــاده تفتــح هلــم أبــواب الســاء وتصــر إىل
َان اهلل َخ ْص َمــه ُد َ َ
ــض ُح َّجتَــه العــرش ،الوالــد لولــده ،واملظلــوم عــى
اص َمــه اهلل َأ ْد َح َ
و َمــ ْن َخ َ
َان لِ َح ْربــ ًا َحتَّــى َين ِ
وك َ
ُــوب مــن ظلمــه.)61(»..
ْــز َع َأ ْو َيت َ
ـس َش ٌء َأ ْد َعــى إِ َل َت ْغ ِيـ ِ
( )5االستجابة لعامة الناس
ـر نِ ْع َمـ ِـة اهلل
و َل ْيـ َ ْ
يــل نِ ْقمتِــه ِمــن إِ َقام ٍ
ِ
ــة َع َ
ويشء بالــغ األمهية يف سياســة اإلمام
ــى ُظ ْلــ ٍم
ْ َ
و َت ْعج ِ َ
ِ
ــو َة ا ُْل ْض َط َه ِديــ َن (عليــه الســام) واحلــق ،يف رضــاء
يع َد ْع َ
َفــإِ َّن اهلل َســم ٌ
ِ
وهــو لِل َّظالِـ َ ِ
ـب العامــة مــن املرشوعــة ،الذيــن يشــكلون
ـن بِا ْل ْر َصــاد و ْل َي ُكـ ْن َأ َحـ َّ
ُ َ
األُ ُمـ ِ
الـ ِّـق و َأ َع ُّم َها األكثريــة الســاحقة مــن الشــعب مــن
ـور إِ َل ْي َك َأ ْو َسـ ُط َها ِف ْ َ
ِ
الر ِع َّيـ ِـة»( )59ذوي املهــن واحلــرف وغريهــم فــإن
ِف ا ْل َعــدْ ِل و َأ ْ َ
ج ُع َهــا لـ ِـر َض َّ
لقــد حــذر اإلمــام (عليــه الســام) احلكومــة مدعــوة إلرضائهــم وتنفيــذ
عاملــه االشــر (رضــوان اهلل عليــه) مــن رغباهتــم املرشوعــة ،يقــول اإلمــام

الظلــم او االضطهــاد فقــد جــاء يف االثــر (عليــه الســام):
ــب األُ ُم ِ
ــور إِ َل ْي َ
ــك
عنــه (صــى اهلل عليــه وآلــه)« :واتــق
« ْل َيكُــ ْن َأ َح َّ
ــق و َأ َع ُّم َهــا ِف ا ْل َعــدْ ِل
ال ِّ
دعــوة املظلــوم فإنــه ليــس بينهــا وبــن َأ ْو َســ ُط َها ِف ْ َ
ــر َض الر ِعي ِ
ج ُع َهــا لِ ِ
ــة َفــإِ َّن ُس ْ
ــخ َط
اهلل تعــاىل حجاب»()60وعــن أيب عبــد اهلل و َأ ْ َ
َّ َّ
الاص ِ
ِ
ــف بِ ِ
ــة وإِ َّن
ي ِح ُ
ــر َض ْ َ َّ
(عليه الســام) قــال :كان يقــول« :اتقوا ا ْل َعا َّمــة ُ ْ
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الاص ِ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ــع ِر َض
ف
ت
غ
ي
ــة
إىل
تصعــد
املظلــوم
دعــوة
فــإن
الظلــم
ط
ــخ
س
َ
ــر َم َ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
الر ِع َّيـ ِـة َأ ْث َقـ َـل
الســاء» ويف القــوي ،عــن عبــد اهلل بــن ا ْل َعا َّمــة و َل ْيـ َ
ـس َأ َحــدٌ م ـ َن َّ
ــى ا ْلــو ِال مئونَــ ًة ِف الر َخ ِ
ــاء و َأ َق َّ
طلحــة عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) َع َ
ــل
َ َُ
َّ
ِ
إلنْصـ ِ
ِ
ـاف
قــال :قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه َم ُعو َن ـ ًة َلــه ِف ا ْل َبـ َـاء و َأ ْكـ َـره ل ِ َ
اإل ْل ِ
وآلــه)« :أربعــة ال تــرد هلــم دعــوة حتــى و َأ ْس َ
ــاف و َأ َق َّ
ــل ُشــكْر ًا ِعنْــدَ
ــأ َل بِ ِ َ
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اإلع َط ِ
ــاء و َأ ْب َط َ
ــأ ُع ْ
ــذر ًا ِعنْــدَ ا َْلنْــ ِع
ِ ْ
ــف صــر ًا ِعنْــدَ م ِلــا ِ
ت الدَّ ْه ِ
ــر النــاس
ُ َّ
و َأ ْض َع َ َ ْ
ِ
َّــا ِع َــا ُد الدِّ ِ
ِمــ ْن َأ ْه ِ
ــل ْ
وكان مــن رمحــة اإلمــام (عليــه
يــن
الَ َّ
اصــة وإِن َ
وجــاع ا ُْلس ِ
ني وا ْل ُعــدَّ ُة لِ َ
ألعْــدَ ِاء الســام) بالنــاس إبعــاد الســاعني لذكــر
ــل ِم َ
َِ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ــو َك معائبهــم ،وطردهــم ،ولــزوم ســر
ا ْل َعا َّمــ ُة مــ َن األُ َّمــة َف ْل َيكُــ ْن ص ْغ ُ
( )6احلــذر مــن اهلاتكــن حلــرم

��م و َم ْي ُل َ
��م .)62(»...أغلــب معائــب املواطنــن ،وهــذا جــزء مــن
��ك َم َع ُه ْ
َل ُ ْ
الثــورات واالنقالبــات التــي حيدثنــا سياسـ�ته العامـ�ة ،وهـ�ذا نـ�ص كالمـ�ه:
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قــال (عليــه الســام)« :و ْل َيكُــ ْن
التأريــخ عنهــا مصدرهــا وأبطاهلــا
ــك ِمن َ
الفقــراء واملســتضعفني وأن ديمومــة َأ ْب َعــدَ َر ِع َّيتِ َ
ْــك و َأ ْشــن ََأ ُه ْم ِعنْــدَ َك
ـم َلِ َع ِايـ ِ
ـاس َفــإِ َّن ِف النَّـ ِ
ـب النَّـ ِ
ـاس
احلكومــات قائمــة بجهــود وكفــاح َأ ْط َل ُب ُهـ ْ
ــر َها َف َ
ــا
ــو ِال َأ َح ُّ
تلــك الطبقــات الفقــرة والعاملــة لــذا ُع ُيوبــ ًا ا ْل َ
ــق َمــ ْن َس َ َ
أوىص اإلمــام (عليــه الســام) عاملــه َتك ِْشــ َفن َعــا َغــاب َعن َ ِ
َّــا
َ
ْــك من َْهــا َفإِن َ
َّ َّ
ـر َمــا َظ َهـ َـر َلـ َ
بــأن يقرهبــم وهيتــم بشــؤوهنم وحيــل َع َل ْيـ َ
ـم
ـك واهلل َ ْ
ي ُكـ ُ
ـك َت ْط ِهـ ُ
اسـ ُ ِ
ـاب َعنْـ َ
ـر ا ْل َعـ ْـو َر َة َمــا
مشــاكلهم كوهنــم عامــة املجتمــع وينبــه َعـ َـى َمــا َغـ َ
ـك َف ْ
ِ
اسـ َت َط ْع َت َي ْسـ ُ ِ
ـر اهلل ِمنْـ َ
ـره
ـك َما ُت ُّ
ب َسـ ْ َ
اإلمــام (عليــه الســام) عــى أمهيــة ْ
ـك َأ ْط ِلـ ْـق َعـ ِ
ـن النَّـ ِ
هــذه الكيانــات مــن اخلاصــة املقربــن ِم ـ ْن َر ِع َّيتِـ َ
ـاس ُع ْقــدَ َة
119
ِ ٍ
ـع َعنْـ َ
ب ك ُِّل ِو ْتـ ٍـر
ـك َسـ َب َ
فإهنــم قلــة وهــم عــى ضــد مــن العــدل ك ُِّل ح ْقــد وا ْق َطـ ْ
ِ
ـك َ
ـح َلـ َ
ول
ـاب َع ـ ْن ك ُِّل َمــا َل َيضـ ُ
واإلنصــاف والشــكر عنــد العطــاء .و َت َغـ َ
وهنــاك إشــارة إىل احتــواء الكتــل َتعج َلـن إِ َل تَص ِديـ ِـق ســا ٍع َفــإِ َّن السـ ِ
ـاع َي
ْ
ْ َ َّ
َّ
َ
��اش وإِ ْن ت ََش��به بِالن ِ
واألحــزاب املعارضــة فــإن يف ذلــك َغ ٌّ
�ين.)63(»..
َّاص ِح َ
َّ

تصحيــح ملســار احلكومــة.

احلفــاظ عــى مــكارم األخــاق والتحيل

فقه الدولة يف العهد العلوي ملالك الأ�شرت ( )0درا�سة معا�صرة للبنى التحتية للدولة املدنية..........

هبــا ســواء بــن احلاكــم واملحكــوم أو قويــم يؤسســه اإلمــام (عليــه الســام)
بــن الرعيــة هــي مــن أولويــات احلاكــم للحــكام لكــي يبتعــدوا عــن بعــض
فاملتتبــع لســرة اإلمــام (عليــه الســام) ســيئي اخللــق وأن اليكونــوا جــزءا مــن

جيــد األخــاق القرآنيــة قــد جتســدت املستشــارين ألهنــم ســيهلكوا احلــرث

يف ســرته وشــخصه وحكمــه فــكان والنســل باستشــاراهتم اخلاطئــة.

لزامــا عــى مــن حيكــم باســمه أن يكــون مــن األمــور املهمــة يف تدبــر امللــك
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عــى ســرته ومنهجــه يف األخــاق فــا وحســن القيــادة أن يكــون للحاكــم
جماملــة للــذي يغتــاب النــاس ويبحــث كادر استشــاري مهنــي متخصــص يف

عــن عيوهبــم واحلــذر كل احلــذر مــن شــؤون الدولــة وهــذا الــكادر فــوق

الســعاة الذيــن يوقعــون باملؤمنــن مســتوى الشــبهات تتوافــر فيــه مــن
قــال تعــاىل َ ﴿:يــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيــ َن َآ َمنُــوا إِ ْن اخلصــال والقــوة مايكــون قــادرا عــى
جاء ُكــم َف ِ
اسـ ٌـق بِنَ َبــأٍ َف َت َب َّينُــوا َأ ْن ت ُِصي ُبــوا فهــم الواقــع وإمكانــات الدولــة وإبــداء
َ َ ْ
ٍ
ـم الــرأي والنصــح واملشــورة بكل شــفافية
َق ْو ًمــا بِ َج َها َلــة َفت ُْصبِ ُحــوا َعـ َـى َمــا َف َع ْل ُتـ ْ
ن ِ
وعلميــة ناجعــة حتــى يرتقــي بعمــل
ــن﴾(.)64
َاد ِم َ

( )7االستشارة
«ول تُدْ ِخ َلــن ِف م ُشــورتِ َك ب ِ
َ
خ ً
يــا البــاد وإال إذا كان الكادر االستشــاري
َ
َ
َّ َ
120
ـك َعـ ِ
ـن ا ْل َف ْضـ ِ
َي ْعـ ِـد ُل بِـ َ
ـل و َي ِعــدُ َك ا ْل َف ْقـ َـر غــر أمــن وغــر متخصــص وليــس
ــك َع ِ
ــن األُ ُمــور َ
َ
ول َج َبانــ ًا ُي ْض ِع ُف َ
ول مهنيــا يــؤدي ذلــك إىل ضيــاع ثــروات
َح ِريص ـ ًا ُي َز ِّي ـ ُن َلـ َ
الـ ْـو ِر َفــإِ َّن البــاد وفشــل احلكومــة يف عملهــا.
ـره بِ ْ َ
ـك الـ َّ َ
والب ـن ِْ
( )8دور الوزراء وصفاهتم
ص َغ َر ِائـ ُـز َش ـتَّى
والـ ْـر َ
ا ْل ُب ْخـ َـل ْ ُ ْ َ
ِ
َان لِـ َ
ـك َم ـ ْن ك َ
ش ُو َز َر ِائـ َ
ش ِار
ي َم ُع َهــا ُســو ُء ال َّظــ ِّن بِــاهلل»( ،)65منهــج
َْ
أَْ
«إ َّن َ َّ
احلكومــة وحيــل األمــن واالزدهــار يف
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تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ــك َو ِزيــر ًا و َمــ ْن َ ِ
َق ْب َل َ
ــم ِف اآل َثــا ِم شــأهنا هــدم البنــاء الصحيــح والقويــم.
شك َُه ْ
ــو ُ
َف َ
ــا َيكُونَــ َّن َل َ
( )9اإلحسان ،وإقامة السنة
ان
ــم َأ ْع َ
ــك بِ َطانَــ ًة َفإِ َّنُ ْ
ـت َو ِ
« َفــإِ َّن َك ْثـ َـر َة ِ
اإل ْطـ َـر ِاء ُ ْتـ ِـد ُ
األَ َث َمـ ِـة وإِ ْخـ َـو ُ
الز ْهـ َـو
اجــدٌ
ان ال َّظ َل َمـ ِـة و َأ ْنـ َ
ث َّ
ال َل ِ
ِ
ــل و ُتــدْ ِن ِم ـ َن ا ْل ِعـ َّـز ِة َ
ــف ِمَّــ ْن َلــه ِم ْث ُ
ول َيكُو َن ـ َّن ا ُْل ْح ِس ـ ُن
ــر ْ َ
من ُْه ْ
ــم َخ ْ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ــس َع َل ْيــه ِم ْث ُ
ــو ٍاء َفــإِ َّن
ــل وا ُْلــي ُء عنْــدَ َك بِ َمن ِْز َلــة َس َ
ــم و َل ْي َ
ــم و َن َفاذه ْ
َآرائ ِه ْ
ِ
اإلحس ِ
ِ
آص ِ ِ
ــك ت َْز ِهيــد ًا ألَ ْه ِ
ــم ِمَّــ ْن َل ْ ِف َذلِ َ
ــان ِف
َ
ــل ِ ْ َ
ــم وآ َثام ِه ْ
ــم و َأ ْو َز ِاره ْ
اره ْ
اإلحسـ ِ
ُي َعـ ِ
ـل ِ
ـان وتَدْ ِريبـ ًا ألَ ْهـ ِ
ـاو ْن َظالِ ـ ًا َعـ َـى ُظ ْل ِمــه َ
اإل َســا َء ِة َعـ َـى
ول آثِ ـ ًا َعـ َـى
ِ ْ َ
ــزم ُك ًّ ِ
ِ
ِ
ــف َع َل ْي َ
إِ ْث ِمــه ُأو َل ِئ َ
ــز َم
ــك َم ُئونَــ ًة
ــك َأ َخ ُّ
ــم َمــا َأ ْل َ
ال من ُْه ْ
اإل َســا َءة و َأ ْل ِ ْ
ــك َم ُعونَــ ًة و َأ ْحنَــى َع َل ْي َ
و َأ ْح َســ ُن َل َ
ش ٌء بِ َأ ْد َعــى
ــم َأنَّــه َل ْي َ
ــك َن ْف َســه وا ْع َل ْ
ــس َ ْ
ـر َك إِ ْلفـ ًا َف َّ ِ
َع ْطفـ ًا و َأ َقـ ُّـل لِ َغـ ْ ِ
ـك إِ َل ُح ْسـ ِ
اتـ ْـذ ُأو َل ِئـ َ
ـن َظـ ِّن َرا ٍع بِ َر ِع َّيتِــه ِمـ ْن إِ ْح َســانِه
ِ
ـك ُثــم ْلي ُكـن إِ َلي ِهــم َ ِ ِ
ِ
اصـ ًة ِلَ َل َواتِـ َ
ـم و َتـ ْـر ِك
وح َف َلتـ َ َّ َ ْ
ـك َ
َخ َّ
وتْفيفــه ا َْل ُئو َنــات َع َل ْي ِهـ ْ
ْ ْ
آ َثره ِ
ــك اســتِكْر ِ
ــق َل َ
ــم َع َ
ــس َلــه
ال ِّ
اهه إِ َّي ُ
ــى َمــا َل ْي َ
ُ ُ ْ
اه ْ
َ
ْ
ــم بِ ُم ِّــر ْ َ
ــم عنْــدَ َك َأ ْق َو َل ُ ْ
ُــون ِمن َ ِ
ِ
يــا َيك ُ
ْــك ِف َذلِ َ
ــم َف ْل َيكُــ ْن ِمن َ
ــر
ــك َأ ْم ٌ
ْــك ق َب َل ُه ْ
ــم ُم َســاعَدَ ًة ف َ
و َأ َق َّل ُه ْ
َــره اهلل ألَولِي ِائــه»( ،)66قــد قيــل َ ِ
ِمَّــا ك ِ
ـك بِــه ُح ْس ـ ُن ال َّظ ـ ِّن بِ َر ِع َّيتِـ َ
ـع َلـ َ
ـك
يتَمـ ُ
ْ َ
ْ
ــع َعن َ
ْــك ن ََصبــ ًا
إن املجــرب الجيــرب وإن االســتعانة َفــإِ َّن ُح ْســ َن ال َّظــ ِّن َي ْق َط ُ

بشــخصيات ووزراء احلكومــات َط ِو ً
ــق َمــ ْن َح ُســ َن َظن َ
ُّــك
يــا وإِ َّن َأ َح َّ
121
االســتبدادية والفاشــلة اليــؤدي إال إىل بِــه َل ـ ْن َح ُس ـ َن َبـ َـا ُؤ َك ِعنْــدَ ه وإِ َّن َأ َحـ َّـق
ُّــك بِــه َلــ ْن َســا َء َب َ
مزيــد مــن الفشــل واخلســارة وضيــاع َمــ ْن َســا َء َظن َ
ــا ُؤ َك
ِ
أمــر البــاد والعبــاد ،وتقــي املهنيــة ِعنْــدَ ه َ
الــ ًة َع ِم َ
ــل
ول َتنْ ُق ْ
ــض ُســنَّ ًة َص َ
ِ
ِ
ــت
واجت ََم َع ْ
ور َهــذه األُ َّمــة ْ
واخلــرة يف أجهــزة الدولــة واالبتعــاد ِ َبــا ُصــدُ ُ
الر ِع َّيــ ُة
وص َل َح ْ
عــن البطانــات والرتهــات التــي مــن ِ َبــا األُ ْل َفــ ُة َ
ــت َع َل ْي َهــا َّ
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ول ُ ْ ِ
َــر بِ َ ٍ ِ
َ
ــن عهــده عــى رضورة االتصــال بالعلامء
تد َث َّ
ــيء م ْ
ــن ُســنَّ ًة ت ُ ُّ
ْ
م ِ
الســن َِن َف َيك َ
ــاض تِ ْل َ
ــر واحلكــاء للتذاكــر يف شــؤون البــاد
ُــون األَ ْج ُ
ــك ُّ
َ
ِ
ـن َسـن ََّها وا ْلـ ِـو ْز ُر َع َل ْيـ َ
ـت ومــا يصلحهــا اقتصاديـ ًا وأمنـ ًا وغــر
ـك بِـ َـا َن َق ْضـ َ
َلـ ْ
ِمن َْهــا»( .)67العالقــة الشــفافة بــن ذلـ�ك ،قـ�ال (عليـ�ه السـلام):
ِ
ــا ِء
ــر
الــراع ورعيتــه جيــب أن تكــون قائمــة
ُمدَ َار َســ َة ا ْل ُع َل َ
«و َأكْث ْ
الكَــا ِء ِف َت ْثبِ ِ
يــت َمــا
عــى مــكارم األخــاق واالحــرام و ُمنَا َق َشــ َة ْ ُ َ
ــا ِد َك وإِ َقام ِ
ــر بِ َ
ــة
املتبــادل بينهــا يتجســد بالنقــد البنــاء َص َل َ
َ
ــح َع َل ْيــه َأ ْم ُ
َّــاس َق ْب َل َ
ــك»(.)68
اســ َت َقا َم بِــه الن ُ
والنصيحــة املخلصــة ال املــدح يف غــر َمــا ْ
حملــه أو الــذم القائــم عــى الشــبهة كثــرة هــي الروايــات والقصــص

والظــن والبــد أن تراعــى حقــوق التــي مضموهنــا االهتــام بالعلــم

النــاس عنــد احلاكــم وال يكــون والعلــاء وتقديمهــم بــل رعايتهــم
املحســن واملــيء عنــده ســواء فــإن وجعلهــم يف أماكنهــم الصحيحــة

ذلــك يــؤدي إىل اهلــرج واملــرج وأن مشــورة العلــاء واستشــارهتم
وعــدم اإلقبــال نحــو البنــاء واإلعــار يف أمــر البــاد والعبــاد منهــج قــرآين

بــل يــؤدي إىل تقــدم أهــل الســوء ســار عليــه مــن قبــل األنبيــاء (عليــه
والســيطرة عــى مقــدرات البــاد الســام) والصاحلــون فــا بــدّ مــن

والبــد للحاكــم مــن مراعــاة الســنن االهتــام بالعلــاء ونــر دور العلــم

الكونيــة والرشعيــة يف حكمــه ففــي وتقريبهــم مــن صناعــة القــرار ففــي
ذلــك صــاح نفســه ورعيتــه.
( )10دور العلامء

وأكــد اإلمام(عليــه الســام) يف

ذلــك الصــواب والنجــاة.

( )11العالقة بني طبقات املجتمع
ات َل َي ْص ُل ُح
الر ِع َّيـ َة َط َب َق ٌ
ـم َأ َّن َّ
«وا ْع َلـ ْ
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َب ْع ُض َهــا إِ َّل بِ َب ْع ٍ
ــض َ
ول ِغنَــى بِ َب ْع ِض َهــا التنــوع البــد أن يكــون قائــا عــى وفــق
َعــ ْن َب ْع ٍ
ــض»( .)69وهــذا أنمــوذج مــن األســس العلميــة واحلاجــة فكــا حيتــاج

سياســة اإلمــام (عليــه الســام) اهلادفــة املجتمــع إىل الطبيــب حيتــاج اىل األســتاذ
إلصــاح املجتمــع بجميــع مــا حتتــاج والعامــل ورجــل الديــن ،وبنــاء
إليــه طبقــات الشــعب ،ونظــر اإلمــام العالقــات بــن طبقــات املجتمــع يــؤدي

(عليــه الســام) بعمــق إىل طبقــات إىل ضــان حيــاة املجتمــع واســتمرار
الشــعب التــي يرتبــط بعضهــا ببعــض .عطائــه وتقدمــه وازدهــاره واليكــون

( )2قضــاة العــدل ،وهــم مــن حيكمــون وخطــة نوعيــة تكــون أدواهتــا طبقــات
بــن النــاس فيــا شــجر بينهــم مــن املجتمــع وعنواناتــه بصفاتــه كافــة.
خــاف )3( .عــال اإلنصــاف والرفــق،

وهــم صنــف مــن العــال يالحظــون
أمــور النــاس .الذيــن يأخــذون اجلزيــة

( )12التواصل مع األرشاف
والصاحلني

مــن بنــود عهــد اإلمــام (عليــه

التــي هــي مــن مــداد االقتصــاد يف الســام) أنــه أمــر مالــك باالتصــال

اإلس�لام )4( .التجــار وهــم الذيــن بــاألرشاف والصاحلــن الذيــن يمثلــون

يمثلــون العصــب االقتصــادي يف القيــم الكريمــة ليســتعني هبــم يف
الب�لاد )5( .أهــل الصناعــات:
وهــم الذيــن يقومــون بــا حيتــاج إليــه

املجتمــع يف شــؤونه االقتصاديــة(.)70

بنــاء املجتمــع والدولــة الحيصــل بــدون

التنــوع الوظيفــي والطبقــي وهــذا

إصـلاح البـلاد ،وهـ�ذا قولـ�ه:
ــذ ِوي ا ُْلــروء ِ
ــق بِ َ
ات
ــم ا ْل َص ْ
ُ َ
« ُث َّ
ِ
ِ
واألَ ْح َسـ ِ
ـاب و َأ ْهـ ِ
الـ ِـة
ـل ا ْل ُب ُيو َتــات َّ
الص َ
ِ
ــم َأ ْه ِ
ــل الن َّْجــدَ ِة
والس َ
ال َســنَة ُث َّ
ــوابِ ِق ْ َ
َّ
والشــجاع ِة والسـ َ ِ
ِ
ـم
َّ َ َ
والسـ َـا َحة َفإِ َّنُـ ْ
ـخاء َّ
َّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ومنهــم ( )1كتّــاب العامــة واخلاصــة .ذلــك إال مــن حيــث سياســة تكامليــة
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وش ـعب ِم ـن ا ْلعــر ِ
جـ ِ
ف اإلمــام (عليــه الســام) ويف ذلــك
َِ ٌ
ـاع م ـ َن ا ْل َكـ َـر ِم ُ َ ٌ َ ُ ْ
ُثــم َت َف َّقــدْ ِمــن ُأم ِ ِ
ــم َمــا َي َت َف َّقــدُ ســداد للــرأي وحنكــة يف القيــادة فــإن
وره ْ
ْ ُ
َّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
هــا َ
ول َي َت َفا َق َمــ َّن ِف يف احتوائهــم واحرتامهــم وتقريبهــم
ا ْل َوالــدَ ان مــ ْن َو َلد َ
ــك َشء َقويتَهــم بِــه َ ِ
ِ
ــر َّن ومشــورهتم مايــؤدي إىل اإلرساع يف
ول َ ْتق َ
َن ْفس َ ْ ٌ َّ ْ ُ ْ
ُل ْطفـ ًا َتعاهدْ َتــم بِــه وإِ ْن َقـ َّـل َفإِ َّنــه د ِ
اع َيـ ٌة فهــم أرسار ومشــاكل املجتمــع كــي
َ
َ َ ُ ْ
ــذ ِل الن َِّصيح ِ
وح ْس ِ
ــم إِ َل َب ْ
ــة َل َ
ــن يســهل حلهــا ومتكينهــم مــن االجتــاع
ــك ُ
َ
َل ُ ْ
ول تَــدَ ع َت َف ُّقــدَ َلطِ ِ
ــك َ
ال َّظــ ِّن بِ َ
يــف بأصحــاب القــرار كرامــة وعــزة.
ْ
ــى ج ِس ِ
ُأم ِ ِ
ــم اتِّــك ً
( )13دور قــادة اجليــوش والعالقــة
ــيم َها َفــإِ َّن
َال َع َ َ
وره ُ
ُ
لِ ْل َي ِس ِ
ــك َم ْو ِضعــ ًا َينْت َِف ُع َ
ــر ِمــ ْن ُل ْط ِف َ
ــون هبــم
«و ْل َي ُك ـ ْن آ َثـ ُـر ُر ُؤ ِ
بِــه ولِ ْل َج ِســي ِم َم ْو ِقعــ ًا َل َي ْســ َت ْغن َ
وس ُجنْـ ِـد َك ِعنْــدَ َك
ُون
()71
ــاه ْم ِف َم ُعونَتِــه و َأ ْف َض َ
ــل
اس ُ
َعنْــه»  .حكــى هــذا املقطــع أصالــة َمــ ْن َو َ
ِ
مــا ذهــب إليــه اإلمــام (عليــه الســام) َع َلي ِه ِ
ــع
ــم مــ ْن ِجدَ تــه بِ َــا َي َســ ُع ُه ْم و َي َس ُ
ْ ْ
ِ
مــن إشــاعة الفضيلــة وتوطيــد أركان مــن وراءه ِ
ِ
ــم
ــم مــ ْن ُخ ُلــوف َأ ْهل ِيه ْ
َ ْ ََ َُ ْ
ُــون َههــم َهــ ًا و ِ
احــد ًا ِف
اإلصــاح االجتامعــي بــن النــاسَ ،حتَّــى َيك َ ُّ ُ ْ ّ َ
وهــذه النقــاط املهمــة التــي أدىل هبــا ِجه ِ
ــاد ا ْل َعــدُ ِّو َفــإِ َّن َع ْط َف َ
ــم
َ
ــك َع َل ْي ِه ْ
ــم َع َل ْي َ
ــك»( .)73أرأيتــم
اإلمــام (عليــه الســام) توجــب التفــاف َي ْعطِ ُ
وب ْ
ــف ُق ُل َ ُ
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املصلحــن حــول الــوالة وتعاوهنــم هــذا العمــق يف سياســة اإلمــام (عليــه
معهــم فيــا يصلــح أمــر البــاد(.)72

الســام) ودراســته لنفــوس اجليــش،

بنــاء جســور املحبــة واالحــرام بــن والوقــوف عــى إخالصهــم وطاعتهــم

ســادات القــوم ورشفائهــم مــن األمــور لقادهتــم ،ومل حيفــل أي دســتور
احليويــة والســراتيجية التــي أكــد عليهــا عســكري وضعــه قــادة اجليــوش بمثــل
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هــذه الدراســة الوثيقــة لطبائــع نفــوس أكمــل وجــه.

العســكر ،وكيفيــة إخالصهــم وطاعتهم

لقادهتــم وقــد أوىص اإلمــام (عليــه

( )14اختيار القضاة

ومــن األمــور املهمــة يف عهــد اإلمــام

الســام) بإشــاعة ذكــر املخلصــن (عليــه الســام) وهــوأن يكــون انتخاب
مــن اجلنــد فــإن ذلــك هيــز عواطــف احلــكام غــر خاضــع للمؤثــرات
الشــجعان منهــم ،وحيــرض النــاكل عــى التقليديــة ،وإنــا يكــون عــن دراســة

الطاعــة واإلخــاص لدولتــه ،فحكــى جــادة للحاكــم نفســي ًا وفكريــ ًا وإدارة
يف تكريــم املخلصــن مــن اجليــش ،عــى ضــوء الرشيعــة املقدســة ،وهــذا

وأنــه ليــس لــه أن يعظــم األرشاف

عــى مــا صــدر منهــم مــن خدمــات
مــا كان قليــ ً
ا ويســتهني بالفقــراء مــا

صــدر منهــم مــن خدمــات جليلــة وأن
الواجــب عليــه اإلشــادة هبــم وذكرهــم

بأطيــب الذكــر وأنــداه( .)74الخيتلــف
اثنــان بأمهيــة اجليــش وقادتــه فهــم
محــاة الوطــن والســاهرون عــى راحتــه
وأمنــه فالبــد مــن رعايتهــم وتدريبهــم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

هــذا املقطــع بعــض الوصايــا الذهبيــة شــؤون احلكــم واملعرفــة هبــا واإلدارة

حديـ�ث اإلمـ�ام (عليـ�ه السـلام):
ــن الن ِ
ــم ْ
َّــاس
ــر لِ ْل ُحكْــ ِم َب ْ َ
اخ َ ْ
« ُث َّ
ـك ِف َن ْف ِسـ َ
َأ ْف َضـ َـل َر ِع َّيتِـ َ
ـك ِم َّـ ْن َل ت َِض ُيق
الُ ُصــو ُم َ
ــور َ
ول ُت َ ِّحكُــه ْ
ول
بِــه األُ ُم ُ
ِ
الز َّلـ ِـة َ
ـي ِء
َي َتـ َـا َدى ِف َّ
ول َ ْ
ـر م ـ َن ا ْل َفـ ْ
يـ َ ُ
ول ت ْ ِ
ــق إِ َذا َع َر َفــه َ
ف َن ْف ُســه
ُــر ُ
ال ِّ
إِ َل ْ َ
َعـ َـى َط َمـ ٍع َ
ول َي ْكت َِفــي بِ َأ ْد َنــى َف ْهـ ٍم ُد َ
ون
125
الشـبه ِ
ات َ
وآخ َذ ُه ْم
ـم ِف ُّ ُ َ
َأ ْق َصــاه و َأ ْو َق َف ُهـ ْ
ال َجـ ِ
اج َعـ ِـة»(.)75
َبمـ ًا بِ ُم َر َ
ـم ت َ ُّ
ـج و َأ َق َّل ُهـ ْ
بِ ْ ُ

وتوفــر حوائجهــم وقضاياهــم فــإن يف حكــى هــذا املقطــع شــأن القضــاة أمــور ًا

ذلــك بنــا ًء للثقــة بــن القائــد واجلنــدي بالغــة األمهيــة ،منهــا:
أوالً :أن يكــون احلاكــم أفضــل
واحلاكــم لكــي يــؤدي عملــه عــى

فقه الدولة يف العهد العلوي ملالك الأ�شرت ( )0درا�سة معا�صرة للبنى التحتية للدولة املدنية..........

الرعيــة يف تقــواه وورعــه ،وأن تتوفــر هــذه بعــض النقــاط يف هــذا املقطــع(.)76
فيـ�ه هـ�ذه الصفـ�ات:

حفــظ حقــوق النــاس يســتلزم بنــاء

(أ) :أن يكــون واســع الصــدر ال مؤسســات قضائيــة مســتقلة وقــادرة

تضيــق بــه حمكــات النــاس ،ويمــل عــى إقامــة العــدل واملســاواة بــن

منهــا.

النــاس كــي يأمــن اجلميــع عــى أمواهلــم

(ب) :أن يمعــن وينظــر بجــد يف وأرواحهــم ومايملكــون وإال حيــل
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القضايــا التــي ترفــع إليــه ،ويتبــع ســبيل الفســاد والظلــم اللــذان مــن شــأهنام أن
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احلــق فيــا حيكــم بــه.

يرسعــا يف القضــاء عــى الدولــة ونخــر

(ج) :أن ال يتــادى يف الزلــل واخلطــأ مؤسســاهتا فــا بــدّ مــن اختيــار جمموعــة

فإنــه يكــون ضــاالً عــن الطريــق إذا مل مؤهلــة مــن القضــاة كــي حيكمــوا
يعــن بذلــك.

(د) :أن يتبع احلق فيام حيكم به.

(هـــ) :أن يكــون شــديد ًا يف حكمــه

إذا اتضــح لــه احلــق.

بالعــدل واإلحســان بــن النــاس املــؤدي
إىل احــرام الدولــة والقانــون.
( )15اختيار العامل والوالة

ويشء بالــغ األمهيــة يف عهــد اإلمــام

ثانيــ ًا :أن يتعاهــد الــوايل قضــاء (عليــه الســام) وهــوأن يكــون انتخاب

احلاكــم خشــية الزلــل فيــا حكــم بــه .احلــكام غــر خاضــع للمؤثــرات
ثالثـ ًا :أن يوفــر لــه العطــاء وال جيعلــه التقليديــة ،وإنــا يكــون عــن دراســة

حمتاجـ ًا ألحــد حتــى خيلــص فيــا حيكــم جــادة للحاكــم نفســي ًا وفكريــ ًا وإدارة

بــه.

ومعرفــة بشــؤون احلكــم واإلدارة عــى

رابعــ ًا :أن تكــون للحاكــم منزلــة ضــوء الرشيعــة املقدســة ،وهــذا حديــث

كريمــة عنــد الــوايل ال يطمــع هبــا غــره .اإلمـ�ام (عليـ�ه السـلام):
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فقــد أوالهــم املزيــد مــن االهتــام ألهنــم

العصــب يف الدولــة ،وكان ممــا أوالهــم
بــه.

أوالً :إن الوظيفــة ال متنــح ألي

شــخص إال بعــد اختبــاره ومعرفــة

ســلوكه وإدارتــه.

ثانيــ ًا :إن منــح الوظيفــة جيــب ّأل

يكــون حمابــاة أو أ َثــرة ،وإنــا يكــون عــن

اســتحقاق ودرايــة.

ثالثــ ًا :إن العــال يف احلكومــات

الســابقة كانــوا شــعب ًا مــن اجلــور ويف

عهــده جيــب أن يكونــوا أمثلــة للنزاهــة
والــرف.

رابعــ ًا :أن يكــون العــال مــن ذوي

البيوتــات الرشيفــة فإهنم يكونــون بعيدين
مــن اقــراف اإلثــم ومــا خيــل بالكرامــة.

خامســ ًا :أن يوفــر هلــم املــال فإنــه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ــر ِف ُأ ُم ِ
ــور ُع َّملِ َ
ــك
ــم ا ْن ُظ ْ
« ُث َّ
ِ
اختِ َبــار ًا َ
اســ َت ْع ِم ْل ُه ُم ْ
ــم ُمَا َبــا ًة
ول ت َُو ِّل ْ
َف ْ
ــاع ِمــ ْن ُشــ َع ِ
ــو ِر
ــر ًة َفإِ َّنُ َــا ِ َ
ال ْ
ج ٌ
ب َْ
و َأ َث َ
ــل التَّج ِرب ِ
ِ
ِْ ِ
ــم َأ ْه َ
ــة
ْ َ
وال َيانَــة وت َ
َــو َّخ من ُْه ْ
ال ِ
ِ
ِ
وال َيــاء ِمــ ْن َأ ْه ِ
ــة
ــل ا ْل ُب ُيوتَــات َّ
الص َ
َْ
ِ
وا ْل َقــدَ ِم ِف ِ
اإل ْس َ
ــم
ــا ِم ا ُْل َت َقدِّ َمــة َفإِ َّنُ ْ
ــح َأ ْع َراضــ ًا و َأ َق ُّ
ــل
ْــر ُم َأ ْخ َلقــ ًا و َأ َص ُّ
َأك َ
ِ
ِ ِ
ــغ ِف َع َو ِاق ِ
شاقــ ًا و َأ ْب َل ُ
ــب
ف ا َْل َطامــ ِع إ ْ َ
األُ ُمـ ِ
ـم األَ ْر َز َاق
ـم َأ ْســبِ ْغ َع َل ْي ِهـ ُ
ـور َن َظــر ًا ُثـ َّ
َفــإِ َّن َذلِ َ
ــم َع َ
اســتِ ْص َل ِح
ــك ُق َّ
ــى ْ
ــو ٌة َل ُ ْ
ِ
َأ ْن ُف ِس ِ
َــاو ِل َمــا
ــم َعــ ْن َتن ُ
ــه ْم وغنًــى َل ُ ْ
ِ
ــم إِ ْن
َ ْت َ
ــم ُ
وح َّجــ ٌة َع َل ْي ِه ْ
ــت َأ ْيدهيِ ْ
ــر َك َأ ْو َث َل ُمــوا َأ َما َنت َ
ــم
َــك ُث َّ
َخا َل ُفــوا َأ ْم َ
َت َف َّقــدْ َأ ْعم َلــم وابع ِ
ــث ا ْل ُع ُي َ
ــون ِمــ ْن
َ ُ ْ َْ
ِ
ــل ِّ ِ
َأ ْه ِ
ــم َفــإِ َّن
الصــدْ ق وا ْل َو َفــاء َع َل ْي ِه ْ
اهــدَ َك ِف الــر ألُم ِ ِ
ـم
َت َع ُ
ورهـ ْ
ِّ ِّ ُ
ـم َحــدْ َو ٌة َلُـ ْ
ِ
َعـ َـى ِ ِ
الر ِع َّيـ ِـة
والر ْفـ ِـق بِ َّ
اســت ْع َمل األَ َما َنــة ِّ
ْ
ِ
وت َّفـ ْ ِ
ِ
ـم
ََ
ـظ م ـ َن األَ ْعـ َـوان َفــإِ ْن َأ َحــدٌ من ُْهـ ْ
ِ ٍ
َب َس َ
ــت ِ َبــا
اجت ََم َع ْ
ــط َيــدَ ه إِ َل خ َيانَــة ْ
ِ
ــار ُع ُيونِ َ
ــت
ــك ا ْك َت َف ْي َ
َع َل ْيــه عنْــدَ َك َأ ْخ َب ُ
ـك َشـ ِ
بِ َذلِـ َ
ـاهد ًا َف َب َس ـ ْط َت َع َل ْيــه ا ْل ُع ُقو َب ـ َة

ِ
ـاب ِمـ ْن َع َم ِلــه
ِف َبدَ نــه و َأ َخ ْذ َتــه بِـ َـا َأ َصـ َ
ِ
ــمتَه
ــم ن ََص ْبتَــه بِ َم َقــا ِم ا َْل َذ َّلــة َ
وو َس ْ
ُث َّ
َــة و َق َّلدْ تَــه َعــار التُّهم ِ
اليان ِ
ِ
ــة»(.)77
بِ ْ َ
َ َ َ
يتعلــق بالعــال يف أجهــزة احلكــم،

127

فقه الدولة يف العهد العلوي ملالك الأ�شرت ( )0درا�سة معا�صرة للبنى التحتية للدولة املدنية..........

ضــان هلــم مــن أخــذ الرشــوة.

األمــة حكومــة وشــعب ًا يف عصورهــا

سادســ ًا :أن جيعــل عليهــم العيــون األوىل ،وقــد أمــر اإلمــام (عليــه

والرقبــاء خشــية انحرافهــم عــن احلــق .الســام) يف عهــده بمراقبتــه وتفقــده
ســابع ًا :إذا بــدت منهــم خيانــة فعــى

الــوايل أن يأخذهــم بالعقــاب الصــارم.
واإلجــراءات مــع العــال تضمــن
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لألمــة العــدل ،وتشــيع فيهــا اإلخــاص

للحكــم( .)78الــوايل واحلاكــم واملديــر
واملتــرف واملحافــظ وأي عنــوان فيــه

جنبــة حكــم يعكــس صــورة القائــد
احلقيقــي فــا بــد مــن حســن اختيــاره

كــي يكــون قــادرا عــى إحقــاق احلــق
وسياســة البــاد والعبــاد ونــرة
الضعيــف وأن يوصــل أصــوات النــاس
إىل مــن هــو فوقــه وهــذا االختيــار يكون

قائــا عــى املهنيــة والعلميــة والشــجاعة

واالهتـمام بـ�ه ،وهـ�ذا كالمـ�ه:
ِ
«و َت َف َّقــدْ َأ ْمـ َـر ْ
الَـ َـر ِ
ـح َأ ْه َله
اج بِـ َـا ُي ْصلـ ُ
ِ
ِ
ــم َص َلحــ ًا
َفــإِ َّن ِف َص َلحــه َ
وص َلح ِه ْ
ِ ِ
ول ص َ ِ ِ
ــو ُاه ْم
ــو ُاه ْم َ َ
َلــ ْن س َ
ــا َح َلــ ْن س َ
ــم ِع َي ٌ
ــال َع َ
ــى
ــم ألَ َّن الن َ
َّــاس ُك َّل ُه ْ
إِ َّل ِ ِب ْ
ْ
الَـ َـر ِ
اج و َأ ْه ِلــه و ْل َي ُكـ ْن َن َظـ ُـر َك ِف ِعـ َـا َر ِة
ض َأب َلـ َ ِ
اســتِ ْج َل ِ
ب
األَ ْر ِ ْ
ـغ مـ ْن َن َظـ ِـر َك ِف ْ
ْ
اج ألَ َّن َذلِـ َ
الَـ َـر ِ
ـك َل ُيــدْ َر ُك إِ َّل بِا ْل ِعـ َـا َر ِة
اج بِ َغـ ْ ِ
ـب ْ
ـر ِعـ َـا َر ٍة َأ ْخ َر َب
الَـ َـر َ
و َمـ ْن َط َلـ َ
ـك ا ْل ِع َبــا َد َ
ا ْلبِـ َـا َد و َأ ْه َلـ َ
ول ْ َي ْس ـت َِق ْم َأ ْمـ ُـره
يــا َفــإِ ْن َشــك َْوا ثِ َق ً
إِ َّل َق ِل ً
ــا َأ ْو ِع َّلــ ًة َأ ِو
ب َأو با َّل ٍ
ِ
ِ
ــة َأ ْو إِ َحا َلــ َة َأ ْر ٍ
ض
ش ٍ ْ َ
انْق َط َ
ــاع ْ
ـف ِ َبــا َع َطـ ٌ
ـش
ا ْغت ََم َر َهــا َغـ َـر ٌق َأ ْو َأ ْج َحـ َ
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ْ
َّ
َ
َ
ــح
ْه
ن
ع
ــت
ف
ف
خ
والقربــى
ــرة
ث
واأل
للهــوى
واليكــون
َ
َ
ــم بِ َــا ت َْر ُجــو َأ ْن َي ْص ُل َ
ُ
ْ
ــم َ
ول َي ْث ُق َلــ َّن َع َل ْي َ
ش ٌء
أثــر يف ذلــك فــإن يف املحابــاة تكريــس بِــه َأ ْم ُر ُه ْ
ــك َ ْ
ــر
ملنهــج الفشــل يف قيــادة املجتمــع.
َخ َّف ْف َ
ــم َفإِنَّــه ُذ ْخ ٌ
ــت بِــه ا َْل ُئونَــ َة َعن ُْه ْ
ــك ِف ِع َــا َر ِة بِ َ
َي ُعــو ُد َ
ون بِــه َع َل ْي َ
ــا ِد َك
( )16اخلراج ومالية الدولة
أمــا اخلــراج فهورشيــان اقتصــاد وت َْز ِي ِ
ــن ِو َل َيتِ َ
اســتِ ْج َلبِ َك
ــك َم َ
ــع ْ
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املصــدر الرئيــس القتصــاد الدولــة يف املســلمني لــذا كان تنظيمــه وحتقيــق

ّ
ولعــل مــن بدهي ّيــات العدالــة فيــه مــن رضوريــات الوفــرة
ذلــك العهــد.

النظر ّيــات االقتصاد ّيــة يف هــذه االقتصاديــة للدولــة.
( )17الكتّاب وأصحاب الديوان
العصــور املعادلــة الدقيقــة بــن اإلنتــاج

وهــم مــن أهــم املوظفــن يف جهــاز

قــي االقتصــاد يف
واالســتهالكُ ،فر ّ
األ ّمــة متو ّقــف عــى إحــكام تلــك الدولــة ،إذ يتولــون كتابــة مــا يصــدر

املعادلــة ،فلذلــك كانــت مــن األهــداف مــن الــوايل مــن قــرارات وشــؤون
االربعــة التــي قررهــا اإلمــام عــي اقتصاديــة وعســكرية ،وغــر ذلــك ممــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ِ
ــم و َت َب ُّج ِح َ
اض ِة (عليــه الســام) يف عهــده املبــارك وهــي
اســتِ َف َ
ــك بِ ْ
ُح ْســ َن َثنَائ ِه ْ
ِ ِ
ِ
ــم ُم ْعت َِمــد ًا َف ْض َ
ــم (جبايــة خراجهــا ،وجهــاد عدوهــا
ــل ُق َّو ِت ْ
ا ْل َعــدْ ل ف ِيه ْ
ِ
ج ِامـ َ
ـم واســتصالح أهلهــا وعــارة بالدهــا)،
ـم ِم ـ ْن إِ ْ َ
بِـ َـا َذ َخـ ْـر َت عنْدَ ُهـ ْ
ـك َلُـ ْ
ِ
ـم ِم ـ ْن عَدْ لِـ َ
ـك واخلــراج عبــارة عــن األُجــرة ا ّلتــي
ـم بِـ َـا َع َّو ْد َ ُتـ ْ
وال ِّث َق ـ َة من ُْهـ ْ
ـم ِ
ـم َف ُر َّبـ َـا َحــدَ َ
ور ْف ِقـ َ
ث ِم ـ َن تتســ ّلمها الدولــة عــن األرض ا ّلتــي
ـك ِبِـ ْ
َع َل ْي ِهـ ْ
األُمــور مــا إِ َذا َعو ْلـ َ ِ
ـم ِم ـ ْن تدخــل يف حســاب املســلمني ،فلـ ّـا كان
َّ
ـت فيــه َع َل ْي ِهـ ْ
َ
ُ
ــه ْم بِــه َفــإِ َّن االنتفــاع بســبب تلــك األرض سـ ّـموها
احت ََم ُلــوه َط ِّي َبــ ًة َأ ْن ُف ُس ُ
َب ْعــدُ ْ
ا ْل ُع ْمـ َـر َ
ح ْل َتــه وإِ َّنـ َـا ُي ْؤ َتــى أي املنفعــة خراجــ ًا .و ُأطلــق اخلــراج
ان ُمْت َِمـ ٌـل َمــا َ َّ
اب األَ ْر ِ
ض ِمـ ْن إِ ْعـ َـو ِاز َأ ْه ِل َهــا وإِ َّنـ َـا عــى اجلز ّيــة أيض ـ ًا .و ّملــا كانــت األرض
َخـ َـر ُ
إل ْش ِ
ِ
اف َأ ْن ُف ِ
ــو َل ِة هــي املصــدر الرئيــس للدولــة ،كان
ــس ا ْل ُ
ُي ْعــو ُز َأ ْه ُل َهــا ِ َ
ـوء َظن ِِّهــم بِا ْلب َقـ ِ
المـ ِع وسـ ِ
ـاء ِ
وق َّلـ ِـة صالحهــا وصــاح القائمــن عليهــا
ْ َ
ُ
َعـ َـى ْ َ ْ
ِ ِ
ــم بِا ْل ِع َ ِ
صالحـ ًا ملــن ســواهم مــن الرع ّيــة فيعــد
ــر»(.)79
انْت َفاع ِه ْ
يعــد اخلــراج يف الدولــة اإلســام ّية ذلــك مــن مصــادر متويــل بيــت مــال
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مـ�ن االهتـمام وهـ�ذا نـ�ص حديثـ�ه:
« ُثــم ا ْن ُظــر ِف َحـ ِ
ـال ُكتَّابِـ َ
ـك َفـ َـو ِّل َعـ َـى
ْ
َّ
واخصــص رس ِ
ُأ ُم ِ
ــائ َل َك
ــم ْ ُ ْ َ َ
ــور َك َخ ْ َي ُه ْ
ا َّلتِــي تُدْ ِخ ُ ِ
ِ
س َار َك
ــل ف َيهــا َمكَايــدَ َك و َأ ْ َ
بِ َأ ْ َ ِ
ــح األَ ْخ َ
ــم لِ ُو ُجــوه َصالِ ِ
ــا ِق
جع ِه ْ
ِ
ِ
ــره ا ْلك ََرا َمــ ُة َف َي ْج َ ِ
ــر َئ ِ َبــا
مَّــ ْن َل ُت ْبط ُ
ـك ِف ِخـ َـا ٍ
ـر ِة َم ٍ
إل َ
ف َلـ َ
َع َل ْيـ َ
ول
ـك بِ َحـ ْ َ
اد مكَا َتبـ ِ
ِ
ـات
ـر بِــه ا ْل َغ ْف َل ـ ُة َع ـ ْن إِيـ َـر ُ َ
َت ْقـ ُ ُ
ِ
ـك َع َل ْيـ َ
ُع ِّملِـ َ
اتــا َعـ َـى
ـك وإِ ْصــدَ ِار َج َوا َب َ
الصـ َـو ِ
ـك فِيـ َـا َي ْأ ُخـ ُـذ َلـ َ
اب َعنْـ َ
ـك و ُي ْعطِي
َّ
ْــك َ
ــف َع ْقــد ًا ا ْع َت َقــدَ ه َل َ
ِمن َ
ــك
ول ُي ْض ِع ُ
َ
ول َي ْع ِجـ ُـز َعـ ْن إِ ْطـ َـا ِق َمــا ُع ِقــدَ َع َل ْيـ َ
ـك
ـغ َقــدْ ِر َن ْف ِســه ِف األُ ُمـ ِ
َ
ي َهـ ُـل َم ْب َلـ َ
ـور
ول َ ْ
ال ِ
اهـ َـل بِ َقــدْ ِر َن ْف ِســه َي ُكـ ُ
ـون بِ َقــدْ ِر
َفــإِ َّن ْ َ
130
اختِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ــار َك
ي
ُــن
ك
ي
ل
ــم
ث
ــل
ه
ج
أ
ه
ــر
غ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
ْ
ــى فِر ِ
واســتِنَا َمتِ َك
إِ َّي ُ
اســت َك ْ
ــم َع َ َ َ
اه ْ
وح ْس ِ
الر َج َ
ــن ال َّظــ ِّن ِمن َ
ــال
ُ
ْــك َفــإِ َّن ِّ
ِ
ِ
ِ
ي َتعر ُضـ َ ِ ِ
ـم
اســات ا ْلـ ُـو َلة بِت ََصنُّع ِهـ ْ
ـون لف َر َ
َ َ َّ
وحس ِ ِ ِ
ــس َو َرا َء َذلِ َ
ــك
ــم و َل ْي َ
ــن خدْ َمت ِه ْ
ُ ْ

ِ
ِمــن الن َِّص ِ
ش ٌء و َل ِك ِ
ــن
َ
َ
يحــة واألَ َمانَــة َ ْ
اخت َِبهــم بِــا و ُّلــوا لِلص ِ
ــن َق ْب َل َ
ــك
ال َ
َّ
ْ ُْ ْ َ ُ
َان ِف ا ْلعام ِ
َفا ْع ِمــدْ ألَ ْح َســنِ ِه ْم ك َ
ــة َأ َثــر ًا
َ َّ
و َأ ْعرفِ ِهــم بِاألَمان ِ
َــة َو ْجهــ ًا َفــإِ َّن َذلِ َ
ــك
َ
ْ
َ
يــل َع َ ِ
َدلِ ٌ
ــك لِ َ
يحتِ َ
يــت
ولِــ ْن ُو ِّل َ
ــى نَص َ
َأمــره واجع ْ ِ
س ك ُِّل َأ ْم ٍ
ــر ْأ ِ
ــر ِمــ ْن
ْ َ
ــل ل َ
ْ َ
ِ
ُأ ُم ِ
ــره كَبِ ُري َهــا
ــم َل َي ْق َه ُ
ــور َك َر ْأســ ًا من ُْه ْ
َ
ول َيت ََشــت َُّت َع َل ْيــه كَثِ ُري َهــا و َم ْه َــا ك َ
َان
ــك ِمــ ْن َع ْي ٍ
ِف ُكتَّابِ َ
ــت َعنْــه
ــب َف َت َغا َب ْي َ
ُأ ْل ِز ْمتَــه»(.)80

العلــوي،
هــذا الفصــل مــن العهــد
ّ

تقســيم وتوزيــع للحقائــب الوزار ّيــة،
حيــث أعطــى هلــا مــن احلــدود مــا
اســتبق بــه الزمــن وأعجــز العلــم .قــال

��ص:
اب��ن أيب احلدي��د يف رشح��ه هل��ذا الن ّ

(واعلــم ّ
أن الكاتــب ا ّلــذي يشــر أمــر
املؤمنــن (عليــه الســام) إليــه هــو

ســمى اآلن يف االصطــاح
ا ّلــذي ُي ّ
العــريف ،وزيــر ًا ،ألنّــه صاحــب تدبــر
ّ
حــرة األمــر والنائــب عنــه يف أمــوره،
وإليــه تصــل مكتوبــات العـ ّـال ،وعنــه

 .............................................................................م .د حميد جا�سم عبود الغرابي

تصــدر األجوبــة ،وإليــه العــرض عــى كانـ�ت للشـ�عب ثقـ�ة فيهـ�م؟.
العــال
األمــر ،وهــو املســتدرك عــى ّ
واملهيمــن عليهــم ،وهــو عــى احلقيقــة

( )18تشجيع التجار ومنع االحتكار

يشــكل القطــاع مــن التجــار وذوي

كاتــب الك ّتــاب (أي رئيــس الــوزراء) ،الصناعــات دور ًا مهـ ًا يف إدارة الشــؤون
سـ�مونه الكاتـ�ب املطلـ�ق)
وهلـ�ذا ُي ّ

()81

االقتصاديــة يف البــاد وقد أوىص اإلمام

وأشــار (عليــه الســام) إىل أ ّنــه ال جيــوز (عليــه الســام) برعايتهــم واالهتــام
ْ
أن ُينــاط اختيــار أفــراد هــذه الطبقــة

يتصنّعــون الصــاح ،ويتظاهــرون

باملقــدرة واألمانــة ،ليظفــروا بمثــل
هــذا املنصــب ،فيخدعــون بالفراســة،

وينتزعــون حســن الظــ ّن بتصنّعهــم،
دون ْ
أن يكونــوا عــى يشء مــن الصــاح

ـم
والكفــاءة .واالختيــار ملثــل هــؤالء يتـ ّ
عــى أســاس املعرفــة التا ّمــة بمحيطهــم،
وكفاءهتــم ،وقدراهتــم ،وممّــن يعرفهــم
ـب لــه ،ورعايــة مصاحلــه،
الشــعب باحلـ ّ

والســهر عــى رفاهيتــه وســعادته.
و ُيعــرف ذلــك ك ّلــه بالنظــر إىل ســابق

مــا و ّلــوه مــن أعــال الصاحلــن مــن
احلــكّام ،هــل أحســنوا إدارتــه؟ وهــل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بالفراســة وحســن الظـ ّن ،فـ ّ
ـإن الرجــال

بشـ�ؤوهنم ،وهـ�ذا قولـ�ه:
ص بِالت َُّّج ِ
اســت َْو ِ
ــار و َذ ِوي
ــم ْ
« ُث َّ
الصنَا َع ِ
ــات و َأ ْو ِ
ــر ًا ا ُْل ِقيــ ِم
ِّ
ــم َخ ْ
ص ِبِ ْ
ِ
ِ
ت ِّف ِ
ــم وا ُْل ْض َط ِ
ــر ِ
ــق
ب بِ َملــه وا ُْل َ َ
من ُْه ْ
ِ
ِ
اب
ــوا ُّد ا َْلنَافــ ِع و َأ ْســ َب ُ
ــم َم َ
بِ َبدَ نــه َفإِ َّنُ ْ
ا َْلرافِـ ِـق وج َّلبــا ِمـن ا َْلب ِ
اعـ ِـد وا َْل َطـ ِ
ـار ِح
َ َ
ُ َُ
َ
ــر َك وس ِ
ــر َك و َب ْح ِ
وج َب ِل َ
ــك
ــهل َك َ
َ ْ
ِف َب ِّ
ـث َل ي ْلت َِئــم النَّــاس َلِو ِ
اض ِع َهــا َ
ول
َ
ُ َ
وح ْيـ ُ َ ُ
ي َِ
ــر ُء َ
َــاف
ــم ِســ ْل ٌم َل ُت ُ
َْ
ون َع َل ْي َهــا َفإِ َّنُ ْ
ِ
ـح َل ُت َْشــى َغ ِائ َل ُتــه و َت َف َّقــدْ
وص ْلـ ٌ
َبائ َق ُتــه ُ
131
وف حــو ِ
ضتِ َ
اش
ــك ِ َ َ
ور ُه ْ
ُأ ُم َ
ــم بِ َح ْ َ
بِ َ ِ
ــك َأ َّن ِف كَثِ ٍ
ــع َذلِ َ
ــر
ــم َم َ
ــاد َك وا ْع َل ْ
ِمنْهــم ِضيقــ ًا َف ِ
احشــ ًا ُ
ــح ًا َقبِيحــ ًا
وش ّ
ُ ْ
وت ُّكـ ًا ِف ا ْلبِيا َع ِ
ات
واحتِـكَار ًا لِ ْل َمنَافِـ ِع َ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ــك بــاب م َ ٍ ِ
ــب
ــرة ل ْل َعا َّمــة و َع ْي ٌ
و َذل َ َ ُ َ َّ
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َعـ َـى ا ْلــو َل ِة َفامنَــع ِم ـن ِ
ال ْحتِ ـك ِ
َار َفــإِ َّن اللبــاس ،فهــو أبــو الفقــراء ،وصديــق
ْ ْ َ
ُ

132

َر ُسـ َ
ـع
ـول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) َمنَـ َ
ـع َب ْيعـ ًا َسـ ْـمح ًا بِ َم َو ِاز ِ
ِمنْــه و ْل َي ُكـ ِ
ين
ـن ا ْل َب ْيـ ُ
ــف بِا ْل َف ِري َق ْ ِ
عَــدْ ٍل و َأ ْســ َع ٍ
ــن
ار َل ُ ْت ِح ُ
ِ
ِ
ف ُح ْكـ َـر ًة
ـار َ
مـ َن ا ْل َبائـ ِع وا ُْل ْب َتــا ِع َف َمـ ْن َقـ َ
ــك إِيــاه َفنَــك ِّْل بِــه و َع ِ
اق ْبــه ِف
َب ْعــدَ َنْ ِي َ َّ
ــر إِس ٍ
ِ
اف»(.)82
َغ ْ ْ َ
خارطــة طريــق لالهتــام بالقطــاع
اخلــاص وتشــجيعه والتعــاون معــه

مــن أجــل إرشاكــه يف بنــاء وإعــار
البلــد فضــا عــن االهتــام بالنظريــات

االقتصاديــة احلديثــة القائمــة عــى

حماربــة االحتــكار واالهتــام بالســوق
والقضــاء عــى التبذيــر وفيــه إشــارة اىل

أن احلكومــة البــد مــن أن تضــع لنفســها

خططــا اقتصاديــة وتنمويــة متكاملــة.
( )19االهتامم بالفقراء

وليــس يف تأريــخ اإلســام وغــره

مثــل اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه

الســام) يف اهتاممــه بالفقــراء ،فقــد
شــاركهم يف جشــوبة العيــش وخشــونة

املحرومــن ومــاذ البائســن ،وهــذا
ــم اهلل اهلل ِف
ن��ص حديث��ه يف عه��دهُ « :ث َّ
ِ
الســ ْف َل ِمــ َن ا َّل ِذيــ َن َل ِحي َلــ َة
ال َّط َب َقــة ُّ
َلــم ِمــن ا َْلس ِ
ني وا ُْل ْحت ِ
ــاك ِ
ــن و َأ ْه ِ
ــل
َاج َ
ُ ْ َ َ
والز ْمنَــى َفــإِ َّن ِف َهـ ِـذه ال َّط َب َقـ ِـة
ا ْل ُب ْؤ َســى َّ
ِ
ِ
اسـت َْح َف َظ َك
ـر ًا ْ
واح َفظ لِ َما ْ
َقانعـ ًا و ُم ْعـ َ ّ
ِ
ِ
ـم ِق ْس ـ ًا ِمـ ْن
ـم ْ
م ـ ْن َح ِّقــه ف ِيهـ ْ
واج َعـ ْـل َلُـ ْ
وقسـ ًا ِمـن َغـ َّـا ِ
ِ ِ ِ ِ
ت َصـ َـو ِاف
ْ
َب ْيــت َمالــك ْ
ِ
اإل ْسـ َـا ِم ِف ك ُِّل َب َلـ ٍـد َفــإِ َّن لِ َ
ـى ِمن ُْه ْم
أل ْقـ َ
ِ
ِم ْثـ َـل ا َّلـ ِـذي لِ َ
يت
ـر ِع َ
اسـ ُ ْ
أل ْد َنــى وك ٌُّل َقــد ْ
َح َّقــه َ
ــر َفإِن َ
َّــك
ــم َب َط ٌ
ول َي ْشــ َغ َلن ََّك َعن ُْه ْ
إلحك ِ
ِ
ــذر بِت َْض ِي ِ
َام َ
يع َ
ــك
ــك التَّافــه ِ ْ
َل ُت ْع َ ُ
ِ
ِ
هـ َ
ـم
ـم َفـ َـا ت ُْشــخ ْ
ـك َعن ُْهـ ْ
ص َ َّ
ـر ا ُْل ِهـ َّ
ا ْلكَثـ َ
َ
ـور َمـ ْن
ـم و َت َف َّقــدْ ُأ ُمـ َ
ول ت َُص ِّعـ ْـر َخــدَّ َك َلُـ ْ
ــك ِمنْهــم ِمــن َت ْقت ِ
َل َي ِص ُ
َح ُمــه
ــل إِ َل ْي َ ُ ْ َّ ْ
ـون َ ْ ِ
الر َجـ ُ
ا ْل ُع ُيـ ُ
ـال َف َفـ ِّـر ْغ ألُو َل ِئـ َ
ـك
وتقـ ُـره ِّ
َــك ِمــ ْن َأ ْه ِ
ــل ْ
ثِ َقت َ
اضــ ِع
الَ ْشــ َي ِة والت ََّو ُ
ِ
ـع إِ َل ْيـ َ
ـم
َف ْل َ ْي َفـ ْ
ـم ا ْع َمـ ْـل ف ِيهـ ْ
ـم ُثـ َّ
ور ُهـ ْ
ـك ُأ ُم َ
بِ ِ
اإل ْعـ َـذ ِار إِ َل اهلل َيـ ْـو َم َت ْل َقــاه َفــإِ َّن َهـ ُـؤ َل ِء
اإلنْص ِ
ــن ِ ِ
ِ
ــاف
ــو ُج إِ َل ِ َ
الرع َّيــة َأ ْح َ
مــ ْن َب ْ ِ َّ
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تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ِمــن َغ ِي ِهــم وك ٌُّل َف َأ ْع ِ
ــذ ْر إِ َل اهلل ِف الســام) أنــه حــث عــى أن جيعــل
ْ ْ ْ
ت َْأ ِدي ِ
ــة َح ِّقــه إِ َل ْيــه و َت َع َّهــدْ َأ ْه َ
ــل ا ْل ُيتْــ ِم لــذوي احلاجــات وقتــ ًا لينظــر فيهــا
َ
ِ
الس ـ ِّن ِم َّـ ْن َل ِحي َل ـ َة َلــه وهـ�ذا قولـ�ه:
الر َّقــة ِف ِّ
و َذ ِوي ِّ
الاج ِ
َ ِ
«واج َع ْ
ــل لِ َ
ــات ِمن َ
ـب لِ ْل َم ْسـ َـأ َل ِة َن ْف َســه و َذلِـ َ
ْــك
ـك َعـ َـى
ــذ ِوي ْ َ َ
ْ
ول َينْصـ ُ
يــل و َقــدْ ِقسـ ًا ُت َفــر ُغ َلـ ِ
ـخص َك َ ْ ِ
ــق ُك ُّلــه َث ِق ٌ
ــو َل ِة َث ِق ٌ
ـس
وال ُّ
وتلـ ُ
ـم فيــه َشـ ْ َ
ا ْل ُ
ْ
ِّ ُ ْ
يــل ْ َ
ِ
ي ِّف ُفــه اهلل َع َ
ــع فِيــه لِ
َُ
ــم َم ْ ِلســ ًا َعا ّمــ ًا َف َتت ََو َ
اض ُ
ــى َأ ْق َ
ــوا ٍم َط َل ُبــوا ا ْل َعاق َبــ َة َل ُ ْ
ِ
َفصــروا َأ ْن ُفســهم ووثِ ُقــوا بِ ِصــدْ ِق ا َّل ِ
ــذي َخ َل َق َ
ــم ُجنْــدَ َك
َ ُ ْ َ
ــك و ُت ْقعــدُ َعن ُْه ْ
َ َّ ُ
ِ
َــك ِمــن َأحر ِ
وشطِ َ
اس َ
ــم»( .)83مبــدأ الضــان و َأ ْع َوان َ
ــك
ْ َْ
َم ْو ُعــود اهلل َل ُ ْ
ــك ُ َ
والتكافــل االجتامعــي واخلطــط القائمــة َح َّتــى ُي َك ِّل َمـ َ
ـر ُم َت َت ْعتِ ـ ٍع
ـك ُم َت َك ِّل ُم ُهـ ْ
ـم َغـ ْ َ
عــى التــوازن املجتمعــي وتقســيم َفــإِ ِّن س ِ
ــم ْع ُت َر ُس َ
ــول اهلل (صــى اهلل
َ
ـول ِف َغـ ْ ِ
ـر َم ْوطِـ ٍ
الثــروات بالعــدل واإلنصــاف بــن عليــه وآلــه) َي ُقـ ُ
ـن َل ـ ْن
لض ِع ِ
النــاس منهــج ســار عليــه اإلمــام (عليــه ُت َقــدَّ َس ُأ َّمــ ٌة َل ُي ْؤ َخ ُ
يــف فِ َيهــا
ــذ لِ َّ
ِ
ِ
ِ
ــم
ــر ُم َت َت ْعتــ ٍع ُث َّ
الســام) للقضــاء عــى الفقــر والعــوز َح ُّقــه مــ َن ا ْل َقــو ِّي َغ ْ َ
ِ
ِ
احت َِم ِ
ــل ْ
َــح
ــي ون ِّ
ويف اخلطــاب العلــوي إشــارة مهمــة إىل ْ
ــم وا ْلع َّ
ــر َق من ُْه ْ
الُ ْ
َــف يبس ِ
ــط اهلل
الض َ
ــم ِّ
يــق واألَن َ َ ْ ُ
نظريــة التوزيــع يف االقتصــاد اإلســامي َعن ُْه ُ
حتِــه و ُي ِ
ـك بِ َذلِـ َ
وإىل بنــاء مؤسســات جمتمعيــة من شــأهنا َع َل ْيـ َ
ـب
ـك َأ ْكنَـ َ
ـاف َر ْ َ
وجـ ْ
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ـك َثــواب َطا َعتِــه و َأ ْعـ ِ
ـت
ـط َمــا َأ ْع َط ْيـ َ
رعايــة الفقــراء واملســاكني فهــو يشــجع َلـ َ َ َ
ِ
ج ٍ
ــال وإِ ْع َ
ــذ ٍار»(.)84
َــع ِف إِ ْ َ
عــى العمــل املؤسســايت املســتقل َهنيئــ ًا وا ْمن ْ
واملتنــوع.

( )20أصحاب احلاجات واملصالح

كذلــك يف هــذا اخلطــاب العلــوي
مفاهيــم دســتورية هلــا عالقــة باســتقالل

ومــن بنــود عهــد اإلمــام (عليــه القضــاء ومبــارشة قضــاء حوائــج

فقه الدولة يف العهد العلوي ملالك الأ�شرت ( )0درا�سة معا�صرة للبنى التحتية للدولة املدنية..........

النــاس ونــر أجــواء احلريــة حتــى مركزيــا يف بعــض األمــور وحكــا ال
يأمــن اجلميــع لكــي يســتطيع الــكالم مركزيــا يف أمــور أخــرى هــذا التصنيــف

دون خــوف أو وجــل ويف ذلــك حريــة مــن شــأنه أن يســهل عمــل الدولــة

ال�سنة الثانية-العدد اخلام�س1439-هـ 2017 /م

اإلعــام والصحافــة.

134

( )21واجبات احلاكم
ـور ِمـ ْن ُأ ُمـ ِ
ـور َك َل ُبدَّ َلـ َ
ـك ِم ْن
ـم ُأ ُمـ ٌ
« ُثـ َّ
اش ِ َتــا ِمن َْهــا إِ َجا َب ـ ُة ُع َّملِـ َ
ـك بِـ َـا َي ْع َيــا
ُم َب َ َ
ومنْهــا إِصــدَ ار حاج ِ
َعنْــه ُكتَّاب َ ِ
ــات
ــك َ ْ ُ َ َ
ُ
ـاس يــوم ور ِ
ود َهــا َع َل ْيـ َ
ـك بِـ َـا َ ْتـ َـر ُج
النَّـ ِ َ ْ َ ُ ُ
ـك و َأ ْمـ ِ
ور َأ ْع َوانِـ َ
ـض لِـك ُِّل َيـ ْـو ٍم
بِــه ُصــدُ ُ
ِ
ِ
واج َعـ ْـل
َع َم َلــه َفــإِ َّن ل ـك ُِّل َيـ ْـو ٍم َمــا فيــهْ :
لِنَ ْف ِس َ ِ
ــن اهلل َأ ْف َض َ
يــا َب ْين َ
ــل
َــك و َب ْ َ
ــك ف َ
ـك ا َْلو ِاقيـ ِ
ِ
ـت و َأ ْجـ َـز َل تِ ْلـ َ
ـك األَ ْق َســا ِم
ت ْلـ َ َ
ــت فِ َيهــا
َــت ُك ُّل َهــا لِ إِ َذا َص َل َح ْ
وإِ ْن كَان ْ
ِ
ِ
الر ِع َّي ـ ُة»(.)85
وســل َم ْت من َْهــا َّ
النِّ َّي ـ ُة َ
يف هــذا املقطــع إشــارة إىل تأســيس
أجهــزة رقابيــة مــن شــأهنا اإلرشاف
واملراقبــة والتفتيــش عــى باقــي أجهــزة

وموظفــي الدولــة والبــد للحاكــم مــن

التواصــل مــع نوابــه وعاملــه وحمافظيــه
يســتنتج مــن ذلــك إىل أن هنــاك حكــا

وانســيابيتها.

( )22أداء الفرائض

وعهــد اإلمــام (عليــه الســام) ملالك

أن يقيــم فرائــض اهلل تعــاىل بإخــاص،
وإذا أقيمــت صــاة اجلامعــة فعليــه أن

يالحــظ املصلــن فــا يطيــل يف صالتــه
وإنــا يصــي كــا يصــي أضعــف النــاس،

وهـ�ذا حديـ�ث اإلمـ�ام (عليـ�ه السـلام):
ِ
ِ
ــص بِــه
اصــة َمــا ُتْل ُ
«و ْل َيكُــ ْن ِف َخ َّ
ِ ِ
ِ ِ
لِ ِدينَـ َ
ـي َلــه
ـك إِ َقا َم ـ ُة َف َرائضــه ا َّلتــي هـ َ
َخاص ـ ًة َف َأ ْعـ ِ
ـك ِف َل ْي ِلـ َ
ـط اهلل ِم ـ ْن َبدَ نِـ َ
ـك
َّ
ونـ ِ
ـت بِــه إِ َل اهلل ِمـ ْن
وو ِّ
ف َمــا َت َق َّر ْبـ َ
ـار َك َ
ََ
َذلِـ َ ِ
ول َمنْ ُقـ ٍ
ـر َم ْث ُلــو ٍم َ
ـوص
ـك كَامـ ًـا َغـ ْ َ
ـك َمــا َب َلـ َ
َبالِغ ـ ًا ِم ـ ْن َبدَ نِـ َ
ـت ِف
ـغ وإِ َذا ُق ْمـ َ
ـك لِلنَّـ ِ
ـاس َفـ َـا َتكُو َنـ َّن ُمنَ ِّفــر ًا َ
َص َلتِـ َ
ول
ُم َض ِّيعــ ًا َفــإِ َّن ِف الن ِ
َّــاس َمــ ْن بِــه ا ْل ِع َّلــ ُة
اجــ ُة و َقــدْ َس َ
ــأ ْل ُت َر ُس َ
ــول اهلل
ال َ
و َلــه ْ َ
ــن َو َّج َهنِــي
(صــى اهلل عليــه وآلــه) ِح َ
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إِ َل ا ْل َي َمـ ِ
ـم َف َقـ َ
ـال َصـ ِّـل
ـن َك ْيـ َ
ـف ُأ َصـ ِّـي ِبِـ ْ
ِ
ِ
ـن
ـم و ُك ـ ْن بِا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
ـم ك َ
َصـ َـاة َأ ْض َعف ِهـ ْ
ِ ِبـ ْ
َر ِحيــ ًا»(.)86
مــن املعلــوم ّ
أن القــرآن الكريــم
والســنّة الرشيفــة يشــكِّالن مصــدري

كا ّفــة القضايــا االجتامعيــة والسياســية
واالقتصاديــة وغريهــا ،والبــدّ أن

ونفهم ممّا قاله (عليه السالم):
أوالًّ :
إن معرفــة القضايــا اإلســام ّية

والسـنّة الرشيفــة يف خطواتــه كا ّفــة ،وال وفســح املجــال أمــام إجــراء األحــكام

حجــة إهل ّيــة  ،وال
يقبــل منــه جتاوزمهــا وإالّ فهــو معــزول الرشعيــة ُيعــدّ أعظــم ّ

تلقائيــا إن مل يلتــزم هبــا.

ـذرع ببعــض الذرائــع الواهيــة
يمكــن التـ ّ

احلجــة عــن إجــراء
ولذلــك يــويص اإلمــام (عليــه بالنظــر إىل تلــك ّ

الســام) مالــك ًا باالعتبــار باملاضــن أحــكام اهلل.
بعــد اعتــاد القــرآن الكريــم وســنّة

ثانيــ ًاّ :
إن اجلهــود التــي يبذهلــا

حركتــه ومســرته:
«وا ْل َو ِ
ــب َع َل ْي َ
َّــر َمــا
اج ُ
َ
ــك َأ ْن َتت ََذك َ
ِ
ـك ِمـن حكُومــة َع ِ
اد َلــة
َمـ َـى َلـ ْن َت َقدَّ َمـ َ ْ ُ َ
َأو سـنَّة َف ِ
اض َلــة َأ ْو َأ َثــر َعـ ْن نَبِ ِّينَــا (صــى
ْ ُ
يضــة ِف ِكت ِ
َــاب
اهلل عليــه وآلــه) َأ ْو َف ِر َ

كبــح أهوائهــم النفســية وأداء عباداهتــم

وآله)واألئمــة املســؤولون بغيــة إجــراء األحــكام
النبــي (صــى اهلل عليــه
ّ
املعصومــن (عليهــم الســام) يف الرشعيــة ،الينبغــي أن تصدّ هــم عــن
الفرديــة ،بــل هــم موظفــون بالســعي إىل
ّ
التحل
حتكيــم ُأســس النظــام إىل جانــب

بالــورع والتقــوى وعــدم الغفلــة عــن
اإلتيــان بالفرائــض الدينيــة( .)87هــذه
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يســتند احلاكــم إىل القــرآن الكريــم

ِ
ــاهدْ َت ِمَّــا َع ِم ْلنَــا
اهللِ َف َت ْقتَــد َي بِ َــا َش َ
بِ ِ
ــه فِ َيهــاَ ،و َ ْتت َِهــدَ لِنَ ْف ِس َ
ــك ِف ا ِّت َبــا ِع
ــك ِف َعه ِ
ــدي َه َ
َمــا َع ِهــدْ ُت إِ َل ْي َ
ــذا،
ْ
ــة لِنَ ْف ِ
الج ِ
ِ ِ
ــي
اســت َْو َث ْق ُت بِــه مــ َن ْ ُ َّ
َو ْ
ــك لِ َك ْيــا َتك َ
ُــون َل َ
َع َل ْي َ
ــك ِع َّلــ ٌة ِعنْــدَ
َــر ِع َن ْف ِس َ
ــك إِ َل َه َو َاهــا».
ت َ ُّ
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النصيحــة مــن اإلمــام (عليــه الســام)

هلــا دالالت إيامنيــة فعــى احلاكــم أن
الينســى أنــه عبــد مكلــف مطالــب

بــأداء الفرائــض والســنن وأن اليلهيــه
احلكــم عــن إقامــة العبــادات وتطبيــق

أحــكام اهلل عزوجــل وأن يدعــو إىل

ال�سنة الثانية-العدد اخلام�س1439-هـ 2017 /م

نــر الوعــي اإليــاين والدعــوي يف
دولتــه وحكومتــه ممــا يــؤدي إى احلفــاظ

عــى هويــة الدولــة اإلســامية.

( )23عدم االحتجاب عن الناس
احتِ َجا َبـ َ
ـك
«و َأ َّمــا َب ْعــدُ َفـ َـا ُت َط ِّو َل ـ َّن ْ
ـك َفــإِ َّن ِ
ـاب ا ْلـ ُـو َل ِة َعـ ِ
َعـ ْن َر ِع َّيتِـ َ
ـن
احت َجـ َ
ْ
يــق ِ
الر ِعي ِ
الض ِ
وق َّلــ ُة ِع ْلــ ٍم
ــة ُشــ ْع َب ٌة ِمــ َن ِّ
َّ َّ
ِ
بِاألُم ِ ِ ِ
ــع
ــم َي ْق َط ُ
ــور وال ْحت َج ُ
ــاب من ُْه ْ
ُ
َعنْهـ ِ
احت ََج ُبــوا ُدو َنــه َف َي ْص ُغـ ُـر
ـم َمــا ْ
ـم ع ْلـ َ
ُ ْ
ِ
ِ
ـح
ـر و َي ْق ُبـ ُ
ـم َّ
ـر و َي ْع ُظـ ُ
عنْدَ ُهـ ُ
الصغـ ُ
ـم ا ْلكَبِـ ُ

ْــت َأ َحــدُ َر ُج َل ْ ِ
ــر ٌؤ
َّــا َأن َ
ــن إِ َّمــا ا ْم ُ
وإِن َ
ِ
ِ
َسـ َ
ـخ ْت َن ْف ُسـ َ
ـم
الـ ِّـق َففيـ َ
ـك بِا ْل َبـ ْـذل ِف ْ َ
ــك ِمــ ْن َو ِ
اج ِ
احتِ َجا ُب َ
ــق ُت ْعطِيــه
ــب َح ٍّ
ْ
ــل ك َِريــ ٍم تُس ِ
َأ ْو فِ ْع ٍ
ــديه َأ ْو ُم ْبت ً
َــى بِا َْلنْــ ِع
ْ
َّــاس َعــ ْن َم ْس َ
َــف الن ِ
ــأ َلتِ َك
س َع ك َّ
َف َــا َأ ْ َ
إِ َذا َأ ِي ُســوا ِمــ ْن َب ْذلِ َ
ــر
ــك َم َ
ــع َأ َّن َأ ْك َث َ
حاج ِ
ــات الن ِ
َّــاس إِ َل ْي َ
ــك ِمَّــا َل َم ُئونَــ َة
َ َ
ـك ِمـن َشـك ِ
ِ
َاة َم ْظ ِل َمـ ٍـة َأ ْو َط َلـ ِ
ـب
فيــه َع َل ْيـ َ ْ
إِنْصـ ٍ
ـاف ِف ُم َعا َم َلـ ٍـة»( .)88البــد للحاكــم
َ
أن يكــون قريبــا مــن رعيتــه وشــعبه
وأن اليطــول أحتجابــه عنهــم فكلــا

كان احلاكــم قريبــا منهــم علــم منهــم
تفاصيــل شــؤون البــاد وهــذا يســاعد
عــى اختــاذ القــرارات الصحيحــة ومــا

يناســب أوضــاع البــاد ففــي ذلــك
امتــام لوظيفــة احلاكــم يف الظهــور وأن
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ـاب َْ
َْ
الـ ُّـق يكــون بــن شــعبه للتواصــل وزيــادة
ال َس ـ ُن َْ
ـح و ُي َشـ ُ
وي ُس ـ ُن ا ْل َقبِيـ ُ
ــر َل َي ْع ِ
بِا ْل َباطِ ِ
ف الثقــة واملحبــة.
ــر ُ
َّــا ا ْل َ
ــل وإِن َ
ــو ِال َب َ ٌ
ـاس بِــه ِم ـ َن األُ ُمـ ِ
( )24مراقبة احلاشية
ـور
َمــا َتـ َـو َارى َعنْــه النَّـ ُ
ال ِّ ِ
ــت َع َ
حــذر اإلمــام (عليــه الســام) يف
ف
ــر ُ
و َل ْي َس ْ
ــق س َــا ٌت ُت ْع َ
ــى ْ َ
ِبــا ُضوب الصــدْ ِق ِمــن ا ْلك ِ
َــذ ِ
ب عهــده مــن إتبــاع بعــض الذيــن يتخذهم
َ
ِّ
ُ ُ
َ

 .............................................................................م .د حميد جا�سم عبود الغرابي

الــوايل خاصــة لــه فــإن فيهــم تطــاوالً
وقلــة إنصــاف ،وعليــه أن حيســم

رشورهــم وأطامعهــم ،وال يقطعهــم
قطيعــة أرض فيكــون املهنــأ هلــم والــوزر

لقــد كان أمــر اإلمــام (عليه الســام)

حاســ ًا يف شــؤون خاصــة الــوالة
وبطانتهــم فقــد ســد عليهــم مجيــع ألــوان

الطمــع والتالعــب بأمــوال الدولــة
واتبــاع احلــق من قبــل احلكام فــإن احلق

هواملنهــج الواضــح يف سياســة اإلمــام
(عليــه الســام) وســرته وليــس للباطل
أي التقــاء بــه( .)90مــن ســوء القيــادة أن
يــرك احلاكــم والقائــد حاشــيته ومقربيه

مــن التالعــب بمقــدرات الدولــة وظلم
أفــراد املجتمــع فالبــد مــن حماســبتهم
ومراقبتهــم وعــدم الســاح هلــم بــأن
يســتغلوا وظائفهــم ومناصبهــم ملصالــح

شــخصية وفئويــة فــإن يف ذلــك هــدم
لقواعــد الدولــة مــن األســاس.

( )25العالقة باألعداء والعهود معهم

«ول تَدْ َف َعــ َّن ُص ْلحــ ًا َد َع َ
َ
ــاك إِ َل ْيــه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عليـ�ه ،وهـ�ذا كالمـ�ه:
ِ
ِ
ـم
ـم إِ َّن ل ْلـ َـو ِال َخ َّ
اصـ ًة وبِ َطا َنـ ًة ف ِيهـ ُ
« ُثـ َّ
وق َّلــ ُة إِنْص ٍ
اســتِ ْئ َثار و َت َطــاو ٌل ِ
ــاف ِف
َ
ُ
ٌ
ْ
ــة َف ِ
معام َل ٍ
ــم َمــا َّد َة ُأو َل ِئ َ
ــك بِ َق ْطــ ِع
ْ
احس ْ
َُ َ
ــو ِ
َأ ْســ َب ِ
ال َ
اب تِ ْل َ
ول ُت ْقطِ َعــ َّن
ــك األَ ْح َ
ِ ِ
ٍ ِ
وحا َّمتِـ َ
ـك َقطِي َع ـ ًة
ألَ َحــد م ـ ْن َحاش ـ َيت َك َ
ْــك ِف ا ْعتِ َق ِ
َ
ول َي ْط َم َعــ َّن ِمن َ
ــاد ُع ْقــدَ ٍة
َتـ ُـر بِم ـن ي ِليهــا ِم ـن النَّـ ِ ِ ِ
ش ٍ
ب
َ
ُّ َ ْ َ َ
ـاس ف ْ
ـل م ْشـ َ ٍ
ي ِم ُلـ َ
ـون َم ُئو َن َتــه َعـ َـى
ـرك َ ْ
َأ ْو َع َمـ ٍ ُ َ
ِ
ـم َف َي ُكـ َ
ـون َم ْهنَـ ُـأ َذلِـ َ
ـم ُدو َنـ َ
ـك
َغ ْ ِيهـ ْ
ـك َلُـ ْ
ِ
و َع ْي ُبــه َع َل ْيـ َ
واآلخـ َـر ِة و َأ ْلـ ِـز ِم
ـك ِف الدُّ ْن َيــا
الـ َّـق َم ـ ْن َل ِز َمــه ِم ـ َن ا ْل َق ِريـ ِ
ـب وا ْل َب ِعيـ ِـد
َْ
وكُــ ْن ِف َذلِ َ
ــك َصابِــر ًا ُمْت َِســب ًا َو ِاقعــ ًا
ــك َح ْي ُ
ــك َ
اصتِ َ
ــك ِمــ ْن َق َرا َبتِ َ
َذلِ َ
ــث
وخ َّ
و َقــع واب َتـ ِغ َع ِ
اق َب َتــه بِـ َـا َي ْث ُقـ ُـل َع َل ْيـ َ
ـك ِمنْــه
َ َ ْ
ــك َمْمــود ٌة وإِ ْن َظن ِ
ِ
َّــت
َفــإِ َّن َم َغ َّبــ َة َذل َ ُ َ
ِ
الر ِع َّيـ ُة بِـ َ
ـم بِ ُعـ ْـذ ِر َك
َّ
ـك َح ْيفـ ًا َف َأ ْصحـ ْـر َلُـ ْ

ـم بِإِ ْص َحـ ِ
وا ْعـ ِـد ْل َعنْـ َ
ـار َك َفــإِ َّن
ُونُـ ْ
ـك ُظن َ
ـك ِ
ـك لِنَ ْف ِسـ َ
اض ـ ًة ِمنْـ َ
ِف َذلِـ َ
ور ْفق ـ ًا
ـك ِر َي َ
ــك وإِ ْع َ
ــذار ًا َت ْب ُل ُ
اجت َ
بِ َر ِع َّيتِ َ
َــك
ــغ بِــه َح َ
ِ
ِ
ــم َع َ
ــق»(.)89
ال ِّ
ــى ْ َ
مــ ْن َت ْق ِويم ِه ْ
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ول مدَ ا َلســ َة َ ِ
ِ
اع فِيــه َ
الص ْل ِ
ــح
ول َت ْع ِقــدْ
ول خــدَ َ
عَــدُ ُّو َك ولِ فيــه ِر ًضــا َفــإِ َّن ِف ُّ
َ ُ َ
ُــود َك وراحــ ًة ِمــن ُه ِ
د َعــ ًة ِلن ِ
وم َ
ــك َع ْقــد ًا ُ َتـ ِّـو ُز فِيــه ا ْل ِع َل َل»(،)91حكــى هــذا
َ َ
َ
ْ ُ
ُ
و َأ ْمنـ ًا لِبِـ َـا ِد َك و َل ِكـ ِ
الـ َـذ ِر اخلطــاب املناهــج العســكرية ،وهــذه
الـ َـذ َر ك َُّل ْ َ
ـن ْ َ
ِمــ ْن عَــدُ ِّو َك َب ْعــدَ ُص ْل ِحــه َفــإِ َّن ا ْل َعــدُ َّو شـ�ذرات منهـ�ا:
ِ
أوالً :إن اإلمــام (عليــه الســام)
ـم
الـ ْـز ِم َّ
ـار َب ل َي َت َغ َّفـ َـل َف ُخـ ْـذ بِ ْ َ
ُر َّبـ َـا َقـ َ
واتِـ ْ
ِف َذلِ َ
ــك ُح ْســ َن ال َّظــ ِّن وإِ ْن َع َقــدْ َت أكــد عــى رضورة قبــول الصلــح إذا
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َب ْين َ
ــن عَــدُ ِّو َك ُع ْقــدَ ًة َأ ْو َأ ْل َب ْســتَه دعـ�ا إليـ�ه العـ�دو ،وذكـ�ر فوائـ�ده :إن
َــك و َب ْ َ
ِ
ـك ِذ َّم ـ ًة َف ُحـ ْ
ِمنْـ َ
وار َع فيــه راحــة للجيــش ألنــه يســريح مــن
ـط َع ْهــدَ َك بِا ْل َو َفــاء ْ
ِ
واج َع ْ
ــل َن ْف َس َ
ِذ َّمت َ
ــك ُجنَّــ ًة اجلهـ�د العسـ�كري.
َــك بِاألَ َمانَــة ْ
ـس ِمـ ْن َف َر ِائ ِ
ُد َ
ثانيــ ًا :راحــة للــوايل مــن اهلمــوم
ض
ون َمــا َأ ْع َط ْيـ َ
ـت َفإِ َّنــه َل ْيـ َ
اهلل َشء النَّــاس َأ َشــدُّ َع َليــه ِ
ـع التـ�ي تنشـ�أ مـ�ن العمليـ�ات العسـ�كرية.
اجت َمعـ ًا َمـ َ
ْ ْ
ُ
ْ ٌ
ِ ِ
ِ
َت َف ِ
ــم ِمــ ْن يف الصلــح أمنـ ًا للبــاد وعــدم تعرضهــا
ــم وت ََشــتُّت َآرائ ِه ْ
ــرق َأ ْه َوائ ِه ْ
ُّ
َتعظِيـ ِم ا ْلو َفـ ِ
ـاء بِا ْلعهـ ِ
ـود و َقــدْ َلـ ِـز َم َذلِـ َ
ـك لألزمـ�ات.
ُُ
َ
ْ
شك َ ِ
ون ا ُْلس ِ
ا ُْل ْ ِ
ثالث ـ ًا :عــى الــوايل أن يراقــب بيقظــة
ني
ــل ِم َ
ــم ُد َ ْ
يــا َب ْين َُه ْ
ُــون ف َ
ِ
اســت َْو َب ُلوا ِمــ ْن َع َو ِاق ِ
ــب ا ْل َغــدْ ِر َف َ
ــا العدووبعــد الصلــح خشــية أن يكــون
َلــا ْ
تيســن بِعه ِ
ــك َ ِ
َت ْغ ِ
ــد َر َّن بِ ِذ َّمتِ َ
ــد َك ذلـ�ك تصنعـ� ًا منـ�ه للكيـ�د مـ�ن املسـ�لمني.
ول َ َ َّ َ ْ
138
يـ َ ِ
َ
رابعـ ًا :إذا أبــرم الــوايل الصلــح فعليه
ـر ُئ َعـ َـى
ول َتْتِ َل ـ َّن َعــدُ َّو َك َفإِ َّنــه َل َْ
ــل َش ِ
اهلل إِ َّل ج ِ
ــق ٌّي و َقــدْ َج َع َ
اه ٌ
ــل اهلل أن حييــط باإلســام ،بالوفــاء واألمانــة
َ
ــن ا ْل ِعب ِ
ِ
ــاد والخييــس بــأي يشء منــه فــإن الوفــاء
َع ْهــدَ ه وذ َّمتَــه َأ ْمنــ ًا َأ ْف َضــاه َب ْ َ َ
بِر ْ َ ِ
وح ِريــ ًا َي ْســ ُكن َ
ُون إِ َل َمنَ َعتِــه بالعهــد والوعــد مــن صميــم اإلســام،
حتــه َ
َ
ــا إِ ْد َغ َ
ــو ِاره َف َ
يض َ
ــال والغــدر ونكــث العهــد يتجــاىف مــع
و َي ْســت َِف ُ
ون إِ َل ِج َ
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( )26التحذير من سفك الدماء

دون عقــاب مــن أعظــم اجلرائــم ومــن

بالعهــد حصنـ ًا وثيقـ ًا مــن حصونــه ليس
ألحــد أن يقتحمــه .هــذه بعــض البنــود

يف هــذا املقطــع( .)92والدولــة قــد تضــم
أقليــات وجنســيات وأديــان فالتعايــش

الســلمي بينهــم مــن أولويــات عمــل
احلاكــم واحرتامهــم واحرتام طقوســهم

ممــا ال يــر باإلســام واملســلمني
مســؤولية احلاكــم ومــن الــروري
احــرام العهــود واملواثيــق املربمــة

معهــم وإعطــاء صــورة صحيحــة عــن
مضامــن ومفاهيــم االســام.

إن ســفك الدمــاء وتــرك القاتــل

يعــد ســفك الدمــاء مــن املوبقــات أفحــش املوبقــات يف اإلســام ،فقــد

واجلنايــات التــي توجــب احلــدود أعلــن القــرآن الكريــم أن مــن قتــل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

اإلســام فقــد جعــل اهلل تعــاىل الوفــاء

ـن ا ْل ِعب ِ
ِ
اد فِ َيم ت ََســا َفكُوا
ال ْك ِم َبـ ْ َ َ
ُم ْب َتــد ٌئ بِ ْ ُ
ِ
ــاء يــوم ا ْل ِقيام ِ
ِ
ــة َف َ
ــا ُت َق ِّو َيــ َّن
مــ َن الدِّ َم َ ْ َ َ َ
ُس ـ ْل َطان ََك بِ َس ـ ْف ِك َد ٍم َحـ َـرا ٍم َفــإِ َّن َذلِـ َ
ـك
ِمَّــا ي ْض ِع ُفــه وي ِ
وهنُــه َبـ ْـل ُي ِزي ُلــه و َينْ ُق ُلــه
ُ
ُ
ول ِعن ِ
ــك ِعنْــدَ اهلل َ
َ
ول ُع ْ
ــذ َر َل َ
ْــدي ِف
ِ
ِ
َقت ِ
ــو َد ا ْل َبــدَ ِن وإِ ِن
ْــل ا ْل َع ْمــد ألَ َّن فيــه َق َ
ـت بِ َخ َطــإٍ و َأ ْفـ َـر َط َع َل ْيـ َ
ـك َسـ ْـو ُط َك
ا ْبت ُِليـ َ
َأو ســي ُف َك َأو يــدُ َك بِا ْلع ُقوب ِ
ــة َفــإِ َّن ِف
ُ َ
ْ َ
ْ َ ْ
ا ْل َو ْكـ َـز ِة َفـ َـا َف ْو َق َهــا َم ْق َت َل ـ ًة َفـ َـا َت ْط َم َح ـ َّن
ـك ن ْ
بِـ َ
َخـ َـو ُة ُسـ ْل َطانِ َك َعـ ْن َأ ْن ُتـ َـؤ ِّد َي إِ َل
ِ ِ
ِ
ــم»(.)93
َأ ْول َيــاء ا َْل ْقتُــول َح َّق ُه ْ

الرشعيــة فحــذر اإلمــام (عليــه نفســ ًا بغــر حــق فكأنــا قتــل النــاس
139
الســام) :منهــا قائال«:إِ َّي َ
ــاك والدِّ َمــا َء مجيع ـ ًا وإطــاق النفــس شــامل جلميــع
وســ ْفكَها بِ َغ ِ ِ
ش ٌء أصنــاف البــر مــن ذوي األديــان
ــر ح ِّل َهــا َفإِنَّــه َل ْي َ
َ
ْ
َ
ــس َ ْ
ول َأ ْع َظــم لِتَبِع ٍ
َأد َعــى لِنِ ْقم ٍ
ــة َ
ــة َ
ول الســاوية وغريهــم ،كــا أعلــن القــرآن
َ َ
ْ
َ
َأ ْحــرى بِـ َـز َو ِ
ال نِ ْع َمـ ٍـة وان ِْق َطــا ِع ُمــدَّ ٍة ِمـ ْن الكريــم أن مــن قتــل مؤمنــ ًا متعمــد ًا
َ
سـ ْف ِك الدِّ مـ ِ
ـاء بِ َغـ ْ ِ
ـر َح ِّق َهــا واهلل ُسـ ْب َحانَه فجــزاؤه نــار جهنــم خالــد ًا فيهــا ،وقــد
َ
َ

فقه الدولة يف العهد العلوي ملالك الأ�شرت ( )0درا�سة معا�صرة للبنى التحتية للدولة املدنية..........

شــدد اإلمــام (عليــه الســام) يف عهــده الســام) يف كثريمــن فقــرات العهــد
عــى رضورة حفــظ دمــاء املســلمني حيــذر عاملــه مــن صفــات مذمومــة
وحرمــة ســفكها ،وحــذر أن يقــوى تشــوه صورتــه أمــام النــاس ويدعــوه إىل

ســلطان والتــه بإراقــة الدمــاء ،كــا ديــة التحــي بصفــات حتببــه عنــد اهلل تعــاىل
قتــل العمــد أن فيــه؟ وهوقتــل القاتــل ،وخلقــه فصفــة العجــب مــن الصفــات

كــا ذكــر ديــة املقتــول خطــأ وهــو الديــة القبيحــة التــي التليــق بمــن أراد أن يطيع
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واليتــه ،مــا يكــون التحذيــر مــن ســفك اهلل يف رعيتــه أو خيــدم شــعبه وهــي تبعده

الدمــاء( .)94ســيادة القانــون وإقامــة عــن قلوهبــم وعقوهلــم وهــذا ممــا يزيــد

أحــكام اهلل تعــاىل ومعاقبــة املجرمــن حنقهــم عليــه واليرضونــه قائــدا.

املن عىل الرعية
أيــا كانــوا الســبيل الوحيــد لنــر األمــن
( )28التحذير من ِّ
«وإِ َّي َ
ــى َر ِع َّيتِ َ
ــاك وا َْلــ َّن َع َ
ــك
واألمــان وقيــام العــدل يف البــاد قــوة
ِ
ِ
يــا ك َ
َان ِمــ ْن
للحكومــة وازدهارهــا.
بِإِ ْح َســان َك َأ ِو الت ََّز ُّيــدَ ف َ
فِ ْع ِل َ
ــك»( ،)96وظيفــة احلاكــم الرئيســة
( )27التحذير من العجب
وأوىص اإلمــام (عليــه الســام) يف هــي خدمــة شــعبه ورعايتهــم ال أن

عهــده بــأن ال يعجــب الــوايل بنفســه يمــ ّن عليهــم بــا فضلــه اهلل عليهــم
وواليتــه ،وأن ال حيــب اإلطــراء وهــذا فليــس مــن مــكارم األخــاق وحســن
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ــاك ِ
حديث��ه« :وإِ َّي َ
ــاب بِنَ ْف ِس َ
ــك اإلدارة أن يتعــاىل احلاكــم أو يم ـ ّن عــى
واإل ْع َج َ
وال ِّث َقـ َة بِــا يع ِجبـ َ ِ
ـب ِ
اإل ْط َر ِاء شــعبه ففــي ذلــك منقصــة قــد تــؤدي إىل
وحـ َّ
ـك من َْهــا ُ
َ ُْ ُ
ـك ِمـن َأو َِ
ِ
الشـي َط ِ
ث ُفـ َـر ِ
ان ِف اخلــاص منــه ونبــذ حكمــه.
ص َّ ْ
َفــإِ َّن َذلـ َ ْ ْ
ُــون ِمــن إِحس ِ
()29التحذير من خلف الوعد
ــان
َن ْف ِســه لِ َي ْم َح َ
ــق َمــا َيك ُ ْ ْ َ
ِ
ــع َم ْو ِعــدَ َك
ني»( ،)95يلحــظ أن اإلمــام (عليــه
ا ُْل ْح ِســنِ َ
ــم َف ُتتْبِ َ
« َأ ْو َأ ْن تَعدَ ُه ْ
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ــل ِ
ــك َفــإِ َّن ا َْلــ َّن ُي ْبطِ ُ
اإل ْح َس َ
بِ ُخ ْل ِف َ
ــان تعــاىل وعبــاده.
ــب بِن ِ
ــق ْ
( )30التحذير من العجلة باالمور
ــف
والُ ْل َ
ال ِّ
والت ََّز ُّيــدَ َي ْذ َه ُ
ُــور ْ َ
ُي ِ
ــاك وا ْل َع َج َلــ َة بِاألُ ُم ِ
ــت ِعنْــدَ اهلل والن ِ
«وإِ َّي َ
ــور َق ْب َ
َّــاس َق َ
ــل
ــال
ــب ا َْل ْق َ
وج ُ
ــال ﴿كَــر م ْقتــ ًا ِعنْــدَ اهلل َأ ْن َأو ِانــا َأ ِو التَّســ ُّق َط فِيهــا ِعنْــدَ إِمك ِ
اهلل َت َع َ
َانَــا
َ
ْ
َ
َُ َ
َ َ
َت ُقو ُلــوا مــا ال َت ْف َع ُل َ
اجـ َة فِ َيهــا إِ َذا َتنَ َّكـ َـر ْت َأ ِو ا ْل َو ْهـ َن
ــون﴾»( .)97حكــى َأ ِو ال َّل َج َ

ــع ك َُّل َأ ْم ٍ
ــر
اســت َْو َض َح ْت َف َض ْ
هــذا املقطــع حتذيــر اإلمــام (عليــه َعن َْهــا إِ َذا ْ
ِ
ِ
ـع ك َُّل َأ ْمـ ٍـر َم ْو ِق َعــه»(.)100
الســام)لواليه مــن أمريــن ،ومهــاَ :م ْوض َعــه و َأ ْوقـ ْ

واجــب عليــه وال جمــال للتبجــح بــأداء ّاتــذ املســؤول قــراره احلاكــم بوقتــه

الواجــب.

ثانيــ ًا :أن يعدهــم باإلحســان ثــم

كان ناجحـ ًا ،وإالّ كان فاشـ ً
ا متخ ّبطـ ًا.
ّ
فــإن املســؤول
وبنــاء ًا عــى ذلــك

يتحــرك بــادئ ذي بــدء
خيالــف مــا وعــده فــإن ذلــك ممــا يوجــب ينبغــي أن
ّ
معــن واضــح،
مقــت اهلل تعــاىل ومقــت الناس(،)98أثــر اســتناد ًا إىل هــدف
ّ
عــن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) أنه فــإذا تو ّفــرت الظــروف الالزمــة ّاتــذ

قــال« :آيــة املنافــق ثــاث :إذا حــدث قــراره دون تــر ّدد أو إبطــاء ،وبالطبــع
ّ
فــإن القــرار إنّــا يكــون قاطعــ ًا صائبــ ًا
كــذب ،وإذا وعــد أخلــف ،وإذا أؤمتــن
خــان»( )99فليــس مــن املــرؤة والســداد إذا ّاتــذ يف الوقــت املناســب إىل

أن يوعــد احلاكــم ثــم خيلــف ففــي ذلــك جانــب تو ّفــر الــروط املذكــورة:
ـاك َوا ْل َع َج َلـ َة بِاألُ ُمـ ِ
«وإِ َّيـ َ
ـور َق ْبـ َـل َأ َو ِانَــا،
هــدم للثقــة املتبادلــة بينــه وبــن شــعبه َ
وإن حصــل ذلــك كان ممقوتــا عنــد اهلل َأ ِو التَّســ ُّق َط فِيهــا ِعنْــدَ إِمك ِ
َانَــاَ ،أ ِو
َ
ْ
َ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

رس االنتصــار يف ّاتــاذ
أوالً :أن يمــ ّن عــى رعيتــه بــا يكمــن ّ
ُيســديه مــن إحســان عليهــم فــإن ذلــك املســؤولني للقــرارات احلاســمة ،فــإذا
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اج ـ َة فِ َيهــا إِ َذا َتنَ َّكـ َـر ْتَ ،أ ِو ا ْل َو ْه ـ َن فيــه ،فثــق بخريتــه يف مجيــع ُأمــورك
ال َّل َج َ
ـع ك َُّل َأ ْمــر يصلــح حالــك ،وال تعجــل بحوائجــك
اس ـت َْو َض َح ْتَ ،ف َضـ ْ
َعن َْهــا إِ َذا ْ
ِ
ِ
ــع ك َُّل َأ ْمــر َم ْو ِق َعــ ُه» .قبــل وقتهــا ،فيضيــق قلبــك وصــدرك
َم ْوض َعــ ُهَ ،و َأ ْوق ْ
مهيــة وخيشــاك القنــوط.)101(»..
ويمكننــا أن نقــف عــى عمــق أ ّ
( )31التحذير من االستئثار
الوقــت فيــا لــو تأ ّملنــا الصلــوات
ضحــى
اخلمــس اليوميــة ،بحيــث ُي ّ

حــذر أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)

فعــى ســبيل املثــال لــو تعــذر املــاء أمكــن

ســواء قائــا:
ِ ِ
«وإِ َّي َ
َّــاس
ــاك وال ْســت ْئ َث َار بِ َــا الن ُ
ِ
ــا ُت ْعنَــى بِــه
ــو ٌة وال َّت َغ ِ َ
فيــه ُأ ْس َ
ــاب َع َّ
ِمَّــا َقــدْ و َضــح لِ ْلعي ِ
ــون َفإِنَّــه َم ْأ ُخــو ٌذ
َ ُُ
َ
ْــك لِ َغ ْ ِ
ــر َك و َع َّــا َق ِل ٍ
ِمن َ
ــف
يــل َتنْك َِش ُ
ـك َأ ْغطِ َي ـ ُة األُ ُمـ ِ
ـف ِمنْـ َ
َعنْـ َ
ـك
ـور و ُينْت ََصـ ُ
ـك َحِ َّي ـ َة َأن ِْفـ َ
لِ ْل َم ْظ ُلــو ِم ،ا ْم ِلـ ْ
وسـ ْـو َر َة
ـك َ
حــدِّ َك وســ ْطو َة ي ِ
ــد َك و َغ ْــر َب لِ َســانِ َك
َ َ َ
َ
ـف ا ْلبـ ِ
واحـ َ ِ
ـر ْس ِمـ ْن ك ُِّل َذلِـ َ
ـاد َر ِة
ـك بِ َكـ ِّ َ
ْ
وت َْأ ِخـ ِ
السـ ْط َو ِة َح َّتــى َي ْسـ ُك َن َغ َض ُبـ َ
ـك
ـر َّ
َفتَم ِل َ ِ ِ
ُــم َذلِ َ
ــك
ــار و َلــ ْن َ ْتك َ
ــك ال ْخت َي َ
ْ
ِ
هو َمـ َ
ِمـ ْن َن ْف ِسـ َ
ـك بِ ِذ ْكـ ِـر
ـك َح َّتــى ُتكْثـ َـر ُ ُ
ا َْلع ِ
ــاد إِ َل َر ِّب َ
ــك»(.)102
َ
لقــد عهــد اإلمــام (عليــه الســام)
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بأغلــب الرشائــط مــن أجــل الوقــت ،الــوايل مــن االســتئثار بــا فيــه النــاس
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التيمــم للصــاة ولكن يف وقــت الصالة
ّ
ال خارجــه ،وهكــذا رضورة االلتفــات

ملســألة الوقــت يف ســائر العبــادات،

ـج الــذي جيــب أن ُتــؤ ّدى مناســكه
كاحلـ ّ
يف أوقــات مع ّينــة ،والصــوم يف شــهر

رمضــانّ .
وكل هــذه املقـ ّـررات الرشعيــة

مهيــة الوقــت وعمــق
إنّــا تفيــد أ ّ
األرضار التــي خي ّلفهــا عــدم االلتفــات

حممــد
إليــه ،وقــد قــال اإلمــام أبــو ّ
احلســن العســكري (عليــه الســام):

«فــا تعجــل عــى ثمــرة مل تــدرك ،وإ ّنــا

تناهلــا يف أواهنــا ،واعلــم ّ
أن املد ّبــر لــك
أعلــم بالوقــت الــذي يصلــح حالــك

 .............................................................................م .د حميد جا�سم عبود الغرابي

إىل واليــه التحــي بمــكارم األخــاق ،مثــل ذلــك كان عملــه ظلــ ًا وســيدفع

وليــس لــه أدبي ـ ًا أن يســتأثر بــا النــاس ثمنــه باهضـ ًا يف حمكمــة العــدل اإلهلــي.

فيــه ســواء ،وإنــا عليــه أن يرتكــه هلــم

(ُ )3يعــدّ احــرام الــرأي العــام مــن

الــوايل ،لقــد أوصــاه اإلمــام (عليــه

فلــو كانــت هنــاك بعــض املخالفــات

اخلاصــة للحاكــم الشــعبي.
لينظــروا إىل نزاهــة احلكــم ،ورشف الوظائــف
ّ

الســام) بــكل فضيلــة ختلــد لــه الذكــر واملفاســد األخالقيــة واإلداريــة التــي
()103
ـم جتاهلهــا
احلســن ،وتكــون لــه وســام رشف  .ترتكــب بمــرأى مــن األُ ّمــة ثـ ّ

الســام) مــا يــي:

هنــاك عواقــب وخيمــة وأليمــة ترت ّبــص

(ّ )1
إن االســتبداد يتسـ ّلل إىل احلاكم بالنظــام والبــاد.

(ّ )4ملــا كانــت األُ ّمــة تتط ّلــع إىل
أرسع مــن ســائر األفــراد العاديــن،
وباالســتناد ملــا يمتلكــه مــن إمكانــات احلاكــم وتــرى فيــه حت ّقــق آماهلــا
فإنــا ال تطيــق غضــب
فليســت هنالــك مــن ّ
قــوة يمكنهــا وطموحاهتــا ّ

الوقــوف بوجــه ذلــك االســتبداد ســوى احلاكــم وتذ ّمــره ،وعليــه جيــب عــى
قـ ّـوة الــورع والتقــوى ،وعليــه فاحلاكــم املســؤولني أن يعاملــوا األُ ّمــة عــى

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

والــذي نســتفيده مــن كالمــه (عليــه احلاكــم ومل ُيقــدم عــى عالجهــا ّ
فــإن

مطا َلــب أكثــر مــن غــره مــن األفــراد ضــوء الســلوكية اإلســام ّية اإلنســانية،
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ّ
بغيــة عــدم جــرح مشــاعر األُ ّمــة
بالتحــي بالتقــوى.
( )2مــا كان للنــاس جيــب توزيعــه وتعكــر صفوحياهتــا( .)104يف هــذا

بالســوية عليهــم ،وليــس للحاكــم أن املقطــع مــن العهــد حيــذر اإلمــام (عليــه
ـص هبــا الســام) عاملــه مالــك (رضــوان اهلل
ينفــرد باألمــوال العا ّمــة ،أو خيـ ّ
ث ّلــة مع ّينــة مــن النــاس؛ فإن فعــل احلاكم عليــه) مــن صفــات مذمومــة قــد يصاب

فقه الدولة يف العهد العلوي ملالك الأ�شرت ( )0درا�سة معا�صرة للبنى التحتية للدولة املدنية..........

هبــا مــن احلاكــم والقائــد تكــون نتيجتهــا

ســيئة لــه وحلكومتــه ويمكــن إمجاهلــا

بالدكتاتوريــة واالســتبداد والظلــم
والغضــب فــا ينســى أنــه قــدوة لغــره
فعليــه أن يبتعــد عــن كل مايــؤدي إىل

ضيــاع نفســه وشــعبه.
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( )32التذكر واالقتداء

وآخــر مــا وىص بــه اإلمــام (عليــه

الســام) واليــه عــى مــر تلــك
الوصيــة اجلامعــة للمحاســن والكــال
والــورع والتقــى والتــأيس بــا ســبقه مــن

جتــارب عــى مســتوى األدارة واحلكــم
قولــه« :وا ْل َو ِ
ـب َع َل ْيـ َ
ـك َأ ْن َتت ََذ َّكـ َـر َمــا
اجـ ُ
ِ
ـك ِمـن حكُومـ ٍـة َع ِ
اد َلـ ٍـة
َمـ َـى َلـ ْن َت َقدَّ َمـ َ ْ ُ َ
َأو سـن ٍَّة َف ِ
اض َلـ ٍـة َأ ْو َأ َثـ ٍـر َعـ ْن نَبِ ِّينَــا (صــى
ْ ُ
يضـ ٍـة ِف ِك َتـ ِ
ـاب اهلل
اهلل عليــه وآلــه) َأ ْو َف ِر َ
144
ِ
ـاهدْ َت ِمَّــا َع ِم ْلنَــا بِــه فِ َيها
َف َت ْق َتــد َي بِـ َـا َشـ َ
وتت َِهــدَ لِنَ ْف ِس َ
ــك ِف ا ِّت َبــا ِع َمــا َع ِهــدْ ُت
َْ
ــك ِف َعه ِ
ــدي َه َ
إِ َل ْي َ
واســت َْو َث ْق ُت بِــه
ْ
ــذا ْ
ــي َع َلي َ ِ
ــة لِنَ ْف ِ
الج ِ
ِ
َــي َل
ْ
مــ َن ْ ُ َّ
ــك لك ْ
ِ
ُــون َل َ ِ
َتك َ
َــر ِع َن ْف ِس َ
ــك
ــك ع َّلــ ٌة عنْــدَ ت َ ُّ

حتِــه
إِ َل َه َو َاهــا :و َأ َنــا َأ ْسـ َـأ ُل اهلل بِ َسـ َع ِة َر ْ َ
ــى إِع َط ِ
ــاء ك ُِّل ر ْغب ٍ
ــة
و َعظِيــ ِم ُقدْ َرتِــه َع َ ْ
َ َ
َأ ْن ُي َو ِّف َقنِــي وإِ َّي َ
ــاك َلِــا فِيــه ِر َضــاه ِمــ َن
اإل َقام ِ
ــذ ِر ا ْلو ِ
ــى ا ْل ُع ْ
ــة َع َ
اض ِ
ــح إِ َل ْيــه
َ
ِ َ
ـن ال َّثنَـ ِ
ـاء ِف ا ْل ِعبـ ِ
ِ
ـع ُح ْسـ ِ
ـاد
َ
وإِ َل َخ ْلقــه َمـ َ
وتــا ِم النِّعم ِ
ــر ِف ا ْلبِ َ ِ
يــل األَ َث ِ
وجِ ِ
ــة
َ
َْ
ــاد َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ـم ِل و َلـ َ
ـك
وت َْضعيــف ا ْلك ََرا َمــة و َأ ْن َيْتـ َ
والشـ َـها َد ِة إِ َّنــا إِ َل ْيــه ِ
راج ُعـ َ
الس ـ َعا َد ِة َّ
ـون
بِ َّ
ــى رس ِ
والس َ
(ص َّ
ــى اهلل
ــول اهلل َ
ــا ُم َع َ َ ُ
َّ
ِ
ــن ال َّط ِ
اه ِريــ َن
وســ َّل َم ال َّط ِّيبِ َ
َع َل ْيــه وآلــه َ
ِ ِ
والس َ
ــا ُم»(.)105
وســ َّل َم ت َْســلي ًام كَثــر ًا) َّ
َ
احلاكــم والقائــد بحاجــة ماســة اىل
جتــارب ودروس يتعلــم منهــا ويعتــر
والتأريــخ حافــل بتجــارب ملــوك

وقــادة ورؤســاء يمكــن االعتبــار
منهــا وفهمهــا حتــى ال يكــرر األخطــاء
واليقــع بــا وقــع فيــه مــن ســبقه وليــس

هنــاك أفضــل مــن جتربــة الرســول (صىل
اهلل عليــه وآلــه) وجتربتــه (عليه الســام)

يف إدارة الدولــة ومهــا حافلتــان بــكل مــا
مــن شــأنه تعليــم احلاكــم طريقــة احلكــم
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وسياســة النــاس وعليــه يف األحــوال مالــك األشــر خيربهــم بشــخصية مالــك

كلهــا ذكــر اهلل وســنة رســوله (صــى اهلل (رضــوان اهلل عليــه).
عليــه وآلــه) وجعلهــا قــدوة حســنة.

( )3مــن املمكــن صياغــة بعــض فقــرات

وانتهــى هــذا العهــد الــذي يمثــل العهــد كمــواد دســتورية للحكومــات

العــدل يف السياســة واحلكــم بجميــع اإلســامية.

رحابــه ومكوناتــه وهومــن أفضــل مــا ( )4تشــكل البنــى التحتيــة التــي تضمنها
خلفتــه اإلنســانية مــن تــراث عالــج فيــه العهــد قواعــد مهمــة يف بنــاء الدولــة

والدقــة ،يف وقــت مل يكــن فيه املســلمون ( )5هنــاك مفاهيــم تضمنهــا العهــد
وغريهــم يعرفــوا هــذه األنظمــة اخلالقــة تتوافــق مــع مفاهيــم عرصيــة هلــا عالقــة

وهــي جــزء مــن مواهــب اإلمــام أمــر باحلكــم املــدين الديمقراطــي ،مثــل دولــة

املؤمنــن (عليــه الســام) وعبقرياتــه املؤسســات (واعلــم أن الرعيــة طبقــات)

التــي ال حتــد وحســبه علــو ًا أنــه ويص والتكنوقــراط (ثــم اخــر للحكــم بــن

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) النــاس أفضــل رعيتــك) والقطــاع
وبــاب مدينــة علمــه ،ومــن كان منــه اخلــاص( ،ثــم اســتوص بالتجــار وذوي

بمنزلــة هــارون مــن موســى(.)106
اخلامتة والتوصيات واملقرتحات

الصناعــات).

( )6أكــد العهــد عــى رضورة االهتــام

( )1جيســد العهــد نظريــة احلكــم عنــد بالبنــى االقتصاديــة واملاليــة للدولــة
أهــل البيــت (عليهــم الســام).

فبصالحــه صــاح ســواهم.

( )2هنــاك كتــاب أرســله اإلمــام عــي ( )7كذلــك اهتــم العهــد باملؤسســة
(عليــه الســام) ألهــل مــر حــن وىل العســكرية جنــودا وقــادة كوهنــا حصــون

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

قضايــا احلكــم واإلدارة بمنتهــى احلكمة املدنيــة.
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الرعيــة وزيــن الــوالة ودعــا إىل االهتــام واالبتعــاد عــن اخللــق الــيء كالتــزام

باجلنــود وبشــؤوهنم.

الرمحــة واحلــب والعفــو واإلحســان

( )8إذا كانــت البنــى التحتيــة تتمثــل والصفــح

واملســاحمة

واإلنصــاف

اليــوم بالقطاعــات اخلدميــة واإلنتاجيــة واألمانــة وحســن الظــن والشــجاعة

فقــد أشــار اإلمــام (عليــه الســام) والكــرم والوفــاء بالعهــود واالبتعــاد

يف عهــده إىل تلــك البنــى مــن حيــث عــن العجــب والتكــر وســفك الدمــاء

ال�سنة الثانية-العدد اخلام�س1439-هـ 2017 /م

االهتــام بالفقــراء وذوي احلاجــات والظلــم ونقــض العهــود واملــن عــى
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وعــارة األرض وتزيــن البــاد.

الرعيــة والعجلــة يف األمور واالسســتئثار

( )9البنــاء التعليمــي والثقــايف وتقريــب والطمــع وغــر ذلــك.

العلــاء مــن أولويــات الدولــة املدنيــة ( )13الدقــة يف بنــاء مؤسســات احلكــم
واحلاكــم العــادل لــذا أشــار اإلمــام عــي والدولــة مثــل حســن اختيــار الــوزراء

(عليــه الســام) إىل ذلــك يف أكثــر مــن والعــال والــوالة والكتــاب واصحــاب
موضــع يف العهــد.

الديــوان واحلاشــية .

( )10إقامــة الفرائــض والســنن بنــاء ( )14بنــاء احلاكــم معنويــا وســلوكيا مــن
دينــي رضوري للحاكــم ورعيتــه حيــث حســن االقتــداء بالنــاذج احلســنة

إلصــاح العبــاد والبــاد.

والســرة العادلــة وفرائــض الكتــاب

( )11التأكيــد عــى بنــاء املبــادى العزيــز .وســلوكيا مــن حيــث عــدم
الدســتورية كالعــدل واملســاواة واحلريــة االحتجــاب عــن الرعيــة ولــزوم احلــق

والشــورى يف احلكــم.

وعــدم الركــون إىل الســعاة والوشــاة.

( )12التأكيــد عــى البنــاء األخالقــي ( )15تنبيــه العهــد إىل جمموعــات

للحاكــم والتحــي بمــكارم األخــاق وأصنــاف ومهــن وأشــخاص داللــة
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عــى الرؤيــة الثاقبــة والصحيحــة لطبيعــة ( )1أن تكــون هنــاك ورشــة عمــل مــن

املجتمعــات وعامرهتــا والعالقــة فيام بينها قبــل األســاتذة واملتخصصــن والباحثني
والرتكيــز عــى أهــل اخلــرة واملهنيــة يف يف اجلامعــات واملعاهــد ذات العالقــة
واملؤسســات احلقوقيــة لدراســة بنــود

األعــال.

( )16هنــاك جمموعــة مــن املفاهيــم هــذا العهــد املبــارك وجعلهــا كمــواد
السياســية واإلداريــة واالقتصاديــة ترتبط دراســية يف الكليــات واملعاهــد ذات

ارتباطــا وثيقــا بعمــل احلاكــم وعمــل العالقــة.

( )17البنــى التحتيــة التــي ذكرهــا تلتــزم هبــا احلكومــات اإلســامية الســيام

اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده احلكومــة العراقيــة.

إىل مالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه) ( )3يتــم مفاحتــة الربملــان العراقــي بــأن

وكذلــك املفاهيــم واملبــادىء السياســية يكــون هــذا العهــد مــن مجلــة نظامــه
والدســتورية هــي ملخــص جتربــة اإلمــام الداخــي حلــث الرئاســات الثــاث

عــي (عليــه الســام) يف احلكــم وقــد والــوزراء واعضــاء جملــس النــواب
مارســها إذ بــان خالفتــه املباركــة فحــري لتطبيقــه .
بعاملــه ووالتــه أن يســتفيدوا مــن تلــك

املقرتحات

التجربــة الفريــدة يف تطبيــق نظريــة اإلمام طبــع هــذا العهد مســتقال ويكــون ملحقا

عــي (عليــه الســام) يف احلكــم وبنــاء بالدســتور العراقي.
الدولــة املدنيــة.

التوصيات

يويص البحث بام يأيت:

حــث الطلبــة بجميــع مســتوياهتم ليكــون

العهــد املبــارك مــادة لعنوانــات بحوثهــم
ويف مجيــع املســتويات.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

احلكومــة بــا يؤســس الدولــة املدنيــة )2( .صياغــة العهــد كبنــود دســتورية
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( )19م .ن  ،205رقم .58
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( )27حممد عبده ،هنج البالغة ،رقم  ،291ص.571

حديــث ســيدنا ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــا ،ورواه

Infrastructure, Online Compact Oxford English

ورواه أمحــد ( )306 /1وغــره بســند صحيــح مــن
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صحيــح عــن أيب هريــرة .وعنــد الطحــاوي يف (مشــكل

()28

Dictionary, http://www.askoxford.com/concise_oed/
infrastructure (accessed January 17, 2009).

اآلثــار) ( )281 /2مــن حديــث ابــن عمــر وهــو حــس.

( )29حممد عبده :هنج البالغة ،رقم .571/291

االصطــاح هــو العلــم باألحــكام الرشعيــة الفرعيــة عن

( )31م .ن ،ص.581

( )12يف كتــاب معــامل األصــول (ص  :)66والفقــه يف
أدلتهــا التفصيليــة.
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( )14آل عمران.140 ،

()15الكليني :الكايف 447/2ح.12

( )16اآلمدي :غرر احلكم  ،33رقم .802
( )17م .ن  ،205رقم .51

( )34م .ن.

( )36حممد عبده ،هنج البالغة ،رقم  ،291ص.573
( )37حممد عبده ،هنج البالغة ،رقم  ،291ص.575
( )38م .ن ،ص.577

( )39حممــد عبــده ،هنــج البالغــة ،رقــم،291 ،
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( )40حممــد عبــده ،هنــج البالغــة ،رقــم ،291 ،ص

( )61حممد تقي املجليس ،روضة املتقني .24/12

( )41م .ن ،ص.579

( )63م .ن ،ص.575

( )43حممد عبده ،هنج البالغة ،رقم  ،291ص.578

( )65حممد عبده ،هنج البالغة ،رقم  ،291ص.575

( )45حممــد عبــده ،هنــج البالغــة ،رقــم  ،291ص

( )67م .ن ،ص.577

( )46م .ن ،ص .578

( )69م .ن ،ص.577

.576

( )42م.ن ،ص.591

( )44م .ن ،ص .580
.584 -583

( )62رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديذ .35/17
( )64احلجرات.6 ،

()66م .ن ،ص.576

( )68حممد عبده ،هنج البالغة ،رقم  ،291ص.577

( )48م .ن ،ص.595

( )71حممــد عبــده ،هنــج البالغــة ،رقــم  ،291ص

.582 -581

عــي (عليــه الســام) لواليــه مالك األشــر عــى مرص.

(( )49ظ) :فاضــل الصفــار ،فقــه الدولــة ،ص-115

.579

( )50حممد عبده ،هنج البالغة ،295 ،ص.578

( )73م .ن ،ص.580

( )52حممد عبده ،هنج البالغة رقم  ،291ص .578

عــي (عليــه الســام) لواليــه مالك األشــر عــى مرص.

( )54حممــد عبــده ،هنــج البالغــة ،رقــم  ،291ص

( )76باقــر رشيــف القــريش :رشح العهد الــدويل لإلمام

( )55حممد عبده ،هنج البالغة ،ص .590

( )77حممد عبده ،هنج البالغة رقم  ،291ص.583

( )57م .ن.574 ،

عــي (عليــه الســام) لواليــه مالك األشــر عــى مرص.

.118

( )51م .ن ،ص .586
( )53م .ن ،ص.588
.572

( )56م .ن ،ص.573

( )72م .ن.

( )74باقــر رشيــف القــريش :رشح العهد الــدويل لإلمام
( )75م .ن ،ص.581

عــي (عليــه الســام) لواليــه مالك األشــر عــى مرص.

( )78باقــر رشيــف القــريش :رشح العهد الــدويل لإلمام

( )58باقــر رشيــف القــريش :رشح العهد الــدويل لإلمام

( )79م .ن.

( )59م .ن ،ص.574

( )81حممد عبده ،هنج البالغة ،رقم  ،291ص.585

عــي (عليــه الســام) لواليــه مالك األشــر عــى مرص.

( )60صحيــح البخــاري  ،73 /3كتــاب املغــازي،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )47حممــد عبــده ،هنــج البالغــة ،رقــم  ،291ص

( )70باقــر رشيــف القــريش :رشح العهد الــدويل لإلمام

( )80م .ن ،ص.584 -583

( )82ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة .79 /17
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( )83م .ن ،ص.586

( )84حممد عبده ،هنج البالغة ،ص .588 -587

( )99باقــر رشيــف القــريش :رشح العهد الــدويل لإلمام

( )86م .ن ،ص .589

( )100صحيــح البخــاري اإليــان ( ،)33صحيــح

( )85م .ن ،ص.589 -588

( )87حممــد عبــده ،هنــج البالغــة ،رقــم  ،291ص
( )88فاضــل اللنكــراين ،الدولــة اإلســامية رشح لعهــد

بــن حنبــل (.)357 /2

ص .120

( )102أعــام الديــن و(ظ) :فاضــل اللنكــراين ،الدولــة

اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل مالــك األشــر النخعــي،

( )89م .ن ،ص.590

ال�سنة الثانية-العدد اخلام�س1439-هـ 2017 /م

عــي (عليــه الســام) لواليــه مالك األشــر عــى مرص.

مســلم اإليــان ( ،)59ســنن الرتمذي اإليــان (،)2631

.590 -589

( )90م .ن ،ص .591

ســنن النســائي اإليــان ورشائعــه ( ،)5021مســند أمحــد
( )101م .ن ،ص.595
اإلســامية ،ص.163

( )410م .ن ،ص .595

( )91باقــر رشيــف القــريش :رشح العهد الــدويل لإلمام

( )103باقــر رشيــف القــريش :رشح العهــد الــدويل

( )92حممد عبده ،هنج البالغة ،291 ،ص .591

مــر.

عــي (عليــه الســام) لواليــه مالك األشــر عــى مرص.

لإلمــام عــي (عليــه الســام) لواليــه مالــك األشــر عــى

( )93باقــر رشيــف القــريش :رشح العهد الــدويل لإلمام

( )104فاضــل اللنكــراين ،الدولــة االســامية،

( )94م .ن ،ص.593

( )105حممــد عبــده ،هنــج البالغــة ،رقــم ،291

عــي (عليــه الســام) لواليــه مالك األشــر عــى مرص.

ص .1 6 5

( )95باقــر رشيــف القــريش :رشح العهد الــدويل لإلمام

ص.596 -595

( )96م .ن ،ص.594

لإلمــام عــي (عليــه الســام) لواليــه مالــك األشــر عــى

عــي (عليــه الســام) لواليــه مالك األشــر عــى مرص.

( )97حممد عبده ،هنج البالغة ،رقم  ،219ص.594
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( )98م .ن.594 ،

( )106باقــر رشيــف القــريش :رشح العهــد الــدويل
مــر.

 .............................................................................م .د حميد جا�سم عبود الغرابي

املصادر واملراجع

حممــد بــن
( )10الــكايف ،ثقــة اإلســام أبــو جعفــر ّ

( )1اإلحــكام يف أصــول األحــكام .لســيف

ـي أكــر الغفــاري ،الطبعــة الثالثــة ،دار الكتــب
عـ ّ

إعــداد سـ ّيد اجلميــي .الطبعــة الثانيــة 4 ،أجــزاء يف

( )11لســان العــرب ،ابــن منظــور أبــو الفضــل

القرآن الكريم

الديــن اآلمــدي عــي بــن ســامل (.)631 -551
جم َّلديــن ،بــروت ،دار الكتــاب العــريب-1406 ،

1986م.

إســحاق الكلينــي الــرازي (م  329هـــ) ،حتقيــق
اإلســامية ،طهــران 1388 ،هـــ.

مكــرم ( 711 -630هـــ) ،دار إحيــاء
حممــد بــن
ّ
ّ

الــراث العــريب ،بــروت 1408 ،هـــ.

( )2تفســر الطــري :حممــد بــن جريــر الطــري

النييــن ،فخــر
( )12جممــع البحريــن ،ومطلــع ّ

( )3ســنن ابــن ماجــة :حممــد بــن يزيــد القزوينــي

( 1087 -979هـــ) ،مكتبــة اهلــال ،بــروت،

الفكــر.

حممــد بــن حنبــل
( )13مســند أمحــد ،أمحــد بــن ّ

( 310هـــ) -دار املعرفــة -بــروت 1403 -هـــ.

 1985م.

( )4الصحــاح :للجوهــري (393هـــ) -حتقيــق

( 241 -164هـــ) ،دار الفكــر ،بــروت.

بــروت.

حممــد بــن ســامة املتــوىف  321هـــ ط .دار البــاز

أمحــد عبــد الغفــور العطــار -دار العلــم للماليــن-

( )14مشــكل اآلثــار :للطحــاوي املــري احلنفــي

( )5صحيــح البخــاري :حممــد بــن إســاعيل

دائــرة املعــارف النظاميــة يف اهلنــد -حيــدر آبــاد

 1406هـــ.

( )15معــامل األصــول (معــامل الديــن ومــاذ

البخــاري ( 256هـــ) -عــامل الكتــب -ط -5

 1333هـ.

( )6صحيــح مســلم :مســلم بــن احلجــاج

املجتهديــن) تأليــف :مجــال الديــن الشــيخ احلســن

فــؤاد عبــد الباقــي.

 959هـــ) ،نــر مجاعــة املدرســن ،قــم ،ســنة

النيســابوري ( 261هـــ) -دار الفكــر -حتقيــق حممد

بــن زيــن الديــن الشــهيد الثــاين العامــي (-1011

( )7غــرر احلكــم ودرر الكلــم ،عبــد الواحــد

 1406هـــ .ق.

اإلســامي ،قــم.

حممــد املعــروف بـــ :الراغــب
القاســم حســن بــن ّ

حممــد التميمــي اآلمــدي ،مكتــب اإلعــام
بــن ّ

( )16مفــردات ألفــاظ القــرآن :تأليــف :أيب

( )8فقــه الدولــة :فاضــل الصفــار ،دار األنصــار،

األصفهــاين ( 502 -..هـــ) ،نــر دار الفكــر،

حممــد بــن
( )9القامــوس املحيــط ،جمــد الديــن ّ

( )17هنــج البالغــة ،رشح حممــد عبــده ،نــر

ط2005 ،1م ،مطبعــة باقــري ،ايــران.

يعقــوب الفــروز آبــادي ،دار اجليــل ،بــروت.

بــروت.

لقــاء ،قــم 1425هـــ.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( 275هـــ) -حتقيــق حممــد فــؤاد عبــد الباقــي -دار

ـي بــن أمحــد بــن طريــح،
الديــن بــن ّ
حممــد بــن عـ ّ
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قال أمري املؤمنني (عليه السالم)

امل�صدر:
نهج البالغة لل�شريف الر�ضي ،حتقيق �صبحي ال�صالح� ،ص .485

قال أمري املؤمنني ()j

امل�صدر:
نهج البالغة لل�شريف الر�ضي ،حتقيق �صبحي ال�صالح� ،ص .491

)نقض مقولة (فصل الدين عن السياسة
َ
ً
) أنموذجا0( ) لمالك األشرتj(عهد اإلمام علي
"Separation Religion from Politics" Refutation
(Imam Ali Covenant to Malik Al-Ashtar as a Nonpareil)

 هيثم عبد الزهرة جعفر احللفي. د.م

)كلية اإلمام الكاظم اجلامعة (عليه السالم
فرع النجف االرشف

Lectur. Dr. Haithim `Abidalzahgra Ja`afir Al-Halfi
Department of Theology, University College of
Imam Al-Kadhim for Islamic Sciences
Najaf Departments.

نق�ض مقولة (ف�صل الدين عن ال�سيا�سة) عهد الإمام علي( )jملالك الأ�شرت (� )0أَمنوذج ًا.................

ملخص البحث
بحثــي املوســوم بـــ (نقــض مقولــة (فصــل الديــن عــن السياســة) عهــد اإلمــام
عــي (عليــه الســام) ملالــك األشــر َأنموذجــ ًا) تنــاول فقــرات مــن عهــد أمــر

ال�سنة الثانية-العدد اخلام�س1439-هـ 2017 /م

املؤمنــن (عليــه الســام) ملالــك األشــر عندمــا والّه عــى مــر ،حيــث إن اإلمــام

(عليــه الســام) وإن كان قــد مــارس احلكــم والسياســة يف مــدة خالفتــه بنحــو
عمــي وواقعــي وكانــت خالفتــه امتــداد ًا خلالفــة الرســول األعظــم (صــى اهلل عليــه
ـم فــا يــراد االســتدالل بــه مــن ســرته العمليــة يكــون َأفضــل ممــا
وآلــه) ،ومــن َثـ َّ

يســتدل بــه ممــا يــويص بــه مالــك األَشــر ،ولكــن الــذي يعــرض االســتدالل بفعلــه
ـم ال يمكــن االســتدالل
(عليــه الســام) ،أن الفعــل والعمــل ال لســان لــه ومــن َثـ َّ
بــه؛ إذ ال اطــاق لــه ،وغايــة مــا يــدل عليــه هــو اإلباحــة كــا َأ َّنــه َأعــم مــن الوجــوب
واالســتحباب ويــدل عــى مطلــق الرجحــان ،ومــن هنــا يكتســب العهــد َأمهيــة

مضاعفــة ألنــه الفــاظ ،فهــو وثيقــة حقوقيــة مكتوبــة يف غايــة األمهيــة تبـ ّـن وجهــة
نظــر خليفــة املســلمني وإِمامهــم يف زمانــه واألزمنــة الالحقــة بــل ترســم خطــوط
اإلســام العريضــة ووجهــة نظــره فيــا يتعلــق بالعالقــة بــن الرئيــس ومرؤوســيه
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وكيفيــة إدارة الدولــة وتشــكيل الــوزارات املهمــة والســيادية ،ورشائــط رئيــس

الدولــة ورشائــط الــوزراء والعالقــات بــن هــذه املناصــب وأمهيــة كل منهــا ،وبيــان
دقيــق لفئــات املجتمــع وكيفيــة تعامــل رئيــس الدولــة معهــم ،فالبحــث يمثــل َلبِنَــة

عــى طريــق تأســيس الفقــه الســيايس اإلســامي وإدارة الدولــة.

 هيثم عبد الزهرة جعفر احللفي.د.م.....................................................................
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The research study, "Separation Religion from Politics" Refutation (Imam
Ali Covenant to Malik Al-Ashtar as a Nonpareil), tackles some points from
the covenant , though the Imam Ali takes hold of the acts of ruling in his reign
practically and aligns with the greatest prophet Mohammed ( Peace be upon
him and his posterity) so it is of importance to trace the teachings of ruling in
the covenant to Malik Al-Ashtar . Such a covenant could be a legal document
revealing the principles of khalifer of Muslims and paving the way presidents
deal with people; the research paper here is the cornerstone in erecting the
Islamic political theology to manage a state.

نق�ض مقولة (ف�صل الدين عن ال�سيا�سة) عهد الإمام علي( )jملالك الأ�شرت (� )0أَمنوذج ًا.................

مشكلة البحث

مقــام العمــل صــار واجبـ ًا والزمـ ًا عــى

إن املشــكلة التــي حيــاول هــذا املختصــن يف جمــايل الفقــه واألصــول

البحــث اإلجابــة عنهــا تكمــن يف حماولــة للتشــعب يف الفــروع الفقهيــة التــي
التأســيس لفقــه ســيايس إســامي حيتــاج إليهــا املتصــدي يف مقــام
يشــكل لبنــة يف هــذا البنــاء يعتمــد عــى العمــل ،وشــيئا فشــيئ ًا تتكامــل النظريــة
اآليــات والروايــات ويســتقي نظرياتــه اإلســامية يف جمــايل السياســة وإدارة
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وقواعــده مــن ســرة املعصومــن يف الدولــة.
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هــذا املجــال ،ومــن الطبيعــي أن ثمــة

مؤلفــات ســابقة يف هــذا املجــال ملؤلفــن

خطة البحث

بحثــي املوســوم بـــ (نقــض مقولــة

كبــار كاملــرزا النائينــي يف كتابــه تنبيــه فصــل الديــن عــن السياســة عهــد
األمــة وتنزيــه امللــة والســيد اخلمينــي يف اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملالــك

كتــاب احلكومــة اإلســامية وكالشــيخ األشــر انموذجـ ًا) يتألــف مــن مبحثــن
املنتظــري يف كتــاب واليــة الفقيــه ،ومقدمــة وخامتــة ،ونتائــج البحــث.

والســيد حممــد احلســيني الشــرازي يف

تضمنــت املقدمــة التعريــف باملــك

الوصــول إليــه بــا تضافــر التأليــف

ثاني ًا :التعريف بالعهد.

املتصــدي العمليــة هلــذه النظريــات

وجــاء يف املبحــث األول ثالثــة

موســوعة الفقــه االســتداليل ،ومــن األشــر ،حتــت عنــوان:
اوالً :من هو مالك األشرت؟
الطبيعــي أن هــذا اهلــدف ال يمكــن
يف هــذا املجــال ،فضــ ً
ا عــن حاجــة

ثالث ًا :امهية العهد.

فــإن احلاجــة هــي ام االخــراع فــإذا مطا لــب :

مســت احلاجــة للنظريــة اإلســامية يف
ّ

املطلــب األول :رشائــط رئيــس

.....................................................................م.د .هيثم عبد الزهرة جعفر احللفي

ا حلكو مــة .

معهــم ومــا هــي امهيــة هــذه املناصــب

بينــا ناقــش املطلــب الثــاين :األطــر للدولــة اإلســامية.

العامــة لسياســة الرئيــس الداخليــة.

وبحــث املطلــب الثالــث :ترجيــح

منهجية البحث

ثــم اننــي اعتمــدت ،املنهــج

رضــا العامــة عــى رضــا اخلاصــة يف التحليــي :املتمثــل بمحاولــة اســتنطاق

مقــام التعــارض.

مقاطــع مــن عهــد امــر املؤمنــن (عليــه

مطالــب ايضــ ًا.

(عليــه الســام) منهــا يف خمتلــف مراحل

الســيادية.

فهمــي عــى ذلــك ،وبقــدر مــا يســمح

تســنم الــوزارات.

األحيــان كان النــص قاب ً
ال ألن يســتنطق

أمــا املبحــث الثــاين ،ففيــه ثالثــة الســام) وحتليلهــا ،وبيــان مــراد األمــر

وتضمــن املطلــب الثــاين :رشائــط املجــال بذلــك ،ومــن هنــا ففــي كثري من
بينــا بحــث املطلــب الثالث :اســباب بــا يزيــد عــى مــا ذكرتــه ولكــن املجــال

مرجوحيــة اإلطــراء عــى اصحــاب ال يســمح؛ ألنــه يســتلزم تأليفـ ًا مســتق ً
ال
املناصــب.

تعرضــت فيهــا
امــا اخلامتــة :فقــط
ُ

وبحثــ ًا مســتفيض ًا يف هــذا املجــال.

واملنهــج الوصفــي :وذلك كــا جرى

لتفصيــل مــا أمجلــه اإلمــام (عليــه يف غــر مــورد يف ثنايــا البحــث ،حيــث
الســام) يف املطلــب األول مــن املبحــث نقلــت كلــات اإلمــام (عليــه الســام)،

الثــاين :وهــي الــوزارات الســيادية ،و َعـ َّـر ُت عــن أقوالــه بعبــارات وكلــات
وقــد تناولــت فيــه فئــات املجتمــع التــي اخــرى ابســط وذلــك مــن بــاب تســهيل

تتســنم هــذه املناصــب وكيفيــة التعامــل وتوضيــح عبــارات اإلمــام (عليــه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

تضمــن املطلــب األول :الــوزارات البحــث وذلــك بحســب مــا يعيننــي
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الســام) ،وهــو ادنــى مــا قمــت بــه بعــد اإلمــام امــر املؤمنــن قائ ـاً« :لقــد كان

نقــل أقوالــه (عليــه الســام).

يل كــا كنــت لرســول اهلل(صــى اهلل عليــه

تتضمن:
اوالً :من هو مالك األشرت؟

الصــدر ،وفارســ ًا مقاتــ ً
ا يقــل مــن

املقدمة
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ثاني ًا :التعريف بالعهد

ثالث ًا :امهية العهد
اوالً :من هو مالك األشرت؟

وآلــه)»( )4وكان طويــل القامــة وعريض

جياريــه يف القتــال والصــر يف احلــرب(.)5
نُفــي مالــك مــع عــدد مــن أصحابــه

إىل محــص يف أيــام عثــان بســبب
اصطدامــه بســعيد بــن العــاص وايل

هــو مالــك بــن احلــارث بــن عبــد عثــان ،وملــا اشــتدت نــرة املعارضــة

الكــويف ،املعــروف باألشــر ،لعثــان عــاد إىل الكوفــة ،ومنــع وايل
يغــوث
ّ
مـ�ن اصحــاب امــر املؤمنــن (عليــه عثــان الــذي كان ذهــب إىل املدينــة
الس�لام) وم��ن أثبتهم ،أدرك رســول اهلل آنــذاك مــن دخوهلــا ،واشــرك يف ثــورة

(صــى اهلل عليــه وآلــه) وهــو مــن ثقــات املســلمني عــى عثــان ،وتــوىل قيــادة

التابعــن( ،)1وكان رئيــس قومــه وكان الكوفيــن الذيــن كانــوا قــد توجهــوا إىل
اإلمــام امــر املؤمنــن (عليــه الســام) املدينــة وكان لــه دور حاســم يف القضــاء
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يثــق بــه ويعتمــد عليــه وطاملــا كان يثنــي عــى حكومــة عثــان( ،)6تــويف مســموم ًا

عــى وعيــه وخربتــه ،كان حضــوره ســنة 39هـــ وهــو يف طريقــه إىل مــر
فاعــ ً
ا يف فتــح دمشــق وقــد اصيبــت ألداء مهامــه املوكلــة إليــه ،حيــث ملــا

عينــه يف حــرب الريمــوك( )2وبســببها واله اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــى

عــرف فيــا بعــد ذلــك باألشــر( ،)3مــر بلــغ ذلــك معاويــة ودس إليــه
وعــاش يف الكوفــة ،وقــد اثنــى عليــه الســم يف العســل عــى يــد الدهقــان

.....................................................................م.د .هيثم عبد الزهرة جعفر احللفي

الــذي كان مقيــ ًا بالعريــش( ،)7فتأثــر الوصيــة باملعنــى االصطالحــي الفقهــي
اإلمــام (عليــه الســام) لوفاتــه كثــر ًا بــل بمعناهــا العــريف؛ ألن األخــرة ال

حتــى ظــن بعــض النخعيــن أن اإلمــام تكــون منجــزة إال بعــد املــوت بــل هــي
فقــط هــو صاحــب املصيبــة(.)8
ثاني ًا :التعريف بالعهد

بمعنــى تعليــات وأوامــر يأمــر اإلمــام
عــي (عليــه الســام) مالــك االشــر أن

إنــه (عليــه الســام) ســمى هــذه يعمــل هبــا ويطبقهــا يف مــدة حكمــه عــى

نــص اإلمــام (عليــه
التوصيــات التــي كتبهــا إىل مالــك مــر ،وهــذا مــا ّ
حيــث قــال (عليــه الســام)« :هــذا مــا مــا أمــر بــه عبــد اهلل عــي أمــر املؤمنــن

أمــر بــه عبــد اهلل عــي أمــر املؤمنــن مالــك بــن احلــارث األشــر يف عهــده
مالــك بــن احلــارث األشــر يف عهــده إليــه حــن واله مــر»( ،)11واملالحــظ

إليــه حــن واله مــر»(.)9

عــى هــذه الوصايــا أهنــا لــو لوحظــت

العهــد لغــة :للعهــد يف اللغــة عــدة يف حــد نفســها بغــض النظــر عــن كوهنــا

معــان ،فقــد ذكــر اجلوهــري أنــه بمعنى :موجهــة إىل احلاكــم واملتصــدي للواليــة
(األمــان ،واليمــن ،واملوثــق ،والذمــة ،عــى النــاس؛ أهنــا ليســت مجيعــ ًا مــن
مســتحب،
واحلفــاظ ،والوصيــة ،وقــد عهــدت الواجبــات بــل بعضهــا
ٌ

إليــه ،أي أوصيتــه ،ومنــه اشــتق العهــد ومــع ذلــك يأمــر هبــا اإلمــام املعصــوم

الــذي يكتــب للــوالة)(.)10

احــد والتــه أن يقــوم هبــا ممــا ينبــه عــى

فعهــده إليــه كان عبــارة عــن وصيــة أهنــا البــد أن تؤخــذ وتقــرأ يف هــذا

يــويص هبــا مالــك االشــر أن يعمــل اإلطــار ال يف حــد نفســها بــل بــا هــي

هبــا ،ومــن الطبيعــي اهنــا ليســت واجبــات ملقــاة عــى عاتــق ويل األمــر

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

األشــر واراد منــه أن يعمــل هبــا بالعهــد الســام) عليــه فيــه ،حيــث قــال« :هــذا
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واحلاكــم عــى النــاس ،فهــي بالنظــر إليه املؤسســات احلقوقيــة يف العــامل والعبــارة

تعــدّ واجبــات ومســؤوليات يتحتــم هــي« :وأشــعر قلبــك الرمحــة للرعيــة
عليــه القيــام هبــا لكــي يســقط التكليــف واملحبــة هلــم واللطــف هبــم ،وال
الثابــت عليــه بحكــم قبولــه مســؤولية تكونــن عليهــم ســبع ًا ضاريــ ًا تغتنــم

الواليــة عــى النــاس؛ فــإن الــوايل بعــد أكُلهــم ،فإهنــم صنفــان :إمــا اخ لــك

قبولــه الواليــة واحلكــم عــى النــاس يف الديــن وإمــا نظــر لــك يف اخللــق»
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صــارت ثمــة جمموعــة تكاليــف ثابتــة بــل نــادى كــويف عنــان بــأن تــدرس

يف عنقــه يتحتــم عليــه االمتثــال هلــا األجهــزة احلقوقيــة والقانونيــة عهــد

لكــي يســقطها عــن عهدتــه وال يكــون اإلمــام ملالــك األشــر ،وترشــيحه لكــي
مســؤوال عنهــا أوالً أمــام اهلل تعــاىل ثــم يكــون احــد مصــادر القانــوين الــدويل
أمــام امــر املؤمنــن (عليــه الســام).
ثالث ًا :امهية العهد الذهبي

وبعــد مــداوالت اســتمرت ملــدة ســنتني
يف األمــم املتحــدة صوتــت غالبيــة دول

يكفينــا يف مقــام بيــان أمهيــة عهــده العــامل عــى كــون عهــد عــي ابــن ايب

(عليــه الســام)

()12

ملالــك األشــر طالــب (عليــه الســام) ملالــك األشــر

النخعــي أبــان توليــه منصــب احلكــم أحــد مصــادر الترشيــع القانــوين الــدويل
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عــى مــر ،اعتــاد األمــم املتحــدة وقــد تــم بعــد ذلــك إضافــة فقــرات
هلــذا العهــد كمصــدر حقوقــي كونــه اخــرى مــن هنــج البالغــة غــر عهــده

يبــن احلقــوق والواجبــات بــن الدولــة (عليــه الســام) ملالــك األشــر كمصدر

والشــعب ،وقــد قــال األمــن العــام للقانــون الــدويل( ،)13فــإذا اخذنــا بنظــر

لألمــم املتحــدة :إن هــذه العبــارة االعتبــار الفــارق الزمنــي الكبــر بــن
مــن العهــد جيــب أن تعلــق عــى كل اطــاع كــويف عنــان عــى عهــده (عليــه
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الســام) وبــن تاريــخ صــدوره ،حيــث فالكاتــب االجنبــي َعــدَّ ذلــك انعكاســا

كان قــد صــدر عنــه (عليــه الســام) صادقــا لســلوكيات اخلليفــة احلميــدة
قبــل اكثــر مــن اربعــة عــر قرنــ ًا مــن املؤطــرة بفضائــل االخــاق التــي أهلتــه

الزمــان والزال صاحلــ ًا يف االســتناد للدخــول يف تاريــخ االنســانية مــن
إليــه إىل يومنــا هــذا وإىل يــوم القيامــة ابوابـ�ه العريضـ�ة.

ممــا يــدل عــى عظمــة اإلمــام (عليــه
الســام) وأن كالمــه دون كالم اخلالــق

كـما جـ�اء يف كتـ�اب loss history

املوجــود حاليــا يف مكتبــة الكونغــرس

االمريكــي بواشــنطن ملؤلفــه الكاتــب
االمريكــي املعــارص ميشــيل هاملتــون

مورغــان الــذي يذكــر فيــه اعجابــه

املطلب األول :رشائط رئيس احلكومة
املطلب الثاين :األطر العامة لسياسة
الرئيس الداخلية

املطلب الثالث :ترجيح رضا العامة
عىل رضا اخلاصة يف مقام التعارض
(متهيد)

إن وظيفــة الــوايل والرئيــس هــي

الفائــق بالسياســة احلكيمــة لشــخص متابعــة كل صغــرة وكبــرة يف حــدود
خليفــة املســلمني عــي بــن ايب طالــب البلــد املســؤول عليهــا ومــن الطبيعي أن

بعــد أن اطلــع عــى رســائله التــي ذلك ال يتســنى لــه باملبــارشة وخصوص ًا

حررهــا اىل والتــه يف االمصــار فيــا إذا كانــت اطــراف البلــد متباعــدة
االســامية ومنهــم مالــك األشــر وواســعة ،ومــن هنــا فــا بــد مــن

مؤكــدا عليهــم أن يعاملــوا املواطنــن االعتــاد عــى نظام الوســائط او سلســلة

مــن غــر املســلمني بــروح العــدل املراتــب اإلداريــة ســواء كانــت مدنية او
واملســاواة يف احلقــوق والواجبــات( ،)14عســكرية ،وهــذا املفهــوم كان موجــود ًا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وفــوق كالم املخلوقــن.

املبحث األول :رئيس احلكومة
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وحتــدث عنــه اإلمــام امــر املؤمنــن ( )4الوزارات اخلدمية

(عليــه الســام) يف عهــده ،غايــة األمــر

أن هــذا املفهــوم توســع وأضيفــت لــه

املطلب االول :رشائط رئيس احلكومة

إن ثمــة رشطــن اساســيني مــن

مصاديــق اخــرى يف زماننــا وإن كان الواجــب توفرمهــا يف رئيــس احلكومــة
املفهــوم واحــد ًا ،وســوف يــأيت يف آخــر بــل البــد مــن توفرمهــا كــرط يف تســنم

هــذا البحــث املــاك فيمــن يقــع عليهــم مجيــع هــذه املســؤوليات والــوزارات
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االختيــار ليكونــوا بطانــة احلاكــم الســيادية ومهــا أمــران ورد النــص

والــوزراء واملتصديــن للمســؤوليات عليهــا يف القــرآن الكريــم مهــا:
املهمــة يف البلــد.

االول :قــال امــر املؤمنــن (عليــه

وقــد اوجــز اإلمــام امــر املؤمنــن الســام)« :تقــوى اهلل وإيثــار طاعتــه

(عليــه الســام) يف بدايــة العهــد واتبــاع مــا امــر بــه يف كتابــه ،مــن

أساســيات مــا يريــد احلديــث عنــه فرائضــه وســننه التــي ال يســعد احــد
وتنــاول ذلــك بنحــو اإلمجــال ثــم اردف إال بإتباعهــا ،وال يشــقى إال مــع

ذلــك بتفصيــل ملــا أمجلــه يف البدايــة ،جحودهــا وإضاعتهــا وأن ينــر اهلل
حيــث ركــز حديثــه يف املقدمــة عــن بقلبــه ويــده ولســانه فإنــه جــل اســمه
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املســؤوليات الســيادية أو الــوزارات قــد تكفــل بنــر مــن نــره وإعــزاز

النــص
الســيادية التــي ســوف يــأيت البحــث مــن أعــزه»()15؛ حيــث ورد
ّ
عــى ذلــك يف القــرآن الكريــم ،حيــث
عنهــا يف املبحــث الثــاين ،وهــي:
عــز مــن قائــل﴿ :يــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيــ َن
( )1وزارة املالية
قــال ّ
( )2وزارة الدفاع والداخلية
( )3وزارة الثقافة واإلعالم

ِ
ـت
ـم َو ُي َث ِّبـ ْ
نص ُكـ ْ
ـروا اهلل َي ُ ْ
آ َمنُــوا إن تَنـ ُ ُ
ُــم﴾( ،)16فمــن بــرز لنــرة اهلل
َأ ْقدَ ا َمك ْ
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بــرز اهلل تعــاىل لنرصتــه وهكــذا تســر تعــاىل.

الــوزارات يف أعامهلــا عــى نحــو اجيــايب
ســلس ،والضامــن لــه مــا تعهــد اهلل

املطلب الثاين :األطر العامة لسياسة
الرئيس الداخلية

بــن
تعــاىل بــه يف اآليــة ،وامــر املؤمنــن
إن اإلمــام (عليــه الســام) ّ
(عليــه الســام) طاملــا الــكل يســعى ملالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه)
األطــر العاملــة لشــخصية رئيــس

لنــرة اهلل تعــاىل.

نــص اإلمــام امــر املؤمنــن احلكومــة ومــا هلــا ومــا عليهــا ،وبدايــة
الثــاينّ :

حيــث قــال« :وأمــره أن يكــر نفســه فاملفاهيــم مضطربــة عندهــم وذلــك

مــن الشــهوات ويزعهــا

()17

عنــد ألنــه قــد جــرت عليهــم دول خمتلفــة

()18
ـم حيتــاج إىل
اجلمحــات  ،فــإن النفــس أمــارة مــن عــدل وجــور ،ومــن ثـ َّ

بالســوء إال مــا رحــم اهلل»( ،)19ومفــاده إعــادة ترتيــب املنظومــة املعرفيــة هلــم
عصيــان رغبــات النفــس وشــهواهتا وجيــب أن يــروا ذلــك عمــ ً
ا ال فقــط

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

(عليــه الســام) عــى الــرط الثــاين خيــره بــأن عقليــة القــوم غــر مرتبــة،

نصــت عليــه اآليــة الكريمــة بالقــول مــن لــدن احلاكــم ،قــال (عليــه
وهــو مــا ّ
يف قولــه تعــاىل﴿ :ومــا ُأبــرىء َن ْف ِ
ــي الســام)« :ثــم اعلــم يــا مالــك أين قــد
َ َ َ ِّ ُ
إِ َّن النَّ ْفــس ألَمــار ٌة بِالس ِ
ــوء إِالَّ َمــا وجهتــك إىل بــاد قــد جــرت عليهــا
َ
ُّ
َّ َ
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ِ
ب﴾( ،)20فــإن النفــس اإلنســانية دول قبلــك مــن عــدل وجــور ،وأن
ـم َر ِّ َ
َرحـ َ
البــد مــن ترويضهــا بــأداء الواجبــات النــاس ينظــرون مــن أمــورك يف مثــل
واملســتحبات وجتنــب املحرمــات مــا كنــت تنظــر فيــه مــن أمــور الــوالة
واملكروهــات ،وإال خرجــت باإلنســان قبلــك ،ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول

عــن حــد االعتــدال إىل مــا ال يريــده اهلل فيهــم»( ،)21وينبغــي أن حيســب رئيــس
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احلكومــة حســابه فإنــه مراقــب مــن قبــل الشــح بالنفــس اإلنصــاف منهــا فيــا

عمــوم النــاس فإهنــم ينتظــرون منــه أحبــت أو كرهــت».
تلبيــة حاجاهتــم الرضوريــة والعمــل

بوظيفتــه وعليــه مراعــاة مــا يــأيت:

( )4جيــب أن يكــون الــوايل عــى بلــد

رحيـ ًا بالرعيــة حمبـ ًا هلــم عطوفـ ًا عليهــم

( )1إن مثــل رئيــس احلكومــة كأفــراد عائلتــه ،قــال امــر املؤمنــن

كمثــل عامــة النــاس جيــب أن يكــون (عليــه الســام)« :وأشــعر قلبــك

ال�سنة الثانية-العدد اخلام�س1439-هـ 2017 /م

مهــه وغمــه هــو العمــل الصالــح ،قــال الرمحــة للرعيــة واملحبــة هلــم واللطــف
امــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :فليكــن هبــم».

أحــب الذخائــر إليــك ذخــرة العمــل

( )5ال جيــوز للــوايل عــى بلــد أن

يصــادر حقوقهــم وذلــك باالســتحواذ
الصالــح» (.)22
ٍ
حــق؛ وال يكــون
( )2جيــب أال ينســاق اإلنســان عليهــا بــا وجــه
وفقــ ًا لشــهواته ،بــل األمــر بالعكــس صــدور اخلطــأ منهــم مــرر ًا هلــذا الفعل،

بــأن يملــك اإلنســان التحكــم هبــواه ،وذلــك ألهنــم مــن بنــي البــر وهــم
وهكــذا احلــال بالنســبة إىل رئيــس معرضــون للخطــأ ،والزلــل واملتوقــع

احلكومــة قــال امــر املؤمنــن (عليــه مــن الــوايل أن يغفــر زالهتــم ،قــال امــر
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الســام) « :فاملــك هــواك».

املؤمنني(عليــه الســام) «وال تكونــن

( )3ال يكــون كل يشء مباحــ ًا عليهــم ســبعا ضاريــا( )23تغتنــم أكُلهــم،

لرئيــس احلكومــة ،بــل لــه احلــق فيــا فإهنــم صنفــان إمــا أخ لــك يف الديــن

حيــب ويكــره يف حــدود األشــياء املباحــة وإمــا نظــر لــك يف اخللــق يفــرط منهــم

لــه ،قــال امــر املؤمنــن (عليــه الســام) الزلــل ،وتعــرض هلــم العلــل ،ويؤتــى

ـح بنفســك عــا ال حيــل لــك ،فــإن عــى أيدهيــم يف العمــد واخلطــأ»(.)24
«وشـ ّ
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( )6جيــب أن يكــون نظــر احلاكــم

( )9ال ينبغــي أن تكــون العقوبــات

إىل مــا دونــه مــن عمــوم الرعيــة كــا الرشعيــة ســبب ًا للتبجــح والشــاتة ،كــا

يرغــب أن يكــون نظــر اهلل تعــاىل إليــه ال ينبغــي املصــر إىل عقوبــة الرعيــة

مــن العفــو والرمحــة ،قــال امــر املؤمنــن مــع امــكان التغــايض عنهــا بعــذر،

(عليــه الســام)« :فأعطهــم مــن عفــوك
وصفحــك مثــل الــذي حتــب أن يعطيك

اهلل مــن عفــوه وصفحــه ،فإنــك فوقهــم،
مــن والك ،وقــد اســتكفاك أمرهــم
وابتــاك هبــم»(.)25

( )7وجيــب أن يكــون احلاكــم عبــد ًا

هلل تعــاىل ال أن يكــون عــدو ًا لــه؛ ألنــه باألهبــة واالســتطالة عــى اآلخريــن،
بحاجــة إىل رمحــة اهلل وعفــوه ،قــال وإذا مــا حــدث ذلــك ،فينبغــي أن يتذكر
امــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :وال قــدرة اهلل تعــاىل عليــه فــإن هــذا يرجــع

تنصبــن نفســك حلــرب اهلل فإنــه ال يــدَ

إليــه عقلــه الــذي فقــده بالتصــورات

ورمحتــه»(.)26

الســام)« :وإذا أحــدث لــك مــا أنــت

لــك بنقمتــه ،وال غنــى بــك عــن عفــوه الباطلــة ،قــال امــر املؤمنــن (عليــه
( )8ال ينبغــي للحاكــم أن ينــدم عــى فيــه مــن ســلطانك أهبــة أو خميلــة فانظــر
عفـ ٍـو منحــه للرعيــة ،قــال امــر املؤمنــن إىل عظــم ملــك اهلل فوقــك وقدرته منك

(عليــه الســام)« :وال تندمــن عــى عــى مــا ال تقــدر عليــه مــن نفســك ،فــإن
عفــو»(.)27

ذلــك يطامــن( )29إليــك مــن طامحــك،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ووايل األمــر عليــك فوقــك ،واهلل فــوق

قــال امــر املؤمنــن (عليــه الســام):
«و َل َتبجحــن بِع ُقوب ٍ
ــة َو َل ت ُْس ِ
ــر َع َّن
ْ َ َ َّ ُ َ
َ
ِ
ِ ٍ
وحــ ًة
إِ َلــى َبــاد َرة َو َجــدْ َت من َْهــا َمنْدُ َ
ــاع
ــر َف ُأ َط ُ
ــر آ ُم ُ
َو َل َت ُقو َلــ َّن إِنِّــي ُم َؤ َّم ٌ
ـال فِــي ا ْل َق ْلـ ِ
ـك إِ ْد َغـ ٌ
َفــإِ َّن َذلِـ َ
ـب َو َمن َْه َك ـ ٌة
ــر ٌب ِمــ َن ا ْل ِغ َي ِ
لِلدِّ ِ
ــر»(.)28
يــن َو َت َق ُّ
()10ال ينبغــي للحاكــم ان حيــس
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ويكــف عنــك مــن غربــك( ،)30ويفــيء الســام)« :أنصــف اهلل وأنصــف الناس

إليــك بــا عــزب عنك مــن عقلــك»( .)31مــن نفســك ومــن خاصــة أهلــك ومــن
( )11ال ينبغــي للحاكــم مبــاراة اهلل لــك فيــه هــوى مــن رعيتــك ،فإنــك إال

يف علــوه؛ ألنــه يــذل كل جبــار ،قــال تفعــل تظلــم ،ومــن ظلــم عبــاد اهلل كان
امــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :إيــاك اهلل خصمــه دون عبــاده ،ومــن خاصمــه
ومســاماة( )32اهلل يف عظمتــه والتشــبه اهلل أدحــض حجتــه وكان هلل حربــا
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بــه يف جربوتــه ،فــإن اهلل يــذل كل جبــار حتــى ينــزع ويتــوب وليــس يشء أدعــى

وهيــن كل خمتــال»(.)33

إىل تغيــر نعمــة اهلل وتعجيــل نقمتــه

( )12جيــب عــى احلاكــم أن ينصــف مــن إقامــة عــى ظلــم ،فــإن اهلل ســميع

اهلل والنــاس مــن نفســه ،بــأن يــؤدي دعــوة املضطهديــن وهــو للظاملــن

حقــوق اهلل وحقــوق النــاس عــى حــد باملرصــاد»(.)34

ســواء وال ينبغــي أن يأخــذ مــن حقــوق

( )13حــث اإلمــام عــى إبعــاد

اهلل لنفســه او أهلــه وملــن لــه فيهــم هــوى احلاشــية الذيــن يطلبــون معائــب
مــن الرعيــة؛ وذلــك ألن مــآل ذلــك إىل النــاس وينقلوهنــا إىل احلاكــم؛ ألن

ظلــم النــاس ومــن ظلمهــم كان اهلل احلاكــم املفــروض أن يكــون الســاتر
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خصيمــه وهــو املدحــض حلجتــه ،فض ً
ال عــى معائــب النــاس ،قــال اإلمــام امــر

عــن ان الظلــم يغــر النعــم ويعجــل املؤمنــن (عليــه الســام)« :وليكــن
بــزوال امللــك ،فضــ ً
ا عــن أن دعــوة أبعــد رعيتــك منــك وأشــنؤهم عنــدك

املظلــوم عــى مــن ظلمــه مســتجابة ،أطلبهــم ملعائــب النــاس ،فــإن يف النــاس

وال تــزال آثــاره إال بــرد احلــق إىل اهلــه عيوبــا الــوايل أحــق مــن ســرها»(.)35

والتوبــة ،قــال امــر املؤمنــن (عليــه

( )14ال ينبغــي للحاكــم أن يكشــف
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عــا غــاب عنــه بــل عليــه تقويــم مــا الفضــل ،ويعــدك الفقــر ،وال جبانــا
ظهــر لــه مــن أخطــاء النــاس وعيوهبــم :يضعفــك عــن األمــور ،وال حريصــا
«فــا تكشــفن عــا غــاب عنــك منهــا يزيــن لــك الــره باجلــور ،فــإن البخــل
فإنــا عليــك تطهــر مــا ظهــر لــك ،واهلل واجلبــن واحلــرص غرائــز شــتى جيمعهــا

حيكــم عــى مــا غــاب عنــك ،فاســر ســوء الظــن بــاهلل»(.)38
العــورة مــا اســتطعت يســر اهلل منــك

( )17ورد يف املأثــور (أن خــر

مــا حتــب ســره مــن رعيتــك ،أطلــق األمــور أوســطها) وإذا دار األمــر

عنــك ســبب كل وتــر»(.)36

باألكثريــة واالقليــة فينبغــي اختيــار مــا

( )15ال ينبغــي للحاكــم تصديــق يكــون جمحف ـ ًا باألقليــة دون االكثريــة،

الســاعي ،فإنــه غــاش وإن تشــبه وخصوصــ ًا إذا كانــت االقليــة هــي

بالناصحــن ،قــال اإلمــام امــر املؤمنــن اخلاصــة ،فــإن عمــل احلاكــم جيــب أن

(عليــه الســام)« :وال تعجلــن إىل يكــون مــع العامــة وهــي األكثريــة،
تصديــق ســاع ،فــإن الســاعي غــاش قــال اإلمــام امــر املؤمنــن (عليــه
وإن تشــبه بالناصحــن»(.)37

الســام)«:وليكن أحــب األمــور إليــك

( )16وال ينبغــي أن يكــون يف بطانــة أوســطها يف احلــق ،وأعمهــا يف العــدل

ٌ
بخيــل أو مــن يعــده الفقــر او وأمجعهــا لــرىض الرعيــة ،فــإن ســخط
احلاكــم
ـص أو جبــان؛ ألهنــا غرائــز جيمعهــا العامــة جيحــف بــرىض اخلاصــة»( )39ثــم
حريـ ٌ

ســوء الظــن بــاهلل تعــاىل :قــال امــر يعـ ِّـرج اإلمام(عليــه الســام) عــى بيــان
املؤمنــن (عليــه الســام)« :وال تدخلــن صفــات اخلاصــة املذمومــة.
يف مشــورتك بخيــا يعــدل بــك عــن

املطلب الثالث :ترجيح رضا العامة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عــن النــاس عقــدة كل حقــد ،واقطــع بــن مــا يكــون موجبــ ًا لإلجحــاف
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عىل رضا اخلاصة يف مقام التعارض

مــن هنــا يــرع امــر املؤمنــن بذكــر

اإلعطــاء» ( . )42

(ج) اخلاصــة ال يعــذرون احلاكــم

ســت صفــات يف اخلاصــة ينتهــي منهــا إذا منعهــم ،قــال اإلمــام امــر املؤمنــن
إىل عــدم البــأس بســخط اخلاصــة مــع (عليــه الســام)« :وأبطــأ عــذرا عنــد

رضــا العامــة ،وهــذه الصفــات هــي:

(أ) ليــس أحــد مــن الرعيــة اثقــل

املنــع»(.)43

(ح) اخلاصــة اضعــف صــر ًا عــى
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عــى الــوايل مؤونــة يف الرخــاء مــن امللــات قــال اإلمــام امــر املؤمنــن
اخلاصـ�ة ،قــال اإلمــام امــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :وأضعــف صــرا عند

(عليــه الســام)« :وليــس أحــد مــن ملــات الدهــر مــن أهــل اخلاصــة»(.)44
الرعيــة أثقــل عــى الــوايل مؤونــة يف
الرخــاء» (.)40

التــي يتصــف هبــا اخلاصــة ،فإنــه ال بأس

(ب) اخلاصــة قليلــو املعونــة يف بســخط اخلاصــة مــع رضــا العامــة يف

البــاء ،قــال امــر املؤمنــن (عليــه مقــام عــدم امــكان اجلمــع بــن رضامهــا

الســام)« :وأقــل معونــة لــه يف معـ ًا ،دون العكــس وهــو رضــا اخلاصــة
البــاء» ( . )41
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والنتيجــة مــن كل هــذه اخلصــال

مــع ســخط العامــة فعمــل احلاكــم

(ت) اخلاصــة يكرهــون اإلنصــاف ،جيــب أن يكــون بشــكل بحيــث يراعــي

قــال امــر املؤمنــن (عليــه الســام) :مصالــح االكثريــة وهــم عمــوم النــاس

«وأكــره لإلنصــاف».

وإن تعارضــت مــع مصالــح األقليــة،

(ث) اخلاصــة أقــل شــكر ًا عنــد قــال أمــر املؤمنني(عليــه الســام):

اإلعطــاء ،قــال امــر املؤمنــن (عليــه «وإن ســخط اخلاصــة يغتفــر مــع رىض

الســام)« :وأقــل شــكرا عنــد العامــة»( ،)45والســبب يف عنايــة احلاكــم
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باخلاصــة هــو؛ ألن الديــن ال يقــوم إال تقــوم الدولــة عــى تقســيمها يف انجــاز

بالعامــة فإهنــم عــاده ،والعــدة الذيــن الوظائــف األساســية لعمــوم النــاس،
نــص
يســتعان هبــم عــى األعــداء وبنــا ًء عليــه وعــى مصاحلهــم العامــة وقــد ّ
فالبــد ان يكــون احلاكــم مصغيــ ًا هلــم اإلمــام امــر املؤمنــن (عليــه الســام)

َو َم ْي ُل َ
ــم»(.)46
ــك َم َع ُه ْ

املبحث الثاين :الوزارات ورشائط
الوزراء

إلنجــاز وظائــف الدولــة وتغطيــة
نفقاهتــا.

( )2وزارة الدفاع والداخلية

()48

املطلب األول :الوزارات السيادية

إن عــى احلاكــم التصــدي لتشــكيل

املطلب الثالث :اسباب مرجوحية

جبهتــان أحدمهــا الغــرض منــه ر ّد
العــدو الداخــي والثــاين الغــرض منــه

( )1وزارة املالية(:)47

امــر املؤمنــن (عليــه الســام) عــى

املطلب الثاين :رشائط الوزراء

اإلطراء عىل اصحاب املناصب

املطلب األول :الوزارات السيادية

وزاريت الداخليــة والدفــاع ،ومهــا

ـص اإلمــام
رد العــدو اخلارجــي وقــد نـ ّ

إن املــوارد املاليــة للدولــة اإلســامية تشــكيل كال الوزارتــن بقولــه( :وجهاد

يف ذلــك الزمــان تنحــر باألمــوال عدوهــا) ،ويدخــل حتــت إطــاق قولــه
املســتحصلة مــن اخلــراج وهــذه األموال (عدوهــا) تشــكيل أي قــوات مســلحة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ومائــ ً
نــص عــى ذلــك مــن خــال بيــان الوظيفــة
ا معهــم ،ومــن هنــا فقــد ّ
اإلمــام امــر املؤمنــن (عليــه الســام) األساســية التــي جيــب عــى الــوايل
«وإِن ََّمــا ِع َمــا ُد الدِّ يـ ِ
ـن واحلاكــم القيــام هبــا ،حيــث ذكــر أن
عــى ذلــك بقولــهَ :
و ِجمــاع ا ْلمس ِ
ــل ِمي َن َوا ْل ُعــدَّ ُة لِ ْ َ
لعْــدَ ِاء عــى احلاكــم( :جبايــة خراجهــا) ،وهــذا
َ َ ُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ـم املــورد يمثــل عصــب احليــاة الرئيســية
ا ْل َعا َّمـ ُة مـ َن ْالُ َّمــةَ ،ف ْل َي ُكـ ْن ص ْغـ ُـو َك َل ُهـ ْ
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أو غــر مســلحة هلــذا الغــرض؛ طاملــا املالحــظ من ســرة اإلمــام أنــه كان دائم

أن اجلميــع يدخــل حتــت عنــوان العــدو ،التوجيــه ليــ ً
ا وهنــار ًا ،رس ًا وجهــار ًا ال
وذلــك مــن قبيــل جهــاز املخابــرات يرصفــه عنــه جهــاد وال يقعــده عنــه
وجهــاز األمــن الوطنــي ،وغريمهــا ممــا ســبب ،حيــث روي أنــه (عليــه الســام)

يقتضيــه جهــاد األعــداء.

( )3وزارة اإلعالم
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نــص اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه

الســام) عــى اســتصالح أهــل مــر،

كان إذا فــرغ مــن اجلهــاد يتفــرغ لتعليــم

النــاس والقضــاء بينهــم(.)49
( )4الوزارات اخلدمية

()50

مــن وظائــف احلاكــم االهتــام

حيــث قــال( :اســتصالح أهلهــا) ،وهــو بالــوزارات اخلدميــة مــن قبيــل وزارة
نظــر اســتصالح األرض ،حيــث أن االســكان واإلعــار ووزاريت الزراعــة
االرض البــوار حتتــاج إىل اســتصالح والصناعــة وغريمهــا مــن الــوزارات

وذلــك ألهنــا ســبقت بفــرة كانــت األخــرى التــي ينصــب عملهــا عــى

ـص
ثــم تقديــم اخلدمــة للمواطنــن ،وقــد نـ ّ
االرض فيهــا غــر مزروعــة ومــن َّ
فهــي ماحلــة ،وهكــذا احلــال يف االنســان اإلمــام (عليــه الســام) عليــه بقولــه:

حيتــاج إىل اســتصالح حيــث تعاقبــت (وعــارة بالدهــا) ،فــإن وظيفــة هــذه
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عليــه دول جائــرة وعادلــة كــا ذكــر الــوزارات وغريهــا ،ينصــب عملهــا

(عليــه الســام) ،وهــذا ال يكــون إال لعــارة البــاد ،وهــذا مفهــوم عــام

بالتعليــم والتثقيــف والتوجيــه عــر يمكــن أن يمتــد ليشــمل كل مــا افــرض

الوســائل املتاحــة يف ذلــك الزمــان لــه مــن مصاديــق جديــدة.
واملتمثلــة يف حضــور النــاس للمســاجد

واحلضــور يف املنتديــات العامــة وأن

املطلب الثاين :رشائط الوزراء

إن ثمــة خصــال وســجايا ورشائــط
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جيــب ان يتحــى هبــا الــوزراء واصحــاب خللواتــك وحفالتــك»(.)51
املســؤوليات املهمــة يف البلــد لكــي يقــع

( )2إن افضــل الــوزراء منزلــة لــدى

اختيــار احلاكــم ورئيــس الدولــة عليهــم احلاكــم جيــب أن يكــون مــن يصدقــه

مــن بينهــا:

القــول وال ينقــل لــه غــر احلق ولــو كان

( )1جيــب أال يكــون الوزيــر املختــار مــر ًا ،والــورع منهــم الصــادق القــول،

مــن قبــل رئيــس احلكومــة وزيــر ًا قــال امــر املؤمنــن (عليــه الســام):

لــأرشار قبــل حكومتــه ،ومشــرك ًا «ثــم ليكــن آثرهــم عنــدك أقوهلــم بمــر
امــر املؤمنــن (عليــه الســام) عــى يكــون منــك ممــا كــره اهلل ألوليائــه واقعــا

ذلــك بقولــه (عليــه الســام)« :إن رش ذلــك مــن هــواك حيــث وقــع ،وألصــق
وزرائــك مــن كان لــأرشار قبلــك بأهــل الــورع والصــدق»(.)52

وزيــرا ومــن رشكهــم يف اآلثــام فــا

( )3ال ينبغــي للحاكــم أن يزيــل

يكونــن لــك بطانــة فإهنــم أعــوان الســنن الصاحلــة التــي عمــل هبــا
األثمــة وإخــوان الظلمــة ،وأنــت واجــد االوائــل مــن هــذه األمــة ،قــال امــر
منهــم خــر اخللــف ممــن لــه مثــل آرائهــم املؤمنــن (عليــه الســام)« :وال
ونفاذهــم ،وليــس عليــه مثــل آصارهــم تنقــض ســنة صاحلــة عمــل هبــا صــدور
وأوزارهــم ممــن مل يعــاون ظاملــا عــى هــذه األمــة ،واجتمعــت هبــا األلفــة،

ظلمــه وال آثــا عــى إثمــه ،أولئــك وصلحــت عليهــا الرعيــة» ،كــا ال
أخــف عليــك مؤونــة ،وأحســن لــك ينبغــي للحاكــم أن حيــدث ســنة مل تكــن

معونــة ،وأحنــى عليــك عطفــا ،وأقــل موجــودة ،قــال امــر املؤمنــن (عليــه
لغــرك إلفــا فاختــذ أولئــك خاصــة الســام)« :وال حتدثــن ســنة تــر

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يف آثــام احلكومــات الباطلــة ،اكــد احلــق لــك ،وأقلهــم مســاعدة فيــا
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بــيء مــن مــايض تلــك الســنن فيكــون عــي (عليــه الســام) ينــص عــى
األجــر ملــن ســنها والــوزر عليــك بــا بيــان ســلبيات اإلطــراء وإن اإلطــراء

نقضــت منهــا»( ،)53وقــد ورد النــص من مــن الباطــل وفيــا يــي بيــان اســباب

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــى مرجوحيــة اإلطــراء عــى كل حــال.
هــذا املعنــى ،بقولــه «:مــن ســن ســنة

املطلب الثالث :اسباب مرجوحية

هبــا إىل يــوم القيامــة مــن غــر أن ينقــص

اإلطــراء ليــس فقــط غــر مســتحب
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حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل

مــن أجورهــم يشء»(.)54

اإلطراء عىل اصحاب املناصب

عرفــ ًا ورشعــ ًا ،بــل مرجــوح رشعــ ًا،

( )4جيــب عــى الوزيــر أن يكــون وذلــك لألســباب اآلتيــة:

شــخص ًا علمي ـ ًا ال يصــدر إال عــن علــم

(أ) كثــرة اإلطــراء حتــدث الزهــو

ومعرفــة ،وبنــا ًء عليــه جيــب أن يكثــر وت��دين مـ�ن العزــة ،قــال امــر املؤمنــن

مــن مدارســة أحــوال مــا يصلــح بــاده (عليــه الســام)« :ثــم رضهــم عــى

مــع العلــاء ،قــال امــر املؤمنــن (عليــه أن ال يطــروك وال يبجحــوك بباطــل

الســام)« :وأكثــر مدارســة العلــاء مل تفعلــه ،فــإن كثــرة اإلطــراء حتــدث
ومنافثــة احلكــاء( )55يف تثبيــت مــا صلح الزهــو وتــدين مــن العــزة»(.)57
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عليــه أمــر بــادك وإقامــة مــا اســتقام بــه

النــاس قبلــك»(.)56

(ب) إن يف اإلطــراء تزهيــد ًا ألهــل

اإلحســان يف اإلحســان وتدريب ـ ًا ألهــل

( )5إن مــن احلــاالت الســلبية التــي اإلســاءة عــى اإلســاءة ،قــال اإلمــام

لــدى أصحــاب املناصــب هــي حبهــم امــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :وال
االطــراء عليهــم حتــى ولــو مل يكــن يكــون املحســن واملــيء عنــدك بمنزلــة

لدهيــم مــا يســتحق اإلطــراء ،واإلمــام ســواء ،فــإن يف ذلــك تزهيــدا ألهــل
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االحســان يف االحســان ،وتدريبــا مــن ســاء ظنــك بــه ملــن ســاء بــاؤك

ألهــل اإلســاءة عــى اإلســاءة ،وألــزم عنــده»(.)59
كال منهــم مــا ألــزم نفســه»(.)58

(ت) إن حســن الظــن املتبــادل بــن

اخلامتة

أخــر ًا نريــد احلديــث عــا أمجلــه

الرئيــس ومرؤوســيه افضــل مــن اإلطراء اإلمــام يف صــدد بيــان الــوزارات

الزائــف الــذي ال مطابــق خارجــي لــه ،الســيادية يف املطلــب األول ،حيــث
والســبب احلقيقــي حلســن ظــن رئيــس أن اإلمــام صــار بصــدد بيــان كيفيــة

متاعــب احليــاة عنهــم ،وعــدم طلــب التــي جــاء يف العهــد الذهبــي لإلمــام
يشء منهــم ال يطيقونــه ،وحســن الظــن (عليــه الســام) احلديــث عنهــم ،ومــن
هبــم جينبــك املتاعــب الكثــرة والطريــق الطبيعــي أن حديثــه (عليــه الســام)

الشــاق إىل قلوهبــم ،قــال امــر املؤمنــن عــن هــذه الفئــات ال يعنــي إرادتــه

(عليــه الســام)« :واعلــم أنــه ليــس تقســيم املجتمــع إىل طبقــات؛ ألن
يشء بأدعــى إىل حســن ظــن راع برعيتــه اإلســام ال يؤمــن بتقســيم املجتمــع إىل
مــن إحســانه إليهــم ،وختفيفــه املؤونــات طبقــات فقــرة وغنيــة بــل مــاك التاميــز

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بمرؤوســيه ،هــو إحســانه إليهــم وختفيفه التعاطــي مــع كل فئــة من فئــات املجتمع

عليهــم ،وتــرك اســتكراهه إياهــم عــى ما يف نظــره هــو التقــوى ،قــال تعــاىل﴿:
(175 )60
ُــم ِعنــدَ اهلل َأ ْت َقاكُــم﴾ ،
ليــس قبلهــم فليكــن منــك يف ذلــك أمــر إِ َّن َأك َْر َمك ْ
جيتمــع لــك بــه حســن الظــن برعيتــك ،وإنــا هــذا التقســيم يعــن احلاكــم عــى
فــإن حســن الظــن يقطــع عنــك نصبــا التعامــل مــع فئــات املجتمــع املختلفــة

طويــا ،وإن أحــق مــن حســن ظنــك عنــد اختــاذ القــرارات ،وهــي بالشــكل

بــه ملــن حســن بــاؤك عنــده .وإن أحــق اآليت:

نق�ض مقولة (ف�صل الدين عن ال�سيا�سة) عهد الإمام علي( )jملالك الأ�شرت (� )0أَمنوذج ًا.................

ّ
«فــول
( )1الفئــة االوىل هــي ،فئــة اجلنــود قــال اإلمــام (عليــه الســام):

وقــد ســاهم اإلمــام (عليــه الســام) :مــن جنــودك أنصحهــم يف نفســك هلل

(جنــود اهلل)( ،)61وهــم احلصــن للرعيــة ولرســوله وإلمامــك ،وأنقاهــم جيبــا،
وهبــم يتزيــن الــوالة وهبــم يعــز الديــن وأفضلهــم حلــا ممــن يبطــئ عــن
ويأمــن النــاس «فاجلنــود بــإذن اهلل الغضــب  ،ويســريح إىل العــذر ،ويرأف

حصــون الرعيــة ،وزيــن الــوالة ،بالضعفــاء وينبــو عــى األقويــاء .وممــن
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وعــز الديــن ،وســبل األمــن ،وليــس ال يثــره العنــف وال يقعــد بــه الضعــف.

تقــوم الرعيــة إال هبــم»( ،)62وثمــة ثــم ألصــق بــذوي األحســاب وأهــل
رشائــط لتوليــة القيــادات العســكرية البيوتــات الصاحلــة والســوابق احلســنة.

يف وزارة الدفــاع والداخليــة ،وهــي ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة والســخاء

كــون الشــخص ناصحــ ًا ،ونقيــ ًا مــن والســاحة ،فإهنــم مجــاع مــن الكــرم،
الذنــوب واملعــايص ،وذا حلــ ٍم وصــر وشــعب مــن العــرف .ثــم تفقــد مــن
عــى النوائــب ممــن ال يغضــب برسعــة أمورهــم مــا يتفقــده الوالــدان»(.)64
ويتقبــل العــذر عنــد االعتــذار ،يراعــي

( )2الفئــة الثانيــة يف املجتمــع هــم:

ضعــف الضعفــاء وال يأبــه بقــوة (أهــل اجلزيــة واخلــراج مــن أهــل الذمــة
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األقويــاء ،وممــن يكــون لديــه أصــل ومســلمة النــاس) ،هــذه الفئــة التــي
وجــذر وتاريــخ يف الســوابق احلســنة تقــوم عــى هتيئــة املــال داخــل الدولــة

مــن الشــجاعة والســخاء والســاحة والتــي متثــل آنــذاك وزارة املاليــة وهــي
وأهــل النجــدة ،مــع رضورة تفقدهــم املصــدر األول لألمــوال ،جتــب العنايــة

مــن قبــل احلاكــم كــا يتفقــد الوالــدان هبــم والرتكيــز عــى قضــاء حوائجهــم

أبناءهــم ويقضــون حوائجهــم( ،)63واالهتــام بأمانتهــم ،ألهنــم عنــر

.....................................................................م.د .هيثم عبد الزهرة جعفر احللفي

احليــاة الرئيــي الــذي ال غنــى جلميــع مــن املنافــع ،ويؤمتنــون عليــه مــن

مؤسســات الدولــة عنــه ،قــال (عليــه خــواص األمــور وعوامهــا»(.)67
الســام)« :ثــم ال قــوام للجنــود إال بــا

( )4الفئــة الرابعــة وهــم( :التجــار

خيــرج اهلل هلــم من اخلــراج الــذي يقوون وأهــل الصناعــات)( ،)68وال انتظــام
بــه يف جهــاد عدوهــم ،ويعتمــدون عليــه وال قيــام للفئــات الســابقة إال هبــم؛

فيــا يصلحهــم ،ويكــون مــن وراء ألن عمــل التجــار وذوي الصناعــات
حاجتهــم»(.)65

هــم احلامــي واملدافــع عــن اجلبهــة

العامــة واخلاصــة وقضــاة العــدل)( ،)66اإلشــاعات املــرة بالدولــة وتأمينهــا
ومــن أمهيتهــم أنــه ال قيــام للصنفــن ومحايتهــا مــن اهــم وظائــف الدولــة،

الســابقني -وهــم جنــود اهلل والقائمــن قــال اإلمــام امــر املؤمنــن (عليــه

عــى اخلــراج -إال هبــذه الفئــة الثالثــة؛ الســام)« :وال قــوام هلــم مجيعــا -ك ً
ال
وذلــك ألن احــكام هــذا الصنــف هــي مــن الطبقــات الســابقة ،كطبقــة اجلنــود،

توجــب االســتقرار يف البلــد فهــم مــن وطبقــة أهــل اجلزيــة واخلــراج وطبقــة
حيــق احلــق يف املنازعــات وهــم املؤمتنون القضــاة والعــدول -إال بالتجــار وذوي
ـض املنازعــات ،قــال الصناعــات فيــا جيتمعــون عليــه مــن
عــى احلقــوق يف فـ ّ
امــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :ثــم ال مرافقهــم ،ويقيمونــه مــن أســواقهم،

قــوام هلذيــن الصنفــن -ومهــا صنفــا :ويكفوهنــم مــن الرتفــق بأيدهيــم مــا ال
اهــل اخلــراج واجلنــود إال بالصنــف يبلغــه رفــق غريهــم»(.)69
الثالــث مــن القضــاة والعــال والكتــاب

( )5الفئــة اخلامســة ،وهــم( :ذوي

ملــا حيكمــون مــن املعاقــد ،وجيمعــون احلاجــة واملســكنة)( )70هــذه الفئــة إن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )3الفئــة الثالثــة يف املجتمع(:كتّاب الداخليــة وتأمينهــا وحتصينهــا مــن
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نق�ض مقولة (ف�صل الدين عن ال�سيا�سة) عهد الإمام علي( )jملالك الأ�شرت (� )0أَمنوذج ًا.................

( )1إن اإلمــام (عليــه الســام) يبـ ّـن
كانــوا فقــراء فلهــم احلقــوق الرشعيــة
ســواء كانــوا مــن الســادة أو مــن غريهــم األطــر العامــة التــي مــن شــأهنا إذا مــا
وكال قــد ســمى اهلل لــه ســهمه ووضــع روعيــت أن تــؤدي إىل اســتقرار احلكــم

عــى حــده فريضتــه يف كتابــه أو ســنة اإلســامي وإدارة الدولــة وسياســة
نبيــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) عهــدا منــه البــاد والعبــاد وقــد اعطــى اإلمــام

عندنــا حمفوظــا ،فــإن كانــت احلقــوق (عليــه الســام) ملالــك األشــر وعلمــه
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الرشعيــة كافيــة لذلــك فبهــا ،وإال هــذا العهــد هبــذا الغــرض لكــي يتقــن
فيلجــأ إىل بيــت املــال إلعطائهــم منــه هــذه الصناعــة ،وهــو مــا يدحــض

بقــدر اإلمــكان ،ومــن هنــا قــال اإلمــام اراجيــف املرجفــن مــن مقولــة فصــل

(عليــه الســام)« :ثــم الطبقــة الســفىل الديــن عــن السياســة ،بــل السياســة مــن

مــن أهــل احلاجــة واملســكنة الذيــن صميــم الديــن وأن الرســول األعظــم

حيــق رفدهــم ومعونتهــم ،ويف اهلل لــكل (صــى اهلل عليــه وآلــه) إنــا مــارس

ســعة ،ولــكل عــى الــوايل حــق بقــدر احلكــم والسياســة وهكــذا اخللفــاء
مــا يصلحــه ،وليــس خيــرج الــوايل مــن بعهــده وهكــذا املعصومــون (عليهــم
نــص غــر واحــد مــن
حقيقــة مــا ألزمــه اهلل مــن ذلــك إال الســام) ،وقــد ّ
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باالهتــام واالســتعانة بــاهلل ،وتوطــن العلــاء بــل اكثــر العلــاء عــى وجــوب
نفســه عــى لــزوم احلــق ،والصــر عليــه ذلــك منهــم الشــيخ جعفــر كاشــف
فيــا خــف عليــه أو ثقــل»(.)71
نتائج البحث
النتيجة

التي نَخ ُلص إليها من هذا العهد:

الغطــاء( )72واملــرزا النائيني( )73والســيد
اخلميني()74والســيد

وآخــرون يطــول بنــا

اخلوئــي

()75

املقــام لــو

عددناهــم ،وهــو القــدر املتيقــن مــن

.....................................................................م.د .هيثم عبد الزهرة جعفر احللفي

األمــور احلســبية الثابتــة للفقيــه بحســب املحليــة أو يف طوهلــا ،بمعنــى آخــر هــل

املشــهور(.)76

يســتغنى عــن القوانــن املحليــة مــع

( )2إن ثمــة حــرة كبــرة تعتــر وجــود العهــد ،أم ال ،يســتفاد منهــا مــع

القلــب عــى مــدى عظمــة اإلمــام وجــوده؟ واجلــواب :إن هــذا العهــد ال
(عليــه الســام) الــذي كتــب نص ـ ًا قبــل يريــد أن يلغــي دور القوانــن األخــرى،
حــدود ()1400عــام وهــذا ال زال غايــة األمــر أنــه ال بــأس باالطــاع عــى

طري ـ ًا ومفيــد ًا يف غايــة الفائــدة إىل يــوم مفــاده إىل جانبهــا بــل مــن الــروري
املتحــدة كأحــد النصــوص احلقوقيــة الدولــة ،كــا انــه مــن الــروري أخــذه

فيهــا ،واحلــال أنــك جتــد الــرق وعــى بنظــر االعتبــار حــن تدويــن تلــك
التحديــد البــاد التــي صــدر منهــا القوانــن.

هــذا العهــد وهــي احــوج مــا تكــون إىل

( )4اإلمام(عليــه الســام) ليــس

تطبيقــه واعتــاده وعــى أساســه تبنــى يف مقــام تعزيــز الطبقيــة يف املجتمــع

العالقــات بــن الرئيــس ومرؤوســيه ،بمعنــى تقســيم املجتمــع إىل جمتمــع
ٍ
مســتفاد منــه ومــن هنــا طبقــي ولــكل طبقــة مميــزات ختتلــف
نجــده غــر
فيــوىص بالرجــوع إىل تطبيقــه يف الكثــر عــن الطبقــة األخــرى كطبقــة الفقــراء

مــن فقراتــه املهمــة.

وطبقــة األغنيــاء وطبقــة األرشاف

( )3مــا هــي النســبة بــن توصيــات واســتحواذ طبقــة األغنيــاء عــى كل

عهــد امــر املؤمنــن (عليــه الســام) يشء واعتبارهــم طبقــة الفقــراء بمثابــة
وبــن القوانــن املحليــة يف زماننــا العبيــد لدهيــم إىل غــر ذلــك ،بــل هــو

املعــارص ،هــل هــي يف عــرض القوانــن (عليــه الســام) حــارب الطبقيــة ،وهــذا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

النــاس هــذا حتــى انــه اعتمدتــه األمــم ذلــك وخصوصــ ًا بالنســبة إىل رئيــس
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لســان حــال رســالة اإلســام اإلنســانية العبــارة تنطــوي عــى كل مــا مــن شــأنه

العامليــة يف مجيــع بياناهتــا ،بــل هــو يف إعانــة اإلنســان فقط لكونــه انســان ًا ،وبنو
صــدد بيــان كيفيــة التعامــل مــع كل فئــة البــر متشــاهبون يف خلقتهــم بــا أي

مــن فئــات املجتمــع ،وبيــان مــدى امهيــة مدخليــة ألي يشء آخــر مــن املناصــب

كل فئــة وتأثريهــا يف املجتمــع اإلنســاين أو الطبقيــة القائمــة عــى اســاس املــال
اإلســامي ،ومــن الطبيعــي أن هــذا او الديــن او اللــون أو اجلنــس أو
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البحــث ليــس هــو املحــل املناســب العــرق أو احلزبيــة وغــر ذلــك ،وهــذه
لبســط الــكالم يف ذلــك؛ ألنــه ببيــان النظريــة الراقيــة التــي وضعهــا اإلمــام

ذلــك خيــرج البحــث عــن االختصــار (عليــه الســام) وأســس هلــا بشــكل
املبتنــي عليــه.

عمــي يف ســرته العطــرة ،تدحــض كل

صــور تعامــل املســلمني
( )5إن اإلمــام (عليــه الســام) يعطي فهــ ٍم خاطــئ ُي ّ

امهيــة كبــرة جــد ًا لإلنســان وكرامتــه اإلنســاين مــع مــن يتفــق معهــم بالعقيــدة
وجيعــل كرامتــه فــوق كل االعتبــارات فقــط دون ســواهم ،وهــذا نــص كالم

فــا جيــوز إذاللــه وحتقــره أبــد ًا وهــذا إمــام اإلنســانية (عليــه الســام) يفنــد

واضــح يف قولــه (عليــه الســام) (إن هــذا التصــور اخلاطــئ.
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النــاس صنفــان امــا اخ لــك يف الديــن

أقــول قــويل هــذا واســتغفر اهلل

وإمــا نظــر لــك يف اخللــق) ،وهــذه واحلمــد هلل رب العاملــن.

.....................................................................م.د .هيثم عبد الزهرة جعفر احللفي

اهلوامش

( )1انظــر بحــار االنــوار( :حممــد باقــر)
املجلــي (1111هـــ) ،176 /42 ،تــح :حممــد
باقــر البهبــودي وحييــى العابــدي ،ط ،2عــام:
1403هـــ ،نــر :دار إحيــاء الــراث العــريب-
بــروت -لبنــان.
( )2أنظــر الفصــول املهمــة يف معرفــة األئمــة:
مطبعــة :رسور ،نــر :دار احلديــث ،عــام:
1422هـــ .انظــر :الكنــى واأللقــاب ،القمــي،
عبــاس (1359هـــ) ،28 /2 ،نــر :مكتبــة
الصــدر -طهــران.
( )3مقــال عــن مالــك األشــر مــن موقــع ويكــي
شــيعة

دار اهلــدى للطباعــة والنــر.
( )5أنظــر تاريــخ الطــري :حممــد بــن
جريــر ( ،570/3 ،)310تــح :نخبــة مــن
العلــاء األجــاء ،نــر :مؤسســة األعلمــي
للمطبوعــات -بــروت -لبنــان.
( )6انظــر :تاريــخ اإلســام :الذهبــي (748هـ)،
 ،594 /3تــح :عمــر عبــد الســام تدمــري،
ط ،1طبــع ونــر :دار الكتــاب العــريب،
عام1407:هـــ.
( )7انظــر مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر،
املســعودي ،عــي بــن احلســن537 /2 -1 ،هـــ،
ط ،1حتقيــق وطبــع ونــر :دار إحيــاء الــراث
العــريب ،بــروت -لبنــان.

htt://ar.wikishia.net/vew/.

( )8انظــر :مقــال عــن مالــك األشــر مــن موقــع

( )4وســائل الشــيعة :العامــي ،احلــر/30 ،

ويكــي شــيعة

 ،466ط ،2مطبعــة :مهــر ،تــح :حممــد رضــا

htt://ar.wikishia.net/vew/.

اجلــايل ،ونــر :مؤسســة آل البيــت إلحيــاء
الــراث -قــم املرشفــة ،عــام1414 :هـــ .ق.
موســوعة اإلمــام امــر املؤمنــن عــي (عليــه
الســام) ،القــريش ،باقــر رشيــف9 ،ـ،58 /10

( )9هنــج البالغــة ،امــر املؤمنــن ،عــي بــن ايب
طالــب ،مجــع :الســيد املرتــى ،137 ،مجــع:
الســيد الرشيــف الــريض ،طبــع ونــر :مؤسســة
النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

املالكــي ،ابــن الصبــاغ (855هـــ)،448 /1 ،

ط ،1مطبعــة :رشيعــت ،عــام1422 :هـــ ،نــر:
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نق�ض مقولة (ف�صل الدين عن ال�سيا�سة) عهد الإمام علي( )jملالك الأ�شرت (� )0أَمنوذج ًا.................
وهــو ذهــاب الــيء قدم ـ ًا بغلبــة وقــوة ،واملــراد
ط،6عــام1422 :هـــ .ق.
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( )10خمتــار الصحــاح :عبــد القــادر ،حممــد،

هبــا هنــا منازعــات النفــس إىل شــهواهتا ومآرهبــا،

 ،240تصحيــح :امحــد شــمس الديــن ،ط،1

انظــر :معجــم مقاييــس اللغــة :ابــن فــارس،

عــام1415 :هـــ ،نــر دار الكتــب العلميــة،

امحــد ،476/1 ،تــح :عبــد الســام حممــد

بــروت لبنــان.

هــارون ،ط ،1طبــع ونــر :مكتبــة اإلعــام

( )11هنــج البالغــة ،امــر املؤمنــن ،عــي بــن ايب

اإلســامي ،عــام1404 :هـــ.

طالــب ،مجــع :الســيد املرتــى.137 ،

( )19هنــج البالغــة ،امــر املؤمنــن ،عــي بــن ايب

( )12بيــان امهيــة العهــد هبــذا النحــو إنــا هــو

طالــب ،مجــع :الســيد املرتــى.137 ،

ملــن ال يعتقــد بعصمــة اإلمــام (عليــه الســام)،

( )20سورة يوسف ،اآلية .53

وإال فاملعتقــدون بعصمتــه (عليــه الســام) ال

( )21هنــج البالغــة ،امــر املؤمنــن ،عــي بــن ايب

حيتاجــون لذلــك بعــد القــول هبــا وقيــام األدلــة

طالــب ،مجــع :الســيد املرتــى.137 ،

يف حملــه عليهــا.

( )22املصدر السابق نفسه.

( )13موقع الويكيبيديا العربية

( )23رضي الكلــب بالصيــد رضاوة أي

https://ar.wikipedia.org/wiki.

تعــود ،وأرضاه صاحبــه أي عــوده ،وأرضاه

( )14انظر ،موقع الويكيبيديا العربية

بــه أي أغــراه ،لســان العــرب ،ابــن منظــور،

.https://ar.wikipedia.org/wiki

 ،482/14نــر :ادب احلــوزة -قــم -ايــران،

( )15هنــج البالغــة ،امــر املؤمنــن ،عــي بــن ايب

عــام1405 :هـــ.

طالــب ،مجــع :الســيد املرتــى.137 ،

( )24هنــج البالغــة ،امــر املؤمنــن ،عــي بــن ايب

( )16سورة حممد اآلية.7 ،

طالــب ،مجــع :الســيد املرتــى.137 ،

( )17يكفها.

( )25هنــج البالغــة ،امــر املؤمنــن ،عــي بــن ايب

(( )18مجــح) اجليــم وامليــم واحلــاء أصــل مطــرد

طالــب ،مجــع :الســيد املرتــى.137 ،
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( )27املصدر السابق نفسه.

( )44املصدر السابق نفسه.

( )28املصدر السابق نفسه.

( )45املصدر السابق نفسه.

( )29يطامن اليشء :خيفض منه.

( )46املصدر السابق نفسه.

( )30ال َغرب :بفتح فسكون ،احلدة.

( )47أنظــر :هنــج البالغــة يف ضــوء علــم اللغــة

( )31هنــج البالغــة ،امــر املؤمنــن ،عــي بــن ايب

اإلجتامعــي ،الطائــي ،نعمــة دهــش فرحــان،

طالــب ،مجــع :الســيد املرتــى.137 ،

 ،129طبــع ونــر :دار املنهجيــة ،ط،1

( )32املساماة :املباراة يف السمو ،أي العلو.

عــام2016:م.

( )33هنــج البالغــة ،امــر املؤمنــن ،عــي بــن ايب

( )48انظــر :السياســة اإلداريــة يف فكــر اإلمــام

طالــب ،مجــع :الســيد املرتــى.137 ،

عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) بــن

( )34املصدر السابق نفسه.

األصالــة واملعــارصة ،محــود ،خضــر كاظــم،10،

( )35املصدر السابق نفسه.

طبــع ونــر :مؤسســة الباقــر -بــروت.

( )36املصدر السابق نفسه.

( )49انظــر :موســوعة اإلمــام عــي بــن ايب

( )37هنــج البالغــة ،امــر املؤمنــن ،عــي بــن ايب

طالــب (عليــه الســام) ،القــريش ،باقــر رشيــف،

طالــب ،مجــع :الســيد املرتــى.137 ،

 ،160 /4ط ،1مطبعــة :رشيعــت ،عــام:

( )38املصدر السابق نفسه.

1422هـــ ،نــر :دار اهلــدى للطباعــة والنــر.

( )39املصدر السابق نفسه.

( )50انظــر :هنــج البالغــة يف ضــوء علــم اللغــة

( )40املصدر السابق نفسه.

االجتامعــي ،الطائــي ،نعمــة دهــش فرحــان،

( )41املصدر السابق نفسه.

 ،129طبــع ونــر :دار املنهجيــة ،ط،1

( )42هنــج البالغــة ،امــر املؤمنــن ،عــي بــن ايب

عــام2016:م.

طالــب ،مجــع :الســيد املرتــى.137 ،

( )51املصدر السابق نفسه.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )26املصدر السابق نفسه.

( )43املصدر السابق نفسه.
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قــد يتســاءل بعضهــم عــن ســبب اختيــار املوضــوع ،والكتابــة فيــه ،نقــول:
ال خيفــى عــى احــد أكذوبــة انتســاب البيــت األمــوي للبيــت القصــوي ،وهــذه
األكذوبــة قــد طغــت عــى احلقيقــة التــي ســعينا إلثباهتــا إهنــم ال يمتــون بـــ أي صلــة
هلــذا النســب الطاهــر ،وإلثبــات ذلــك نحتــاج إىل أدلــة تُقنــع املعانــد وغــره ،وهــذا
هــو مقصدنــا ومبتغانــا ،عل ـ ًا اننــا يف حياتنــا العلميــة مل نكتــب عنهــم ســوى هــذا
البحــث ،وآخــر ســبقه عنوانــه (الشــجرة امللعونــة يف القــرآن الكريــم).
ومــا خيــص خطــوات البحــث فقــد ُقســم عــى مباحــث أربــع ســبقها مدخــل بينــا
فيــه معنــى النســب ،وكيفيــة وروده يف القــرآن الكريــم ،ومــا حــرم منــه ،واهتــام
املســلمني بــه ،وأشــهر مــن كتــب فيــه ،وموقــف النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن
علــم األنســاب ،بعدهــا كان املبحــث األول الــذي خصــص ملعرفــة تفصيــات
عــن عبــد منــاف بــن قــي بــن كالب ،مثــل اســمه وزوجاتــه وأوالده ،بــا فيــه
نســبت عبــد شــمس لــه ،الــذي درســناه يف املبحــث الثــاين ،ذكرنــا فيــه خطبتــن
ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام) وقدمــا مــن األدلــة مــا يكفــي لعــدم ثبــوت نســبه
للبيــت املنــايف ،وبــا إن أميــة يقــال لــه ابــن عبــد شــمس فقــد تقصينــا أخبــاره ،وبينــا
أنــه لصيــق عليــه ،وبينــا بــا فيــه الكفايــة مــن األدلــة عــى صحــة ذلــك ،يف املبحــث
الثالــث ،وكانــت هنايــة البحــث ،هــو احلكــم الرشعــي عــى بنــي عبــد شــمس وبنــي
أميــة ،بـ َ
ـان ذلــك جلي ـ ًا يف موقــف النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) منهــا كل
ذلــك جتــى يف املبحــث الرابــع.
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Some inquire about the reasons of having such a paper, it is just to highlight
that the Umayyad people never ever pertain to the chaste pedigree of the
Hashemite : it is a lie that they emanate from such original root of virtue. it is
the first time I write about them, and my last paper was" the Damned tree" in
the Glorious Quran.
In the study there are four sections with an introduction to the pedigree
definition as found in the Glorious Quran: the first chapter tackles the details
of `Abid Munaff Bin Qasi Bin Kalab, the second does two sermons of Imam
Ali, the commander of the believers (Peace be upon him), the third does the
fabricated pedigree of the Umayyad and the last does the judgment on the
both pedigrees as manifested in the stance of the prophet Mohammed.
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املقدمة
﴿...ر ِّب َأ ْو ِز ْعنِــي َأ ْن َأ ْشـك َُر نِ ْع َمت ََك البحــث ،وآخــر ســبقه عنوانه «الشــجرة
َ
ــي َو َع َ
ــى َوالِــدَ َّي امللعونــة يف القــرآن الكريــم».
ا َّلتِــي َأ ْن َع ْم َ
ــت َع َ َّ
ــل ص ِ
ومــا خيــص خطــوات البحــث فقــد
الــ ًا ت َْر َضــا ُه َو َأ ْد ِخ ْلنِــي
َو َأ ْن َأ ْع َم َ َ
ــاد َك الص ِ
ــك ِف ِعب ِ
حت ِ َ
ــن﴾(ُ )1قســم إىل مباحــث أربــع ســبقها مدخــل
ال َ
بِ َر ْ َ
َّ
َ
العلميــة مل نكتــب عنهــم ســوى هــذا

وصــى اهلل عــى خاتــم األنبيــاء ،وعــى بينــا فيــه معنــى النســب ،وكيفيــة وروده
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خلفائــه الراشــدين ،أوهلــم أمــر يف القــرآن الكريــم ،ومــا حــرم منــه،
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املؤمنــن واحلســن واحلســن ،والتســعة واهتــام املســلمني بــه ،وأشــهر مــن

املعصومــن مــن ذريــة احلســن (عليهــم كت��ب فيــه ،وموقـ�ف النب��ي (صــى اهلل
الســام).

وبعد...

عليـ�ه وآل��ه) مــن علــم األنســاب ،بعدها

كان املبحــث األول الــذي خصــص

قــد يتســاءل بعضهــم عــن ســبب ملعرفــة تفصيــات عــن عبــد منــاف بــن

اختيــار املوضــوع ،والكتابــة فيــه ،قــي بــن كالب ،مثــل اســمه وزوجاتــه

نقــول :ال خيفــى عــى احــد أكذوبــة وأوالده ،بــا فيــه نســبت عبــد شــمس
انتســاب البيــت األمــوي للبيــت لــه ،الــذي درســناه يف املبحــث الثــاين،

القصــوي ،وهــذه األكذوبــة قــد طغــت ذكرنــا فيــه خطبتــن ألمــر املؤمنــن

عــى احلقيقــة التــي ســعينا إلثباهتــا إهنــم (عليــه السلـام) وقدمــا مــن األدلــة
ال يمتــون بـــ أي صلــة هلــذا النســب مــا يكفــي لعــدم ثبــوت نســبه للبيــت

الطاهــر ،وإلثبــات ذلــك نحتــاج إىل املنــايف ،وبــا إن أميــة يقــال لــه ابــن عبــد

أدلــة تُقنــع املعانــد وغــره ،وهــذا هــو شــمس فقــد تقصينــا أخبــاره ،وبينــا أنــه
مقصدنــا ومبتغانــا ،عل ـ ًا اننــا يف حياتنــا لصيــق عليــه ،وبينــا بــا فيــه الكفايــة مــن
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األدلــة عــى صحــة ذلــك ،يف املبحــث رشعــ ًا فــا صهــر رشعــ ًا ،فــا حيــرم

الثالــث ،وكانــت هنايــة البحــث ،هــو الزنــى بنــت أم وال أم بنــت ،ومــا حيــرم
احلكــم الرشعــي عــى بنــو عبــد شــمس مــن احلــال ال حيــرم مــن احلــرام ،الن
وأميــة ،بــان ذلــك جليـ ًا يف موقــف النبي اهلل امتــن بالنســب والصهــر عــى عبــاده

حمم��د (صـلى اهلل علي��ه وآل��ه) منهــا كل ورفــع قدرمهــا ،وعلــق األحــكام يف

ذلــك جتــى يف املبحــث الرابــع.
مدخل عن النسب

الباطــل هبــا وال يســاوهيام(.)5

وقـ�ال أميـر املؤمنــن (عليــه

الس�لام)« :حــرم اهلل مــن النســب ســبع ًا

هــي األم واالبنــة واألخــت وبنــت األخ
وبنــت األخــت والعمــة واخلالــة»

()6

فـــ النســب مــا رجــع إىل والدة قريبــة،
والنســب ســبعة أصنــاف ذكرهــم اهلل

يف آيــة التحريــم( )7قــال الفــراء :النســب

وجــه الــرع ،فــإن كان بـــ معصيــة كان الــذي ال حيــل نكاحــه( )8وقــد قســم

خلقــ ًا مطلقــ ًا ومل يكــن نســب ًا حمققــ ًا ،البــر قســمني ذوي نســب ذكــور ًا
ـت ينســب إليهــم(.)9
﴿ح ِّر َمـ ْ
ولذلــك مل يدخــل حتــت قولــه ُ
وقيــل النســب البنــون ،والنســب
ـم )4(﴾...بنتــه
ـم َو َبنَا ُت ُكـ ْ
ـم ُأ َّم َها ُت ُكـ ْ
َع َل ْي ُكـ ْ

مــن الزنــى ،ألهنــا ليســت ببنــت لــه يف الــذي ليــس بصهــر ،وروى عمــرة
أصــح القولــن لـــ علــاء العامــة وأصــح مــوىل ابــن عبــاس عــن ابــن عبــاس

القولــن يف الديــن ،وإذا مل يكــن نســب (ريض اهلل عنــه) وهــو قــول الضحــاك

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وردت كلمــة النســب ،بـــ قولــه تعاىل
﴿وهــو ا َّل ِ
ــر ًا
ــذي َخ َل َ
ــق ِمــ َن ا َْلــاء َب َ
َ ُ َ
َف َج َع َلــ ُه ن ََســب ًا َو ِص ْهــر ًا َوك َ
َان َر ُّب َ
ــك
ِ
﴿و َج َع ُلــوا َب ْينَــ ُه
َقديــر ًا﴾( )2وقولــه َ
النَّـ ِـة نَســب ًا و َل َقــدْ َع ِلمـ ِ
ـت ِْ
ـن ِْ
النَّ ـ ُة
َو َبـ ْ َ
َ َ
َ
ـر َ
ون﴾( )3وهــو عبــارة عــن
إِ َّنُـ ْ
ـم َُل ْحـ َ ُ
خلــط املــاء بــن الذكــر واألنثــى عــى

احلــل واحلرمــة عليهــا فــا يلحــق
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قــال حــرم مــن النســب ســبع(.)10

ومــا نتــج عــن ذلــك مــن الــزواج

والنســب يف اللغــة هــو نســب غــر املــروع ،لكثــرة أنواعــه وتعــدد

القرابــات ،والنســبة القرابــة ،قيــل هــو أســبابه ،وبالتــايل مــا ينتــج عنــه ،ذريــة

يف اآلبــاء خاصــة ،ويكــون إىل البــاد غــر رشعيــة ،قــد كتــب هلــا أن دخلــت
والصناعــة( )11وهــو املــرآة التــي تظهــر إدارة الدولــة اإلســامية.

نقــاوة دم الفــرد ،وارتباطــه بالقبيلــة،

وقــد نــال علــم النســب اهتــام
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وكان االهتــام بــه مهــ ًا يف حيــاة الكتــاب املســلمني ،فكتبــوا يف
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العــرب قبــل البعثــة ،وبعدهــا أصبــح املفاخــرات ،مثــل كتــاب مفاخــرة

أساســ ًا للتنظيــم املــدين واالجتامعــي ،هاشــم بــن عبــد منــاف وعبــد شــمس،
يف األمصــار العربيــة ،فهــو يوضــح للجاحــظ،

ومفاخــرات

قريــش

العالقةــ بالنبـ�ي (صـلى اهلل عليـ�ه وآلـ�ه) للجاحــظ أيضــ ًا ،وكتــاب املفاخــرات
والعــرب الفاحتــن(.)12

للزبــر بــن بــكار ،وبعضهــم كتــب يف

وعلــم النســب مســتقل لــه آلياتــه ،املثالــب ،مثــل مثالــب العــرب للهيثــم

وعلــاؤه هلــم جمالســهم التــي يتســامرون بــن عــدي ،واملثالــب أليب عبيــد،
فيهــا ،ويتناقلــون أخبــار النــاس وطاملــا ومثالــب العــرب البــن الكلبــي،

ذكــرت كتــب التاريــخ ،فــان مــن ومثالــب ابــن شهراشــوب وممــا جتــدر
النــاس انــه نســابة ،ودراســة األنســاب اإلشــارة إليــه إن الباحــث مل يطلــع عــى

مــن الدراســات املشــوقة التــي يتــوق هــذه املصــادر ،ســوى مثالــب العــرب
فيهــا الباحــث معرفــة كثــر مــن أصــول البــن الكلبــي وإنــا ذكــرت يف آثــار

بعــض الشــخصيات ،ســيام اختــاف غريهــم.
القبائــل قبــل البعثــة يف حلهــا وترحاهلــا،

وهنــاك مــن هنــى عــن ذكــر املثالــب،
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وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن أيب احلديــد عــدي وغريهــم أدعيــاء وشــعوبيني؟
بقولــه (قــال شــيخنا أبــو عثــان يف فهــذا كالم عـ ٍ
ـار عــن الصحــة ،وكذلــك
كتــاب مفاخــرات قريــش ال خــر يف األحاديــث ،فــكل مــن هــب ودب أراد

ذكــر العيــوب إال مــن رضورة وال أن خيــدم قضيتــه وضــع هلــا أحاديثــ ًا
نجــد كتــاب مثالــب قــط ،إال لدعــي وأحاديــث ،والغريــب يصــل األمــر
أو شــعويب ولســت واجــده لصحيــح باملســلمني إىل هــذا احلــد ،نحــن مل نعرف

عنــ النبــي (ص�لى اهلل عليــه وآلــه) أنــه الفاس��دة ،يف وال��دي النبــي (صــى

قــال «اعــف عــن ذي قــر» وقــال «ال اهلل عليــه وآلــه) إذ بلــغ فيهــم أفحــش
تــؤذوا األحيــاء بســب األمــوات» وقيــل األقــوال ،وابســط مــا قيــل فيهــم أهنــم
يف املثــل (يكفيــك مــن الــر ســاعة) عبــدت أوثــان ،بــل االفــراء عــى النبــي

وقالــوا أســمعك مــن أبلغــك وقالــوا (صــى اهلل علي��ه وآلــه) نفســه يف قضيــة

مــن طلــب عيبـ ًا وجــده( ،)13وقــد بحثنــا عبــس وتــوىل ،وقضيــة ووجــدك ضــاالً

عــن هــذه األحاديــث ومل نجهــا يف كتــب إىل مــا شــاء اهلل مــن األقاويــل ،لكــن
احلديــث املعتــرة ،وعــى العمــوم هــي مــع األســف عندمــا تصــل القضيــة

موضوعــة تعــود حلقبــة ابــن عســاكر وما إىل املســاس بفــان شــخصية؟ يبــدأ
تــاه مــن أبــواق البيــت األمــوي.

التنظــر والــكالم بالقيــم واألخــاق

الــذي نريــد قولــه هنــا ،هــل إن الزبري ومــا شــاكل ذلــك ،وهــو الــذي يعــر

بــن بــكار وابــن الكلبــي واهليثــم بــن عنــه الكيــل بمكيالــن ،والتحــدث

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

النســب وال لقليــل احلســد وربــا كانــت إىل اليــوم حيـ ًا اشــتكى مــن ميــت ،فــإذا
حكايــة الفحــش أفحــش مــن الفحــش كان األمــر كذلــكِ ،ل َ ال يكف املســلمني
ونقــل الكــذب أقبــح مــن الكــذب روي عــن أقاويلهــم الباطلــة واعتقاداهتــم
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بعضــ ًا ،ومــدى قرابــة هــؤالء مــن

بلســانني.

وليــس للمســلمني ّكتــاب يف اخلالــق ،فجعــل اهلل ســبحانه وتعــاىل

املفاخــرات

باألنســاب

حســب ،هــذا نبــي وذاك ويص ،ومــا شــاكل

وإنــا هلــم حــكام يعرفــون باألنســاب ذلــك ،ودراســة النســب ليــس الغــرض

يتحاكمــون إليهــم يف املفاخــرات ،منهــم منهــا إثبــات أفضليــة زيــد عــى عمــر،
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مســاوئ املتنافريــن ،فأهيــا كان أكثــر ذلــك وجعــل الكرامــة للمتقــن،
مســاوئ أخــره فيقــول الرجــان وددنــا وهــذا مــا جــاء يف قولــه تعــاىل ﴿ َيــا َأ ُّ َيــا
َّــاس إِنَّــا َخ َل ْقنَاكُــم ِّمــن َذك ٍ
َــر َو ُأن َثــى
أنــا مل نلتــه ،اظهــر مــن مســاوئنا مــا كان الن ُ
ـم ُشـ ُعوب ًا َو َق َب ِائـ َـل لِ َت َع َار ُفــوا إِ َّن
خافيــ ًا عــن النــاس ،وعــى اثــر ذلــك َو َج َع ْلنَا ُكـ ْ
نــال عــداوة قريــش وكرههــم ،ألنــه َأكْرم ُكـ ِ
ِ
ـم
ـم إِ َّن اللََّ َعليـ ٌ
ـم عنــدَ اللَِّ َأ ْت َقا ُكـ ْ
َ َ ْ
ـر﴾( )15وقولــه تعــاىل ﴿ َفــإِ َذا ن ُِفـ َ
ـخ ِف
يكثــر مــن ذكــر مثالبهــم ،ومــن نتيجــة َخبِـ ٌ
الصـ ِ
ـم َي ْو َم ِئـ ٍـذ َو َل
صدقــه وأمانتــه يف نقــل األنســاب،
نسـ َ
ُّ
ـاب َب ْين َُهـ ْ
ـور َفـ َـا َأ َ
وقولــه الفاجــر يف فجــوره رمــاه ذوي َيت ََســاء ُلون﴾(.)16
االحســاب واألنســاب الســيئة باحلمــق،

فــكان املعيــار واملفاضلــة بــن العبــاد

وكان ناســب ًا عاملــ ًا باألمهــات بــن هــو تقــوى اهلل (ســبحانه وتعــاىل)،
األلســن ســديد اجلــواب واعلــم قريــش لذلــك يقــال عــن أئمــة أهــل البيــت

بأيامهــا ومآثرهــا ومثالبها وأنســاهبا(( .)14عليهــم الســام) أهنــم «آل بيــت
ويف ذكــر األنســاب إرادة ربانيــة النبــي» لقرهبــم منــه ،ويف ســلامن

إهليــة ،ذكــرت ليــس ألجــل املفاخــرة ،الف�اـريس (ريض اهلل عنــه) قــال النبــي

وإنــا لتبيــان حــدود العبــاد بعضهــم (صـلى اهلل عليـ�ه وآلـ�ه) «ســلامن منــا

�...........................................................................أ .د علي �صالح ر�سن املحمداوي

أهــل البيــت»( )17ومل يقــل ذلــك أليب

وكان موق��ف النبــي (صــى اهلل عليــه

هلــب عمــه ،ملــاذا؟ ألن الفاصــل تقــوى وآل��ه) مــن علــم النســب واضحــ ًا،

اهلل ومل يكــن احلســب أو النســب ،ألنــه أمــر مــروع ورد يف قولــه تعــاىل
ــك ِف الس ِ
﴿و َت َق ُّل َب َ
ــاج ِدي َن﴾( )20واقــره
ـت َيــدَ ا َأ ِب
لذلــك قــال عنــه تعــاىل ﴿ َت َّبـ ْ
َ
َّ
َل َ ٍ
النبــي (صــى اهلل علي��ه وآلــه) يف أكثــر
َــب﴾(.)18
ــب َوت َّ
وقــد أشــار ابــن قتيبــة إىل أمهيــة علــم مــن موقــف أعلــن فيــه رصاحــة طهــارة

النســب ،يف معــرض ذكــره أســباب نس��بة ،منــ ل��دن آدم (عليـ�ه السـلام)

رأيــت كثــر ًا مــن األرشاف مــن جيهــل ويف ذلــك أحاديــث كثــرة ،ال نذكرهــا

نســبه ،ومــن ذوي األحســاب مــن مل خشــية اإلطالــة ،وخطــب النــاس فقــال
يعــرف ســلفه ،ومــن قريــش مــن ال «أنــا حممــد بــن عبــد اهلل ...ومــا افــرق
يعلــم مــن أيــن متســه القربــى من رســول النــاس فرقتــن إال جعلنــي اهلل يف اخلــر

اهلل (صلـى اهلل علي��ه وآلــه) وأهلــه ،منهــا حتــى خرجــت مــن نــكاح ومل
أو الرتحــم باألعــام مــن صحابتــه ،أخــرج مــن ســفاح مــن لــدن آدم حتــى
ورأيــت مــن أبنــاء ملــوك العجــم مــن ال انتهيــت إىل أيب وأمــي فأنــا خريكــم نســب ًا

يعــرف حــال أبيــه وزمانــه ،ورأيــت مــن وخريكــم أبــ ًا»(.)21
ينتمــي إىل الفصيلــة وهــو ال يــدري مــن

وروي ع��ن النبــي (صــى اهلل عليــه

أي القبائــل هــو ،ورأيــت مــن رغــب وآل��ه) قولــه «خرجــت مــن نــكاح ومل
بنفســه عــن نســب دق فانتمــى إىل أخــرج مــن ســفاح مــن لــدن آدم مل
رجــل مل يعقــب )19(»...ولــكل مــا تقــدم يصبنــي مــن ســفاح أهــل اجلاهليــة يشء
تتضــح أمهيــة النســب.

مل أخــرج إال مــن طهــره» وروى ابــن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

تأليفــه كتابــه املعــارف فقــال «فــاين حتــى خــرج مــن ظهــر أبيــه وبطــن أمــه،
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الكلبــي عــن أبيــه قولــه «كتبــت للنبــي ال مــن ســفاح.

(صلـى اهلل علي��ه وآلهــ) مخســائة أم فــا

وروى اإلم��ام الباق��ر (عليه السـلام)

وجــدت فيهــن ســفاح ًا وال شــيئ ًا ممــا ع�نـ رس��ول اهلل (صـلى اهلل عليـ�ه وآلـ�ه)

كان مــن أمــر اجلاهليــة»(.)22

قولــه« :حســب املــرء دينــه ومروءتــه

وخــر دليــل عــى ذلــك ،قــول أمــر وعقلــه ورشفــه ومجالــه ،وكرمــه

املؤمنــن (علي��ه السلـام) يف نســب تقــواه»(.)25
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النبـ�ي (صـلى اهلل عليـ�ه وآلـ�ه) «وأشــهد
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وروي عــن محــزة بــن أبــى ســعيد
ّ

أن حممــد ًا عبــده ورســوله وســيد عبــاده اخلــدري عــن أبيــه قــال ســمعت
كلــا نســخ اهلل اخللــق فرقتــن جعلــه يف النبـ�ي (ص�لى اهلل عليـ�ه وآلـ�ه) يقــول
خريمهــا ،مل يســهم فيــه عاهــر وال رضب عــى املنــر «مــا بــال رجــال يقولــون
فيــه فاجــر»(.)23

إن رحــم رس��ول اهلل (صــى اهلل عليــه

وقــد رشح ابــن أيب احلديــد ذلــك وآلهــ) ال تنفــع قومــه بــى واهلل إن رمحــي

فقــال :مل يســهم ،مل يــرب فيــه عاهــر موصولــة يف الدنيــا واآلخــرة واين

بســهم ،أي بنصيــب ومجعــه ســهامن ،أهيــا النــاس فــرط لكــم عــى احلــوض
والعاهــر ذو العهــر بالتحريــك وهــو إذا جئتــم قــال رجــل يــا رســول اهلل

الفجــور والزنــا ،واملــراة عاهــرة أنــا فــان بــن فــان وقــال أخــوه أنــا
ومعاهــرة وعيهــرة وتعيهــر الرجــل إذا فــان بــن فــان قــال هلــم أمــا النســب

زنــى والفاجــر كالعاهــر هاهنــا واصــل فقــد عرفتــه ولكنكــم أحدثتــم بعــدى

الفجــور امليــل ( )24املــراد مــن ذلــك إن وارتددتــم القهقــرى»

()26

وهبــذا مل

اإلماــم أش��ار إىل طه��ارة النبــي (صــى يوبخهــا عــى ذكــر نســبهام ،ومل يلمهــا،

اهلل عليــه وآل��ه) وانــه خــرج مــن نــكاح بــل العكــس ســكوته عــن ذلــك داللــة
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عــى مرشوعيــة العمــل.

املبحث األول :نسب عبد مناف

خزاعــة( )28قــد يفهــم بعضهــم خطئــ ًا

فيقــول :تســمية عبــد منــاف ،وثنيــة

قــد يتســاءل بعضهــم إن دراســة مــن مســميات العــرب قبــل البعثــة

الباحــث خمتصــة بدراســة نســب بنــي بدليــل انــه اســم صنــم ،ذكــره ابــن
عبــد شــمس وبنــي أميــة فــا عالقــة عبــد الكلبــي مشــر ًا انــه ال يــدري ِم ـ ْن أيــن
منــاف باملوضــوع؟ للــرد عــى ذلــك كان ،و ًمــ ْن الــذي نصبــه؟ وبــه ســمت
نقــول :انــه أســاس النســب هــذا ،ألن قريــش عبــد منــاف( )29وهلــذا ال جيــوز
بــن عبــد منــاف ،وهــذه أكذوبــة روج عليــه وآلــه) مــرك ًا ،ولــو يف التســمية،

هلــا معاويــة وفندهــا أمــر املؤمنــن الن هــذا يتعــارض مــع قولــه (تعــاىل) ﴿
ـك ِف السـ ِ
(عليــه الســام) يف كتابــه الــذي بعثــه َو َت َق ُّل َبـ َ
ـاج ِدي َن﴾( )30أي تنقلــه
َّ
جوابـ ًا عــى كتــاب معاويــة فـــقال «وأمــا (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن ســاجد إىل

قولــك إنــا بنــو عبــد منــاف فكذلــك آخــر ،وقــد ترجــم ذلــك بشــكل عمــي

نحــن )27(»...وهــذا يتطلــب معرفــة يف أحاديثــه (صــى اهلل عليــه وآلــه)
أبنــاء عبــد منــاف وهــل إن عبــد شــمس عندمــا أكــد عــى طهــارة نســبه مــن كل

منهــم أم إنــه لصيــق؟ لبيــان ذلــك دنــس ،وال يقــول قائــل إن أيب طالــب،
يســتحب أعطــاء أملاحــات عــن ســرة اســمه عبــد منــاف ،قلنــا هــذه هتمــة،

عبــد منــاف ،ومنهــا دراســة نســبه.

والصحيــح اســمه كنيتــه ،فرديناهــا

هــو عبــد منــاف قــي بــن كالب بــن بقــوة اهلل تعــاىل(.)31

مــرة ،أمــه حبــى بنــت حليــل بــن حبشــية

وهبذا نحن أمام خياران أما قبول

بــن ســلول بــن كعــب بــن عمــرو مــن التسمية ،أو رفضها ،وإذا فعلنا األخرية

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

املفــرون قالــوا :أميــة بــن عبــد شــمس أن يكــون أحــد أجــداد النبــي (صــى اهلل
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يتطلب منا دليل ،ومل يكن باستطاعتنا

عدلــوا عــن القيــاس إلزالــة اللبــس

هكذا ،وعليه ال بد من تربير عقالين

حــل مــريض ،يكــون يف عبــد منــاف

الرفض الن املذكور يف كتب النسب

ومنطقي مقبولني ،ونحمل تسمية عبد
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مناف عىل انه عبد العىل ،اعتامد ًا عىل
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()34

وهبــذا تكمــن علــة التســمية هنــا ،وهــو
مســلم ،أي انــه عبــد عــايل ،أي عبــدً هلل

ألنــه العــايل وال يوجــد غــره.

كان نــواة قريــش ،وقلبهــا لذلــك عرب

قول الشاعر:
احلامم آلل ِ
هدَّ ِ
()35
عنــه بـــ املــح ،وهــو صفــرة البيضــة
عبد َمناف
ناف ُعاله َأي م ِ
جب ً
ناف( .)32فقيــل :كانــت قريــش بيضــة فتفلقــت
ال َأ َ
َّ َ
يقــال نــاف الــيء نوفــ ًا ،ارتفــع فاملــخ خالصــة لـــ عبــد منــاف( )36وهــو

وأرشف ،مثــل طــود منيــف أي عــال املعتمــد لــدى أبيــه قــي فأعطــاه قيــادة

مــرف ،أو طــال وارتفــع ،وأنــاف اجليــش(.)37

وصف انه بدر البطحاء ،فـ قيل:
الــيء عــى غــره :ارتفــع وأرشف،
ِ
ٍ
مناف
بدر
البطحاء عبدُ
ثم ُ
ويقــال لــكل مــرف عــى غــره ،إنــه َّ
()38
هاشم شيب ُة الفتى املعطا ُء
منيــف( )33والنــوف :الســنام ،والنيــف:
ٌ
الزيــادة ،وكل مــا زاد عــى العقــد فهــو
نيــف حتــى يبلــغ العقــد الثــاين ،أي زاد،
وقــر نيــاف ،وناقــة نيــاف ،ومجــل

نيــاف ،أي طويــل يف ارتفــاع ،وأنافــت

كام وصف بـ املجد ،فـ قيل عنه:
ِ
كأنن ِمن ِ
املاجد
بنات
َّ َّ
عبد ٍ
ِ
ِ ()39
مناف والد األماجد
ويف موضــع آخــر وصــفِ ،
األرب،

الدراهــم عــى املائــة ،أي زادت ،وعبــد اي بـــ الدهــاء ،وهــو رجحــان العقــل

منــاف :أبــو هاشــم ،والنســبة إليــه والبصــرة يف األمــور( )40حتــى قيــل
منــاىف ،وكان القيــاس عبــدي ،إال أهنــم عنــه:
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ِ
البطحاء عبد امل ّطلب
ُهم ساد ُة
وهاشم عبد ٍ
مناف ِ
األرب( )41املازنيــة ،مــازن بــن منصــور بــن
ٌ
وكان هــو القائــم مقــام قــي بعــد عكرمــة ،قــال ابــن هشــام :فبهــذا
والثانيــة :واقــدة بنــت عمــرو

وفاتــه وأمــر قريــش إليــه واختــط النســب خالفهــم عتبــة بــن غــزوان بــن
بمكــة رباعــ ًا بعــد الــذي كان قــي جابــر( )48قيــل واقــدة بنــت أيب عــدي

قطــع لقومــه( )42ومــا خيــص زوجاتــه :وهــو عامــر بــن عبــد هنــم بــن زيــد بــن
مــن العالمــات الظاهــرة يف املجتمــع مــازن بــن صعصعــة( )49الســلمية

()50

تعــدد الزوجــات ،إذ مل يكتفــي العــريب هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن
بـــواحدة ،وإنــا يعــدد ،وهــذا التعــداد خفصــة بــن قيــس بــن عيــان(.)51

لــه أســباب ليــس حمــل الوقــوف عندهــا،

والثالثــة ثقفيــة( )52أم أبــى عمــرو

فــكان عبــد منــاف احــد الذيــن عــددوا ،وريطــة( )53مل نعــرف شــيئ ًا عنهــا ســوى
فتــزوج ثــاث زوجــات :األوىل :عاتكة ذلــك ،املفــروض هلــا اســم أســوة

بنــت مــرة بــن هــال بــن فالــج بــن برضاهتــا.

ذكــوان بــن ثعلبــة بــن هبثــة بــن ســلم بــن

وترتــب عــى هــذا الــزواج إنجــاب

منصــور بــن عكرمــة( )43بــن خصفــة بــن أوالد وبنــات ،أختلــف يف تعدادهــم،

قيــس بــن عيــان بــن مــر ،وتســمى ويف ذلــك روايــات ،أوالً :روايــة ابــن

عاتكــة الكــرى

()44

ومعناهــا املــرأة هشــام ،ت 218هـــ عــن ابــن إســحاق

املجمــرة بالطيــب( )45لقبهــا ســلمية

()46

هــم :هاشــم ،وعبــد شــمس ،واملطلــب،

وقيــل خزاعيــة( )47وال نملــك دليــ ً
ا وأمهــم :عاتكــة ،ونوفــل ،أمــه واقــدة،
عــى الرتجيــح.

وأضــاف عليهــم ابــن هشــام :أبــو

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

العــريب قبــل البعثــة ظاهــرة مميــزة هــي وقيــل واقــدة بنــت أيب عــدي مــن بنــي
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ن�سب بني عبد �شم�س ،وبني �أمية يف نهج البالغة......................................................

عمــرو ،ومتــارض ،وقالبــة ،وحيــة ،واســمها هالــة وأم ســفيان وأمهــم
وريطــة ،وأم االخثــم ،وأم ســفيان ،عاتكــة ونوفــ ً
ا وأبــا عمــرو انقــرض،

وأم ســائر النســاء عاتكــة

()54

وقــد إال مــن بنــت يقــال هلــا متــارض ولــدت

متــت مراجعــة الســر واملغــازي البــن أليب مههمــة بــن عبــد العــزى ،وريطــة
إســحاق مل نجــد الروايــة ،وان وجــدت ،بنــت عبــد منــاف(.)58

رابعــ ًا :قــال اليعقــويب الــذي كان

فـــ ابــن إســحاق مطعــون فيــه(.)55
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ثانيــ ًا :روايــة ابــن الكلبــي ،ت حيــ ًا ســنة 292هـــ ،ويقــال إن هاشــ ًا
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204هـــ عــن أبيــه قــال :لــه ســتة نفــر وعبــد شــمس كانــا توأمــن ،فخــرج

وســت نســوة ،املطلــب ،وكان أكربهــم ،هاشــم ،وتــاه عبــد شــمس ،وعقبــه
وهاشــم ،وعبــد شــمس ،ومتــارض ،ملتصــق بعقبــه ،فقطــع بينهــا بمــوس،
وحنــة وقالبــة وبــرة وهالــة ،أمهــم فقيــل :ليخرجــن بــن ولــد هذيــن مــن

عاتكــة الكــرى ،ونوفــل ،وأبــا عمــرو ،التقاطــع مــا مل يكــن بــن أحــد( )59يلحظ
وأبــا عبيــد درج ،أمهــم واقــدة ،وريطــة ،عــى اليعقــويب انــه كان غــر مقتنعــ ًا

ولــدت بنــي هــال بــن معيــط مــن بنــي باملوضــوع لذلــك عــر عــن عــدم قبولــه

كنانــة بــن خزيمــة وأمهــا الثقفيــة

()56

الروايــة بـــ كلمــة (ويقــال) وعــى روايــة

الروايــة مطعــون فيهــا مــن جهــة ابــن إن عبــد شــمس خــرج قبــل هاشــم يف

الكلبــي(.)57

ثالثــ ًا :روايــة مصعــب الزبــري،

الــوالدة(.)60

بعــد عــرض هــذه الروايــات نريــد

ت 236هـــ ،ولــد عبــد منــاف ،هاشــم القــول :ليــس مــن شــأننا التحقــق مــن
وعبــد شــمس ومهــا تــوأم واملطلــب صحتهــا ومــا جــاء فيهــا مــن أســاء مثــل

ومتــارض وقالبــة وحيــة وأم االخثــم زوجــات عبــد منــاف الثــاث ،وأبنــاءه

�...........................................................................أ .د علي �صالح ر�سن املحمداوي

وبناتــه ،هــذه مرتوكــة للمحققــن يف

الــذي يتدبــر ذلــك يلحــظ وكأن

التاريــخ ،وليــس ملســطروا الروايــات الشــاعر وجــه خطابــه إىل عبــد منــاف،

ووضعهــا يف منهــج خــاص وبالتــايل ويف واقــع احلــال أراد بنــو عبــد منــاف،

تطبــع لــه املطابــع ويفتخــر أصحاهبــا بداللــة اســتخدامه الضمــر الــدال عــى
لــه كــذا كتــاب وكــذا بحــث ،هــؤالء اجلمــع ،عندمــا مدحهــم ،وجعلهــم
ليــس لنــا معهــم كالم ،وإنــا كالمنــا مــع خيــار قومهــم ،وهلــذا ال بــد مــن
املحققــن الذيــن يميــزون الروايــات البحــث عنهــم ومعرفتهــم َمــ ْن هــم؟
اهتــام الباحثــن لدراســة عبــد منــاف ،هــم حمموديــن أم مذمومــن.

دراســة أدبيــة تارخييــة ،أي يف الشــعر
والتاريــخ.

وقــد بكاهــم مطــرود بــن كعــب

اخلزاعــى( )64حــن أتــاه نعــى نوفــل

دل ظاهــر الروايــات عــى وجــود فقــال:

أربعــة أبنــاء لـــ عبــد منــاف ،ومل يكــن هلم
أنــداد مــن العــرب يف دهرهــم( )61أشــار

يا ليلة هيجت ليالتى

إحدى لياىل القسيات

الشــاعر أيب طالــب بــن عبــد املطلــب يف وما أقاسى من مهوم وما

عاجلت من رزء املنيات

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الصحيحــة مــن غريهــا ،وعليــه نوجــه مؤكديــن عــى نوفــل وعبــد شــمس هــل

الميتــه اىل بنــو عبــد منــاف فـــقال:
203
ناف َأنتُم َخري َق ِ
فعبدَ م ٍ
إذا تذكرت أخي نوف ً
ومكُم
ال
َ َ
ُ ُ
ِ ِ ()62
ُرشكوا يف َأ ِ
َفال ت ِ
ذكرين باألوليات
مركُم ك َُّل واغل

وقال:
بد م ٍ
ِ
ناف َأ ٌب
َأ َ
ناف بِ َع َ

ذكرين باألزر احلمر

واألردية الصفر القشيبات

و َفض ُله ِ
هاشم ال ُغ َّر ِة( .)63أربعة كلهم سيد
ُ
َ

ن�سب بني عبد �شم�س ،وبني �أمية يف نهج البالغة......................................................

أبناء سادات لسادات ومــن ذلــك علــم النســب ،وال ســيام

ميت بردمان وميت بسلامن

نســب معاويــة ،الــذي كشــف عنــه مــن

وميت أسكن حلدا لدى

قولــه يف كتابــه الــذي بعثــه جواب ـ ًا عــى

أخلصهم عبد مناف فهم

عبــد منــاف فكذلــك نحــن ،ولكــن

إن املغريات وأبناءها

املطلــب ،وال أبــو ســفيان كأيب طالــب،

وميت عند غزات خــال املراســات بينهــا ومــن ذلــك

املحجوب رشقي البنيات كتــاب معاويــة «وأمــا قولــك إنــا بنــو
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من لوم من الم بمنجاة ليــس أميــة كـــ هاشــم ،وال حــرب كعبــد
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من خري أحياء وأموات( .)65وال املهاجــر كالطليــق ،وال الرصيــح

فالــذي بـــردمان املطلــب بــن عبــد كاللصيــق ،وال املحــق كاملبطــل وال

منــاف ،والــذي بـــ ســلامن نوفــل ،والقرب املؤمــن كـــ املدغــل ،ولبئــس اخللــف
الــذي عنــد غــزة هاشــم ،والــذي قــرب خلــف يتبــع ســلف ًا هــوى يف نــار جهنــم
احلجــون عبــد شــمس

()66

يعنــي يف ويف أيدينــا بعــد فضــل النبــوة التــي

مكــة ،مل يمــت غــره مــن بنــو عبــد مناف أذللنــا هبــا العزيــز ونعشــنا هبــا الذليــل،
فيهــا إال هــو( )67إذ ًا لــه عــدة أبنــاء الــذي وملــا أدخــل اهلل العــرب يف دينــه أفواج ـ ًا

هيمنــا منهــم عبــد شــمس ،الن كثــر وأســلمت لــه هــذه األمــة طوعـ ًا وكرهـ ًا
مــن الشــكوك حتــوم حولــه ،البــد مــن كنتــم ممــن دخــل يف الديــن إمــا رغبــة

الوقــوف عنــده.

املبحث الثاين :نسب عبد شمس

وإمــا رهبــة عــى حــن فــاز أهــل الســبق

بســبقهم ،وذهــب املهاجــرون األولــون

مــا تــرك أمــر املؤمنــن (عليــه بفضلهــم ،فــا جتعلــن للشــيطان فيــك

الســام) عل ـ ًا مــن العلــوم إال وطرقــه نصيبــ ًا ،وال عــى نفســك ســبيالً»(.)68
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مــا نريــد اإلشــارة إليــه ،أن قــول ويصــدون عنــه مــن قصــده وينالــون

أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــا بالتعذيــب مــن اتبعــه وأشــدهم يف ذلــك

خيــص بنــو عبــد منــاف ليــس إقــرارا عــداوة وأعظمهــم لــه خمالفــة وأوهلــم
منــه بــل إنــكار ًا هــو مل يعــرف بنســبهم يف كل حــرب ومناصبــة ال يرفــع

هــذا ،بدليــل انــه ميــز بــن هاشــم وعبــد عــى اإلســام رايــة إال كان صاحبهــا
املطلــب ،وأيب طالــب ،ونفســه التــي عرب وقائدهــا ورئيســها يف كل مواطــن

عنهــا باهلجــرة تــارة ،واملحــق أخــرى ،احلــرب مــن بــدر وأحــد واخلنــدق
وأبــو ســفيان ،ومعاويــة الــذي عــر عنــه وآلــه) مقبـ ً
ا عــى محــار ومعاويــة يقــوده
بكلمــة طليــق يف إشــارة إىل حديــث ويزيــد يســوقه فـــ لعــن الثالثــة(.)70

وســئل أمــر املؤمنــن (عليــه
النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه)
ُ
اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء( )69داللــة عــى الســام) عــن قريــش فـــ قــال « ...أمــا

استســامهم يــوم فتــح مكــة ســنة 8هـــ بنــو عبــد شــمس فأبعدهــا رأيـ ًا وأمنعهــا

وأبــو ســفيان ،صخــر بــن حــرب بــن ملــا وراء ظهورهــ ًا ،وأمــا نحــن فأبــذل

أميــة بــن عبــد شــمس ،كان ممــن عانــد ملــا يف أيدينــا ،وأســمح عنــد املــوت

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ونابــذه بنفوســنا ،وهــم أكثــر وأمكــر وأنكــر،

وكذبــه وحاربــه مــن عشــرته العــدد ونحــن أفصــح وأنصــح وأصبــح»(.)71
األكثــر والســواد األعظــم يتلقونــه

مــا قالــه أمــر املؤمنــن (عليــه

بالتكذيــب والتثريــب ويقصدونــه الســام) كشــف عــن خطــن متناقضــن
باألذيــة

والتخويــف

ويبارزونــه هــم بنــو عبــد شــمس ،وبنــو هاشــم،

بالعــداوة وينصبــون لــه املحاربــة وهــذا يقودنــا إىل معرفــة نســب عبــد

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

واملؤمــن يف غريهــا ،وبــن أميــة وحرب ،والفتــح ،رآه النبــي (صــى اهلل عليــه
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شــمس ،هــل انــه مــن أبنــاء عبــد منــاف ذكرهــا مصعــب الزبــري ،واليعقــويب،
أم ال؟ جــاء يف بعــض الروايــات انــه غــر متأكــد منهــا ،ومل نعــرف اســم
ابنــه مــن زوجتــه عاتكــة ،منهــا روايــة الطبيــب اجلــراح الــذي أجــرى عمليــة
ابــن هشــام عــن ابــن إســحاق( )72ويف فصلهــا ،وال ســيام ان عمليــة مــن هــذا

روايــة ابــن الكلبــي ،عــن أبيــه ،اســمها النــوع يعجــز الطــب احلديــث عنهــا

عاتكــة الكــرى( )73وقيــل إهنــا توأمــن ،لصعوبتهــا.
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فخــرج هاشــم ،وتــاه عبــد شــمس،
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وهنــاك اختالفــات خلقيــة بــن

وعقبــه ملتصــق بعقبــه ،فقطــع بينهــا الفريقــن ،إذ يقــال هلاشــم واملطلــب

بمــوس ،فقيــل :ليخرجــن بــن ولــد البــدران ولعبــد شــمس ونوفــل
هذيــن مــن التقاطــع مــا مل يكــن بــن االهبــران

()77

وهــذا يعنــي اختالفــ ًا

أحــد( )74وعــى روايــة إن عبــد شــمس خلقيـ ًا بــن اجلانبــن ،املعــروف إن البدر
خــرج قبــل هاشــم يف الــوالدة(.)75

صفــة محيــدة ،عــى عكــس ،االهبــر،

وقــد درســنا والدة هاشــم وعبــد وهــو املباعــدة مــن اخلــر ،واخليبــة،

شــمس متالصقــن يف رســالة ماجســتري وأهبــر إذا تلــون يف أخالقــه دماثــة مــرة
جــرت حتــت أرشافنــا وخرجنــا بنتيجــة وخبثـ ًا أخــرى ،واالبتهــار قــول الكذب

إن الروايــة موضوعــة( )76فــإذا ثبــت واحللــف عليــه ،وادعــاء الــيء كذب ـ ًا،

بطالهنــا بالدليــل هــل تثبــت أخــوة عبــد واألهبــران

األكحــان( ،)78وهــذه

شــمس لـــ هاشــم فاالثنــان مــن جنســن األخــرة ال تنطبــق عليــه ،والصحيــح
خمتلفــن والفــرق بينهــا كالفــرق بــن إهنــا ادعــوا النســب القــريش ظلــ ًا
اجلنــة والنــار ،وأهنــا مل تــرد يف روايتــي وعدوانــ ًا .

ابــن إســحاق وابــن الكلبــي ،وأقــدم من

وهــذا مــا دعــا أبــو الــركات إىل
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القــول (وأمــا عبــد شــمس ونوفــل عــر عنــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) «أنــا
فالصحيــح أهنــا ليســا ولدي عبــد مناف وكافــل اليتيــم كهاتــن يف اجلنــة»

()81

وإنــا مهــا ابنــا زوجتــه وأمهــا مــن بنــي وهــذا احلديــث إىل اليــوم ُيفهــم خطئــ ًا

عــدي وكانــا حتــت كفالتــه فنســبا إليــه) املــراد بــه ظن ـ ًا منهــم أي كافــل لليتيــم،
( )79ومــا يزيــد موقفنــا قــوة ،روايــة ابــن والصحيــح املــراد باليتيــم هــو النبــي
أيب احلديــد عــن الواقــدي رغــم عــدم حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) والكفيــل

وثاقــة األخــر ،فقــال (إن عبــد اهلل بــن هــو أبــو طالــب بــن عبــد املطلــب

لــه :بــأي آبائــك تفاخــرين؟! بحــرب طالــب االثنــن يف اجلنــة ،إذا الكفالــة
الــذي أجرنــاه ،أم باميــة الــذي ملكنــاه ،لليتــم وهبــذا إن عبــد شــمس يتيــم كفلــه
أم بعبــد شــمس الــذي كفلنــاه ...وأمــا عبــد منــاف ،ألنــه ابــن زوجتــه.

قولــه( :أم بعبــد شــمس الــذي كفلنــاه!)

واملطلــوب مــن عبــد شــمس رد

فــإن عبــد شــمس كان مملقـ ًا ال مــال لــه ،اجلميــل ،ولكــن الــذي حصــل العكــس
فــكان أخــوه هاشــم يكفلــه ويمونــه إىل متامــ ًا ،فـــ عندمــا بلــغ أشــده ،انقلــب

أن مــات هاشــم)(.)80

وبــاالً عــى كافلــه ،كــا انقلبــت أم عامــر

وقــد اخفــق الشــارح يف ذلــك ألن عــى جمريهــا ،ويف ذلــك قصــة مفادهــا

الكفالــة ابعــد مــن هــذا ،وهــي بمعنــى إن قــوم خرجــوا يطلبــون الصيــد فلــم

رعايــة األيتــام ،لذلــك عندمــا نتحــدث جيــدوا إال ضبعــة صغــرة فأجلئوهــا إىل

عــن كفالــة عبــد املطلــب وأيب طالــب ،خيمــة أعــرايب الــذي غذاهــا حلــم ولبــن
النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) بمعنــى حتــى أســمنها فخــرج حلاجتــه وتــرك
احلنــو والرعايــة لــه ألنــه يتيــم ،حتــى أخــاه يف جانــب اخليمــة مريض ـ ًا فرجــع

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

جعفــر فاخــر يزيــد بــن معاويــة ،فقــال (عليهــا الســام) يعنــي النبــي وأبــو
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فوجدهــا قــد ذهبــت ووجــد أخــاه منــاف عــى رأهيــم يــرون أهنــم أحــق بــه

مقطعــ ًا فأنشــأ يقــول:

مــن بنــي عبــد الــدار ملكاهنــم يف قومهــم،

ومن يصنع املعروف يف غري أهله

وطائفــة مــع بنــي عبــد الــدار ،يــرون أن

أذم هلا حني استجارت برحله

إليهــم ،فــكان صاحــب أمــر بنــي عبــد

فأسمنها حتى إذا ما تكلمت

وصاحــب أمــر بنــي عبــد الــدار ،عامــر

فقل لذوى املعروف هذا جزاء من

الــدار ،فــكان بنــو أســد بــن عبــد العــزى

يالقى الذي القى جمري أم عامر ال ينــزع منهــم مــا كان قــي جعــل
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لتأمن ألبان اللقاح الدرائر منــاف ،عبــد شــمس ،ألنــه أســنهم،
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فرته بأنياب هلا وأظافر بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن عبــد

أراد يد املعروف من غري شاكر( .)82بــن قــي ،وبنــو زهــرة بــن كالب ،وبنو

وعــى الرغــم مــن كل ذلــك حــاول تيــم بــن مــرة بــن كعــب ،وبنــو احلــارث

ابــن هشــام إضفــاء طابــع الرئاســة بــن فهــر بــن مالــك بــن النــر ،مــع بنــي
والقيــادة لــه ،معــزز ًا ذلــك بـــ روايــة عبــد منــاف( )83يســجل عــى الروايــة

موضوعــة مفادهــا إن أبنــاء عبــد منــاف مالحظــات منهــا:
أمجعــوا عــى أن يأخــذوا مــا بأيــدي

أوالً :ينقضهــا إن رئاســة قريــش

بنــي عبــد الــدار بــن قــي ممــا أعطاهــم كانــت لقــي بــن كالب مــن حجابــة
األخــر يف حياتــه ،مــن احلجابــة واللــواء البيــت وســدانته واللــواء ،وكانــت
والســقاية والرفــادة ،ورأوا أهنــم أوىل أيــام عبــد منــاف لــه هــو القائــم بأمــور

بذلــك منهــم لرشفهــم عليهــم وفضلهم قريــش واملنظــور إليــه منهــا ،ثــم
يف قومهــم ،فتفرقــت عنــد ذلــك أفــى ذلــك مــن بعــده إىل هاشــم ابنــه

قريــش ،فكانــت طائفــة مــع بنــي عبــد فــويل ذلــك بحســن القيــام فلــم يكــن
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لــه نظــر مــن قريــش وال مســاو ،إذ وعهــد ًا ملــن جتــر قبلــه مــن قريــش ،ثــم
أتفقــت قريــش عــى توليتــه الرئاســة أخــذ اإليــاف ممــن بينــه وبــن العــرب
والســقاية والرفــادة ،ومــن ثــم انتقلــت حتــى بلــغ مكــة ،وهلــك عبــد شــمس
إىل عبــد املطلــب ،الــذي ورث كثــر بمكــة فقــر باحلجــون( )85وقــال الزبــر

مــن صفــات آبائــه واجــداه ،واخــذ مــن بــن بــكار :وقــد اختلــف يف أي ولــد

مناصبهــم السياســية ،ومنهــا الســيادة عبــد منــاف أســن ،والثابــت عندنــا

وتقدمــه ورشفــه(.)84

ثاني ـ ًا :ذكــر ابــن الكلبــي إن املطلــب

روايــات اتبــاع النهــج األمــوي.

ومــن أعاملــه املذكــورة انــه حفــر بئــرا

هــو األكــر ،كــا ارشنــا إليــه ســابق ًا ،خــم ورم ،وقــال:

وأيــده ابــن حبيــب فقــال :كان املطلــب حفرت مخا ،وحفرت رما

أكــر ولــد عبــد منــاف ،يســمى الفيــض،

تــوىف بردمــان مــن اليمــن ،وهــو راجــع

حتى ترى املجد لنا قد متا

مهــا بمكــة ،وبئــر خــم قريبــة مــن

منهــا ،إذ خــرج إليهــا بعــد وفــاة هاشــم امليثــب حفرهــا مــرة بــن كعــب بــن
فأخــذ مــن ملوكهــم عهــد ًا ملــن جتــر لــؤي ،وكان النــاس يأتونــه يتنزهــون بــه

قبلهــم مــن قريــش ،ثــم أقبــل يأخــذ ويكونــون فيــه( )87هــذا ومل نعــرف لـ عبد
اإليــاف ممــن مــر بــه مــن العــرب شــمس جمــد ًا ،وإنــا ذكــر يف التاريــخ

حتــى أتــى مكــة عــى مثــل مــا كان رمــز ًا للذلــة واملســكنة ،فهــو لصيــق،

هاشــم أخــذ ،وخــرج عبــد شــمس كــا ســيتضح ان شــاء اهلل وهــل للصقــاء
إىل ملــك احلبشــة فأخــذ منــه كتابــ ًا جمــد ًا؟ أمــا التنــزه عنــد البئــر يبــدو إهنــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عــى قريــش ،إذ كان لقريــش رؤســاء أن أســنهم هاشــم( )86فكيــف يكــون
ُأخــر إال انــه مرجعهــم ،يعرفــون فضلــه عبــد شــمس هــو قائدهــم؟ وهــذه مــن

209

ن�سب بني عبد �شم�س ،وبني �أمية يف نهج البالغة......................................................

عــادة ،وال زالــت ســارية املفعــول ،إذ مذهبهــا وضالهلــا منــه ،فمكــث يبتغيهــا
ختــرج النــاس للســياحة قــرب شــواطئ إذ قــام قائــم عــى جبــل أيب قبيــس حــن
امليــاه ،القريبــة مــن املــدن ،أو مــا يســمى هــدأ النــاس وصــاح بأعــى صوتــه:

بالكورنيــش يف الوقــت احلــارض ،واهلل ما كانت لنا هدية
وبخصــوص حفــر بئــر خــم مل يتفــق

يا عبد شمس باغى البختية

عــى اســم الشــخص الــذي حفــره ،قيــل ومالنا عندكم بغية
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مــرة بــن كعــب وقيــل عبــد شــمس.
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وحفــر بئــر الطــوى ،بأعــى مكــة عند لكنها بختية غوية

ال دية لنا وال عطية

البيضــاء دار حممــد بــن ســيف ،فقالــت

تعرضت حينا لنا عشية

إذا ذكرتــم ماءهــا صــوب الســحاب

تدور كأس بينهم روية

اجلفــر( )89هــذا وال نــدري مــا العلــة

لفتية أوجههم وضية

مث ـاً؟ أم إهنــا إعــال غــره ونســبت لــه

فلن تراها آخر املنية

ســبيعة بنــت عبــد شــمس :إن الطــوي رشب ًا لنا بينهم حتية

عذوبــة وصفــاء( )88وحفــر أيضـ ًا لنفســه فنحرت صاغرة قميشة
مــن حفــر هــذه اآلبــار ،هــل للســقاية فلتبعد البختية الشقية
مــن قبــل إتبــاع البيــت األمــوي؟ كــا ال

فأصبــح عبــد شــمس وقــد غاضبــه،

نعــرف هــل عمليــة حفــر اآلبــار بســيطة مــا ســمع ،فجعــل ذود ًا ملــن دلــه عــى
إىل هــذا احلــد ،إذ انــه حامــل أدوات خربهــا ،فأتــاه ابــن أخــت بنــي عبــدي
احلفــر ،وكل مهــه حفــر اآلبــار؟

بــن كعــب مــن بنــي عبــد بــن معيــص بن

وكانــت لــه بختيــة( )90ومل تكــن بمكة عامــر فقــال لــه إن الــذي نحــر بختيتــك

غريهــا فقدهــا وبغاهــا ،فشــق عليــه عامــر بــن عبــد اهلل بــن عويــج بــن
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عــدي بــن كعــب وآيــة ذلــك أن جلدهــا رواس ،عندمــا ولدهتــا أمهــا ســمع
مدفــون يف حجــرة بيتــه ،فخــرج عبــد أبوهــا قائ ـ ً
ا يقــول يف املنــام :رب عــدد

شــمس يف ولــده ونــاس مــن أهلــه حتــى وبــأس ،وكــاة أمحــاس ،وســادة غــر
دخلــوا منــزل عامــر فوجــدوا األمــر كــا أنــكاس لــن وشــاس يف بطــن بنــت

قــال الرجــل ،فأخــذ عامــر ًا ثــم ذهــب به عبيــد بــن رواس ،فتزوجهــا عبد شــمس
إىل منزلــه وقــال :ألقطعن يــده وآلخذن فولــدت لــه أميــة األكــر وحبيبــ ًا(.)92

مالــه! فمشــت إليــه بنــو عــدي بــن كعب

يلحــظ عــى الروايــة ،إهنــا نســجت

وأن خيــرج مــن مكــة ففعلــوا ،فأخــذ النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) عندمــا

مالــه وخــى ســبيله! ثــم قــال :اخرجــوا أتاهــا آت فقــال هلــا انــك محلــت بســيد
مــن مكــة فارحتلــوا وتعــرض بنــو البــر( )93ودالئــل كثــرة أيــدت ذلــك،

ســهم هلــم وأنزلوهــم بــن أظهرهــم أوردناهــا يف حملهــا( )94ومــا يضعــف
وقالــوا :واهلل ال خترجــون! وأم ســهم الروايــة ،القائــل الــذي ســمعه أبوهــا
بــن عمــرو األلــوف بنــت عــدي بــن هــل هــو خطــاب أالهــي أم وحــي؟

كعــب ،فأقامــوا وهــم حلــف بنــي ســهم هــذا عليــه مشــكل الن أميــة لصيــق.
حتــى البعثــة املحمديــة( )91وقــد جعلــوا
اتبــاع النهــج االمــوي مــن بختيــة عبــد

شــمس ،ناقــة صالــح االخــرى الــوارد
ذكرهــا يف القــرآن الكريــم.

ومــا خيــص زوجتــه :يقــال هنــاك

طفلــة اســمها نعجــة بنــت عبيــد بــن

وذم الشــاعر حيــدر احلــي ،عبــد

شــمس فقــال:
ٍ
شمس ال سقى اهلل ُجفر ًة
عبد
تضم ِك والفحشاء يف رش م ِ
لحد
ّ َ
َ
ّ
ِ
فجورك دائام
أ َّملا تكوين من
ٍ
بِ
مشغلة عن غصب أبناء أمحد(.)95

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

فصاحلــوه عــى أن يأخــذ كل مــال عامــر عــى غــرار محــل آمنــة بنــت وهــب بـــ
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ٍ
شمس فاست َّ
َقل حم ِّلق ًا
وســلم الشــاعر ابــن حيــوس إىل ط َغت عبدُ
ِ
الش ِ
إىل َّ
رتاكمه
الروايــات التــي جعلــت عبــد شــمس
مس من ُطغيانا ُم ُ
مــن أبنــاء عبــد منــاف ،واخــو هاشــم فمن ٌ
مبلغ عنِّي ُأم َّي َة أنَّني
ِ ()99
كنت َعنها ُأكاتُه
فقــال:
تفت بِام َقد ُ
َه ُ
الز ِ
مان َ
فاق َأخا ُه
وكذلك الشاعر ابن قالقس قال:
كَم َأخٍ يف َ
ناك يف بني ِ
بِ َف ٍ
ِ
بني التَنايف لو نس ْب َ
شمس
عبد
عال بِ ِه َي ُ
ِ
ذؤابة ِ
فات عَبدَ َش ٍ
َ
قيس
ورفعناك يف
مس َثنا ٌء
ِمث َلام َ
هاشم بن َع ِ
حازه ِ
ِ ()96
بد َمناف
املؤص ُل إال
أل َبى أص ُلك
ُ ُ
َُ
ّ
عليك راي َة َل ْي ِ
َ
أن ُي ّ
س
عل
وكذلك ابن املنري الطرابليس قال:
حل َر ِ
لبس َة َعبد َش ٍ
مس
مني َ
كَسا ا َ

َسل اخلَ ِ
هاشم ُغ َّريت ن ِ
ليل
َو
َ
وفاضــل بينهــا ابــن دراج القســطيل

فقــال:

()97

مستنبح ونسب ُة ٍ
ٍ
بغل
نفس
ُ
ِ (.)100
وحم ّيا ْفر ٍد وحلي ُة َت ْيس
هــذه احلقيقــة التــي تغــاىض عنهــا

كثــرون ،عبــد شــمس ومــا أنجــب ومــا

ِ
هل من ُم ٍ
للخالئ ِق ْ
ساو
ويا
ِ
واوين هل من ُميب هبــم إلباحتهــم املحظــورات ورفــع
ويا للدَّ
ويا ن َْش َأ ِت ع ْب ِد َش ٍ
مس
الــرورات أي ال جنــة وال نــار ،وهلــذا
ومن َأ ْع َقب ْت ِ
هاش ٌم من َع ِق ِ
يب( )98مل تــرق هلــم حكومــة إســامية ألن كبــح
َ
حلــق بــه ذم عــى ذم ،لكن النــاس رغبت

وذمهــم الشــاعر ابــن غلبــون الشــهوات ليــس بـــ األمــر اهلــن ،وهــذا

الصــوري

فقــال:

حر ِم واحدٌ
كام جا َء يو ٌم يف ا ُمل َّ

مــا أثبتــه التحقيــق العلمــي الدقيــق،

عــى األقــل الوصــول إىل يشء اقــرب

ُوره َّملا استُح َّلت َم ِ
ار ُمه إىل احلقيقــة ،وبعــد عــرض الروايــات
َخبا ن ُ
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ونقدهــا ،مل تثبــت أخــوة عبــد شــمس لـــ هــو لصيــق بــه أصلــه عبــد ًا روميـ ًا تبنــاه

هاشــم أو نفيهــا ،الن القضيــة جدليــة .فنســبه عبــد شــمس إىل نفســه فــدرج
املبحث الثالث :نسب أمية

نســبه كذلــك إىل هــذه الغايــة ،فأصــل

بينــا فيــا ســبق إن عبد شــمس مل يكن بنــي أميــة مــن الــروم ونســبهم يف

مــن أبنــاء عبــد منــاف بــن قــي ،وهــذا قريــش( )105ويدعــم هــذا الــرأي عــدة

ســبب قطــع يف نســب أميــة ،وأصبــح أدلــة منهــا:
مبتــور ولكــن بقــي علينــا بحــث نســب

الدليــل األول :أشــار إليــه الشــاعر

نعجــة ومل نجــد هلــا ســرة حيــاة.

املؤص ُل إال
أل َبى أص ُلك
ّ

وقيــل ابــن علــة ،والنســبة إليــه

عليك راي َة َل ْي ِ
َ
أن ُي ّ
س
عل

األكــر واألصغــر :ابنــا عبــد شــمس

الدليــل الثــاين :أشــار إليــه أبــو طالب

وعبــد أميــة ،ونوفــل ،وعبــد العــزى،

املــراد مــن كلمــة واغــل الــواردة يف

مستنبح ونسب ُة ٍ
ٍ
أمــوي ،وتصغريهــا أميــة( )102وهــو
بغل
نفس
ُ
ِ ()107
وحم ّيا ْفر ٍد وحلي ُة َت ْيس
يف األصــل اســم رجــل ومهــا أميتــان

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أميــة هــل هــو مــن أبنــاء عبــد شــمس أم ابــن قالقــس( )106خماطبــ ًا أميــة بقولــه:
ناك يف بني ِ
ِ
ال ،قيــل ابنــه مــن زوجتــه نعجــة بنــت لو نس ْب َ
شمس
عبد
ِ
ذؤابة ِ
َ
قيس
ورفعناك يف
عبيــد بــن رواس( )101وقــد بحثنــا عــن

بــن عبــد منــاف ،أوالد علــة( )103لــه بــن عبــد املطلــب يف الميتــه فقال:
213
ناف َأنتُم َخري َق ِ
مــن األبنــاء ،حبيــب اكــر ولــده ،وأميــة فعبدَ م ٍ
ومكُم
َ َ
ُ ُ
ِ ِ ()108
ُرشكوا يف َأ ِ
َفال ت ِ
األكــر ،واميمــة ،وأميــة األصغــر،
مركُم ك َُّل واغل
ورقيــة ،وربيعــة ،وســبيعة ،وعبــد اهلل البيــت الشــعري ،تعنــي املدعــي نســب ًا
األعرج()104وقيــل ليــس ابنــه ،وإنــا ليــس منــه( )109مــا أراده الشــاعر إن

ن�سب بني عبد �شم�س ،وبني �أمية يف نهج البالغة......................................................

بنــي أميــة أدعــو النســب القــريش وهــم أنافــرك عــى مخســن ناقــة ســود احلــدق

لصقــاء بــه فــا ترشكوهــم يف أموركــم ،تنحرهــا ببطــن مكــة واجلــاء عــن
وليــس هــذا حســب بــل فعلهــا حســان مكــة عــر ســنني فــريض أميــة بذلــك

بــن ثابــت ،ت 54هـــ فـــقال لـــعبد اهلل وجعــا بينهــا الكاهــن اخلزاعــي فنفــر
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الزبعــرى( )110حــن هــرب مــن النبــي هاشــ ًا عليــه فأخــذ اإلبــل فنحرهــا
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(صــى اهلل عليــه وآلــه) يــوم فتــح مكــة :وأطعمهــا مــن حــره وخــرج أميــة إىل
كار ِم َع ِ
ت ََش َّب َه بِاألَ ِ
بد َش ٍ
مس
الشــام فأقــام هبــا عــر ســنني فكانــت
ئيم َواِب ُن ذي َجدٍّ َلئي ِم( .)111هــذه أول عــداوة وقعــت بــن هاشــم
َل ٌ
الدليــل الثالــث :قالــه الفــرزدق ،ت وأميــة( )113ويف حلــف خزاعــة مــع عبــد
املطلــب مل حيــر بنــو عبــد شــمس ،وال

110هـ:
ب يا ُم ِ
َوكَم ِمن َأ ٍ
بنــو نوفــل(.)114
عاو َي َل َيكُن
بوك ا َّلذي ِمن َع ِ
ِ ()112
بد َش ٍ
َأ َ
املبحث الرابع:
مس ُيقار ُبه

الدليــل الرابــع :كان عــدوان بنــو موقف النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله)

أميــة عــى اهلاشــمني قديـ ًا ،وخــر مثــال

عــى ذلــك ،إن هاشـ ًا كان يقــوم برفــادة
احلجي��ج ،فحســده أميــة وكان ذا مــال

من بني عبد شمس وبني أمية
أوالً :موقفه من بني عبد شمس:

تُعــد أحاديثــه املصــدر الثــاين يف

فتكلــف أن يصنــع صنيــع هاشــم فعجــز الترشيــع اإلســامي ،وكل ســرته

عنــه فشــمت بــه نــاس مــن قريــش ترشيــع ،واجــب األخــذ هبــا والعمــل
فغضــب ونــال مــن هاشــم ودعــاه إىل عــى هدهيــا ،فــإذا قــى يف قضيــة مــا
املنافــرة فكــره هاشــم ذلــك لســنه وقدره فعــى اجلميــع اإلذعــان حلكمــه والنزول

فلــم تدعــه قريــش وأحفظــوه قــال فــإين عنــده ،وهلــذا نــرى كيــف عامــل بنــي
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عبــد شــمس ،هــل جعلهــم يف قرابتــه بــن ربيعــة أخــوه ،والوليــد بــن عتبــة بــن

أســوة مــع بنــي هاشــم واملطلــب؟ أم ربيعــة يطلبــون القتــال(.)121

هنــاك فــرق يف آليــة التعامــل ال ســيام
يف احلقــوق الرشعيــة عــى اقــل تقديــر،
وباملعنــى األعــم هــل هــم ِمــ ْن ذريــة
عبــد منــاف أم ال؟ أتضــح انــه مل يكــن

تعاىل﴿وا ْع َل ُمــو ْا
ويف نــزول قولــه
َ
ِ
ش ٍء َف َ
خ َســ ُه
ــأ َّن لِّ ُ ُ
َأن َ
َّــا َغن ْمتُــم ِّمــن َ ْ
ــول ولِ ِ
ِ
ــذي ا ْل ُق ْر َبــى َوا ْل َيتَا َمــى
َول َّلر ُس ِ َ
وا َْلس ِ
()122
ــاك ِ
ني َوا ْب ِ
الســبِ ِ
يل ﴾000
ــن َّ
َ َ

عندمــا نــزل دعــا النبــي (صــى اهلل عليــه ب�نـ عف�اـن إىل النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) قومــه وعشــرته

()116

فـــصعد وآلــه) فقلنــا أعطيــت بنــي املطلــب مــن

مكان ـ ًا رابي ـ ًا فنــادى بالعهــد يــا آل عبــد مخــس خيــر وتركتنــا ونحــن بمنزلــة
منــاف إين نذيــر أليكــم

()117

وقبــال واحــدة منــك فقــال إنــا بنــو هاشــم

ذلــك ،دعــا بنــي عبــد شــمس بقولــه وبنــو املطلــب يشء واحــد ،ومل يقســم

«يــا بنــي عبــد شــمس أنقــذوا أنفســكم النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) لبنــي عبــد
مــن النــار»( )118وهــذا يــدل عــى إن عبــد شــمس وبنــي نوفــل شــيئا )( )123فــإذا

شــمس فرعهــا ليــس بــآل قطعـ ًا ،وفــرع كانــوا أخــوة ،ملــاذا أعطــى ســهم ذي
هاشــم آل قطعــ ًا(.)119

القربــى إىل بنــي هاشــم وبنــي املطلــب

وكانــوا ألــد أعــداء البعثــة النبويــة ،مــن دون بنــي عبد شــمس وبنــي نوفل؟

فــكان أول مشــهد شــهده بــدر ًا ،وكان وقــال أهنــم مل يفارقــوين ،وإنــا بنــو

رأس املرشكــن يومئــذ عتبــة بــن ربيعــة هاشــم وبنــوا املطلــب يشء واحــد

()124

بــن عبــد شــمس( )120خــرج هــو وشــيبة ألهنــم ذي القربــى وهــذا مــا قالــه:

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

منهــا ،والدليــل عــى ذلــك قولــه تعــاىل روى البخــاري بســنده إىل جبــر بــن
ِ
ِ
ــرت َ
ــن﴾( )115مطعــم قــال (مشــيت أنــا وعثــان
َك ْالَ ْق َربِ َ
َ
﴿و َأنــذ ْر َعش َ
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ن�سب بني عبد �شم�س ،وبني �أمية يف نهج البالغة......................................................

الشــافعي وأمحــد وأبــو ثــور وجماهــد إن األخرييــن اقــرب بعضهــا بعضــ ًا،
وقتــادة وابــن جريــج ومســلم بــن وقــد حــاول الشــافعي التقريــب بينهــا

خالــد ،وأخرجــه النســائي والبخــاري ،فق�اـل (وكل قريــش ذو قرابــة وبنــو عبــد

وأســهم النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) شــمس مســاوية بنــي املطلــب يف القرابــة
هلــم الغنــي والفقــر ،وقيــل للفقــراء هــم معـ ًا بنــو أب وأم وإن انفــرد بعــض
فقــط ،كاليتامــى وابــن الســبيل ،الن اهلل بنــي املطلــب بــوالدة مــن بنــي هاشــم
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تعــاىل جعــل ذلــك هلــم ،وقســمه فيهــم ،دوهنــم)( )127ونحــن نقــول :يكفيهــم
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وليــس يف احلديــث أنــه فضــل بعضهــم ذلــة أهنمــ أنك�رـوا نب��وة النبــي (صــى

عــى بعــض

()125

فــإذا أراد صاحــب اهلل عليــه وآلــه) وقاومــوا دعوتــه حتــى

الروايــة الفضــل بــن بنــي هاشــم وعبــد ماتــوا عــى الــرك ،ومــن بقــي منهــم

شــمس ،فهــو غــر مصيــب ،فهــذا استســلموا ومل يســلموا بعــد فتــح مكــة.
وروي عــن النبــي (صــى اهلل عليــه

تكريــم مــن النبــي (صــى الــه عليهــى
وآلــه) َلِ ـ ْن أعطــاه عــى حســاب َم ـ ْن مل وآلــه) قولــه «هاشــم واملطلــب كهاتــن،
يعطــه ،ونظريــة عــدم التفاضــل عنــد لعــن اهلل مــن فــرق بينهــا :ربونــا
بعدهــم مدفــوع بنظريــة ســابقة زرعــت صغــار ًا ،ومحلونــا كبــار ًا»( )128وعلــق
الفرقــة بــن املســلمني إىل اليــوم ،العــدل عليــه املتقــي اهلنــدي فقــال (عــن زيــد

اإلهلــي يقتــي التفاضــل بيننــا يف العمل بــن عــي مرســا)( )129وأول مــن فــرق
واجلــزاء ،وهــذه فكــرة أمويــة.

بــن هاشــم واملطلــب يف الدعــوة عبــد

وهلــذا كان بنــو نوفــل وعبــد امللــك بــن مــروان عندمــا قــدم عليــه

شــمس اقــل رتبــة يف العطــاء مــن بنــي عبــد اهلل بــن قيــس بــن خمرمــة( )130اخــو

هاشــم واملطلــب( )126ممــا يــدل عــى بنــي عبــد املطلــب وقــال لــه عبــد امللــك
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أقــد رضيــت أن تدعــى لغــر أبيــك عليــه وآلــه) عباســ ًا فقــال اقســم مــال
فتجيــب قــال ومــن يدعــوين لغــر أيب هاشــم عــى كــراء بنــي هاشــم ودعــا

قــال أليــس يدعــى ببنــي هاشــم وال أبــا ســفيان بــن حــرب فقــال اقســم مــال
يدعــى بنــو املطلــب فتجيــب قــال أمــر عبــد الشــمس عــى كــراء ولــده

()133

صنعــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه إال يــدل ذلــك عــى الفــرق بينهــا،
وآلــه) فكيــف يل بذلــك قــال ســلني أن ومــا جيعلنــا نرفــض الروايــة قــدم وفــاة

أقركــم عــى عريــف فأفعــل فلــا أذن الرجلــن ،وتقــادم الزمــان عليهــا ،فــا
فقــال لــه أن أصبحنــا ليــس هلــم عريــف األســقف حيتفــظ بـــ أمــوال كل هــذا
إنــا ندعــى بنــو هاشــم فنجيــب فاجعــل الزمــن الطويــل.

لنــا عريفــ ًا فكتــب لــه أن تعرفــوا عــى

ومــع ذلــك ان صــح اخلــر ،يوضحــه

()131

«أعيــان بنــي أالم أحــق باملــراث مــن

عريــف ويكــون ذلــك إىل عبــد اهلل بــن قــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)

قيــس ،يليهــا ويوليهــا مــن أحــب

وهلــذا فهــو ملعــون عــى لســان النبــي ولــد العــات» والعلــة كالــرة زنــة
(صــى اهلل عليــه وآلــه).

ومعنــى ،مأخــوذ مــن العــل ،وهــو

وجــاء يف روايــة غــر مقبولــة مــن رشب اإلبــل مــرة بعــد أخــرى ،يقــال

وجهــة نظرنــا املتواضعــة ،إن أســقف هلــا :هنــل وقيــل ،عــل بعــد هنــل ،والنهل

غــزة أتــى النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن يــرب أوالً ثــم يــرك ،حتــى يــري

بـــتبوك( )132فقــال لــه :مــات عنــدي املــاء يف عروقــه ثــم يــرب ،فــكأن مــن

هاشــم ،وعبــد شــمس ومهــا تاجــران تــزوج امــرأة بعــد أخــرى هنــل بــاألوىل
وهــذه أمواهلــا فدعــا النبــي (صــى اهلل ثــم عــل بالثانيــة ،فاألنبيــاء أوالد عالت

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

للنــاس مــن الغــد قــام عبــد اهلل بــن قيس هــذه األمانــة بــن النــاس التــي جعلــت
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(واملــراد هبــم الذيــن أمهاهتــم خمتلفــة الصحيفــة دخــل الشــعب بنــو املطلــب

وأبوهــم واحــد ،أراد أن إيامهنــم واحــد مــع بنــي هاشــم ،ومل يدخــل بنــو نوفــل
ورشائعهــم خمتلفــة) ،ومنــه حديــث وال بنــو عبــد شــمس(.)135
اإلمــام عــي (عليــه الســام)« :يتــوارث

مــن كل مــا تقــدم اتضــح العالقــة

بنــو األعيــان مــن اإلخــوة دون بنــي الطيبــة بــن هاشــم وأخيــه املطلــب،
العــات» ،أي يتــوارث اإلخــوة مــن ويكشــف ربــا عــن حقيقــة ،قــد تكــون
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األب واألم وهــم األعيــان ،مــن دون مــره لــدى بعضهــم إن عبــد شــمس
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اإلخــوة لــأب إذا اجتمعــوا معهــم ،ونوفــل ال يمتــون بصلــة اإلخــوة
مأخــوذ مــن عــن الــيء وهــو النفيــس احلقيقيــة هلاشــم أي إخــوة الــوالدة،

منــه ،وبنــو العــات اإلخــوة ألب واملــراد ببنــي هاشــم كل مــن هلاشــم
واحــد وأمهاهتــم شــتى ،فــإذا كانــوا الم عليــه والدة مــن ذكــر أو أنثــى بــا
واحــدة وآبــاء شــتى فهــم األخيــاف ،واســطة أو بواســطة غــر أنثــى ،فــا

وروي عــن أمــر املؤمنــن (عليــه يدخــل يف بنــي هاشــم ولــد بناتــه،

الســام) قولــه «أعيــان بنــي األم أقــرب إمــا نوفــل فهــو أول مــن صــادر أراض

مــن بنــي العــات» وقــال «أعيــان بنــي عبــد املطلــب بعــد وفــاة هاشــم ،واألول
األم يرثــون دون بني العالت» ومرســلة جــد النبي(صلــة اهلل عليــه وآلــه) فهــل
الفقيــه عــن(.)134

يصــح ملــن ظلــم اجلــد أن يأخــذ ســهم،

وقــد ظهــر وجــود ائتــاف بــن قرابــة االبــن الــذي هــو نبــي اهلل (صــى

هاشــم واملطلــب ،ورسى ذلــك يف اهلل عليــه وآلــه) فالقضيــة واضحــة وال

أوالدمهــا مــن بعدمهــا ،وكــذا عبــد حتتــاج إيضاحــا أكثــر مــن ذلــك(.)136

شــمس ونوفــل ،وهلــذا ملــا كتبــت قريش

وكان أبــو بكــر يقســم اخلمــس مثلــا
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قســم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أخاهــم ألبيهــم( )139وهــذا التربيــر غــر

غــر أنــه مل يكــن يعطــي قربــى رســول مقبــول ،ألن عبــد شــمس كــا تدعــي
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) كــا كان الروايــات أخ شــقيق هلاشــم واملطلــب،
يعطيهــم (صــى اهلل عليــه وآلــه) وكان فلــاذا ال يعطيــه مثــل شــقيقيه؟ إال يف

عمــر يعطيهــم ومــن كان بعــده منــه ،حالــة هــم أبنــاء زوجــة عبــد منــاف كــا
الن حاجــة املســلمني أيــام أيب بكــر ذكرنــا.

أشــد ،ال أنــه منعهــم احلــق املفــروض

ألزمنــا اهلل ســبحانه وتعــاىل بــكل مــا

الر ُسـ ُ
ـول
(صــى اهلل عليــه وآلــه) هلــم أعــاذه اهلل يصــدر عنه فـ قــال َ
﴿و َما آتَاك ُُم َّ

()137
ـم َعنْـ ُه َفانت َُهــوا َوا َّت ُقــوا
مــن ذلــك وهــذا تربيــر غــر مقبــول َف ُخـ ُـذو ُه َو َمــا َنَا ُكـ ْ
ألن حــال النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه اهلل إِ َّن اهلل َش ِ
ِ ()140
ــديدُ ا ْل ِع َقــاب﴾

وآلــه) حــال إىل يــوم القيامــة ،وحرامــه الســؤال هنــا ملــاذا التأكيــد عــى هــذا

حــرام إىل يــوم القيامــة( )138فهــل أصبــح اإللــزام؟ اجلــواب ألنــه كــا قــال تعــاىل
ــق َع ِ
ــو إِ َّل
ســهم ذو القربــى حرامــ ًا يف عهــد أيب
﴿و َمــا َينطِ ُ
َ
ــوى *إِ ْن ُه َ
ــن ْال َ َ

وحــى﴾( )141ومــن مجلــة مــا
ــي ُي َ
بكــر ،ثــم عــاد حــاالً زمــن عمــر؟ َو ْح ٌ
الــذي مجــع يف العطيــة بــن بنــي هاشــم أتانــا بــه النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)
وبنــي املطلــب وقدمهــم عــى بنــي عبــد

شــمس وبنــي نوفــل وإنــا وقعــت
البدايــة ببنــي عبــد شــمس قبــل نوفــل

ألن هاشــ ًا واملطلــب وعبــد شــمس

الرؤ َيــا
قولــه تعــاىل ﴿َ ...و َمــا َج َع ْلنَــا ُّ
ـاك إِالَّ فِ ْتنَـ ًة ِّللنَّـ ِ
ا َّلتِــي َأ َر ْينَـ َ
ـاس َو َّ
ـج َر َة
الشـ َ
ا َْل ْلعونَــ َة ِف ال ُقــر ِ
آن َون َ
ــم َف َــا
ُ
ُخ ِّو ُف ُه ْ
ْ
ــم إِالَّ ُط ْغ َيانــ ًا كَبِــر ًا﴾( )142يقــال
َي ِزيدُ ُه ْ

كانــوا أخــوة ألب وأم ،ونوفــل كان نزلــت يف املدينــة()143؟ ويف ســبب نزوهلا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

هلــم الــذي ســاه اهلل تعــاىل ورســوله

ثاني ًا :موقفه من بني أمية:
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آراء نصــت عــى أن املــراد هبــا بنــو أميــة .وجــدك إنكــم الشــجرة امللعونــة يف
األول :إن النبــي (صــى اهلل عليــه القــرآن

()149

وآلــه) أصبــح مهمومــ ًا فقيــل مالــك

أيــده القرطبــي(.)150

وهــذا مــا رواه أبــو يعــى املوصــي

قــال أين أريــت يف املنــام كأن بنــي أميــة عــن عطــاء بــن الســائب عــن أيب حييــى
يتعــاورون( )144منــري هــذا قيــل لــه ال قــال (كنــت بــن احلســن واحلســن

هتتــم فإهنــا دنيــا تناهلــم فنزلــت اآليــة ومــروان يتشــامتان فجعــل احلســن
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()145وعــى روايــة ينــزون عــى منــره نزو يكــف احلســن فقــال مــروان أهــل بيــت

220

القــردة ،فســاءه ذلــك(.)146

ملعونــون فغضــب احلســن فقــال أقلــت

الثــاين :أخرجــه أبــو يعــى ،عــن أيب أهــل بيــت ملعونــون فــواهلل لقــد لعنــك

هريــرة حمــاوالً إبعــاد اللعــن عــن الفــرع اهلل ع�لى لس��ان نبيــه (صــى اهلل عليــه
الســفياين والقائــه عــى بنــي احلكــم وآلــه) وأنــت يف صلــب أبيــك)

()151

فـــقال :إن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وقــال ابــن عســاكر :كان النبــي (صــى
رأى يف املنــام كأن بنــي احلكــم ينــزون اهلل عليـ�ه وآلــه) نائــ ًا واضعــ ًا رأســه

عــى منــره وينزلــون فأصبح كـــاملتغيظ ،عــى فخــذ أم حبيبــة بنــت أيب ســفيان
فــا رئــي مســتجمع ًا ضاحــك ًا بعــد ذلــك فنحــب ثــم تبســم ،ســألوه عــن ذلــك

حتــى مــات( )147وعليــه تكــون الشــجرة فـــقال رأيــت بنــي مــروان يتعــاورون
امللعونــة احلكــم وولــده(.)148

عــى منــري فســاءين ،ثــم رأيــت بنــي

الثالــث :ســحبوا ألمــر عــى الفــرع العبــاس يتعــاورون عــى منــري فــرين

املــرواين ،وهــذا مــا قالتــه عائشــة ذلــك(ُ )152يشــم مــن الروايــة ،رائحــة

لـــمروان بــن احلكــم ســمعت النبــي وضــع العباســيني هلــا.

(ص�لى اهلل عليـ�ه وآلــه) يقــول ألبيــك

الرابــع :رواه الطــري عــن ســهل
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بــن ســعد الســاعدي( )153قــال :رأى الثــاث فيهــم ،فهــم أمويــون اقحــاح،
النبــي (ص�لى اهلل عليــه وآلــه) بنــي وقبائحهــم ال ختفــى خــا عمــر بــن عبــد
فــان ينــزون( )154يلحــظ عــى الــراوي العزيــز الــذي خدمــه احلــظ وقيــض لــه

إنــه مل جيــرأ عــى تســمية القــوم فأشــار مــن يزيــن ســرته لنــا عليــه إشــكاالت

هلــم بطريقــة غامضــة ،ممــا يــدل عــى ليــس حملهــا ،باملحصلــة النهائيــة إن
احلصانــة التــي يتمتــع هبــا بنــو أميــة ،اللعــن شــمل الشــجرة كلهــا وهــو احــد

واىل اليــوم قلــة قليلــة تســتطيع أن تذكــر فروعهــا ،وهــذا كاف لقدحــه.

مثالبهــم.

وأخــر ًا مهــا تعــددت أســباب تفســر الشــجرة امللعونــة أهنــا بنــو أميــة

النــزول وطــرق ألفاظهــا ،ال اختــاف فلــم يصــح( )157وشــهادته جمروحــة ألنــه

إهنــا نزلــت يف بنــي أميــة

()155

أموي ـ ًا أكثــر مــن أميــة نفســه ،جــل مهــه

وعــى الرغــم مــن هــذه الشــواهد ،ســر فضائحهــم.

توجــد مشــكلة عنــد بعــض البــر،

وقــال ابــن حجــر :احلديــث أخرجــه

إهنــم ال يقــرون بـــأن بنــو أميــة ملعونني ،ابــن أيب حاتــم مــن حديــث عمــرو

وهــم ينظــرون هلــم نظــرة تقديــس ،بــن العــاص ،وبضعــة عــر نفســ ًا
ومنهــم القرطبــي الــذي حــاول تربئــة مــن التابعــن ،ومــن حديــث يعــى بــن

بعــض الشــخصيات فـــقال :وىف هــذا مــرة ومــن مرســل ابــن املســيب نحــوه
التأويــل نظــر ،وال يدخــل يف هــذه وأســانيدها ضعيفــة واســتدل بــه عــى

الرؤيــا عثــان وال معاويــة وال عمــر إطــاق لفــظ الرؤيــا عــى مــا يــرى

بــن عبــد العزيــز( )156ومل يعــط ســبب ًا بالعــن يف اليقظــة ،وهنــاك مــن أنكــره
واحــد ًا مقنعـ ًا عــى عــدم دخــول هــؤالء وقــال إنــا يقــال رؤيــا يف املنــام وأمــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وقــال ابــن عســاكر مــا روي يف
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التــي يف اليقظــة فيقــال رؤيــة وممــن احلديــث رواه أبــو هريــرة ناســب ًا الفعــل

اســتعمل الرؤيــا يف اليقظــة املتنبــي ،ت إىل بنــي أيب العــاص( )163وكذلــك نســبه
354هـــ يف قولــه لـــبدر بــن عــار

()158

عندمــا انــرف منــه ليــاً:

هلــم أبــو ســعيد اخلــدري ،واعــرض
الطــراين وقــال :مل يــروه عــن مطــرف

َمىض ال َل ُيل َوال َف ُ
ضل ا َّلذي َل َك ال َيميض إال صالــح تفــرد بــه زمحويــه( )164ويف
ؤياك َأحىل يف الع ِ
()165
يون ِم َن ال ُغ ِ
َو ُر َ
مض( )159روايــة إذا بلــغ بنــو احلكــم ثالثــن
ُ
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وهــذا التفســر يــرد عــى مــن خطــأه وعــى روايــة أخــرى رواهــا أبــو ســعيد
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قولــه والشــجرة امللعونــة يف القــرآن قــال اخلــدري عــن النبــي (صــى اهلل عليــه
شــجرة الزقــوم هــذا هــو الصحيــح

()160

وآلــه) قــال :إذا بلــغ بنــو أبــى فــان

()166

مــن ذلــك يتضــح بجــاء منهــج أتبــاع أكيــد الروايــة تعرضــت للحــذف ملنــع
بنــو أميــة ،كيــف يــررون ،وخــر مــا القــدح يف بنــي أميــة ،وهــذه احــد

عندهــم تضعيــف الروايــات الدالــة طرقهــم يذكــرون الروايــة وجيعلوهنــا

عــى ذمهــم ،وهــذا املوقــف خيتلــف معلولــة ،لعــل ذلــك يفيدهــم بــيء.
عــن موقفــه الســابق الــذي أيــد أســباب
نزوهلــا يف بنــي أميــة.

ورواه احلاكــم بســنده عــن أيب ذر

جنــدب بــن جنــادة الغفــاري عــن النبــي

ويؤيــد مــا جــاء يف اآليــة الكريمــة ،ما (ص�لى اهلل عليـ�ه وآلهــ) فـــأنكر ذلــك

روي عــن النبـ�ي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ع�لى أيب ذر فشـ�هد أميـر املؤمنــن (عليــه
َّ

قــال :ويــل لبنــي أمية ثــاث مــرات

()161

الســام) أنــه ســمع النبــي (صــى اهلل

وقولــه :إذا بلغــت بنــو أميــة أربعــن علي��ه وآله)قال«:مــا أظلــت اخلــراء
رجــ ً
ا اختــذوا عبــاد اهلل خــوالً ومــال وال أقلــت الغــراء عــى ذي هلجــة
ا وكتــاب اهلل دغــ ً
اهلل نحــ ً
ا( )162هــذا اصــدق مــن أيب ذر واشــهد أن النبــي
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(ص�لى اهلل عليــه وآلهــ) قالــه» ،هــذا عليـ ًا (عليــه الســام) فدعــى ،فلــا جــاء
حديــث صحيــح عــى رشط مســلم ومل قــال عثــان أليب ذر :اقصــص عليــه

خيرجــاه(.)167

حديثــك يف بنــي أيب العــاص ،فحدثــه،

وروى ذلــك ابــن أيب احلديــد املعتزيل فقــال عثــان لعــي (عليــه الســام):

عــن الواقــدي أن أبــا ذر ملــا دخــل عــى هــل ســمعت هــذا مــن النبــي (صــى

عثــان ،قــال لــه :ال أنعــم اهلل بــك عينــا! اهلل عليــه وآلــه)؟ فقــال عــى (عليــه
فقــال أبــو ذر :أنــا جنيــدب وســاين الســام) :ال ،وقــد صــدق أبــو ذر ،قــال
فاخــرت اســمه ،الــذي ســاين بــه عــى سـ�معت النبـ�ي (صـلى اهلل عليـ�ه وآلـ�ه)

اســمي فقــال عثــان :أنــت الــذي تزعــم قــال فيــه وذكــر حديــث مــا أظلــت،

أنــا نقــول إن يــد اهلل مغلولــة ،وإن اهلل فقــال مجيــع مــن حــر مــن الصحابــة:
فقــر ونحــن أغنيــاء! فقــال أبــو ذر :لــو لقــد صــدق أبــو ذر ،فقــال أبــو ذر:

كنتــم ال تزعمــون ال نفقتــم مــال اهلل عىل أحدثكــم أين ســمعت هــذا مــن النبــي

عبــاده ،ولكنــي أشــهد ســمعت النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ثــم تتهموننــى!

(صــى اهلل عليــه وآلــه) يقــول وذكــر مــا كنــت أظــن أين أعيــش حتــى أســمع
احلديــث ،فقــال عثــان ملــن حــر :هــذا مــن أصحــاب النبــي (صــى اهلل

أســمعتموها منــه؟ فقالــوا :مــا ســمعناه ،عليــه وآلــه)!( )168وهــذا يمثــل طعن ـ ًا يف
فقــال عثــان :ويلــك! أتكــذب عــى الصحابــة ألهنــم أنكــروا حديــث النبــي

النبــي! فقــال أبــو ذر ملــن حــر :أمــا (صــى اهلل عليــه وآلــه).

تظنــون أنــى صدقــت! قالــوا :ال واهلل

ورواه الذهبــي عــن أيب هريــرة،

مــا نــدرى ،فقــال عثــان :ادعــوا يل وحــاول تضعيفــه ،فقــال :جــاء هــذا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ـم عرفــت صدقــه؟ قــال :ألين
النب��ي (صــى اهلل عليــه وآلــه) عبــد اهلل ،عثــانَ :بـ َ
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مرفوع ـ ًا ،لكــن فيــه عطيــة العــويف( .)169بمــن يســومهم خســف ًا ويســوقهم عنفـ ًا،
ونبــه أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ويســقيهم بــكأس مصــرة ال يعطيهــم

عــى خطــر بنــو أميــة فقــال «أال إن إال الســيف ،وال حيلســهم إال اخلــوف،

أخــوف الفتــن عنــدي عليكــم فتنــة بنــي فعنــد ذلــك تــود قريــش بالدنيــا ومــا
أميــة ،فإهنــا فتنــة عميــاء مظلمــة عمــت فيهــا لــو يروننــي مقامـ ًا واحد ًا ولــو قدر

خطتهــا وخصــت بليتهــا ،وأصــاب جــزر جــزور القبــل منهــم مــا أطلــب
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البــاء مــن أبــر فيهــا ،وأخطــأ البــاء اليــوم بعضــه فــا يعطوننــي»(.)170
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مــن عمــي عنهــا ،وايــم اهلل لتجــدن

وكذلــك قــال«:إال لعــن اهلل

بنــى أميــة لكــم أربــاب ســوء بعــدي ،االفجريــن مــن بنــي أميــة وبنــي املغــرة،

كالنــاب الــروس تعــذم بفيهــا وختبــط بنــو املغــرة فقــد أهلكــت يــوم بــدر
بيدهــا ،وتزبــن برجلهــا ،ومتنــع درهــا ،بالســيف ،وإمــا بنــو أميــة فهيهــات
ال يزالــون بكــم حتــى ال يرتكــوا منكــم هيهــات أمــا والــذي فلــق احلبــة وبــرأ

إال نافعــا هلــم أو غــر ضائــر هبــم ،وال النســمة لــو كان امللــك مــن وراء اجلبــال
يــزال بالؤهــم حتــى ال يكــون انتصــار لبعثــوا إليــه حتــى يصلــوا إليــه واهلل ال
أحدكــم منهــم إال كانتصــار العبــد مــن خيشــى كافــر وال ولــد زنــا»( )171وهبــذا

ربــه والصاحــب مــن مســتصحبه تــرد ثبــت معاويــة انــه كافــر وابــن زنــا ،بنــا ًء
عليكــم فتنتهــم شــوهاء خمشــية وقطع ـ ًا عــى قــول اإلمــام (عليــه الســام) واهلل
جاهليــة ،ليــس فيهــا منــار هــدى ،ال خيشــى هــؤالء.

وال علــم يــرى نحــن أهــل البيــت

وعندمــا بويــع معاويــة بـــاحلكم

منهــا بمنجــاة ولســنا فيهــا بدعــاة ،ثــم خطــب فذكــر اإلمــام عــي (عليــه
يفرجهــا اهلل عنكــم كتفريــج األديــم الســام) فنــال منــه ونــال مــن اإلمــام
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احلســن (عليــه الســام) فقــام اإلمــام قــال :أرزننــا أحالمـ ًا إخوتنــا بنــي أميــة،

احلســن (عليــه الســام) لــرد عليــه وأنجدنــا عنــد اللقــاء ،وأســخانا بــا

فأخــذ احلســن بيــده فأجلســه ثــم قــام ملكــت اليمــن بنــو هاشــم ،ورحيانــة

فقــال :أهيــا الذاكــر عليــ ًا ،أنــا احلســن قريــش التــي نشــم بينهــا بنــي املغــرة،

وأيب عــي وأنــت معاويــة وأبــوك صخــر إليــك عنــي ســائر اليــوم ،وعــى روايــة
وأمــي فاطمــة وأمــك هنــد وجــدي انــه قــال :أمــا نحــن بنو هاشــم فـــأنجاد،

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) وجــدك أجمــاد ،أهــداة ،أجــواد ،وأمــا إخواننــا
النبــي
فلعــن اهلل أمخلنــا ذكــر ًا ،واألمنــا حســب ًا التــي نشــم بينهــا بنــي املغــرة(.)173

ورشنــا قدمــا ،وأقدمنــا كفــر ًا ونفاقــ ًا،

وقــال ابــن أيب احلديــد يف خــر:

فقــال طوائــف من أهــل املســجد :آمني( ،إن ربكــم حيــب ويبغــض ،كــا حيــب

قــال حييــى بــن معــن :ونحــن نقــول :أحدكــم ويبغــض وإنــه يبغــض بنــي
آمــن ،قــال أبــو عبيــد :ونحــن أيضــ ًا أميــة وحيــب بنــي عبــد املطلــب)

()174

نقــول ،آمــن( )172والباحــث يقــول آمني وقالــت أبنــت احلكــم بــن أبــى العــاص
آمــن آمــن.

بــن أميــة مــا رأيــت قوم ـ ًا كانــوا أســوأ

وعــى الرغــم مــن ذلــك وضــع أتبــاع رأيــا وأعجــز يف أمــر النبــي (صــى اهلل

النهــج األمــوي حديثـ ًا عــى لســان أمــر عليــه وآلـ�ه) منكــم يــا بنــي أميــة فقــال

املؤمنــن (عليــه الســام) يمجــد بنــو ال تلومينــا يــا بنيــة أين ال أحدثــك
أميــة ،وهــذا مــا رواه عبــد الــرزاق عــن إال مــا رأيــت بعينــى هاتــن قلنــا واهلل

معمــر عــن أيــوب عــن ابن ســرين قال :مــا نــزال نســمع قريشــ ًا تقــول يصــى

قــال رجــل لعــي :أخــرين عــن قريــش ،هــذا الصابــئ يف مســجدنا فتواعــدوا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

حــرب وجــديت خدجيــة وجدتــك قتيلة ،بنــو أميــة فـــأدبة ذادة ،ورحيانــة قريــش
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لــه تأخــذوه فتواعدنــا إليــه فلــا رأينــاه علــم اهلل فيهــم وىف أمرهــم ونفاقهــم

ســمعنا صوتـ ًا ظننــا انــه مــا بقــى بتهامــة وكفــر أحالمهــم فحــارب جماهــد ًا
جبــل إال تفتــت علينــا فــا عقلنــا حتــى ودافــع مكابــد ًا وأقــام منابــذ ًا حتــى قهره

قــى صالتــه ورجــع إىل أهلــه ثــم الســيف وعــا أمــر اهلل وهــم كارهــون
تواعدنــا ليلــة أخــرى فلــا جــاء هنضنــا فتقــول باإلســام غــر منطــو عليــه

إليــه فرأيــت الصفــا واملــروة التقتــا وأرس الكفــر غــر مقلــع عنــه فعرفــه
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أحدامهــا باألخــرى فحالتــا بيننــا وبينــه بذلــك النبـ�ي (صــى اهلل عليــه وآلــه)
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فـــ واهلل مــا نفعنــا ذلــك(.)175

واملســلمون وميزلــه املؤلفــة قلوهبــم

وهــذه األمــور وقــف عندهــا فقبلــه وولــده عــى علــم منــه فمــا

الطــري فقــال :يصــف أبــو ســفيان لعنهــم اهلل بــه عــى لســان نبيــه (صــى

وأشــياعه مــن بنــي أميــة امللعونــن يف اهلل عليــه وآلــه) وأنــزل بــه كتابــ ًا قولــه
كتــاب اهلل ثــم امللعونــن عــى لســان نبيــه والشــجرة امللعونــة ،وال اختــاف بــن

يف عــدة مواطــن وعــدة مواضــع ملــايض أحــد أنــه أراد هبــا بنــي أميــة(.)176

�...........................................................................أ .د علي �صالح ر�سن املحمداوي
( )1النمل19/

اهلوامش

( )2الفرقان .54/

( )27الصدوق :االمايل .340/

( )28الرشيف الريض :هنج البالغة .16/3
( )29مصعب الزبريي :نسب قريش .14/

( )3الصافات .158/

( )30األصنام .32/

( )6القرطبي :اجلامع .59/13

( )31املحمداوي :أبو طالب .2/

( )8الطويس :التبيان .499/7

ا لبيــت .1 /

( )4النساء.23/

( )7زيد بن عيل :مسند.306 /

( )31الشعراء.219/

( )32ابــن معصــوم :ديوانــه ،الفائيــة ،رقــم

( )9معــاين القــرآن  ،167/2ينظــر معــاين القــرآن

( )33ابن منظور :لسان العرب (مادة نوف).

( )10الطرحيي :تفسري غريب القرآن.256/

( )35الفراهيدي :العني (مادة مح).

( )12ابن منظور :لسان العرب (مادة نسب).

( )37ابــن األثــر :النهايــة يف غريــب احلديــث

( )14ابن أيب احلديد :رشح .68/11

( )38يوســف النبهــاين :ديوانــه ،االلفيــة ،األبيــات

وأعرابــه .278/3

( )13العيل :حمارضات .129/

( )36ابن قتيبة :غريب احلديث .257/1
.1 1 9 /4

( )15للتفصيالت ينظر املحمداوي :عقيل.38 /

.140-139

( )17املؤمنون.101/

.278 /

( )16احلجرات .13/

( )39يوســف النبهــاين :ديوانــه ،الداليــة ،البيــت

( )18الصدوق :عيون أخبار الرضا .70/1

( )40ابن منظور :لسان العرب .208/1

(.2/ )20

.124 /

( )19املسد.1/

( )21الشعراء.219/

( )41يوســف النبهــاين :ديوانــه ،البائيــة ،البيــت
( )42ابن سعد :الطبقات الكربى .74/1

( )22للتفصيــات ينظــر املحمــداوي :أبــو

( )43ابن هشام :السرية النبوية .70/1

( )23ابن سعد :الطبقات .60/1

( )45البحراين :احلدائق النارضة .357/22

طا لــب .2 /

( )44ابن سعد :الطبقات الكربى .75/1

( )24الرشيف الريض :هنج البالغة .195/2

( )46ابن حزم :مجهرة انساب العرب .14/

( )26الكليني :الكايف .79/8

( )48ابن هشام :السرية النبوية .70/1

( )25ابن أيب احلديد :رشح .67/11

( )47الدسوقي :حاشية .493/1

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )11النحاس :معاين القرآن .38/5

( )34اجلوهري :الصحاح (مادة نوف).
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( )49ابن سعد :الطبقات الكربى .75/1

( )70الطربي :تاريخ .185/8

( )51ابن حزم :مجهرة انساب العرب .14/

( )72الســرة النبويــة  ،70/1مصعــب الزبــري:

( )53ابن هشام :السرية النبوية .70/1

( )73ابن سعد :الطبقات الكربى .75/1

( )50ابن حبيب :املنمق.44/

( )52ابن هشام :السرية النبوية .70/1
( )54ابن هشام :السرية النبوية .70/1
( )55املحمداوي :أم كلثوم .151/
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نســب قريــش .14/

( )74اليعقويب :تاريخ .242/1

( )75ابن حزم :مجهرة انساب العرب .14/

( )56ابن سعد :الطبقات الكربى .75/1

( )76الصفراين :هاشم بن عبد مناف .13/

( )58نسب قريش .14/

فتح البــاري .174/6

( )57املحمداوي :أبو طالب .22/
( )59تاريخ .242/1

( )77ابــن ايب احلديــد :رشح  ،210/15ابــن حجر:
( )78ابن منظور :لسان العرب (مادة أهبر).

( )60ابن حزم :مجهرة انساب العرب .14/

( )79الرشح الكبري .493/1

( )62أبو هفان :ديوان 81/

( )81ابن حنبل :مسند .333/5

( )61ابن حبيب :املحرب.456/

( )80ابن ايب احلديد :رشح .231/15

( )63وقــد متــت مراجعــة الديــوان املطبــوع فلــم

( )82ابن أيب الدنيا :قضاء احلوائج .83/

الليــزرى املســمى املوســوعة الشــعرية يف مقطوعــة

( )84املحمــداوي :عبــد املطلــب بــن هاشــم ،دراســة

نجــد هــذا البيــت وإنــا وجدنــاه عــى القــرص

الشــاعر التائيــة رقــم البيــت الثــاين ،وهبــذا نحــن ال

نطمــأن بنســبته إىل الشــاعر.

( )83ابن هشام :السرية النبوية .85/1
يف رئاســته عــى قريــش ،واملنافــرة 39/

( )85ابن حبيب :املنمق.44/

( )64شــاعر جاهــي فحــل ،جلــأ إىل عبــد املطلــب

( )86ابن أيب احلديد :رشح .210/15

إليــه ،فأكثــر مدحــه ومــدح أهلــه .الــزركيل :األعــام

( )88ياقوت احلموي :معجم البلدان .51/4

بــن هاشــم ،جلنايــة كانــت منــه ،فحــاه وأحســن
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( )71الرشيف الريض :هنج البالغة .28/4

.251/7

( )65ابن هشام :السرية النبوية .90/1

( )87ياقوت احلموي :معجم البلدان .389/2
( )89البالذري :فتوح البلدان .56/1

( )90البختيــة :األنثــى مــن اجلــال البخــت ،وهــي

( )66ياقوت احلموي :معجم البلدان .40/3

مجــال طــوال األعنــاق ،وجيمــع عــى بخــت وبخــات،

( )68الرشيف الريض :هنج البالغة .16/3

(مــادة بخــت).

( )67البكري :معجم ما استعجم .997/3
( )69ابن هشام :السرية .780/4

وقيــل :اجلمــع بخــايت  0ابــن منظــور :لســان العــرب

( )91ابن حبيب :املنمق .80/

�...........................................................................أ .د علي �صالح ر�سن املحمداوي
( )92ابن حبيب :املنمق.337/

( )93الصدوق :االمايل .361/

أمــه عاتكــة بنــت عبــد اهلل بــن عمــرو بــن وهــب بــن
حذافــة بــن جــح وكان مــن أشــد النــاس عــى النبــي

( )94املحمــداوي :حمــارضات القاهــا عــى طلبــة

(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف اجلاهليــة وعــى أصحابــه

االنســانية ،لســنة .2016

املســلمني وكان مــن أشــعر قريــش .ابــن األثــر :أســد

املرحلــة االوىل ،قســم التاريــخ كليــة الرتبيــة ،العلــوم

( )95ديوانه ،الدالية ،األبيات .8-7

بلســان ونفســه وكان يناضــل عــن قريــش وهياجــى

الغابــة .159/3

( )96ديوانه ،القصيدة الفائية ،رقم البيت .32

( )111عبــد الرمحــن الربقوقــي :رشح ديــوان حســان

( )98ديوانه ،القصيدة البائية ،رقم البيت.30 ،

( )112ديوانه .29/

( )100ديوانه ،القصيدة السينية ،األبيات .3-1

( )114ابن سعد :الطبقات.85/1

( )102اجلوهري :الصحاح .2272/6

( )116املحمداوي :ابو طالب .109/

( )104مصعب الزبريي :نسب قريش .97/

( )18ابن راهوية :املسند .261/1

( )97ديوانه ،الالمية .1/

( )99ديوانه القصيدة اهلائية ،األبيات .10-8

( )103اجلوهري :الصحاح .2272/6

( )105ابو القاسم الكويف :االستغاثة .76/1

( )113ابن سعد :الطبقات .76/1
( )115الشعراء .214/

( )117ابن قتيبة :غريب احلديث .150/1
( )119أبو الربكات :الرشح الكبري 493/1

( )106الشــاعر املجيــد البليــغ ،أبــو الفتــوح ،نــر

( )120عبد الرزاق :املصنف .348/5

ويلقــب بالقــايض األعــز ،وديوانــه مشــهور،

( )122األنفال.41/

اهلل بــن عبــد اهلل بــن خملــوف اللخمــي االســكندري،

ولــه يف الســلفي مدائــح ،ونظمــه بديــع ،دخــل
اليمــن ،ومــدح الكبــار .مــات شــابا يف شــوال ســنة

ســبع وســتني ومخــس مئــة .الذهبــي :ســر أعــام
.546 /20

( )121الرشيف املرتىض :رسائل .119/4
( )123صحيح .79/5

( )124البيهقي :السنن الكربى .366/6
( )125القرطبي :اجلامع .12/8

( )126الشافعي :كتاب األم .166/4

( )107ديوانه ،القصيدة السينية ،األبيات 3-1

( )127الرسالة .68/

( )109ابن منظور :لسان العرب (مادة وغل).

( )129كنز العامل .70/12

( )108أبو هفان :ديوان .81/

( )110ابــن قيــس بــن عــدى بــن ســعد بــن ســهم
بــن عمــرو بــن هصيــص القرشــى الســهمى الشــاعر

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )101ابن حبيب :املنمق.337/

.258/

( )128السيوطي :اجلامع الصغري .711/2
( )130ابــن املطلــب بــن عبــد منــاف بــن قــي ،أمــه
درة بنــت عقبــة بــن رافــع بــن امــرئ القيــس بــن زيــد
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بــن عبــد االشــهل مــن االوس لــه مــن الولــد حممــد

البلــدان .14/2

األنصــار ثــم مــن بنــي حارثــة واملطلــب وحكيــ ًا

( )134النراقي :مستند الشيعة .268/19

وموســى ورقيــة ،أمهــم أم ســعيد بنــت كباثــة مــن
وأمهــا أم إيــاس بنــت يزيــد مــن محــر وعبــد الرمحن
واحلكــم وعبــد اهلل وأم الفضــل وأمهــم أم عبــد اهلل
بنــت عبــد الرمحــن وعبــد امللــك وأم ســلمة وأمهــا

أم ولــد .ابــن ســعد :الطبقــات الكــرى .239/5

( )131ابن عساكر :تاريخ .105 /32
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( )135الدسوقي :حاشية .493/1

( )136املحمــداوي :عبــد املطلــب ،دراســة يف
اســمه ونســبه ووالدتــه ونشــأته وصفاتــه 39/

( )137املقريزي :النزاع والتخاصم.64- 63/
( )138الكليني :الكايف .58/1

( )132موضــع بــن وادي القــرى والشــام ،وقيــل

( )139البيهقي :السنن الكربى 366/6

احلجــر وأول الشــام عــى أربــع مراحــل مــن احلجــر

( )141النجم.4/

بركــة البنــاء ســعد مــن بنــي عــذرة ،قيــل بــن
نحــو نصــف طريــق الشــام ،وهــو حصــن بــه عــن
ونخــل وحائــط ينســب إىل النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) ويقــال إن أصحــاب االيكــة الذيــن بعــث

إليهــم شــعيب (عليــه الســام) كانــوا فيهــا ومل يكــن
شــعيب منهــم ،وإنــا كان مــن مديــن ،وتبــوك بــن
جبــل حســمى وجبــل رشورى ،وحســمى غربيهــا
ورشورى رشقيهــا ،توجــه النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه) يف ســنة تســع للهجــرة إىل تبــوك مــن أرض
الشــام ،وهــي آخــر غزواتــه ،لغــزو مــن انتهــى إليــه
أنــه قــد جتمــع مــن الــروم وعاملــة وخلــم وجــذام،
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( )133ابن سعد :الطبقات الكربى .19/4

وفوجدهــم قــد تفرقــوا فلــم يلــق كيــدا ،ونزلــوا عىل

عــن فأمرهــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن
ال أحــد يمــس مــن مائهــا ،فســبق إليهــا رجــان

وهــي تبــض بشــئ مــن مــاء فجعــا يدخــان فيهــا

ســهمني ليكثــر ماؤهــا فقــال هلــا رســول اهلل (صــى
اهلل عليــه وآلــه) :مازلتــا تبــوكان منــذ اليــوم،
فســميت بذلــك تبــوك .ياقــوت احلمــوي :معجــم

( )140احلرش.7/

( )142اإلرساء.60/

( )143الطباطبائي :امليزان .5/13

( )144أي خيتلفــون ويتناوبــون ،كلــا مــى واحــد
خلفــه آخــر ،يقــال :تعــاور القــوم فالنــا إذا تعاونــوا
عليــه بالــرب واحــد ًا بعــد واحــد .ابــن األثــر:

النهايــة 320/3

( )145السيوطي :الدر املنثور .191/4
( )146ابن أيب احلديد :رشح .220/9

( )147مســند  ،348/11ينظــر ابــن عســاكر:
تاريــخ .266/57

( )148السيوطي :الدر املنثور .191/4
( )149السيوطي :الدر املنثور .191/4
( )150تفسري .282/10

( )151مســند  ،135/12ينظــر الطــراين :املعجــم
الكبــر .85/3

( )152تاريخ .339/57

( )153ابــن مالــك بــن خالــد بــن ثعلبــة بــن حارثــة

�...........................................................................أ .د علي �صالح ر�سن املحمداوي
بــن عمــرو بــن اخلــزرج بــن ســاعدة األنصــاري

( )163أبو يعىل  :مسند .402/11

فغــره النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) آخــر مــن مــات

عســاكر :تاريــخ .252/57

الســاعدي مــن مشــاهري الصحابــة ،اســمه حزنــا

باملدينــة مــن الصحابــة ســنة  91هـــ وقيــل قبــل
ذلــك .ابــن حجــر :اإلصابــة .167/3

( )154جامع البيان .141/15

( )164الطــراين :املعجــم الصغــر  ،135/2ابــن
( )165أبو يعىل :مسند .383/2
( )166ابن حنبل :مسند .80/3
( )167املستدرك .479/4

( )155ابن حجر :لسان امليزان .189/1

( )168رشح .55/3

( )157ابن عساكر :تاريخ .271/57

( )170الرشيف الريض :هنج البالغة .183/1

( )159ديوانــه ،راجعــه وفهرســة د .يوســف

( )172ابو الفرج االصفهاين :مقاتل .46/

( )160فتح الباري .302/8

( )174رشح هنج البالغة .220/9

( )156اجلامع .282/10

( )158مل اعرفه ومل أجد ترمجة له.

( )161ابن حجر :اإلصابة .104/2

( )162احلاكم النيسابوري :املستدرك .479/4

( )171ابن حجر :لسان امليزان .158/5
( )173املصنف .451/5

( )175ابن األثري :أسد الغابة .33/2
( )176تاريخ .185/8

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الشــيخ .116/

( )169سري أعالم النبالء .478/3
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القرآن الكريم.

املصادر

( )1ابــن أيب احلديــد ،عــز الديــن بــن هبــة اهلل ت
( )2أبــن األثــر ،أبــو احلســن عــي ت 630هـــ،

ت 276هـــ ،غريــب احلديــث ،تــح د 0عبــد اهلل

إبراهيم،القاهــرة1970 .م.

( )12ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم ت 711هـــ،

أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ،تــح حممــد

( )11ابــن قتيبــة ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم
اجلبــوري ،دار الكتــب العلميــة .د ت.

( )3ابــن األثــر اجلــزري ت 606هـــ ،النهايــة يف

لســان العــرب ،ط ،1قــم1405 .هـــ.

 4قــم1364 -هـــ.

 218هـــ ،الســرة النبويــة ،تــح مصطفــى الســقا

غريــب احلديــث ،تــح طاهــر امحــد الــزاوي وآخــر ،ط

ال�سنة الثانية -العدد اخلام�س1439 -هـ 2017 /م

الشــافعي ،ت 571هـــ ،تاريــخ مدينــة دمشــق ،تــح

عــي شــري ،دار الفكــر1415 .هـــ.

656هـــ.الرشح هنــج البالغــة ،قــم1404 .هـــ.
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( )10ابــن عســاكر ،عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل

( )13ابــن هشــام ،حممــد بــن عبــد امللــك ت

( )4ابــن حبيــب ،حممــد البغــدادي ت 245هـــ،

وآخرون،القاهــرة1955 .م.

خورشــيد أمحــد فــاروق ،عــامل الكتــب ،د ت.

1201هـــ ،الــرح الكبــر ،بــروت -د ت.

املنمــق يف أخبــار قريــش ،صححــه ،وعلــق عليــه

( )5ابن حجر ،امحد بن عيل ت  852هـ

( )14ابــو الــركات ،ســيدي امحــد الدرديــر ،ت
( )15أبــو هفــان ،عبــد اهلل بــن امحــد البــري ت

اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،تــح عــادل امحــد عبــد

257هـــ ،ديــوان أيب طالــب بــن عبــد املطلــب ،تــح

فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،ط ،2بريوت.

املعلومــات).

( )6ابــن حــزم ،ابــو حممــد عــي بــن امحــد ت 456هـــ،

أبــو يعىل،تــح حســن ســليم أســد ،دار املأمــون

هــارون ط  ،3مــر1971 .م.

( )17األصفهــاين ،عــي بــن احلســن ت 356هـــ،

املوجــود وآخــرون ،ط 1بــروت1415 -هـــ.
د ت .لســان امليزان ،ط 2بــروت1309 .هـ.

مجهــرة انســاب العــرب ،تــح عبــد الســام حممــد

الشــيخ حممــد حســن آل ياســن (مــن دون بقيــة

( )16أبــو يعــى ،امحــد بــن عــي ت 307هـــ ،مســند
للــراث .د ت.

( )7ابــن حنبــل ،أبــو عبــد اهلل امحــد ت 241هـــ،

مقاتــل الطالبيــن ،تــح كاظــم املظفــر ،ط 2قــم.

( )8ابــن راهويــه ،إســحاق بــن إبراهيــم بــن خملــد ت

( )18البخــاري ،إســاعيل بــن إبراهيــم ت 256هـــ،

ط 1املدينــة املنــورة1991 .م.

( )19البيهقــي امحــد بــن احلســن ت 458هـــ ،الســنن

املســند ،بــروت -دت.

238هـــ ،مســند ،تــح د .عبــد الغفــور عبــد اخلالــق،

( )9ابــن ســعد ،حممــد ت 230هـــ ،الطبقــات

الكــرى ،تــح إحســان عبــاس ،بــروت .د ت.

1965م.

الصحيــح (بــروت.)1981 -

الكــرى ،بــروت .د ت.

( )20اجلوهــري ،إســاعيل بــن محــاد ت 393هـــ،

�...........................................................................أ .د علي �صالح ر�سن املحمداوي
الصحــاح يف اللغــة ،تــح امحــد عبــد الغفــور ،ط،4

ط 1قــم1410 .هـــ.

( )21احلاكــم النيســابوري ،حممــد بــن حممــد ت405

ت 381هـــ ،األمايل،قم1404.هـــ ،عيــون أخبــار

املرعشــي ،بــروت1406 .هـــ.

( )32الصفــراين ،ريــاض رحيــم ،هاشــم بــن

بــروت1407 .هـــ.

هـــ ،املســتدرك عــى الصحيحــن ،تــح يوســف

( )31الصــدوق ،ابــو جعفــر حممــد بــن عــي
الرضا،طهران1378 .هـــ.

( )22الدســوقي ،شــمس الديــن حممــد ،ت

عبــد منــاف ،دراســة يف ســرته الشــخصية ،رســالة

العربيــة -د ت.

( )33الطباطبائــي ،حممــد حســن ،ت 1402هـــ،

1230هـــ ،حاشــية الدســوقي ،دار أحيــاء الكتــب

ماجســتري ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة البــرة.2010 -

( )23الذهبــي ،شــمس الديــن حممــد بــن امحــد

امليــزان يف تفســر القــرآن ،قــم د ت.

املنجــد ،مــرـ د ت.

360هـــ ،املعجــم الكبــر ،تــح محــدي عبــد احلميــد،

ت 748هـــ ،ســر أعــام النبــاء ،تــح صــاح الديــن

( )34الطــراين :ســليامن بــن امحــد اخلمــي ت

امحــد فتحــي عبــد الرمحــن ،ط 1بــروت2007 -م.

( )35الطــري ،حممــد بــن جريــر ت 310هـــ ،تاريــخ

علــاء الزيديــن ،بــروت .د ت.

.1968

معــاين القــرآن وإعرابــه ،املســمى املختــر تعليــق

( )25زيــد بــن عــي ت 122هـــ ،املســند ،تــح أحــد

ت.

األمــم وامللــوك ،تــح ،أبــو الفضــل إبراهيــم ،مــر.

( )26الســمعاين ،أيب ســعيد عبــد الكريــم ت

( )36الطــويس ،أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن

ط1ـ بــروت1408 .هـــ.

حبيــب العامــي ،ط 1إيــران1409 .هـــ.

562هـــ ،األنســاب ،تعليــق عبــد اهلل عمــر البــارودي

ت 460هـــ ،التبيــان يف تفســر القــرآن ،تــح امحــد

( )27الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرمحــن ت

( )37عبــد الــرزاق بــن مهــام ت 211هـــ ،مصنــف

الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور ،بريوت1993.هـــ.

د ت.

كتــاب األم ،ط 2بــروت1983 .م.

القــرآن ،تعليــق إبراهيــم شــمس الديــن ،ط1

911هـــ ،اجلامــع الصغــر ،ط 1بــروت1401 .هـــ،

( )28الشــافعي ،حممــد بــن ادريــس ت 204هـــ،

عبــد الرزاق،تــح حبيــب األعظمي،املجلــس العلمــي

( )38الفــراء ،حييــى بــن زيــاد ،ت 207هـــ ،معــاين

( )29الرشيــف الــريض ،ت  406هـــ ،هنــج البالغــة،

بــروت 2002 -م.

( )30الرشيــف املرتــى ،أبــو القاســم عــي بــن

اجلامــع ألحــكام القــرآن تــح امحــد عبــد العليــم ط،2

تــح حممــد عبــده ،بــروت .د ت.

احلســن ت436هـــ ،الرســائل ،تــح أمحــد احلســيني،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )24الزجــاج ،إبراهيــم بــن حممــد ،ت 311هـــ،

ط ،2القاهــرة .د ت ،املعجــم الصغــر ،بــروت -د

( )39القرطبــي ،حممــد بــن امحــد ت 671هـــ،
القاهــرة1372 .هـــ.
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( )40الكلينــي ،حممــد بــن يعقــوب ت 329هـــ،

( )43مصعــب الزبــري ،ابــو عبــد اهلل مصعــب بــن

( )41املتقــي اهلنــدي ،عــاء الديــن بــن عــي ت975

ليفــي بروفنســال ،باريــس1953 .م.

بكــري حيــاين والشــيخ صفــوة الســقا ،بــروت ،د

845هـــ ،النــزاع والتخاصــم بــن بنــي أميــة وبنــي

الــكايف ،طهــران1365 .هـــ.

هـــ ،كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال ،تــح
ت.

هاشــم.

( )42املحمــداوي ،د .عــي صالــح رســن ،أبو طالب
وموقفــه مــن الدعــوة اإلســامية ،بــروت،2012 -

املكرمة1409.هـــ.

عبــد املطلــب بــن هاشــم ،دراســة يف اســمه ونســبه
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( )44املقريــزي ،تقــي الديــن امحــد بــن عــي ت

( )45النحــاس ،أبــو جعفــر ت 338هـــ ،معــاين

بــن عبــد املطلــب ،دراســة يف ســرته الشــخصية
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عبــد اهلل ت 236هـــ ،نســب قريــش ،تصحيــح ا.

ونشــأته وتربيتــه وصفاتــه ،جملــة دراســات تارخييــة ،ع

 ،12ســنة  ،2012عقيــل بــن ايب طالــب بــن احلقيقــة
والشــبهة ،مركــز األبحــاث العقائديــة (اجلمهوريــة

اإلســامية.)2011 -

القــرآن الكريــم ،تــح حممــد عــي الصابــوين ط،1مكــة

( )46النراقــي ،املحقــق ت 1245هـــ ،مســتند
الشــيعة ،ط 1مشــهد1417 .هـــ.

( )47اليعقــويب ،امحــد بــن يعقــوب ،ت292هـــ،
التاريــخ ،بــروت .د ت.

قال أمري املؤمنني (عليه السالم)

امل�صدر:
نهج البالغة لل�شريف الر�ضي ،حتقيق �صبحي ال�صالح� ،ص .524

قال أمري املؤمنني (عليه السالم)

امل�صدر:
نهج البالغة لل�شريف الر�ضي ،حتقيق �صبحي ال�صالح� ،ص .524
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ملخص البحث
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يتناول هذا البحث يف ثناياه ،األساليب احلجاجية وطرق ِ
اإلقناع التي برزت

يف عهد اإلمام (عليه السالم) ملالك األشرت (رضوان اهلل عليه) ،متخذ ًا من التعليل
ظاهرة بارزة فيه ،فقد شكل هذا األَسلوب سمة واضحة املعامل يف فقرات العهد
الرشيف .مما حدا بالباحث إىل الغوص يف مكنونات نصه للوقوف عىل بعض درره

الرباقة ،التي من خالهلا عمد اإلمام (عليه السالم) إىل توجيه خطابه للوالة بصورة

عامة وملالك األشرت (رضوان اهلل عليه) بصورة خاصة ،وحثهم عىل العمل بام
تضمنه هذا العهد.

 و�سام ح�سني جا�سم العبيدي. د. م........................................................................

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

Abstract
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The current paper tackles the devices of justification and satisfaction found
in the Imam Al- covenant to Malik Al-Ashtar as a prominent phenomenon.
The researcher traces the values Imam Ali steers employs to steer his discourse
to rulers in general and to Malik in particular urging them to stick to the
covenant.
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أخ ٍ
ٍ
ّ
وبــارز عــن ســواه مــن
ــاذ للنظــر،
املقدمة
ِ
رســالة اإلمــام
احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة املالمــح اإلســلوبية يف

والســام عــى أفصــح مــن نطــق الضــاد (عليــه الســام) إىل عاملــه مالــك

أيب القاســم املصطفــى األمــن ،وعــى األشــر (رضــوان اهلل عليــه) الــذي
آلــه الطيبــن الطاهريــن.
وبعد

ّ
وله ُحكــم مــر ،أال وهــو (التعليــل)

بوصفــه آليــ ًة يضمــن هبــا املتل ّقــي

ال�سنة الثانية -العدد اخلام�س1439 -هـ 2017 /م

فاحلديــث عــن خطــاب اإلمــام مقبوليــ َة مــا ُيلقيــه مــن كالم ،فقــد
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عــي (عليــه الســام) ال يــروي ُغ ّلــة جعــل (توملــن) مــن التعليــل الوظيفــة
ّ
املتع ّطشــن إىل ســحر بيانــه ،ســوا ٌء األساســية للحجــج ،وهــذا مــن خــال
أكانــوا مــن خصومــه ،أم مــن حم ّبيــه ،عمليــة االنتقــال مــن املعطــى إىل النتيجة

فكالمــه -كــا قيــل( -ســ ّيد الــكالم)؛ التــي تُذكّرنــا يف القيــاس باملقدمــات
ولذلــك تشــع ِ
الدراســات التــي والنتائــج ،أمــا ســبب اختيــاري للتعليــل
بت
ُ
ّ
ـون كثــرة ،فلــا وجد ُت ـه مــن إكثــار لتوظيـ ٍ
تناولــت كلام ُتـه النبيـ ُة ،إىل ُفنـ ٍ
ـف هــذه
ُ
ُ ّ
ــة ،ومعجمي ٍ
يــة وبالغي ٍ
بــن ُلغو ٍ
ــة ،التقانــة اإلســلوبية بقصـ ٍـد وإتقــان عمــد
َّ
ّ
ّ
ُ
وتداوليــة ،وفن ٍ
ٍ
ٍ
ّيــة ،و ..الــخ إليهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام)
ولســانية،
يكتــب عهــد ًا فيــه املعــامل العامــة
ـب وهــو
مــن معــارف إنســانية ّ
ُ
مجــة ،ومل ينضـ ْ
ِ
الدقيقــة مــن
بعــد ذلــك املعــن اخلالــد مــن كلــات إىل جنــب التفاصيــل
ـوي األقــدس ،إ ْذ إ ّنــه حظــي األوامــر والنواهــي واإلرشــادات التــي
الســفر العلـ ّ
ـم احلكــم العــادل ،وينجــح
برعايــة الغيــب ،وكالءة الــرب العظيــم ،بموجبهــا يتـ ُّ
فأنّــى لــه ْ
أن ُيدْ ثــر؟!.

الــوايل يف حتقيــق هدفــه الســليم إذا

ٍ
ملمــح مــا راعــى تطبيــق هــذه اإلرشــادات،
اخلــوض يف
آثــرت
إال ّأن
ُ
َ
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تــرادف هنــا توصــل البحــث إليهــا.
فقــد كانــت التعليــات
ُ

وهنــاك إىل جنــب تلــك اإلرشــادات؛ املصادر واملراجع.

لتــيء املســر الصحيــح للــوايل وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملني
الــذي ُك ّلــف بواليــة شــؤون الرعيــة والصــاة والســام عــى ســيدنا حممــد

ومتابعــة شــؤوهنم ،فضــ ً
عــا يتع ّلــق وآلــه الطيبــن الطاهريــن.
ا ّ

ختــص اجلانــب اإلداري
بــه مــن أمــور
ّ

التمهيد

مفهوما التعليل والرسالة لغة

اســتوت املــادة عــى ســوقها كان يل ْ
أن مزيــد ٌة عينــ ُه بالتضعيــف ،ومعنــاه:
ْــي الثمــرة
أضعهــا عــى وفــق اخلطــة اآلتيــة:
الســقي بعــد ســقيَ ،
وجن ُ

مــر ًة بعــد أخــرى ،والع ّلــة -بالكــر-
التمهيــد :مفهومــا التعليــل والرســالة
ّ
واحلــدث ي ِ
شــغ ُل صاحبــ ُه
املــرض،
واصطالحــا.
لغــة
ُ ُ
ً
املبحــث األول :يف ُح ّجيــة اإلقنــاع عــن حاجتــهّ ،
كأن تلــك العلــة صــارت
ُشــغ ً
األول(.)1
بالتعليــل وطرائقــه.
ال ثان ًيــا منعــه عــن ُشــغله ّ
املبحــث الثــاين :موضوعــات التعليــل

يف العهــد العلــوي.

ومــن املعلــوم رصف ًّيــا أن أحــد

معــاين البنــاء (ف ّعــل) هــو اإلزالــة أو

املبحــث الثالــث :اســراتيج ّيات اإلقناع الســلب ،وهنــا جــاء الفعــل (ع ّلــل) أي

بالتعليــل يف العهــد العلوي.

أزال العلــة ،كــا هــو احلــال يف الفعــل

(مــرض) أي أزال املــرض .وال تُــزال
اخلامتــة :وفيهــا أهــم النتائــج التــي
ّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

والقضائــي والســيايس ،كذلــك لتعـ ّـرف
ٍ
واصطالح ًا.
وحــكّام بــا جيــب
اآلخريــن مــن والة ُ
عليهــم ْ
يف اللغــة :التعليــل (تفعيــل) مصــدر
أن يلتزمــوه فيــا لــو قيــض هلــم
واليــة ِم ٍ
ــر مــن األمصــار .وبعــد ْ
ـي
أن مــن الفعــل (ع ّلـ َـل) وهــو فعـ ٌـل ثالثـ ٌ
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ِ
ٍ
للبــس وإهبــا ٍم يعــري اخلطــاب (املتل ّقــي).
الع ّلــة املوجبــة

ونكتفــي بالتعريــف الــذي يتّصــل

فهــم قضيــة مــا ال ُبــدّ مــن االمتثــال
بصلــب بحثنــا إىل أنــه طريقــة يف إثبــات
إليهــا إال بإيضــاح احلكمــة مــن وراء
ُ
امتثالــه ســوا ٌء أكانــت تلــك القضيــة حكــم أو نفيــه أو وجــوده أو عدمــه،
را أم إنشــا ًء.
خــ ً

وذلــك بإظهــار العلــة التــي تُــرز

أمــا يف االصطــاح :فالتعليــل يف مرشوعيتــه( ،)4فيحــرص ا ُملرســل عــى
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عمومــه بيــان ع ّلــة الــيء ،وتقريــر ربــط األفــكار والوصــل بــن أجــزاء
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ثبــوت املؤ ّثــر إلثبــات األثــر ،و ُيطلــق الــكالم بجعــل بعضهــا أســباب ًا ألخــرى
ُّ
ســتدل فيــه مــن الع ّلــة عــى ابتغــا ًء إلقنــاع ا ُملرســل إليــه بصــواب
عــى مــا ُي
احلكــم الــذي حيملــه عليــه؛ ّ
ألن هنــاك
املعلــول (.)2
ٍ
تعريفــات كثــر ًة للتعليــل تنتمــي
وقــد ذكــر الكفــوي (ت 1094 :هـ)
متنوعــة مثــل النحــو
تعري ًفــا آخــر للتعليــلُ :
ــو َأن ُي ِريــد حلقــول معرفيــة ّ
(ه َ

ا ُْل َت َك ّلــم ذكــر حكــم َواقــع َأو متوقــع واملنطق (..،)5الــخ.
ويف ميــدان البالغــة ،ففــي مقــدار مــا
َفيقــدم قبــل ذكــره ِع ّلــة ُو ُقوعــه ،ل َكــون
ُر ْت َبــة ا ْلع َّلــة ُم َت َقدّ َمــة عــى ا َْل ْع ُلــول) تتبعتــه مــن مصــادر بالغيــة قــد نفتقــد
( .)3وفيــه يشــرط أن تتقــدّ م العلــة تعريفـ ًا للتعليــل باملعنــى احلقيقــي الــذي

عــى احلكــم الــذي ُيطلقــه املتك ّلــم ،يتّصــل بموضــوع بحثنــا ،إال اللهــم مــا
وال أرى ثمــة موجبــ ًا هلــذا الــرط ،ذكــره ابــن أيب اإلصبــع العــدواين (ت:
تتأخــر ،بحســب  654هـــ) يف بـ ٍ
فقــد تتقــدّ م الع ّلــة أو ّ
ـاب سـ ّـاه بالتعليــل ،مــن

مقتــى احلــال وســياق الــكالم الــذي تعريــف لــه (وهــو أن يريــد املتكلــم

رســل إليــه ذكــر حكــم واقــع ،أو متوقــع فيقــدم
ُييــط باملتك ّلــم (البــاث) وا ُمل َ
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قبــل ذكــره علــة وقوعــه ،لكــون رتبــة صميــم مــا قصدنــاه؛ ذلــك أل ّنــه يقــوم

العلــة أن تقــدم عــى املعلــول ،كقولــه عــى إنــكار ع ّلــة الــيء األصليــة،
ســبحانهَ ﴿ :لــو َل ِك َتــاب ِم ـن اللَِّ س ـب َق ونصــب ع ّل ٍ
ــة يبتدعهــا القائــل مــن
َ َ
َ
ٌ
ْ
ــذاب َعظِيــم﴾ ابتــكار خيالــه اخلصــب؛ لتكــون م ِ
ِ
لفت ـ ًة
ُــم َع َ ٌ
ُ
ٌ
يــا َأ َخ ْذت ْ
َل َّســك ُْم ف َ
ـل ِ
فســبق الكتــاب مــن اهلل علــة يف النجــاة للقــارئ ،وشــاغل ًة لــه عــن أصـ ِ
الع ّلة؛
مــن العــذاب ...الــخ)(.)6

ولذلــك قرنــه اجلرجــاين (ت 471 :هـ)

نجــد ثمــة انزياحـ ًا للتعليــل ،يقــع حتــت ويدّ عــي دعــو ًة ال طريــق إىل حتصيلهــا

ــرف ويقــول قــوالً خيــدع فيــه نفســه(.)8
عنــوان (حســن التعليــل) و ُع ّ
وأرى ّأنــا بســبب مــا ب ّينــاه ،ال تتوافر
بقوهلــم( :أن ينكــر األديــب رصاحــة،
أو ضمنــ ًا ،علــة الــيء املعروفــة ،يف النــص القــرآين ،وال يف النــص النبوي
ويــأيت بعلــة أخــرى أدبيــة طريفــة ،هلــا أو العلــوي؛ ل ُبعــد تلــك الغايــة التــي

حســنات املعنو ّيــة عــن
اعتبــار لطيــف ،ومشــتملة عــى دقــة عُــدّ ت مــن ا ُمل ّ
النظــر ،بحيــث تناســب الغــرض الــذي الغايــة املقصد ّيــة التــي قامــت عليهــا
يرمــى إليــه ،يعنــي أن األديــب :يدعــى ُســداة النصــوص املقدّ ســة ُ
ولمتهــا.

لوصــف ع ّلــة مناســبة غــر حقيقيــة،
ولكــن فيهــا حســن وطرافــة ،فيــزداد

هبــا املعنــى املــراد الــذي يرمــى إليــه
مجــاال ورشفــ ًا)( .)7ونعتقــد َّ
أن هــذا

أمــا بخصــوص العهــد العلــوي ،فينبغي
لنــا ْ
أن نبـ ّـن بصفـ ٍـة عامـ ٍـة أ ّنــه ينضــوي
بأنــا:
حتــت جنــس الرســالة ،وتُعـ ّـرف ّ
(النــص املــدّ ون الــذي يبعثــه ا ُمل ِ
رســل

()9
ُعــر عــن
رســل إليــه)  ،وت ِّ
الــرب مــن التعليــل ال يدخــل يف إىل ا ُمل َ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أمــا يف ســائر كتــب البالغــة بالتخييــل؛ ّ
ألن بوســاطته يقــوم الشــاعر
ٍ
وبخاصــة يف مباحــث علــم البديــع ،بإثبــات ٍ
ثابــت أصــ ً
ا
أمــر هــو غــر
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ُح ّجية الإقناع بالتعليل يف عهد الإمام علي ( )jملالك اال�شرت(....................................)0

شــؤون خاصــة أو عامــة( .)10وقــد تعـ ّـر عــن حالــة كاتبهــا ،وتنقل مشــاعره
أخــذت الرســالة مســاحة شاســعة يف إىل مــن يكتــب إليهــم( ،)14أو تعـ ّـر عــن
ا ُملدونــة العربيــة اإلســامية الســيام موضوعـ ٍ
ـات اجتامعيـ ٍـة خمتلفـ ٍـة بحســب
ّ
يف احلقبــة التــي حكــم أمــر املؤمنــن الظــروف اخلاصــة.

تنوعــت
(عليــه الســام)( ،)11حيــث ّ

ويف ضــوء هــذا التقســيم ،نجــد
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وجههــا اإلمــام عــي
موضوعاهتــا ،فــكان بعضهــا حيــوي الرســالة التــي ّ
لــق واخلُ ُل ِ
للخ ِ
َ
ــق ووصفــا (عليــه الســام) إىل مالــك األشــر
(وصفــا
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لألمكنــة واألشــخاص أو قصــة (رضــوان اهلل عليــه) ،تنضــوي حتــت
لألخبــار واألعــال)( .)12فضــ ً
ا عــن القســم األول ،إال ّأنــا ُو ِصفــت
اختالفهــا بــن الطــول واالختصــار ،بالعهــد مــن بــن مجيــع رســائله ،األمــر

التعــرف عــى ســبب
كثــر مــن مؤ ّلفــات القــرون الــذي يدفعنــا إىل
فــكان
ُّ
ٌ
الســالفة حتمــل عنــوان الرســالة ،ممّــا تســميتها بالعهــد.
الو ِص ِّيــة،
ُيظهــر متــدُّ د املصطلــح واتّســاع مظ ّلتــه
ُيطلــق ال َع ْهــدُ عــى َ
ومنــه اشــت َُّق ال َع ْهــدُ الــذي يكتــب
املعرف ّيــة يف الذهنيــة العربيــة.
وعمومــا نجــد الرســائل التــي بعثهــا لِ ْلــو ِ
الة ،وعــى ا َمل ْوثِــق وعــى اال ْلتِقــاء
ُ
ً
اإلمــام عــي (عليــه الســام) كانــت عــى واإلملــا ِم يقــال :مــا يل َع ْهــدٌ بكــذا ،وإ َّنــه
ـب ال َع ْهــد بـ ِـه ،كذلــك ُيطلــق عــى
قسمني :
لقريـ ُ
األول :رســائل ســلطانية أو ديوانيــة :املنـ ِ
ـأوا
ـزل الــذي ال يــكا ُد القــوم إذا ا ْن َتـ ْ
()15
توســع أبــو
وهــي رســائل عامــة أو تكــون ذا عنــه َ
رج ُعــوا إليــه  .وقــد ّ

موضوعــات رســم ّية(.)13

ُعبيــد القاســم بــن س ـاّم اهلــروي (ت:

اآلخــر :رســائل إخوانية أو شــخصية 224هـــ) يف داللــة مفهــوم العهــد إىل
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َأ ْش ـياء ُمْتَل َفــةَ ،ف ِمنْهــا ِ
احلفــاظ ِ
ورعايــة عليــه مــن توصيــات كثــرة ،وإرشــادات
َ
َ
ال ْر َمــة َو ْ
الــق َو ِمن َْهــا ا ْل َو ِص َّيــة ،كــا حــول جممــل الســلوكيات التــي ينبغــي
ُْ
ورد يف قولــه َت َعـ َ
ـم عــى احلاكــم الســر عليهــا ،ومــا فيهــا
ـالَ ﴿ :أ َل ْ َأ ْع َهــدْ إِ َل ْي ُكـ ْ
تصــب يف ســداد
َيــا َبنِــي آدم﴾ َي ْعنِــي ا ْل َو ِص َّيــة َو ْالَمــر مــن الغايــات التــي
ُّ

عــي عهــد اللََّ ،ومــن التضامــن االجتامعــي ،بــل التعــاون
كقــول الرجــلَّ :
معانيهــا َأن تعهــد الرجـ َـل عــى َحــال َأو اإلنســاين إلقامــة العــدل ،وحســن
ِف َم ـكَان كقــول القائــل :عهــدي بِـ ِـه ِف اإلدارة والسياســة ،وبيــان صــاح اهليــأة
َمـكَان َكـ َـذا َو َكـ َـذا وبحــال َكـ َـذا َكـ َـذا( .)16االجتامعيــة ،وبيــان اخلــراج وأمهيتــه،
ولعـ ّـل داللــة الوصيــة يف لفظــة العهد وكيــف جيــب ْ
أن تكــون املعاملــة فيــه

كانــت أكثرهــا حضــور ًا يف رســالة والنظــر يف عــارة األرض ومــا يتعلــق

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

َومــن ا ْل َع ْهــد َأ ْيضــا ْالمــان كقولــه احلكــم وصالحــه ،فقــد احتــوى عــى
َــال َعه ِ
َت َع َ
ــن﴾ (أهــم القواعــد واألصــول التــي تتعلــق
ــدي ال ّظالِ ْ َ
ــال﴿ :الَ َين ُ ْ
ِ
َو َق َ
ــم إِ َل بالقضــاء والقضــاة ،وإدارة احلكــم يف
ــم َع ْهدَ ُه ْ
ــالَ ﴿ :فأتُّــو ْا إ َل ْي ِه ْ
ِ
وقــرر فيــه قواعــد مهمــة يف
ــم﴾ َومــن ا ْل َع ْهــد َأ ْيضــا ا ْل َيمــن اإلســامّ ،
ُمدَّ ِت ْ

اإلمــام (عليــه الســام) ملالــك ،علـ ًا ّ
أن بذلــك مــن أصــول العمــران ،ومــا فيــه
مــا ُيكتــب للــوالة ُيســمى بصفـ ٍـة عامــة صــاح البــاد ،ومنابــع ثروتــه ومــا
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عهــدت للتجــارة والصناعــة مــن األثــر ،يف حيــاة
عهــد ًا اشــتقاق ًا مــن قوهلــم:
ُ
إىل فــان ،أي :أوصيتــه( .)17ومــن األمــة ،إىل غــر ذلــك مــن القواعــد

هــذا البــاب كان الرســالة التــي بعثهــا اهلامــة التــي هتــدف إىل أســمى هــدف
اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل مالــك يف العــدل اإلســامي)( ،)18كذلــك َّ
إن

املدونــة يف هــذه الرســالة
مســتح ّق ًة لوصــف العهــد؛ ملــا اشــتملت هــذه الوصايــا ّ

ُح ّجية الإقناع بالتعليل يف عهد الإمام علي ( )jملالك اال�شرت(....................................)0

ٍ
ـادي مــن الناس ،األقــران فأنــت ،وأمــا شــق الصفــوف
توجــه إىل شـ
ـخص عـ ٍّ
مل ّ

بــل كان مــن خــرة أصحــاب اإلمــام فأنــا .ودس عليــه معاويــة مــن ســمه يف
عــي (عليــه الســام) وحوار ّييــه ،وهبــذا رشبــة عســل فــات فقــال معاويــة «إن
حت ّقــق الوصايــا يف هــذا العهــد -عــى هلل جنــود ًا منهــا العســل» وقــال عــي
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الرغــم مــن اإلطالــة فيهــا -هدفهــا ملــا بلغــه موتــه« :ذلــك رجــل كأنــا قــد
ٍ
شــخص منــي قــد ًا ،لــو كان حجــر ًا لــكان صلــد ًا،
توجــه إىل
ألنــا ّ
األســاس؛ ّ
حمــدّ ٍد بعينــه ،بإمكانــه حــن يواجــه ولــو كان حديــد ًا لــكان افرنــد ًا»)(.)21
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خطاب ـ ًا مــا ،يســتعني بتجاربــه الســابقة،
معتمــد ًا عــى مــا تراكــم لديــه مــن

جتمعــت لديــه ،وبذلــك
معــارف ســابقة ّ

املبحث األول

يف ُح ّجية اإلقناع بالتعليل وطرائقه
يف هذا املبحث سنتناول اآليت:

يكــون قــادر ًا عــى االحتفــاظ باخلطــوط املطلب األولُ :ح ّجية اإلقناع بالتعليل.

املوجــه إليــه(.)19
العريضــة للخطــاب ّ

يأخــذ التعليــل موقعــه يف اخلطــاب

ولــذا قيــل إن العهــد يقتــي الوفــاء باعتبــار املتكلــم وموقعــه الذيــن ُيدّ دان

بالوعــد( ،)20بلحــاظ هــذه اخلصوصيــة نســبة احلجــة مــن عدمهــا يف خطــاب
التــي يتم ّيــز هبــا ا ُملخا َطــب.

اآلخــر ،وبصفــة عامــة تتحــدّ د قيمــة

وحسـ ُبنا ممّــا قيــل يف ا ُملخا َطب يف هذا اخلطــاب ككل ،حــن يكــون ســلوك

بحجــة
العهــد ا ُملبــارك أ ّنــه (كان أنجــد النــاس األفــراد إزاء اخلطــاب مرهونــ ًا ّ

ثــم ُيضفــى للخطــاب
وأجرأهــم ،ومل يكــن يف حــروب اجلمــل صاحبــه ،ومــن ّ
عــر ِ
ف
وصفــن أحــد أمــى منــه ،وكان مــع مرشوعيتــه املرتبطــة باملنزلــة ا ُمل َ

دأب حم ِّلــي
عــي وقــال لــه عــي يومـ ًا :يــا مالــك مــن هبــا لــه ،ومــن هنــا كان ُ

أشــجع أنــا أو أنــت؟ فقــال :أمــا قتــل اخلطــاب يف النظــر إىل الــروط التــي
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ٍ
حجــة ،أي اإلبانــة
جتعــل اخلطــاب ذا

ممــا تقــدّ م بيانــه تظهــر جل ّيــ ًا أمهيــة

املقومــات التــي
عــن الســياق الــذي جيعــل اخلطــاب التعليــل بوصفــه أحــد ّ
تعضــد اإلقنــاع الــذي يبتغيــه املتكلــم يف
مرشو ًعــا وف ّعــاالً الــذي يتو ّقــف بــدوره
ّ

عــى منزلــة املشــاركني يف التخاطــب خطابــه للمتكلــم ،ســواء أكان منطوق ـ ًا
وطبيعــة اإلطــار املــكاين والزمــاين( .)22كــا هــو احلــال يف اخلطابــة املبــارشة

يتوســل عــر احلجــاج بوصفــه للجمهــور ،أو كان مكتو ًبــا ،كــا هــو
فاإلقنــاع ّ
اآلليــة األبــرز التــي يســتعملها ا ُملرســل ،احلــال يف الرســائل( ،)25فــا يتســنى

بإذعــان العقــول بالتصديــق ملــا يطرحــه أدرك َّ
أن (اخلطابــة علــم لــه أصــول
املرســل أو العمــل عــى زيــادة اإلذعــان وقوانــن ،مــن ســار يف طريقهــا عــد
الــذي يم ّثــل الغايــة من كل حجــاج( .)23خطيبــا ،وهــو يعنــى بدراســة طــرق
ال ختتلــف فهــوم الباحثــن -عــى التأثــر ،ووســائل اإلقنــاع ،وصفــات

اختــاف انتامءاهتــم املعرفيــة -عــن اخلطيــب ،ومــا ينبغــي أن يتجــه إليــه

اكتنــاه معنــى التعليــل ،بكونــه تفســر ًا مــن املعــاين يف املوضوعــات املختلفــة،
ُيقدّ مــه املتك ّلــم لتســويغ األمــر عنــد ومــا جيــب أن تكــون عليــه ألفــاظ
متل ّقيــه الــذي ُيــراد منــه االمتثــال الفعــي اخلطبــة ،وأســاليبها ،وترتيبهــا)(.)26

لتطبيقــه واإلذعــان النفــي لقبولــه ،وقــد عــدّ أرســطو الرباهــن أبــرز بــل
يقــول التهانــوي (ت1158 :هـــ) :أهــم وســائل اإلقنــاع(.)27

َّ
ّ
ولعــل القــول بوحــدة اخلطبــة
فــإن
(التعليــل وفائدتــه التقريــر،
ٍ
ـكيل
النفــوس أبعــث عــى قبــول األحــكام والرســالة ينطلــق مــن توصيــف شـ ٍّ
هلــا يف ّأنــا (متشــاكلتان يف أهنام كالم ال
املع ّللــة مــن غريهــا)(.)24

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ليحقــق مــا يصفــه (بريملــان وتيتــكاه) هلــذه الغايــة -أي اإلقنــاع -إال مــن
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يلحقــه وزن وال تقفيــة ،وقــد يتشــاكالن متقابلــن وجهـ ًا لوجــه ،فتعمــل عوامــل

خمتــص بالــكالم مثــل
أيضــا مــن جهــة األلفــاظ والفواصــل؛ أخــرى بعضهــا
ٌّ
فألفــاظ اخلطباء تشــبه ألفــاظ الكتّاب يف جهــارة الصــوت وســعة الفــم ،وبعضها
خمتــص بالــكالم مثــل (شــخصية
الســهولة والعذوبــة؛ وكذلــك فواصــل غــر
ٍّ
اخلطــب ،مثــل فواصــل الرســائل؛ املرســل ،وعالمــات وجهــه ،ورباطــة
وال فــرق بينهــا ّإل ّ
أن اخلطبــة يشــافه اجلــأش وســكون اجلــوارح وقلــة
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هبــا ،والرســالة يكتــب هبــا؛ والرســالة اللحــظ ،وحــركات يديــه ،ومــا حيملــه
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جتعــل خطبــة ،واخلطبــة جتعــل رســالة ،يف يديــه مــن عص ـ ًا أو نحوهــا ،واملــكان
يــذوب الــذي خيتــاره إللقــاء خطبتــه ..الــخ)
يف أيــر كلفــة)( .)28إال أنّــه ال ّ

رســل
الفــروق األخــرى التــي ُت ّيــز جنــس عملهــا يف التأثــر اإلجيــايب عــى ا ُمل َ
الرســالة عــن جنــس اخلطابــة ،فــاألول إليــه (اجلمهــور) مــن قبـ ٍ
ـول وامتثــال ملــا
ٍ
خيــص ُماط ًبــا بحــدّ يطرحــه مــن آراء وأفــكار ،حتــى ْ
وإن
بصفــة عامــة-ُّ
ذاتــه ،ممــا يو ّفــر عــى ا ُمل ِ
رســل مراعــاة كانــت بعيــدة عــن لغــة الربهــان العلمــي
ّ
(فــإن ّ
ّ
كل فــرد مــن أفــراد
خصوص ّيــة ا ُملرســل إليــه الثقافيــة الدقيــق،
واالجتامعيــة ،كذلــك تر ّكــز عــى شــتى العامــة إذا كان قليــل الثقافــة واملعرفــة

الوســائل اإلقناعيــة التــي تعمــل عــى هــو أبعــد مــا يكــون عــن االقتنــاع
تثبيــت القضيــة وترســيخ الفكــرة التــي بالطــرق الربهانيــة أو اجلدليــة)( ،)29أمــا

رســل الرســالة فــكان عليهــا ْ
أن تُضاعــف مــن
ُيؤمــن هبــا ا ُملرســل يف ذهــن ا ُمل َ
(خطــاب
ألنــا
ٌ
إليــه بصــورة قويــة؛ وذلــك للتعويــض ُحججهــا وبراهينهــا؛ ّ
موج ـ ٌه يــروم إيقــاع التأثــر يف
ـدي ّ
النفــي الــذي ُيــراد للرســالة القيــام قصـ ٌ
ِ
رســل إليــه املتقبــل ودفعــه إىل ترجيــح رأي عــى
بــه ،فيــا لــو كان ا ُملرســل وا ُمل َ

 ........................................................................م .د .و�سام ح�سني جا�سم العبيدي

آخــر ،وهــو أمــر يقتــي مــن ا ُمل ِ
رســل التعليــل يف آيــات القــرآن الكريــم،
حل ّجــة ورفــد البيــان باحلجــج ويتمــدّ د يف أوردة كثـ ٍ
ـر مــن موضوعاته،
وصــف ا ُ
رســل إليــه)( .)30وعــى عــر حروفــه (الـ َّـا ُم َوإِ َّن َو َأ ْن َوإِ ْذ َوا ْل َبــا ُء
قصــد إقنــاع ا ُمل َ
َــي َو ِمــ ْن َو َل َع َّ
ــل َو َقــدْ ) لتعضيــد
ضــوء هــذا الفــرق اجلوهري بــن اخلطبة َوك ْ
والرســالة ،فالرســال ُة بحســب مــا ب ّينــاه الغايــة التــي ُأنـ ِـزل القــرآن مــن أجلهــا،
ِ
ِ
ش ٍء َو ُهــدً ى
ُت ّقــق قــدر ًا كبــر ًا مــن اإلقنــاع ،فيــا لــو أال وهــي ﴿ت ْب َيانًــا لــك ُِّل َ ْ
ــرى لِ ْلمس ِ
ني﴾(.)34
ــل ِم َ
ُروعــي فيهــا املمكنــات الرضوريــة التــي َو َر ْ َ
ُ ْ
حــ ًة َو ُب ْ َ

أو االســرحام الذيــن يكفــان حتقيــق قــول ســابقه الزركــي (ت 794 :هـــ)

مــآرب املتك ّلــم حــن ينــأى بخطابــه عــن يف ضمــن حديثــه عــن التعليــل ،ومتــام

عرفــ ًا التعليــل بقولــه( :بــأن
العقــل والفكــر إلقنــاع الفــرد بتبنّــي آراء كالمــه ُم ّ
ورفــض ٍ
يذكــر الــيء معلــا فإنــه أبلــغ مــن
آراء أخــرى(.)31
وقــد عُــدّ التعليــل أحــد وســائل ذكــره بــا علــة لوجهــن :أحدمهــا:

احلجــاج يف القــرآن الكريــم ،انطالقــ ًا أن العلــة املنصوصــة قاضيــة بعمــوم

احلجــة هــي مــا ُيــراد هبــا املعلــول وهلــذا اعرتفــت الظاهريــة
مــن كــون ّ
إقنــاع املخاطــب ،والتأثــر يف موقفــه بالقيــاس يف العلــة املنصوصــة .الثــاين:
وســلوكه()32؛ ّ
ألن املتكلــم بوســاطته إن النفــوس تنبعــث إىل نقــل األحــكام

يقــدّ م فكــره و ُيبـ ّـن ســببها( ،والنفــوس املعللــة بخــاف غريهــا)(.)35

أبعـ ُ
ـث عــى قبــول األحــكام ا ُملع ّللــة مــن

املطلب الثاين :طرائق التعليل.

غريهــا)( .)33ومــن الطبيعــي ْ
أن يظهــر ملــا كان القــرآن الكريــم املثــال األجــى

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

تعمــل عــى تغيــر رأي اآلخريــن بعيــد ًا وبعــد تت ُّبــع كالم الســيوطي الــذي
عــن الطرائــق األخــرى مثــل اإلكــراه نقلنــاه آنف ـ ًا ،ظهــر لنــا أ ّنــه مأخــو ٌذ مــن
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والشــاهد األعظــم عــى إعجــاز اللغــة لِ َتع َلمــوا َأ َّن ال َّلـه يع َلــم ما فِي الســماو ِ
ات
َّ َ َ
ََْ ُ َ
ْ ُ
العربيــة ،وإظهارهــا بأكمــل صــورةَ ،و َمــا فِــي ْالَ ْر ِ
ض﴾(.)38
ولبيــان تأ ُّثــر اإلمــام عــي (عليــه

الســام) بوصفــه التلميــذ النجيــب
ـى ،كان لنــا
ـى ومعنـ ً
ملدرســة القــرآن مبنـ ً
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ْ
أن نقــف عنــد الطرائــق التــي و ّظفهــا
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الثالــث :اإلتيــان بكــي ،كقولــه
تعــاىلَ ﴿ :مــا َأ َفــا َء ال َّلــ ُه َع َلــى َر ُســولِ ِه
ــل ا ْل ُقــرى َف ِل َّل ِ
ــه َولِلرس ِ
ِمــ ْن َأ ْه ِ
ــول
َّ ُ
َ
ــذي ا ْل ُقربــى وا ْليتَامــى وا ْلمس ِ
ولِ ِ
ــاك ِ
ين
َ
َْ َ َ َ َ َ َ

البــاري (ســبحانه وتعــاىل) إلظهــار َوا ْبـ ِ
الســبِ ِ
ـي َل َي ُكـ َ
ـون ُدو َل ـ ًة َب ْي ـ َن
يل َكـ ْ
ـن َّ
التعليــل مــن خالهلــا؛ وإلظهــار أثرهــا ْالَ ْغنِي ِ
ــاء﴾( ،)39فعلــل ســبحانه الفــيء
َ

يف خطــاب اإلمــام عــي (عليــه الســام) بــن هــذه األصنــاف كيــا يتداولــه
الــذي ُو ِصــف بأ ّنــه (دون كالم اخلالــق األغنيــاء دون الفقــراء.
الرابــع :ذكــر املفعــول لــه وهــو علــة
وفــوق كالم املخلوقــن) .وقــد تن ّبــه
﴿ون ََّز ْلنَــا
علــاء القــرآن إىل تلــك الطرائــق ،للفعــل املعلــل بــه كقولــهَ :
ِ
ِ
ِ
فصــل القول يف َع َل ْي َ
ــي ٍء
ــك ا ْلكت َ
ومنهــم الزركــي ،فقــد ّ
َــاب ت ْب َيانًــا لــك ُِّل َش ْ
الطرائــق الدالــة عــى التعليــل منهــا(َ :)36و ُهــدً ى َو َر ْح َمــ ًة﴾(.)40
األول :الترصيــح بلفــظ احلكمــة
ِ
ِ
﴿حك َْمــ ٌة
(الع ّلــة) كقولــه تعــاىل:
ِ
﴿و َأ ْنـ َـز َل ال َّل ـ ُه َع َل ْيـ َ
ـك
َبال َغ ـ ٌة﴾ .وقــالَ :
ِ
َــاب َوا ْل ِحك َْمــ َة ﴾( ،)37واحلكمــة
ا ْلكت َ
هــي العلــم النافــع .والعمــل الصالــح.
الثــاين :أنــه فعــل كــذا لكــذا أو أمــر
بكــذا لكــذا كقولــه تعــاىلَ ﴿ :ذلِ َ
ــك

اخلامــس :الــام يف املفعــول لــه،
وتقــوم مقامــه البــاء ،نحــوَ ﴿ :فبِ ُظ ْلــ ٍم
ِمــ َن ا َّل ِذيــ َن َهــا ُدوا﴾(. )41
الســادس :اإلتيــان بــإن ،كقولــه
اســ َت ْغ ِف ُروا ال َّلــ َه إِ َّن ال َّلــ َه
تعــاىلَ :
﴿و ْ
ِ
يــم﴾(.)42
ــور َرح ٌ
َغ ُف ٌ
الســابع :أن والفعــل املســتقبل
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بعدهــا تعليــا ملــا قبلــه ،كقولــه تعــاىل:
ِ
ـاب َع َلــى
﴿ َأ ْن َت ُقو ُلــوا إِن ََّمــا ُأ ْنـ ِـز َل ا ْلك َتـ ُ
َط ِائ َف َت ْي ِ
ــن ِمــ ْن َق ْب ِلنَــا﴾(.)43
الثامــن[ :مــن أجــل] يف قولــه
تعــاىلِ :
﴿مــ ْن َأ ْج ِ
ــل َذلِ َ
ــك َك َت ْبنَــا َع َلــى
َبنِــي إِ ْسـ َـر ِائ َيل َأ َّن ـ ُه َم ـ ْن َق َتـ َـل َن ْف ًســا بِ َغ ْيـ ِـر
َن ْف ٍ
ــس﴾( ،)44فإنــه لتعليــل الكتــب،

احلــادي عــر :تعليلــه ســبحانه

النادمــن﴾ وظــن قــوم أنــه تعليــل لقوله :عــدم احلكــم بوجــود املانــع منــه،
ــو َل َأ ْن َيك َ
ُــون
﴿و َل ْ
﴿مــن النادمــن﴾ ،أي مــن أجــل قتلــه كقولــه تعــاىلَ :
ألخيــه وهــو غلــط ألنــه يشــوش صحــة النَّــاس ُأمـ ًة و ِ
احــدَ ًة َل َج َع ْلنَــا لِ َمـ ْن َي ْك ُفـ ُـر
ُ َّ َ
الر ْح َم ِ
ــن ﴾ ( . )49
النظــم وخيــل بالفائــدة.
بِ َّ
الثــاين عــر :إخبــاره عــن احلكــم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وعــى هــذا فيجــب الوقــف عــى﴿ :مــن

﴿إِ َّن ا ْلمت َِّقيــن فِــي جن ٍ
َّــات و ُعي ٍ
ــون *
َ ُ
َ
َ
ُ
ِ ِ
ــم كَانُــوا
َآخذيــ َن َمــا َآت ُ
ــم إِن َُّه ْ
ــم َر ُّب ُه ْ
َاه ْ
َق ْب َ
ــل َذلِ َ
ــك ُم ْح ِســنِي َن﴾( .)46والثــاين:
السـ ِ
السـ ِ
ـار َق ُة َفا ْق َط ُعــوا
كقولــهَ :
ـار ُق َو َّ
﴿و َّ
َأ ْي ِد َي ُه َمــا﴾( .)47والثالــث :كقولــه﴿ :إِ َّن
ٍ
ِ ِ
ـات و ُعيـ ٍ
وها
ـون* ا ْد ُخ ُل َ
ا ْل ُمتَّقيـ َن فــي َجنَّـ َ ُ
بِ َس َ
ــا ٍم﴾(.)48

التاســع :التعليــل بلعــل ،كقولــه
تعــاىل﴿ :ا ْعبــدُ وا ربكُــم ا َّل ِ
ــذي والغايــات التــي جعلهــا يف خلقــه
ُ
َ َّ ُ
َخ َل َقكُــم وا َّل ِذيــن ِمــن َقب ِلكُــم َلع َّلكُــم وأمــره ،كقولــه﴿ :ا َّل ِ
ــذي َج َع َ
ُــم
َ ْ ْ ْ َ
ْ َ
ــل َلك ُ
ْ
ِ
َ ()45
ْــز َل
َت َّت ُقـ
ــما َء بِنَــا ًء َو َأن َ
الس َ
ـون﴾  ،قيــل :هــو تعليــل لقولــهْ :الَ ْر َض ف َر ًاشــا َو َّ
251
[اعبــدوا] ،وقيــل لقولــه[ :خلقكــم]ِ .مــن الســم ِ
اء َمــا ًء﴾(.)50
َ َّ َ
وال تنحــر طرائــق التعليــل يف
العــارش :ذكــر احلكــم الكــوين أو

الرشعــي عقــب الوصــف املناســب القــرآن الكريــم بــا ذكرنــاه آنفـ ًا ،فهنــاك
ـب
ـر منهــا ال
حيرصهــا أداةٌ ،أو تركيـ ٌ
ُ
لــه ،فتــارة يذكــر بــأن وتــارة بالفــاء كثـ ٌ
وتــارة جيــرد .فــاألول :كقولــه تعــاىل :م َّطــرد ،إنــا الســياق هــو احلاكــم عــى

ُح ّجية الإقناع بالتعليل يف عهد الإمام علي ( )jملالك اال�شرت(....................................)0

ْ
وإن كانوجــود التعليــل مــن عدمــه يف القــرآن مــا ذكرنــاه يف هــذا املــورد
الكريــم .كذلــك ُيالحــظ َّ
رئيســا يف فهمــه
أن االســتعامل
ّ
توجهــه الصــويف ُمـ ّـركًا ً
القــرآين يفــرض عــى ٍ
أداة تعليليــة مــن للنــص القــرآين -إذ يقــول( :نزلــت

دون أخــرى ،ختصيصــ ًا يف بيــان ع ّلــة حــن أمــر اهلل رســوله بقطــع بعضهــا

الغــرض احلقيقــي ،مثلــا نجــد ذلــك فقالــت اليهــود :أي فائــدة يف هــذا؟
بــن األداتــن (كــي) و(الــام) ،فــاألوىل أمــن الصــاح قطــع النخــل وعقــر
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تســتعمل لبيــان الغــرض احلقيقــي ،أمــا الشــجر؟ فوجــد املســلمون يف أنفســهم
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الــام فتســتعمل لــه ولغــره ،إذن فهــي مــن قوهلــم ،فأنــزل اهلل تعــاىل اآليــة ،وأن

أوســع اســتعامال مــن األوىل ،وهــذا مــا ذلــك بــإذن اهلل ،وانقطــع الــكالم ويف
نــراه يف االســتعامل القــرآين(.)51

هــذا دليــل عــى ّ
أن الرشيعــة غــر مع ّللة،

الرشعــي بطــل
وعــى الرغــم مــن شــيوع التعليــل وأنــه إذا جــاء األمــر
ّ

يف جممــل آيــات الذكــر احلكيــم ،إال طلــب التعليــل ،وســكتت األلســنة
أنّــه ليــس رشطــ ًا ُينــاط بــكل ُحكــم ،عــن املطالبــة :بلــم؟ وهكــذا مــن قــال

أو ُيع ّقــب بــه مضمــون تلــك القصــة ،ألســتاذه وشــيخه :مل؟ مل يفلــحّ ،
وكل
فهنالــك أحــكام جزئيــة أوردهــا اهلل مريــد يكــون ألمثــال هــذه اخلواطــر يف
ســبحانه وتعــاىل ،مل يع ّقــب بعدهــا بذكــر قلبــه جــوالن ال جيــيء منــه يشء ،ومــن
احلكــم مــن أجلهــا ،مل يتجــرد قلبــه عــن طلــب اإلعــال ومل
الع ّلــة التــي ســيق
ُ
ومــا ذكــره ال ُقشــري (ت 465 :هـــ) يبــارش حســن الرضــا لــكل مــا جيــري،

يف ســبب نــزول قولــه تعــاىل﴿ :مــا واستحســان مــا يبــدو مــن الغيــب مــن
ِ
َق َطعت ِ ِ ٍ
بــره وقلبــه -فليــس مــن اهلل يف
ْ ْ
ُــم مــ ْن لينَــة َأ ْو ت ََر ْكت ُُموهــا قائ َمــ ًة اهللّ -
َعــى ُأص ِ
ولــا َفبِــإِ ْذ ِن اللَِّ﴾( )52يوافــق يشء) (.)53
ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ـيرتِ ِه َق ْب َل
املبحث الثاين
َت ْعليـ ِم َغ ْيـ ِـره َو ْل َي ُكـ ْن ت َْأدي ُبـ ُه بِسـ َ
ِ ِ ِ ِِ
ـم َن ْف ِسـ ِـه َو ُم َؤ ِّد ُب َهــا
موضوعات التعليل يف العهد العلوي ت َْأديبِــه بِل َســانه َو ُم َع ِّلـ ُ
ــق بِ ْ ِ
ــا ِل ِمــ ْن ُم َع ِّلــ ِم الن ِ
ال ْج َ
َّــاس
عُــدَّ العهــد العلــوي ملالــك األشــر َأ َح ُّ
ــم»(.)54
مــن أطــول الرســائل التــي كتبهــا اإلمــام َو ُم َؤ ِّدبِ ِه ْ

(عليــه الســام) ســواء أكان إىل أصحابه

ويف هــذا املبحــث ســأتناول

أم كان إىل ُمناوئيــه ،وقــد خت ّلــل العهــد التعليــات التــي أردفهــا أمــر املؤمنــن
ـاليب كثــرة متظهــرت بــن اإلنشــائية (عليــه الســام) بعــد ذكــره الوصايــا
أسـ ٌ

ّ
ألن
فرضــت وجودهــا الطبيعــي بمقتــى بحســب موضوعاهتــا؛ ذلــك
ْ
طبيعــة املقــام ومــا يفــرزه مــن أسـ ٍ
ـلوب تلــك التعليــات مل تكــن مجيعهــا عــى

ـى واحــد ،بــل كان بعضهــا يأخـ ُـذ
ُيــؤ ّدي أثــره البليــغ يف إيصــال الفكــرة منحـ ً

بأبلــغ الطــرق ،واستســاغة اإلرشــاد ّاتاهــ ًا دين ّيــ ًا ،وبعضهــا اآلخــر ّاتاهــ ًا
ِ
ِ
يعــر عــن وعــي اإلمــام (عليــه
الــذي ّ
يوجهــه ا ُملخاطــب (ا ُملرســل) دنيو ّيــ ًا ّ
رســل إليــه) آخــذ ًا الســام) وحرصــه ملتط ّلبــات املجتمــع
للمخا َطــب (ا ُمل َ
ُ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

واخلرب ّيــة ،فضــ ً
وجههــا إىل عاملــه
ا عــن األســاليب واإلرشــادات التــي ّ
البيانيــة والبديعيــة ،واحلجاجيــة التــي مالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه)

عــر ًا ومــا يبتغيــه مــن احلاكــم ،ويف الوقــت
طريقــه إىل القلــب والعقــلُ ،م ّ
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ِ
صــدق نوايــا ا ُمل ِ
خــر بتلــك نفســه يشـ ّ
ـخص املســؤولية التــي ترت ّتــب
عــن
اإلرشــادات ،وتفاعلــه الواقعــي مــع عــى احلاكــم وهــو ُيديــر د ّفــة قيــادة أ ّمـ ٍـة
تلــك الوصايــا ،وكيــف ال يكــون ذلــك مــن النــاس باســم اإلســام ،وينحــو
ـب َن ْف َسـ ُه هبــم إىل اجلــا ّدة الوســطى ،فــكان عليــه
حالــه وهــو القائــلَ « :مـ ْن ن ََصـ َ
لِلنَّـ ِ
ـاس إِ َمامـ ًا َف ْل َي ْبــدَ ْأ بِ َت ْع ِليـ ِم َن ْف ِسـ ِـه َق ْبـ َـل ْ
أن ُيظهــر تلــك املســاحة الواســعة

ُح ّجية الإقناع بالتعليل يف عهد الإمام علي ( )jملالك اال�شرت(....................................)0

النطــاق للحكــم الرشعــي وميــزات تطبيقــه ،وإمــا أن يكونــوا مناظريــن لــه
تطبيقــه فيــا لــو ر ِ
وعــي االلتــزام بــه يف اخللــق يف حــال كوهنــم ال يدينــون
ُ
ِ
ـر ال خيتلفون
مــن قبــل احلاكــم وحاشــيته أو الرعيــة بديــن احلاكــم ،إال أهنــم بـ ٌ
بحســب تنـ ّـوع طبقاهتــا املهن ّيــة ،فكانــت عــن رتبــة جنــس احلاكــم مــن هــذه
التعليــات االقتصاديــة واإلدار ّيــة اجلهــة ،فيجــب عليــه مراعــاة حقوقهــم

والقانون ّيــة واألخالقيــة واالجتامعيــة ،وعــدم اإلجحــاف هبــم ،وهــذا التعليــل
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إىل آخــره مــن تعليــات اجتهدنــا يف الــذي ذكــره اإلمــام (عليــه الســام) إ ّنــا
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تصنيفهــا بحســب هــذه املوضوعــات ،ينســجم وتعاليــم اإلســام الســمحاء
وسنســتعرضها فيــا يــأيت:

يف التعامــل مــع اآلخريــن الذيــن

( )1تعليــات اجتامعيــة :وأعنــي هبــا ال يدينــون بديــن اإلســام؛ ألهنــم
تلــك التعليــات التــي تراعــي اجلانــب ُيشــاركوننا يف األصــل اإلنســاين الــذي

االجتامعــي .ومــن تلــك التعليــات يقتــي املســاواة يف األمــور اإلنســانية،

قــول اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف فمبــدأ املســاواة فرضــه اإلســام عــى
عهــده العلوي ُماطب ًا األشــر« :و َأ ْشـ ِ
ـع ْر النــاس مجيعــ ًا ،حــن يعلــن القــرآن
َ
ِ ِ ِ
َق ْل َبـ َ
ـم الكريــم هــذه املســاواة املطلقــة بــا قيــود
الر ْح َم ـ َة ل َّلرع َّيــة َوا ْل َم َح َّب ـ َة َل ُهـ ْ
ـك َّ
ــم وال اســتثناءات( ،)56فيقــولَ ﴿ :يــا َأ ُّ َيــا
َوال ُّل ْط َ
ــم َو َل َتكُونَــ َّن َع َل ْي ِه ْ
ــف بِ ِه ْ
ِ
َســ ُبع ًا َض ِ
ُــم ِمــ ْن َذك ٍ
َــر َو ُأ ْن َثــى
ــم الن ُ
َّــاس إِنَّــا َخ َل ْقنَاك ْ
ــم َفإِن َُّه ْ
ــم َأ ْك َل ُه ْ
اريــ ًا َت ْغتَن ُ
ِصنْ َف ِ
ــك فِــي الدِّ ِ
ــان إِ َّمــا َأ ٌخ َل َ
ـم ُشـ ُعو ًبا َو َق َب ِائـ َـل لِ َت َع َار ُفــوا إِ َّن
يــن َوإِ َّمــا َو َج َع ْلنَا ُكـ ْ
ـك فِــي ا ْل َخ ْلـ ِـق»( .)55ويف وصف َأكْرم ُكـ ِ
ِ
نَظِيـ ٌـر َلـ َ
ـم
ـم إِ َّن اللََّ َعليـ ٌ
ـم عنْــدَ اللَِّ َأ ْت َقا ُكـ ْ
َ َ ْ
ــر﴾(.)57
اإلمــام (عليــه الســام) للرعيــة ّأنــم إما َخبِ ٌ

إخــو ٌة للحاكــم يف الديــن الــذي ُيراعــي

ويف مقطــع آخــر مــن العهــد يقــول
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تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ــم َع َل ْي َ
ــك»(.)58
ــم ا ْل َص ْ
ــق ُق ُلو َب ُه ْ
اإلمــام (عليــه الســام)ُ « :ث َّ
ــذ ِوي ا ْلمــروء ِ
ات َو ْالَ ْح َس ِ
بِ َ
ويف هــذا التعليــل ،اهتــام باجلانــب
ــاب
ُ ُ َ
ِ ِ
ِ
َو َأ ْه ِ
ــوابِ ِق االجتامعــي ،حــن يأمــر اإلمــام صاحبــه
الس َ
ــل ا ْل ُب ُيوتَــات َّ
الصال َحــة َو َّ
ِ
ــم َأ ْه ِ
ــل الن َّْجــدَ ِة َو َّ
بالتقــرب إىل أصحــاب احلســب
ــجا َع ِة
الش َ
ّ
ا ْل َح َســنَة ُث َّ
والس َ ِ
اء والســم ِ
ــاع واألعــال الرشيفــة واملعروفــن
ــم ِج َم ٌ
ــخ َ َّ َ َ
احة َفإِن َُّه ْ
َ َّ
ِمــن ا ْلكَــر ِم و ُشــعب ِمــن ا ْلع ِ
ــم بمواقفهــم النبيلــة مــع أبنــاء جمتمعهــم،
َ َ َ ٌ
َ
ــرف ُث َّ
َ ُ ْ
ِ
ور ِهــم مــا ي َت َف َّقــدُ ا ْلوالِــدَ ِ
ان فمثــل هــذه املخالطــة تؤثــر يف احلاكــم
َ
َت َف َّقــدْ م ـ ْن ُأ ُم ِ ْ َ َ
ِم ـ ْن َو َل ِد ِه َمــا َو َل َي َت َفا َق َم ـ َّن فِــي َن ْف ِسـ َ
ـك وجتعلــه أكثــر حرصــ ًا وإظهــار ًا هلــذه
ــه و َل ت ِ
ِ
ــر َّن ُل ْطفــ ًا اخلــال الكريمــة بمقتــى كونــه حاكـ ًا
َش ْ 
ْ
ــم بِ َ
َحق َ
ــي ٌء َق َّو ْيت َُه ْ
ــل َفإِنَّــه د ِ
َتعاهدْ تَهــم بِ ِ
ــه َوإِ ْن َق َّ
اع َيــ ٌة ينبغــي ْ
أن يكــون أســوة جلميــع فئــات
ُ َ
َ َ ُ ْ
ِ
ـك َو ُح ْسـ ِ
يحـ ِـة َلـ َ
ـن املجتمــع.
ـم إِ َلــى َبـ ْـذ ِل النَّص َ
َل ُهـ ْ
ــك و َل تَــدَ ع َت َف ُّقــدَ َلطِ ِ
ـم يبـ ّـن اإلمــام عــي (عليه الســام)
يــف
ْ
ال َّظــ ِّن بِ َ َ
ثـ ّ
َال َع َلــى ج ِس ِ
ُأم ِ ِ
ــم اتِّــك ً
ــيم َها َفــإِ َّن ســبب هنيــه ملالــك عــن عــدم تفقــد
َ
وره ُ
ُ
لِ ْل َي ِس ِ
ــون أمــور رعيتــه مهــا كانــت صغــرةّ ،
ــك َم ْو ِضعــ ًا َينْت َِف ُع َ
ــير ِمــ ْن ُل ْط ِف َ
أن
بِـ ِـه َولِ ْل َج ِســي ِم َم ْو ِقع ـ ًا َل َي ْس ـ َت ْغن َ
ُون َعنْ ـ ُه ذلــك الفعــل يدعــو رعيتــه إىل التعاطــف
َو ْل َي ُك ـ ْن آ َثـ ُـر ُر ُء ِ
وس ُجنْـ ِـد َك ِعنْــدَ َك َم ـ ْن معــه ،وجيعلهــم قريبــن منــه ،فيبذلــون
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ِ ِ
ِ
ـارونه بــا غفــل عنــه
اسـ ُ
ـم لــه النصيحــة ،و ُيسـ ّ
ـاه ْم فــي َم ُعونَتــه َو َأ ْف َضـ َـل َع َل ْي ِهـ ْ
َو َ
ــه بِمــا يســعهم ويســع مــن مــن سـ ٍ
ِ ِ
ِ
ـلوك قــد تُشــن بســمعته وتــودي
مــ ْن ِجدَ ت َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ
وراءه ِ
ِ ِ
ــم َحتَّــى بــه إىل مــوارد الظلــم.
ــم مــ ْن ُخ ُلــوف َأ ْهل ِيه ْ
ََ َُ ْ
احــد ًا فِــي ِجهـ ِ
ـون همهــم هم ـ ًا و ِ
ويف مقطــ ٍع آخــر مــن العهــد ينهــى
ـاد
َ
َي ُكـ َ َ ُّ ُ ْ َ ّ َ
ا ْل َعــدُ ِّو َفــإِ َّن َع ْط َف َ
ــف اإلمــام (عليــه الســام) مالــك ًا عــن
ــم َي ْعطِ ُ
ــك َع َل ْي ِه ْ

ُح ّجية الإقناع بالتعليل يف عهد الإمام علي ( )jملالك اال�شرت(....................................)0

ٍ
بأمــر ُيثــر رعيتــه ،إذ يكــون ت ِ
ُظهــر اجلانــب االقتصــادي يف الع ّلــة
القيــام

يف هــذا األمــر ،مدعــا ًة لتذ ّمرهــم مــن املع ّقبــة لألمــر أو النهــي ،بمعنــى ّأنــا
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256

«و َل ومــا يفرتضــه مــن جوانــب ينبغــي
ســبب لتآلبهــم عليــه ،فيقــولَ :
ً
ِ
ِ
ور مراعاهتــا يف تطبيــق بعــض األحــكام
َتنْ ُقـ ْ
ـض ُسـنَّ ًة َصال َحـ ًة َعمـ َـل بِ َهــا ُصــدُ ُ
ِ
ِ ِ
ــت بِ َهــا ْالُ ْل َفــ ُة وتنفيذهــا مــن قبــل النــاس .ومــن
اجت ََم َع ْ
َهــذه ْالُ َّمــة َو ْ
ــت َع َليهــا ِ
ُح ِد َثــ َّن الشــواهد عــى التعليــات االقتصاديــة
الرع َّيــ ُة َو َل ت ْ
َو َص َل َح ْ ْ َ َّ
ســنَّ ًة ت َُضــر بِ َشــي ٍء ِمــن م ِ
اضــي تِ ْل َ
ــك التــي أشــار إليهــا اإلمــام عــي (عليــه
ْ َ
ْ
ُّ
ُ
ُــون ْالَج ِ
الســن َِن َف َيك َ
«و َت َف َّقــدْ َأ ْمـ َـر
ــر ل َمــ ْن َســن ََّها الســام) قولــه يف العهــدَ :
ْ ُ
ُّ
ـك بِمــا َن َق ْضـ َ ِ
ِ
()59
ــر ِ
ــح َأ ْه َلــ ُه َفــإِ َّن فِــي
اج بِ َمــا ُي ْصل ُ
ـت من َْهــا»  .ا ْل َخ َ
َوا ْلـ ِـو ْز ُر َع َل ْيـ َ َ
ِ
ِ ِ
ــم َص َلحــ ًا لِ َمــ ْن
ويف جمــاراة الرعيــة عــى مــا اعتــادوه َص َلحــه َو َص َلح ِه ْ
ِ
مــن أعــال صاحلــة حتقيـ ٌـق لأللفــة التــي ِســواهم و َل ص َ ِ
ــو ُاه ْم إِ َّل
ــا َح ل َمــ ْن س َ
َ ُ ْ َ َ
أن تكــون يف داخــل النســيج بِ ِه ِ
ــم ِع َي ٌ
ينبغــي ْ
ــال َع َلــى
ــم لَ َّن الن َ
ْ
َّــاس ُك َّل ُه ْ
ِ ِ
ِ
ــر ِ
ــر َك فِــي
اج َو َأ ْهلــه َو ْل َيكُــ ْن َن َظ ُ
املجتمعــي ،أمــا لــو نُقضــت تلــك ا ْل َخ َ
ِ
ٍ
ــغ ِمــ ْن َن َظ ِ
ــار ِة ْالَ ْر ِ
ض َأ ْب َل َ
ــر َك فِــي
الســنن الصاحلــة بســنّة ُمدثــة حتــت ع َم َ
اســتِ ْج َل ِ
اج ِلَ َّن َذلِـ َ
ب ا ْل َخـ َـر ِ
ـك َل ُيدْ َر ُك
ســمى ،فســتعمل عــى ْ
أي عنــوان أو ُم ّ
إشــغال الرعيــة عــا يــراد هلــا مــن الســر إِ َّل بِا ْل ِعمـ ِ
اج بِ َغ ْيـ ِـر
ـب ا ْل َخـ َـر َ
ـارة َو َمـ ْن َط َلـ َ
ُ
َ َ
ِ
ـار ٍة َأ ْخـ َـر َب ا ْلبِـ َـا َد َو َأ ْه َلـ َ
ـك ا ْل ِع َبــا َد
بمقتــى الســلوك القويــم الــذي دعــت ع َمـ َ
ـم َي ْسـت َِق ْم َأ ْمـ ُـر ُه إِ َّل َق ِليـ ًـا َفــإِ ْن َشـك َْوا
لــه ُســنن الســابقني ،فــا يلحــق احلاكــم َو َلـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـاع ِشـ ْـر ٍ
ب َأ ْو َبا َّلـ ٍـة
منهــا غــر الــوزر والعقوبــة األخرويــة .ث َقـ ًـا َأ ْو ع َّل ـ ًة َأ ِو انْق َطـ َ
( )2تعليــات اقتصاديــة :وهــي التــي َأ ْو إِ َحا َلــ َة َأ ْر ٍ
ــر ٌق َأ ْو
ض ا ْغت ََم َر َهــا َغ َ
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ـف بِ َهــا َع َطـ ٌ
ـم بِ َمــا
َأ ْج َحـ َ
ـش َخ َّف ْفـ َ
ـت َعن ُْهـ ْ
ِ
ــم»(.)60
ت َْر ُجــو َأ ْن َي ْص ُل َ
ــح بِــه َأ ْم ُر ُه ْ
يــرى الباحــث ّ
أن هــذا التعليــل

العلــوي قــد احتــوى عــدّ ة تعليــات
ضمنيــة ،فهــو ّ
إن صــح الوصــفعليــه -تعليـ ٌـل مرتاكــب ،ألن كل تلــك
األوامــر التــي ُذ ِكــرت فيهــا ،إنــا ســيقت

األرض ،لكــن هــذه الع ّلــة ال تتحقــق
ٍ
ـراءات عــدّ ة ذكرهــا اإلمــام
إال بعــد إجـ
(عليــه الســام) لصاحبــه ،وكل تلــك
اإلجــراءات تــؤ ّدي إىل هــذه النتيجــة

التــي ابتغاهــا اإلمــام (عليــه الســام)

العــي.
وراء خطابــه
ّ

ويف مقــام رصف أجور ومســتح ّقات

الرعيــة مــن بيــت مــال املســلمني ،دفــع األمــوال بشـ ٍ
ـكل منتظــم إىل رعيتــه
ُيــويص اإلمــام (عليــه الســام) بدفــع الذيــن يعملــون عــى إدامــة مــوارد

تلــك املســتح ّقات التــي ال معــاش الدولــة االقتصاديــة ،ســوف يظهــر أثــره

«و َل َي ْث ُق َلــ َّن اإلجيــايب فيــا بعــد حــن تضيــق بالدولــة
هلــم مــن دوهنــا ،فيقــولَ :
ـيء َخ َّف ْفـ َ ِ
َع َل ْيـ َ
لمــة ،فتجــد التكاتــف والظــن احلســن
ـم ُم ّ
ـت بِــه ا ْل َم ُئو َنـ َة َعن ُْهـ ْ
ـك َشـ ْ  ٌ
ون بِ ِ
ــر َي ُعــو ُد َ
ــه َع َل ْي َ
ــك فِــي لشــدّ أزر الدولــة متح ّقق ـ ًا ،أ ّمــا لــو كان
َفإِنَّــ ُه ُذ ْخ ٌ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

لغـ ٍ
ـرض واحــد ،أال وهــي اإلصــاح يف

ِ
ــا ِد َك َوت َْز ِي ِ
ــار ِة بِ َ
يــن ِو َل َيتِ َ
ــع
ــك َم َ
ع َم َ
ِ
ِ
ــم َو َت َب ُّج ِح َ
ــك
اســت ْج َلبِ َك ُح ْســ َن َثنَائ ِه ْ
ْ
ِ ِ
بِاســتِ َف َ ِ
ــم ُم ْعت َِمــد ًا
اضة ا ْل َعــدْ ل ف ِيه ْ
ْ
ِ
ِ
َف ْض َ
ــم
ــر َت عنْدَ ُه ْ
ــم بِ َمــا َذ َخ ْ
ــل ُق َّوت ِه ْ
ِ
ِم ـ ْن إِ ْج َم ِامـ َ
ـم بِ َمــا
ـم َوال ِّث َق ـ َة من ُْهـ ْ
ـك َل ُهـ ْ
ـم َو ِر ْف ِقـ َ
ـم ِم ـ ْن عَدْ لِـ َ
ـك
ـك َع َل ْي ِهـ ْ
َع َّو ْدت َُهـ ْ
ث ِم ـ َن ْالُ ُمـ ِ
ـم َف ُر َّب َمــا َحــدَ َ
ـور َمــا إِ َذا
بِ ِهـ ْ
ـت فِيـ ِـه َع َلي ِهـ ِ
احت ََم ُلــو ُه
َع َّو ْلـ َ
ـم م ـ ْن َب ْعــدُ ْ
ْ ْ
َط ِّي َبـ ًة َأ ْن ُف ُسـ ُـه ْم بِـ ِـه َفــإِ َّن ا ْل ُع ْمـ َـر َ
ان ُم ْحت َِم ٌل
اب ْالَ ْر ِ
ض
َمــا َح َّم ْل َتـ ُه َوإِن ََّمــا ُي ْؤ َتــى َخـ َـر ُ
ِ
ــو ِاز َأ ْه ِل َهــا َوإِن ََّمــا ُي ْع ِ
ــو ُز َأ ْه ُل َهــا
مــ ْن إِ ْع َ
ل ْشــر ِ
ِ
اف َأ ْن ُف ِ
ــس ا ْلـ ُـو َل ِة َع َلــى ا ْل َج ْم ـ ِع
ِ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ــم
ــم بِا ْل َب َقــاء َوق َّلــة انْت َفاع ِه ْ
َو ُســوء َظن ِِّه ْ
بِا ْل ِع َب ِ
ــر»(.)61
يبــن اإلمــام (عليــه الســام) ّ
إن
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اإلجحــاف يف حقــوق الرعيــة والفقــر

هــو احلالــة العامــة هلــم مــع اســتئثار
وخاصتــه ،فيكــون
لألمــوال للحاكــم
ّ
ذلــك أدعــى للنقمــة عليــه ،بــل يكــون

مدعــا ًة لالنتفــاض واالنقضــاض عــى

والتمــرد عــى نظامهــا
تلــك احلكومــة
ّ
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الــذي طاملــا أكل حقــوق الرعيــة،
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وانشــغل بملذاتــه عــن معاناهتــم ،ويف

ختــام هــذه الوصيــة ،يقــف اإلمــام

ِ
ِ
َو َأ ْو ِ
ــم
ــم َخ ْيــر ًا ا ْل ُمقيــ ِم من ُْه ْ
ص بِ ِه ْ
ــق بِبدَ نِ ِ
ِ ِ
َوا ْل ُم ْض َط ِ
ــر ِ
ــه
ب بِ َمالــه َوا ْل ُمت ََر ِّف ِ َ
ِ
اب ا ْل َم َرافِـ ِـق
ـم َمـ َـوا ُّد ا ْل َمنَافـ ِع َو َأ ْسـ َب ُ
َفإِن َُّهـ ْ
اع ِ
وج َّلبهــا ِمــن ا ْلمب ِ
ــد َوا ْل َم َط ِ
ــار ِح
َ ََ
َ ُ َُ
ِ
ــر َك َو َب ْح ِ
ــه ِل َك َو َج َب ِل َ
ــك
ــر َك َو َس ْ
فــي َب ِّ
ـث َل ي ْلت َِئــم النَّــاس لِمو ِ
اض ِع َها َو َل
ُ ََ
َو َح ْيـ ُ َ ُ
َي ْج َتـ ِـر ُء َ
ـم ِسـ ْل ٌم َل ت َ
ـاف
ُخـ ُ
ون َع َل ْي َهــا َفإِن َُّهـ ْ
ِ
ـح َل ت ْ
ُخ َشــى َغ ِائ َل ُت ـ ُه»(.)62
َبائ َق ُت ـ ُه َو ُص ْلـ ٌ
مــن املعلــوم ّ
أن حتقــق الرفــاه

(عليــه الســام) مب ّين ـ ًا اســتئثار احل ـكّام االقتصــادي وإدامــة عجلــة االقتصــاد

بمــوارد الدولــة وبشــاعة اســتغالهلم ال تتح ّقــق إال بوجــود طبقــة مــن النــاس

ـج مــن قلــة إيامهنــم بــاهلل ممــا هلــا باعهــا الطويــل بأمــور التجــارة،
هلــا أ ّنــه ناتـ ٌ
ينعكــس عــى ســوء ظنهــم بالواهــب وهــذه الطبقــة إنــا تعمــل عــى توفــر

الــرزاق ،كذلــك أهنــم مل يســتفيدوا مــن مــا حتتاجــه الرعيــة مــن مـ ٍ
ـأكل وملبــس،
جتــارب مــن تصــدّ ى للحكــم وســاس مــن الرضوريــات وغريهــا ،فــا بــدّ

النــاس بالباطــل فــكان آخــر مآلــه إىل إذن ألجــل توفــر حاجــات الرعيــة
الــراب مســتقب ً
رش حســاب.
ال ّ

مــن االهتــام هبــذه الطبقــة وتوفــر مــا

ويف مقطـ ٍع آخــر مــن عهــده امليمــون ،تســتلزمه الرعايــة هبــم ،مــن تســهيالت
ُيــويص اإلمــام (عليــه الســام) األشــر إداريــة معتمــدة مــن ِقبــل الدولــة،

ـم ومحايــة تو ّفــر هلا مــن قبل اجلهــاز األمني
باالهتــام بطبقــة ّ
التجــار ،فيقــولُ « :ثـ َّ
ــار و َذ ِوي الصنَا َع ِ
اســت َْو ِ
ــات آنــذاك (الرشطــة) حلفــظ بضائعهــا مــن
ِّ
ص بِالت َُّّج ِ َ
ْ

 ........................................................................م .د .و�سام ح�سني جا�سم العبيدي

التعـ ّـرض للرسقــة أو التلــف وترخيــص استصالح ْ
اللق بإرشــادهم إِىل ال َّط ِريق
لبضائعهــاّ ،
كل تلــك اإلجــراءات تقــوم املنجــي ِف العاجــل واآلجــل(،)63
ألنــا مت ّثــل القانــون املوضــوع
الدولــة بتوفريهــا ،كذلــك ُيبـ ّـن اإلمــام ذلــك ّ

(عليــه الســام) لصاحبــه ّ
أن هــذه الفئــة لرعايــة اآلداب واملصالــح وانتظــام

جديــرة هبــذه الرعايــة الكريمــة منــه؛ األمــوال( .)64وهبــذا يفتتــح اإلمــام عــي
ٍ
بفئــة مــن النــاس (عليــه الســام) عهــده إىل مالــك بقوله:
ذلــك ألهنــا ليســت

ملتفت ـ ًا إىل الطبيعــة العامــة التــي تؤ ّلــف

رجــال التجــارة ،فهــم منشــغلون
إىل أداء عملهــم التجــاري ومتابعــة

وجهــه اإلمــام (عليــه الســام)
شــؤونه ،األمــر الــذي جيعلهــم أكثــر الــذي ّ
ـب يف الصالــح
النــاس تــو ّد األمــن واألمــان يف جهــاز مل يكــن إال لغايــات تصـ ُّ
الدولــة؛ لتمشــية أمورهــا ،وتيســر العــام للرعيــة ،ومت ّثــل الطريــق األنجــع

يتــم عــر
طــرق قوافلهــا دخــوالً وخروجــ ًا مــن لتحقيــق صالحهــا ،وذلــك ّ
ٍ
مــكان آلخــر ،وهبــذا يكونــوا مســاملني جبايــة اخلــراج التــي هــي مــن أهــم

غــر طاحمــن إال إىل حتقيــق أيــر الســبل مــوارد الدولــة ،وتنظيــم هــذا اجلانــب
وأمنهــا لســرورة جتارهتــم يف البــاد .ال يكــون إال عــر اجلهــاز احلاكــم

( )2تعليــات سياســية :وهــي الــذي ّ
يرشــد ويقنّــن تلــك املــوارد
التعليــات التــي تراعــي اجلانــب لطبقــات الرعيــة ،كذلــك مــن العلــل

الســيايس الــذي ال يتعــدّ ى مفهومــه عن السياســية التــي ذكرهــا اإلمــام (عليــه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مههــا االنتفــاض عــى الســلطة أو
ّ
الوثــوب عليهــا حــن يضعــف نظامهــا،

ِ
ِ ِ
ـي َأ ِميـ ُـر
َ
«هـ َـذا َمــا َأ َمـ َـر بِــه َع ْبــدُ ال َّلــه َعلـ ٌّ
ـار ِ
ـك ْب ـ َن ا ْل َحـ ِ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِي ـ َن َمالِـ َ
ث ْالَ ْش ـت ََر
فِــي َع ْهـ ِـد ِه إِ َل ْيـ ِـه ِحيـ َن َو َّل ُه ِم ْصـ َـر ِج َبا َيـ َة
ِ
ِ
اســتِ ْص َل َح
َخ َراج َهــا َوج َهــا َد عَدُ ِّو َهــا َو ْ
ِ
ِ
ــار َة بِ َل ِد َهــا»( ،)65فاألمــر
َأ ْهل َهــا َوع َم َ
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الســام) هــو جهــاد اإلعــداء ،ومــن عــر األجهــزة الناظمــة التــي تضبــط
الطبيعــي ْ
أن ينــرف قصــد اإلمــام إيقــاع املجتمــع وجتعلــه يســر عــى

(عليــه الســام) إىل اجلهــاد الدفاعــي وفــق األســس والضوابــط املرعيــة ،أمــا
ال اهلجومــي ،وحــن تكــون للدولــة لــو تُــرك احلبــل عــى الغــارب ،فمــن
القــوة عــى حفــاظ كياهنــا مــن االعتــداء الطبيعــي ْ
أن ُتــدر احلقــوق ،وتضيــع
اخلارجــي ،تتح ّقــق بذلــك هيبــة الدولــة الواجبــات ،وتتهــاوى إثــر ذلــك أســس
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املســتمدّ ة مــن هيبــة الرعيــة وشــعورهم الدولــة الســليمة نتيجــة ذلــك االهنيــار
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يتــم األخــر املجتمعــي ،فالبــاد ال تعمــر مرافقهــا
باالنتــاء إىل وطنهــم ،وال ّ
تعمــر طويــ ً
ا إال إذا كانــت
إال عــر الشــعور احلقيقــي لــدى كل ولــن ّ
ا ّ
مواطــن بـ ّ
ـأن ح ّقــه يصلــه كامـ ً
وأن لــه أجهزهتــا الرقابيــة والتنفيذيــة قائمــة

حقـ ٌ
ـوق ُتــؤ ّدى إليــه ،فيشــعر قبــال ذلــك عــى حتقيــق العــدل وإنصــاف الرعيــة
أن عليــه واجبــات إزاء تلــك الدولــة ،فيــا بينهــم وحتديــد واجبــات ّ
ّ
كل طبقــة

مههــا االنخــراط يف جيوشــها إزاء أخــرى ،وبتلــك العلــل السياســية
مــن أ ّ
التــي بوســاطتها حتفــظ البــاد كرامتهــا التــي أوردهــا اإلمــام (عليــه الســام)
وتتح ّقــق ســيادهتا.

توضحــت الغايــات
يف عهــده املبــاركّ ،

أ ّمــا اســتصالح األهــل وعــارة التــي ترســم طريقــ ًا الحبــ ًا لسياســة
البــاد ،فكالمهــا ع ّلتــان توجبــان الدولــة الســليمة إزاء مواطنيهــا.
هــذه األوامــر واإلرشــادات العلويــة؛

وبعــد ذلــك املوضــع مــن بدايــة

ألنــا ركيزتــان أساســيتان مــن ركائــز العهــد يقــول اإلمــام (عليــه الســام)
ّ
إقامــة احلكــم ورعايــة شــؤون النــاس ،ملالــك بصيغــة الغائــب إمعانـ ًا يف النُصح
والتنــزل يف خماطبــة اآلخــر
فال ُبــدّ مــن متابعــة شــؤون الرعيــة والتوجيــه
ّ
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مــن دون إشـ ٍ
ـعار للمخا َطــب بــأن هــذه الدولــة املســتمدة مــن اعتامدهــا عــى

حتقيــق األمــر بتقــوى اهلل وإيثــار طاعتــه ُح ْس ـ َن ال َّظ ـ ِّن»( .)67يبـ ّـن اإلمــام (عليــه

ســبحانه واتّبــاع الدســتور اإلهلــي الســام) ملالــك مــا يف الصلــح وهــو
املتم ّثــل بالقــرآن الكريــم ،تتم ّثــل (يف اللغــة اســم مــن املصاحلــة وهــي

بالســعادة ،ويف املقابــل ترتفــع الشــقاوة املســاملة بعــد املنازعــة واملوافقــة بعــد
التــي يســتلزم حصوهلــا بضيــاع هــذه املخالفــة)( .)68مــن فوائــد تعــود عليــه
بــن لعاملــه ّ
أن ع ّلــة وعــى أتباعــه ،ففيــه ارتيــاح جلنــده مــن
الع ّلــة ،كذلــك ّ
انتصــاره هلل يف حتقيــق ُمــراد الرشيعــة القتــل والقتــال ،وكــا هــو معلــوم ّ
أن

الغــراء وتطبيــق دســتورها عــى الرعيــة ،القتــال أمـ ٌـر تكرهــه النفــس ،وفيــه أمـ ٌ
ـان
والعــزة يف لرعيتــه مــن بطــش األعــداء وتنكيلهــم
يضمــن لــه النــر اإلهلــي
ّ
الدنيــا واآلخــرة ،وحينهــا تتحقــق هيبــة فيــا لــو متكّنــوا مــن كــر شــوكة الدولــة
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األوامــر هــي واجبــات مفروضــة عــى أســس إســامية صحيحــة.
احلاكــم ،فيقــولَ « :أمــره بِ َت ْقــوى ال َّل ِ
ومــن التعليــات السياســية التــي
ــه
َ
َ َُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـرف مــع
َوإ ْي َثــار َطا َعتــه َوا ِّت َبــا ِع َمــا َأ َم َــر بِــه فــي تن ّبــه احلاكــم عــى كيفيــة التـ ّ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
«و َل تَدْ َف َعــ َّن ُص ْلحــ ًا
كتَابِــه مــ ْن َف َرائضــه َو ُســنَنه ا َّلتــي َل أعدائــه ،قولــهَ :
ــه فِ ِ
ــه عَــدُ و َك و لِ َّل ِ
ــاك إِ َلي ِ
ِ
يــه ِر ًضــا
ُّ
َي ْسـ َعدُ َأ َحــدٌ إِ َّل بِا ِّت َباع َهــا َو َل َي ْشـ َقى إِ َّل َد َع َ ْ
ــح د َعــ ًة لِجن ِ
ِ
ِ
ِ
ُــود َك
ُ
الص ْل ِ َ
ــر َفــإِ َّن فــي ُّ
َم َ
ــع ُج ُحود َهــا َوإِ َضا َعت َهــا َو َأ ْن َين ُْص َ
ال َّل ـه س ـبحا َنه بِ َق ْلبِـ ِـه ويـ ِـد ِه ولِســانِ ِه َفإِ َّن ـه وراحــ ًة ِمــن هم ِ
ــك َو َأ ْمنــ ًا لِبِ َ
وم َ
ــا ِد َك
ُ ََ َ
َ ُ ْ َ ُ
ْ ُ ُ
ََ َ َ
اسـ ُـم ُه َقــدْ َت َك َّفـ َـل بِن َْصـ ِـر َمـ ْن ن ََصـ َـر ُه َو َل ِكـ ِ
ـن ا ْل َحـ َـذ َر ك َُّل ا ْل َحـ َـذ ِر ِم ـ ْن َعــدُ ِّو َك
َجـ َّـل ْ
ِ ِ
()66
ــار َب
َوإِ ْعـ َـز ِاز َمـ ْن َأ َعـ َّـز ُه» ويف هــذا املقطــع َب ْعــدَ ُص ْلحــه َفــإِ َّن ا ْل َعــدُ َّو ُر َّب َمــا َق َ
ِ
بــن اإلمــام (عليــه الســام) ّ
ـم فِــي َذلِـ َ
ـك
أن ع ّلــة ل َي َت َغ َّفـ َـل َف ُخـ ْـذ بِا ْل َحـ ْـز ِم َوات َِّهـ ْ
ُي ّ
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ُح ّجية الإقناع بالتعليل يف عهد الإمام علي ( )jملالك اال�شرت(....................................)0

املتم ّثلــة باجليــش ،كل تلــك األســباب

التــي ذكرهــا اإلمــام (عليــه الســام)

كانــت علــ ً
ا تــؤ ّدي غايتهــا يف إقنــاع

الصلــح مــع الــدول
ا ُملخاطــب باختيــار ُ
يفــرض اإلمــام (عليــه الســام)
التــي
ُ

َان لِ ْ َ
ــك َمــ ْن ك َ
ــر ِار َق ْب َل َ
ُو َز َر ِائ َ
ــك
ل ْش َ
َو ِزيــر ًا َو َمــ ْن َش ِ
ــرك َُه ْم فِــي ْال َثــا ِم َف َ
ــا
ـم َأ ْعـ َـو ُ
َيكُو َنـ َّن َلـ َ
ان ْالَ َث َم ِة
ـك بِ َطا َنـ ًة َفإِن َُّهـ ْ
ان ال َّظ َلم ِ
ــو ُ
ــة»( .)69وهنــا تكــون
َوإِ ْخ َ
َ
الع ّلــة السياســية واضحــة يف عــدم

ال�سنة الثانية -العدد اخلام�س1439 -هـ 2017 /م

ســلف ًا ّأنــا ســتكون يف موقــف املعــادي اختيــار مــن تس ـنّم منصــب الوزيــر فيــا
والطامــع يف حكومــة مالــك عــى مــر ،ســبق مــن حكومـ ٍ
ـات ســالفة؛ ملــا صــدر
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وهــذا االفــراض ليــس إال استشــعار ًا منهــم مــن ســوء إدارة وابتعادهــم عــن

دقيقــ ًا للتنافــس املوجــود يف كل زمــان الســلوك القويــم الــذي يكشــف مــدى
بــن الــدول عــى الســيطرة واالســتيالء مت ّثلهــم باملبــادئ اإلســامية الســامية،

عــى مــا جياورهــا مــن دول ،إال أنّــه يف فال ُبــدّ واحلــال هــذه ْ
أن ُيبعــدوا عــن
ٍ
حكومــة تُعلــن
الوقــت نفســه ُيـ ّـذره مــن الغفلــة عــن منصــب الــوزارة يف
أعدائــه يف حــال الصلــحُ ،فر ّبــا كان التزامهــا باحلــق شــعار ًا هلــا ،فهــم
لتنفيــذ خم ّط ٍ
ِ
ــط يب ّيتــه يم ّثلــون بطانــة الظلــم وأعوانـ ًا لآلثمــن
الصلــح متهيــد ًا
املنــاؤون الذيــن يتّخــذون الصلــح مــن احلــكّام ،وال يصلــح حاهلــم بعــد

ال إليقــاع غدرهــم بالطــرف ْ
ســبي ً
أن عركتهــم التجــارب وأظهــرت
اآلخــر.

حقائقهــم.

و ُيلفــت اإلمــام (عليــه الســام)
ويف مقطــ ٍع آخــر مــن رســالته
ّ
التحــي
يوجــه اإلمــام (عليــه الســام) صاحبــه األشــر إىل رضورة
الرشيفــةّ ،

صاحبــه إىل مــن خيتارهــم بمنصــب بالعــدل وإيثــار مصلحــة الرعيــة عــى
ــم
ــر مصلحتــه الشــخصية ،بقولــهُ « :ث َّ
وزراء يف حكومتــه بقولــه« :إِ َّن َش َّ
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تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ـك َأ ِّنــي َقــدْ َو َّج ْه ُتـ َ
ـم َيــا َمالِـ ُ
ـك إِ َلــى الــذي ذكــره اإلمــام (عليــه الســام)
ا ْع َلـ ْ
بِـ َـا ٍد َقــدْ َجـ َـر ْت َع َل ْي َهــا ُد َو ٌل َق ْب َلـ َ
ـك ِمـ ْن كان اإلقنــاع ُمديــا بأعــى درجاتــه
ـاس َينْ ُظـ ُـر َ
ون ِم ـ ْن وأبلغهــا أثــر ًا يف نفــس متل ّقيــه ،ملــا
َعــدْ ٍل َو َجـ ْـو ٍر َو َأ َّن النَّـ َ
ْــت َتنْ ُظــر فِ ِ
ُأ ُم ِ
ــور َك فِــي ِم ْث ِ
متنوعــة
يــه أحاطــه طلبــه مــن
ــل َمــا ُكن َ
مســوغات ّ
ّ
ُ
ِمــ ْن ُأ ُم ِ
ــك َو َي ُقو ُل َ
ــو َل ِة َق ْب َل َ
التوجهــات نفســية كانــت أو اجتامعيــة.
ــون
ّ
ــور ا ْل ُ
ْــت َت ُق ُ ِ
فِ َ
ويف جانــب التعامــل مــع الطــرف
ــم َوإِن ََّمــا
يــك َمــا ُكن َ
ــول ف ِيه ْ
الصالِ ِحيــ َن بِ َمــا ُي ْج ِ
ــري املنــاوئ للدولــةُ ،يرشــد اإلمــام (عليــه
ُي ْســتَدَ ُّل َع َلــى َّ
ــن ِعب ِ
ــاد ِه َف ْل َيكُــ ْن الســام) واليــه األشــر إىل رضورة
ــم َع َلــى َأ ْل ُس ِ َ
ال َّلــ ُه َل ُه ْ
ــر إِ َلي َ ِ
َأحــب َّ ِ
يــر ُة ا ْل َع َم ِ
ــل االلتــزام باجلانــب األخالقي يف سياســته
الذ َخائ ِ ْ
َ َّ
ــك َذخ َ
الصالِ ِ
ــح»( ،)70فالع ّلــة مــن التــزام مــع ذلــك الطــرف ،إذ ال يمكــن نقــض
َّ
بح ّجــة ّ
ّ
أن ذلــك
احلاكــم بالعمــل الصالــح ظاهــر ٌة مــن العهــد
والتخــي عنــه ُ
الــف للحــق ،فيقــول:
كونـ ِـه أمــر ًا حمببـ ًا للنفــس ،وحم ّققـ ًا لرضــا الطــرف ُم ٌ

«وإِ ْن َع َقــدْ َت َب ْين َ
َــك َو َب ْيــ َن عَــدُ ِّو َك
اهلل تعــاىل ،وهــو يف الوقــت نفســه يــرك َ
ْــك ِذ َّمــ ًة َف ُح ْ
انطباعـ ًا يف نفــوس الرعيــة ال أمجــل منــه ُع ْقــدَ ًة َأ ْو َأ ْل َب ْســ َت ُه ِمن َ
ــط
مــن حيــث كونــه ســبب ًا للذكــر احلســن عهــدَ َك بِا ْلو َف ِ
َــك بِ ْالَمان ِ
ــاء َو ْار َع ِذ َّمت َ
َــة
َ
َْ
َ
ـك ُجنَّ ـ ًة ُد َ
اج َعـ ْـل َن ْف َسـ َ
ـت
ون َمــا َأ ْع َط ْيـ َ
عــى ألســنتهم ،وبعكســه ســيكون َو ْ
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ــض ال َّل ِ
ــس ِمــ ْن َف َر ِائ ِ
ــي ٌء
ــه َش ْ 
التذ ّمــر والذكــر الــيء نصيبــه منهــمَ ،فإِنَّــ ُه َل ْي َ
فالصالــح مــن احلــكّام ال يعــرف بــن النَّــاس َأ َشــدُّ َع َليـ ِـه ِ
ـع َت َفـ ُّـر ِق
اجت َماع ـ ًا َمـ َ
ْ ْ
ُ
ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ـم ِم ـ ْن َت ْعظِي ـ ِم
ـم َوت ََش ـتُّت َآرائ ِهـ ْ
رع ّيتــه إال بمقــدار مــا يرتكــه فيهــم مــن َأ ْه َوائ ِهـ ْ
صــاح وإيثــار حلقوقهــم وجعلهــا أوىل ا ْلو َف ِ
ــاء بِا ْلعه ِ
ــود»( ،)71فالوفــاء بالعهــد
ُُ
َ
مهــام تصدّ يــه للحكــم ،وهبــذا التعليــل يف ُهدنـ ٍـة أو صلـ ٍ
ـح مــع ذلــك الطــرف،
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ُيؤ ّمــن كثــر ًا مــن املصالــح املشــركة وإلغــاء حقــوق األكثريــة مــن رعيتــه

بــن البلديــن ،ممــا ينعكــس عــى أمــن ألجــل تكريــس مصلحتــه الشــخصية،
البــاد ،بــل ُيقـ ّـرب مــن وجهــات النظــر أمــا حــن تكــون ســلوكياته صــادرة عــن

ثــم يدعــو إىل وازع أخالقــي متــن ،فمــن الطبيعــي
بــن البلديــن ،ومــن ّ
الســلم والوئــام بــن شــعبيهامُ .مرشــد ًا ْ
أن تُرشــد اآلخريــن وتع ّلمهــم النهــج

ـث الصحيــح الــذي ينبغــي ْ
يف ذلــك التوجيــه إىل أ ّنــه فريض ـ ٌة حـ ّ
أن يطبقــه
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اخلطــاب القــرآين عــى حتقيقــه ،وبذلــك اجلميــع مــن دون اســتثناء.
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تكــون التوجيهــات السياســية منســجمة
والــرؤى اإلســامية التــي تضمــن

حتقيــق الســعادة يف الدنيــا واآلخــرة.

( )4تعليــات أخالقية :كان للتعليالت
حضــور بــن ســائر
األخالقيــة
ٌ
التعليــات يف العهــد العلــوي ملالــك

األشــر ،إذ كانــت بعــض اإلرشــادات

ومــن قبيــل التعليــات األخالقيــة

التــي وردت يف ذلــك العهــد املبــارك
«و ْل َيكُــ ْن َأ ْب َعــدَ
قولــه (عليــه الســام)َ :
ـك ِمنْـ َ
َر ِع َّيتِـ َ
ـك َو َأ ْشـن ََأ ُه ْم ِعنْــدَ َك َأ ْط َل ُب ُه ْم
لِ َم َع ِايـ ِ
ـاس َفــإِ َّن فِــي النَّـ ِ
ـب النَّـ ِ
ـاس ُع ُيوبـ ًا
ا ْل َوالِــي َأ َحـ ُّـق َم ـ ْن َس ـت ََر َها َفـ َـا َتك ِْش ـ َف َّن
ْــك ِمن َْهــا َفإِن ََّمــا َع َل ْي َ
ــاب َعن َ
ــك
َع َّمــا َغ َ
ــر َل َ
ُــم
ــك َوال َّلــ ُه َي ْحك ُ
يــر َمــا َظ َه َ
َت ْط ِه ُ

ٍ
تبــن
تنطــوي عــى
علــل أخالقيــةّ ،
ــاب َعن َ
ْــك»(.)72
مرشوعيــة الســلوك الــذي ينبغــي ّاتــاذه َع َلــى َمــا َغ َ
مــن قبــل احلاكــم ،فهــي -بحســب هــذا

قــرر اإلمــام (عليــه الســام) ّ
أن
ُي ّ

الوصــف -كالضــوء الكاشــف ملــا وراء املصلحــة العامــة هــي بالرتبــة األوىل

الفعــل املطلــوب؛ ذلــك ّ
ألن كثــر ًا بالنســبة إىل تعاملــه مــع الرعيــة ،فال ُبــدّ

مــن األحــكام قــد يتّخذهــا احلاكــم إال إذن مــن ُمراعــاة حقــوق األكثريــة مــن

ّأنــا تعكــس رغبــة عارمــة يف التســ ّلط النــاس ،وذلــك بـ ْ
ـأن يعــدل يف التعامــل
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معهــم ،ال ْ
ينصــب ال َّظــ ِّن بِــاهلل»( ،)73فالعــور ُة األخالقيــة
أن يكــون املقــدّ م مــن ّ
نفســه عينــ ًا عــى النــاس ،يبتغــي مــن التــي تصــدر مــن أحــد مــن النــاس ال

وراء ذلــك التزلــف للحاكــم ،ومــن يمكــن ْ
أن تكــون مثــار ّاتــام وتشــنيع
ـات لصاحبهــا مــن ِق َبــل اآلخريــن ،إنــا
كان حالــه ذلــك فــا ينبغــي اإلنصـ ُ
لــه ،بــل ُيــب ْ
أن يكــون أبعــد النــاس جيــب معاجلتهــا باخلُ ُلــق احلســن املتم ّثــل
عــن احلاكــم؛ ّ
ألن احلاكــم إنــا ُيــراد منــه بعــدم التشــهري بــل بالنصــح والتوجيــه،

ٌ
كفيــل ْ
أن يغ ّطــي عــورة املؤمــن
توفــر اخلدمــات لرعيتــه وإنصافهــم فــاهلل
بالســوية ،ال ْ
يبــن لــه
أن يكــون رقيبــ ًا عليهــم ،أخيــه املؤمــن ،كذلــك حــن ّ
ّ
ويعــز آخريــنْ ،
أن مــن يتصــف هبــذه الصفــات غــر
فيــذل طائفــ ًة منهــم
ّ
وج ٍ
ٍ
بــن وحــرص،
ألجــل حتقيــق مــآرب سياســية ال حت ّقــق احلميــدة مــن
بخــل ُ
إال منافــع شــخصية زائلــة بزوالــه عــن إ ّنــا تكشــف عــن ســوء ظ ـ ّن صاحبهــا

احلكــم.

بــاهلل؛ ّ
ألن اهلل ســبحانه هــو الــذي يــرزق

كذلــك يأمــر اإلمــام (عليــه الســام) عبــده مــن حيــث حيتســب ومــن حيــث
ـأن يبتعــد عــن آفـ ٍ
صاحبــه األشــر بـ ْ
ـات ال حيتســب ،كذلــك هــو الــذي يتكفــل

تعــر عــن علــل فاســدة ال بحفظــه ورعايتــه ،فيســتحيل عــى اهلل
أخالقيــة ّ

أن يقــع فيهــا ،فيقــول ْ
ينبغــي ملســل ٍم ْ
أن ينســى عبــده أو يرتكــه والقــدر.
و ُيــويص اإلمــام (عليــه الســام)
ــو َر َة َمــا
اســت ُِر ا ْل َع ْ
(عليــه الســام)َ « :ف ْ
ِ
اســ َت َط ْع َت َي ْســت ُِر ال َّلــ ُه ِمن َ
ــب صاحبــه بــرورة االختــاط بأهــل
ْــك َمــا تُح ُّ
ْ
َسـت َْر ُه ِمـ ْن َر ِع َّيتِـ َ
ال ْبـ َن الــورع يف دينهــم ودنياهــم ،ممّــن صدقوا
ـك َفــإِ َّن ا ْل ُب ْخـ َـل َو ْ ُ
و ِْ
ي َم ُع َهــا ُســو ُء يف تعاملهــم مــع اهلل ومــع النــاس؛ ملــا
ص َغ َر ِائ ُ
ــر َ
َ
ــز َشــتَّى َ ْ
ال ْ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وتوزيــع مــوارد الدولــة عليهــم األخالقيــة إن ســعى يف إصــاح عــورة
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يعكســه االختــاط فيهــم مــن تأ ّث ٍ
ّ
ولعــل تنبيهــه الرشــيد بعــدم ترويــض
ــر

بأخالقهــم وســلوكهم ،ويف الوقــت أهــل الــورع مــن رجــال الديــن عــن
ٌ
ــذره مــن عاقبــة ْ
نفســه ُي ّ
تفعيــل للــدور الرقــايب
أن جيعلهــم مــدح احلاكــم

تبعــ ًا لــه ،ومنقاديــن لســطوة دولتــه ،الــذي ينتقــد أداء احلكومــة مــن علــاء
األمــر الــذي يدفعهــم إىل ا ُملداجــاة املــر وكــراء الفقهــاء الذيــن ُيؤمتــ ُن
وعــدم النصــح واإلرشــاد ،بــل يوافقونه الديــن بحوزهتــم وتُصــان الرعيــة

ال�سنة الثانية -العدد اخلام�س1439 -هـ 2017 /م

ٌ
حقــوق
وياملئونــه عــى الباطــل ،ممــا ســيو ّلد بفضــل علمهــم ،فــا تضيــع
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ـدر كرامــة البلــد
يف نفــس احلاكــم الزهــو والتغطــرس ،بعــد رشــادهم ،وال ُتـ ُ
ويــرى حينئـ ٍـذ ســيئاته حسـ ٍ
ـنات ،فيقــول بحضورهــم يف ميــدان اإلصــاح

«وا ْل َصـ ْـق بِ َأ ْهـ ِ
ـل ا ْل َو َر ِع والتوجيــه.
(عليــه الســام)َ :
َو ِّ ِ
ـم َع َلــى َأ َّل ُي ْطـ ُـر َ
وين ّبــه اإلمــام عــي (عليــه الســام)
وك
ـم ُر ْض ُهـ ْ
الصــدْ ق ُثـ َّ
ــوك بِ َباطِ ٍ
َو َل َي ْب َج ُح َ
ــم َت ْف َع ْلــ ُه َفــإِ َّن إىل رضورة اختــاف املعاملــة بــن
ــل َل ْ
ال ْطــر ِاء تُح ِ
ــد ُ
ــو َوتُدْ نِــي الرعايــا بحســب الســلوك الصــادر
ث َّ
الز ْه َ
ْ
َك ْث َــر َة ْ ِ َ
ِمــن ا ْل ِع َّ ِ
«و َل َيكُو َن ـ َّن ا ْل ُم ْح ِس ـ ُن
ــزة»( .)74ويف هــذا التعليــل منهــم ،فيقــولَ :
َ
ٍ
ِ
ِ
ــو ٍاء َفــإِ َّن
الــذي ذكــره اإلمــام (عليــه الســام) َوا ْل ُمســي ُء عنْــدَ َك بِ َمن ِْز َلــة َس َ
الحسـ ِ
ـك ت َْز ِهيــد ًا ِلَ ْهـ ِ
ـن للجانــب األخالقــي الــذي جيــب فِــي َذلِـ َ
ـان فِــي
متتـ ٌ
ـل ْ ِ ْ َ
الحسـ ِ
ـل ْ ِ
ـان َوتَدْ ِريبـ ًا ِلَ ْهـ ِ
ال َســا َء ِة َع َلى
ر ِْ ْ َ
توفــره يف احلاكــم العــادل ،حــن ال يغـ ّ
بــا حتــت يديــه مــن قـ ّـو ٍة ،فيجعلهــا أداة ْ ِ
ْــك ِف َذلِ َ
ال َســا َء ِةَ .ف ْل َيكُــ ْن ِمن َ
ــر
ــك َأ ْم ٌ
ـخرها مــن أجــل االســتفراد باحلكمِ َ ،
يسـ ّ
ـك بِـ ِـه ُح ْس ـ ُن ال َّظ ـ ِّن بِ َر ِع َّيتِـ َ
ـع َلـ َ
ـك
يتَمـ ُ
ْ
ــع َعن َ
ْــك ن ََصبــ ًا
فيقــرب مــن يشــاء و ُيســتضعف مــن َفــإِ َّن ُح ْســ َن ال َّظــ ِّن َي ْق َط ُ
ّ
تكــرس الظلــم واجلــورَ ،ط ِويـ ًـا»( ،)75فـ ْ
ـإن اإلحســان الصادر من
يشــاء لــدوا ٍع ّ
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الشــخص ال ُبــد مــن جمازاتــه باإلحســان علمــوه مــن حسـ ِ
ـن وقعــه عــى اآلخرين

والتكريــم واإلشــادة بفعلــه ،ويف املقابل

حــن تصــدر اإلســاءة مــن آخــر ال ُبــدّ

مــن حماســبته واألخــذ بيــده وهنيــه عــن
فعلــه هــذا ،األمــر الــذي ســيدفعه إىل

الكــف عــن إســاءة اآلخريــن ،أمــا لــو
ّ

كانــت القيــم متســاوية ســواء أكان
احلقــوق ،بــل أكثــر مــن ذلــك ،حينهــا

ومــن إرشــاداته (عليــه الســام)

ـجع ا ُملبطــل عــى باطلــه ،ويضعــف األخالقيــة ملالــك ْ
أن يــويل املناصــب
يتشـ ّ
ا ُملحســن عــن أداء ســلوكه احلســن مــع اإلداريــة ملــن عركتــه التجــارب فبــان
اآلخريــن؛ لضيــاع املكاييــل األخالقيــة

التــي بموجبهــا يثمــر الســلوك

ـم
األخالقــي اجل ّيــد بــن الرعيــة ومــن ثـ ّ
يكــون هد ًفــا أســمى يســعى املجتمــع إىل

حتقيقــه.

و ُيؤكــد اإلمــام عــي (عليــه الســام)

يف مقط ـ ٍع آخــر مــن عهــده املبــاركّ ،
أن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الشــخص ُمســن ًا أم مســيئ ًا ،فهنــا تضيــع

وتقديرهــم لــه باملــدح والثنــاء ،فيقــول
ِ
(عليــه الســام)َ « :فا ْفسـ ِ
ـم
َ ْ
ـح فــي آ َمال ِهـ ْ
ِ
وو ِ
ــل فِــي ُح ْس ِ
اص ْ
ــم
َ َ
ــن ال َّثنَــاء َع َل ْي ِه ْ
يــد مــا َأب َلــى َذوو ا ْلب َ ِ ِ
و َتع ِد ِ
ــم
ُ َ
َ ْ
َ ْ
ــاء من ُْه ْ
ِ
الذ ْكـ ِـر لِ ُح ْسـ ِ
َفــإِ َّن َك ْثـ َـر َة ِّ
ـم ت َُهـ ُّـز
ـن َأ ْف َعال ِهـ ْ
الشــجاع وتُحــر ُض الن ِ
َّــاك َل إِ ْن َشــا َء
ُّ َ َ َ َ ِّ
ال َّلــ ُه»(.)76

صــدق خمــره عــن مظهــره ،وذلــك
ــل التَّج ِرب ِ
ِ
ــم َأ ْه َ
ــة
ْ َ
«وت َ
بقولــهَ :
َــو َّخ من ُْه ْ
وا ْلحيـ ِ
ِ
ـاء ِم ـ ْن َأ ْهـ ِ
الصالِ َحـ ِـة
ـل ا ْل ُب ُيو َتــات َّ
َ ََ
ِ
َوا ْل َقــدَ ِم فِــي ْ ِ
ـم
ال ْسـ َـا ِم ا ْل ُم َت َقدِّ َمــة َفإِن َُّهـ ْ
ــح َأ ْع َراضــ ًا َو َأ َق ُّ
ــل
ْــر ُم َأ ْخ َلقــ ًا َو َأ َص ُّ
َأك َ
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ِ
ِ
ــراق ًا َو َأ ْب َل ُ
ــغ فِــي
فــي ا ْل َم َطامــ ِع إِ ْش َ
ــب ْالُ ُم ِ
َع َو ِاق ِ
ــور َن َظــر ًا»(ُّ .)77
كل هــذه

الذكــر الطيــب ملــن ُيبــي حســن ًا ســوف الصفــات التــي أردفهــا اإلمــام (عليــه
وحيــرض الســام) كانــت بمثابــة العلــل الكفيلــة
يدفعــه إىل تقديــم األفضــل،
ّ
اآلخريــن عــى القيــام بالفعــل نفســه؛ ملــا بتســويغ إيــاء أصحاهبــا مناصــب

ُح ّجية الإقناع بالتعليل يف عهد الإمام علي ( )jملالك اال�شرت(....................................)0

ّ
ّ
بــكل اخلصائــص
ولعــل اإلحاطــة
إداريــة يف الدولــة؛ وذلــك ملــا متتّعــوا

أمــر ال يمكــن
بــه مــن صفــات جتعلهــم بمنــأى عــن اإلســلوبية للتعليــلٌ ،
الطمــع الــذي ُيتــاح ملــن يكــون بيــده إحــرازه بصــورة هنائيــة ،إال أننــا ســوف
منصبــ ًا مــا ،ومــن كان جديــر ًا هبــذه نقــوم بإظهــار تلــك اخلصائــص عــى
الصفــات ال ُيشــى عليــه مــن أداء أمانـ ِـة مســتويني:
املنصــب ومــا يتعـ ّـرض إليــه مــن إغــراء ،أوالً :تو ّفرها عىل مبدأ احلجاج:
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عُــدّ ت ألفــاظ التعليــل مــن بــن

كبــرة ال ُيو ّفــق ألدائهــا إال مــن أخلــص األدوات اللغويــة الرصفــة بوصفهــا
نفســه هلل ،فض ـ ً
ا عــن جتربتــه وحنكتــه أحــد تقنيــات احلجــاج( ،)78وملــا كان

يف إدارة األمــور.

احلجــاج هيتــم بدراســة (تقنيــات

املبحث الثالث

اخلطــاب التــي مــن شــأهنا ْ
أن تُــؤدي

العلوي

مــن أطروحــات أو ْ
أن تزيــد يف درجــة

اسرتاتيج ّيات اإلقناع بالتعليل يف العهد باألذهــان إىل التســليم بــا يعــرض عليها
ملــن يتأ ّمــل عهــد اإلمــام عــي (عليــه ذلــك التســليم)( ،)79فــا بــد إذن مــن

الســام) إىل مالــك األشــر ،جيــد فيــه بيــان إمجــايل للخصائــص التــي ُيضفيهــا
خصائــص عــدة ،جتعلــه متم ّيــز ًا عــن

ســواه مــن العهــود واملواثيــق التــي
كانــت لــه مــع ٍ
وبخاصــة
والة آخريــن،
ّ
حــن نســ ّلط الضــوء عــى أســلوب

التعليــل يف العهــد العلــوي؛ ملــا حيتجنــه
ٍ
ٍ
ــب فاعليــة
ختص ُ
مــن وفــرة إقناعيــة ّ
رســل إليــه
النــص التأثرييــة وتدفــع با ُمل َ
ٍ
إخبــار
أن ُيقبــل عــى مــا يتضمنــه مــن

ثمــة وإنشــاء إقبــال ا ُملســ ّلم مــن دون أدنــى
التعليــل ،فهــو مــدار بحثنــا ،نجــد ّ
ٍّ
شــك بنوايــا صاحــب النــص .وهــذا
تضافــر خلصائــص التعليــل العلــوي،
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مــا يأملــه األخــر (البــاث) مــن توظيفــه بقولــه أو بفعلــه.

لتقانــة التعليــل يف خطابــه.

(ث) موافقــة احلجــاج ملــا يقبلــه العقــل،

احلجة.
وســنتناول بعــض تلــك اخلصائــص وإال بــدا زيــف اخلطــاب ووهــن ّ

التــي مت ّيــز هبــا التعليــل يف العهــد (ج) تو ّفــر املعــارف املشــركة بــن طــريف
املرســل إليــه
العلــوي ،ومنهــا:
اخلطــاب ،ممــا ُيسـ ّـوغ قبــول َ
( )1التزامــه بضوابــط التــداول حلجــج ا ُمل ِ
رســل ،أو إمكانيــة مناقشــتها
ُ
أو تفنيدهــا ،وإال انقطــع احلجــاج بينهــا
احلجاجــي وتقنياتــه:
حجاجــي يبتغــي التأثــر يف اإلقنــاع.
خطــاب
ٌ
ٌّ
ا ُملخا َطــب ومحلــه عــى فعــل ٍ
يشء مــا (ح) أن يأخــذ ا ُمل ِ
رســل يف اعتبــاره
أو االنتهــاء مــن فعـ ٍ
رســل إليــه،
ـل مــا .وأهــم تلــك تكويــن صــورة عــن ا ُمل َ
ـت يف أقــرب مــا تكــون إىل الواقــع قــدر
الضوابــط التــي أجدُ هــا قــد حت ّققـ ْ
اإلمــكان ،أي أن يراعــي ا ُمل ِ
رســل طبيعــة
التعليــل يف العهــد العلــوي(:)80
ُ
رســل إليــه الذهنيــة.
(أ) أن يكــون احلجــاج ضمــن إطــار ا ُمل َ
الثوابــت الدينيــة والعرفيــة ،فليــس ّ
كل (خ) مناســبة اخلطــاب احلجاجــي

يشء قابــ ً
ا للنقــاش وللحجــاج.

للســياق العــام؛ ألنــه الكفيــل بتســويغ

(ب) أن تكــون داللــة األلفــاظ حمــدّ دة ،احلجــج الــواردة يف اخلطــاب مــن
واملرجــع الــذي ُييــل عليــه اخلطــاب عدمهــا.

ُمــدّ د ًا؛ لئــا ينشــأ مــن عــدم التدقيــق (د) رضورة خلـ ّـو احلجــاج مــن اإلهبــام

واملغالطــة واالبتعــاد عنهــا.
مشــكلة يف تأويــل املصطلحــات.
املرســل يف التناقــض (ذ) امتــاك ا ُمل ِ
ِ
رســل ثقافــة واســعة
(ت) أال يقــع

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وهــذه الضوابــط ال خيلــو منهــا وتو ّقفــت عمليــة الفهــم واإلفهــام ،بــل
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خصوصــ ًا مــا يتعلــق باملجــال الــذي هدفــه املنشــود.

يــدور ضمنــه احلجــاج كاملجــال ( )2تو ّفرهــا عــى (العوامــل /الروابــط)

ا لســيا يس .

وحــن نُجـ ّـرد النظــر إىل عهــد اإلمــام

احلجاجية:

تعــدّ الروابــط احلجاجيــة واحــدة

نص ًا مــن األدوات احلجاجيــة التــي تربــط
عــي (عليــه الســام) ملالك بوصفــه ّ
أدب ّي ـ ًا ،نجــده هيــدف عــر جمموعــة مــن بــن القضايــا يف اخلطــاب ،إذ تُســهم يف
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ـم تغيــر موقفــه اخلطيــب عــى جلــب الســامعني إليــه؛
وضــع املتلقــي ،ومــن ثـ ّ

الســلوكي وذلــك مــن خــال ثنائيــة ذلــك ملــا حتتويــه مــن عالقــة منطقيــة
(افعــل وال تفعــل) وهــذا اهلــدف هــو بــن القضايــا ،ممــا تدفــع املتل ّقــي لذلــك

غايــة التداوليــة التــي تتجــاوز األقــوال اخلطــاب إىل اخلضــوع والتســليم
وامللفوظــات إىل الفعــل اإلنجــازي بمضمونــه (.)82

اهتــم ديكــرو بظاهــرة
وقــد
والتأثــر الــذي يرتكــه ذلــك اإلنجــاز،
ّ
املكونــة مــن فعــل العوامــل /الروابــط احلجاجيــة ،نظــر ًا
فعنــارصه الثالثــة ّ
القــول والفعــل املتضمــن يف القــول أو ملــا ُتدثــه هــذه األخــرة مــن انســجام يف

مــا يســمى بالفعــل اإلنجــازي ،والفعــل اخلطــاب ،وقيــادة للمســتمع إىل االجتــاه
الناتــج عــن القــول ،الــذي ينتــج عــن الــذي يريــده املتكلــم واإلخضــاع لــه،
القــول مــن أثــر فعلــه عــى املخاطــب تتمركــز هــذه الروابــط أساس ـ ًا يف أبنيــة

كإقناعــه وح ّثــه وإرشــاده وتوجيهــه( ،)81اللغــة ،وهــي عــى أشــكال خمتلفــة كــا
ّ
كل هــذه العنــارص قــد حــرت يف هــذا قــال شــكري املبخــوت( :إذا كانــت

العهــد ،وجعلتــه عــر التعليــل ُيقــق الوجهــة احلجاجيــة حمــددة بالبنيــة
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تســوغ مثــل
اللغويــة ،فإهنــا تــرز يف مكونــات تدعيمــه بالعلــل التــي
ّ

متنوعــة ومســتويات خمتلفــة مــن هــذه هــذه القضايــا التــي حتقــق النتائــج عــى
البنيــة فبعــض هــذه املكونــات يتعلــق وفقهــا ،وهنــا سأســتعرض بعض ـ ًا مــن

بمجمــوع اجلملــة ،أي هــو عامــل تلــك الروابــط مب ّينــ ًا داللتهــا وأثرهــا
حجاجــي يف عبــارة ديكــرو ،فيق ّيدهــا املتكـ ّـون بــن النتيجــة (الطــرح) واحلجة

بعــد أن يتــم اإلســناد فيهــا ومــن هــذا فيــا يــأيت:
النــوع نجــد :النفــي واالســتثناء املفــرغ ( )1الفاء:

أخــرى ذات خصائــص معجمية حمددة،

تؤثــر يف التعليــق النحــوي وتتــوزع يف

مواضــع متنوعــة مــن اجلملــة ،ومــن (ّ )2
فإن

هــذه الوحــدات املعجميــة حــروف

االســتئناف

بمختلــف

معانيهــا

واألســوار (بعــض ،كل ،مجيــع) ومــا

اتصــل بوظائــف نحويــة خمصوصــة،

متحــض
كحــروف التعليــل أو مــا ّ

االطروحة

( )1وال تكونن
عليهم سبعا ضاريا
تغتنم أكلهم
يكونن
( )2فال
ّ
فإن
لك بطانة
( )3ثم استوص
ّ
فإن
بالتجار وذوي
الصناعات وأوص
هبم خريا

()83
لوظيفــة مــن الوظائــف قــط وأبــدً ا) ّ )3( .
ألن
األطروحة
وال خيفــى مــا قدّ متــه الروابــط التــي

ـص التعليــل يف العهــد العلــوي ملالك
ختـ ّ
ـي يف بنــاء اخلطــاب
األشــر مــن أثـ ٍـر جـ ٍّ
وجعلــه متامســك البنيــة ،فضــ ً
ا عــن

الروابط
ّ
فإن

( )1وال صالح ملن
سواهم إال هبم

الروابط
َّ
ألن

احلجة

فإهنم صنفان إما أخ
لك يف الدين وإما
نظري لك يف اخللق.

فإهنم أعوان االثمة
وإخوان الظلمة.
فإهنم مواد املنافع
وأسباب املرافق.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

والــرط ،واجلــزاء .ونجــد مكونــات

االطروحة
( )1وال حتدثن
سنة ترض بيشء
من مايض تلك
السنن

احلجة
الروابط
الفاء فيكون االجر ملن
سنها .والوزر
عليك بام نقضت
منها.
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احلجة
الن الناس كلهم
عيال عىل اخلراج
وأهله

ّ
إن تقديــر املتكلــم (البــاث) لــردود

ُح ّجية الإقناع بالتعليل يف عهد الإمام علي ( )jملالك اال�شرت(....................................)0

رســل إليــه) جيعلــه ويتح ّقــق االنســجام الداخــي باشــراك
أفعــال املخاطــب (ا ُمل َ
يســتنبط حججــ ًا افرتاضيــ ًة بنــا ًء عــى وســائل عــدّ ة مــن أبرزهــا (القيــاس
ذلــك التقديــر ،وملــا كان اخلطــاب واملثــال والشــاهد) التــي تــؤ ّدي إىل
يتقــوم بــدوره عــى
احلجاجــي يفــرض مواجهــ ًة خلطــاب االنســجام الــذي
ّ

حقيقــي أو تقديــري يتوقعــه املتكلــم مبدأيــن أساســيني مهــا :الســببية،
موجهــات
ويفــرض وجــوده يف ذهــن املتكلــم ،وعــدم التناقــض ،أو مــع ّ
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حتقيــق النشــاط التواصــي الــذي تفرضه االجتامعيــة أو املخــزون الثقــايف الــذي
البنيــة اللغويــة ذاهتــا ،أو الســياق النــي حييــط بذهــن ا ُمل ِ
رســل( .)86وقــد بــرزت

للخطــاب( .)84وهــذا مــا حتقــق يف بنــاء مثــل هــذه الوســائل مرافقــ ًة للتعليــل
خطــاب العهد العلــوي بالنســبة لروابط الــذي أردفــه اإلمــام عــي (عليــه
التعليــل بــن القضيــة املطلــوب حتقيقهــا الســام) يف إرشــاداته .وتشــرك هــذه

مــن قبــل املخا َطــب والع ّلــة املرتتّبــة عــى الوســائل بأهنــا صــور مــن القيــاس
ســمى با ُملضمــر-
حتقيقهــا ،فالفــاء
ٌ
حــرف لــه دالالت اخلطــايب -أو مــا ُي ّ
عرف
عديــدة ختتلــف باختــاف متوضعهــا يف الــذي يقــوم عــى االحتــاالت ،و ُي ّ

الــكالم ،لكــن داللتهــا يف هــذه األمثلــة بأنــه (آليــة مــن آليــات الذهــن البــري،

ال تتجــاوز التعليــل والتفســر ،حيــث تقــوم بالربــط بــن شــيئني عــى أســاس

تــأيت مبــارشة بعــد االنتهــاء مــن إلقــاء مجلــة مــن اخلصائــص املشــركة بينهــا
ـتنتاج مــا ،بألفـ ٍ
يفــره ويعلــل للوصــول إىل اسـ ٍ
ـاظ فيهــا
النتيجــة لتُحيــل إىل مــا ّ
يش ٌء مــن االلتبــاس واالشــراك ،بنــاء
مضمونــه مــن حجــج(.)85
( )3تو ّفرهــا عــى االنســجام الداخــي :عــى ّ
أن القيــاس يقــوم عــى التجربــة،

 ........................................................................م .د .و�سام ح�سني جا�سم العبيدي

التــي ينطلــق منهــا املتكلــم لتشــكيل العبــاد ،ومــن خاصمــه اهلل ال ُبــد مــن
صــورة اســتداللية)(.)87

ْ
أن تُدحــض حجتــه ويبــوء باخلــران

ومــن األمثلــة عــى القيــاس اخلطــايب ويــزول عــن ملكــه مكلــ ً
ا بالــوزر

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يف العهــد العلــوي قوله (عليه الســام) :واآلثــام .كل تلــك املنــازل التــي ذكرهــا
ِ ِ
ِ ِ
َّــاس ِمــ ْن اإلمــام (عليــه الســام) للحاكــم الــذي
« َأنْصــف ال َّلــ َه َو َأنْصــف الن َ
َن ْف ِسـ َ ِ
ـك َو َمـ ْن َلـ َ
اصـ ِـة َأ ْه ِلـ َ
ـك يســتبدّ بحكمــه ويطغــى بســلطانه،
ـك َومـ ْن َخ َّ
ـك َفإِ َّنـ َ
فِيـ ِـه َهـ ًـوى ِمـ ْن َر ِع َّيتِـ َ
ـك إِ َّل َت ْف َعـ ْـل كانــت مرتّبــ ًة ألجــل إقنــاع اآلخــر
ِ
ـم ِع َبــا َد ال َّلـ ِـه ك َ
َان ال َّل ـ ُه بــرورة العــدل مــع الرعيــة ،وهــي
ـم َو َم ـ ْن َظ َلـ َ
َت ْظلـ ْ
َخصمـه د َ ِ ِ ِ
اص َمـ ُه ال َّلـ ُه مراتــب اقتضاهــا العــرف واملخــزون
ون ع َبــاده َو َمـ ْن َخ َ
ْ َ ُ ُ
َان لِ َّلـ ِـه َح ْرب ـ ًا َح َّتــى الثقــايف الــذي يشــرك فيــه ٌّ
ـض ُح َّج َت ـ ُه َوك َ
كل مــن
َأ ْد َحـ َ
ِ
َين ِ
رســل إليــه.
ــس َش ْ 
ُــوب َو َل ْي َ
ْــز َع َأ ْو َيت َ
ــي ٌء َأ ْد َعــى ا ُملرســل وا ُمل َ
إِ َلــى َت ْغ ِييـ ِـر نِ ْع َمـ ِـة ال َّلـ ِـه َو َت ْع ِجيـ ِ
وشــاهدٌ آخــر ُيد ّلــل بوضــوح عــى
ـل نِ ْق َمتِـ ِـه
ِ
ٍ
ِ
يع فاعليــة اســراتيجية القيــاس اخلطــايب
م ـ ْن إِ َقا َمــة َع َلــى ُظ ْل ـ ٍم َفــإِ َّن ال َّل ـ َه َســم ٌ
ِ
ــو لِل َّظالِ ِميــ َن وأثــره يف إقنــاع املتل ّقــي ،قولــه (عليــه
ــو َة ا ْل ُم ْض َط َهديــ َن َو ُه َ
َد ْع َ
بِا ْل ِمرص ِ
«و َأ َّمــا َب ْعــدُ َف َ
ــا ُت َط ِّو َلــ َّن
ــاد»(.)88
الســام)َ :
ْ َ
ـك َفــإِ َّن ِ
ِ
ـك َعـ ْن َر ِع َّيتِـ َ
احتِ َجا َبـ َ
ـاب
احت َجـ َ
ْ
ر هــذا النــص ،أبــان اإلمــام (عليه ْ
عـ َ
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الســام) لصاحبــه عاقبــة عــدم إنصــاف ا ْلـ ُـو َل ِة َعـ ِ
الضيــق
الر ِع َّيـ ِـة ُش ـ ْع َب ٌة ِم ـ َن ِّ
ـن َّ
ِ ِ
الرعيــة ومــآل تركهــا باســتلزامها أمــور َو ِق َّلــ ُة ِع ْلــ ٍم بِ ْالُ ُم ِ
ــاب
ــور َوال ْحت َج ُ
عــدة ال ُيمــد عقباهــا ،فمــن ال ينصــف ِمنْهــم ي ْق َطــع َعنْهـ ِ
احت ََج ُبــوا
ـم َمــا ْ
ُ ْ َ
ُ
ـم ع ْلـ َ
ُ ُ ْ
ِ
ــم
يــر َو َي ْع ُظ ُ
ــم ا ْلكَبِ ُ
فإنــه يكــون ظامل ـ ًا هلــم ،ومــن كان ظامل ـ ًا ُدونَــ ُه َف َي ْص ُغ ُــر عنْدَ ُه ُ
ِ
ــح ا ْل َح َســ ُن َو َي ْح ُســ ُن
لعبــاد اهلل كان اهلل لــه خصــ ًا مــن دون
يــر َو َي ْق ُب ُ
َّ
الصغ ُ

ُح ّجية الإقناع بالتعليل يف عهد الإمام علي ( )jملالك اال�شرت(....................................)0

ـاب ا ْل َحـ ُّـق بِا ْل َباطِـ ِ
ـل َوإِن ََّمــا وجــود طــرف آخــر ،تقيــم معــه عالقــة
ـح َو ُي َشـ ُ
ا ْل َقبِيـ ُ
ف َمــا َتـ َـو َارى َعنْ ـ ُه اســتلزام( ،)90كذلــك اعتمــدت هــذه
ا ْل َوالِــي َب َشـ ٌـر َل َي ْعـ ِـر ُ
ـاس بِـ ِـه ِم ـ َن ْالُ ُمـ ِ
ـت َع َلــى احلجــج عــى أمــور ُمتســاملٍ عليهــا عنــد
ـور َو َل ْي َسـ ْ
النَّـ ُ
ا ْلح ِّ ِ
وب اجلميــع ،فــا يمكــن ألحــد ْ
أن خيتلــف
ــر ُ
ــم ٌ
ــر ُ
َ
ف بِ َهــا ُض ُ
ات ُت ْع َ
ــق س َ
الصــدْ ِق ِمــن ا ْلك ِ
َــذ ِ
ب»( .)89وهــذه يف مــدى صدقهــا مــن كذهبــا ،األمــر
َ
ِّ
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274

رســل لــه
ســيقت ألجــل هنــي الــوايل عــن االبتعاد إقناعــ ًا وتأثــر ًا عــى بعــث ا ُمل َ
ِ
العامــة مــن الرعيــة ،واالســتئثار عــى الســلوك املطلــوب حتقيقــه مــن
عــن
عنهــم بحاشــيته املقربــن ،وملــا كانــت ا ُمل ِ
رســل.
ّ
ـؤش خطورهتــا املتع ّينــة
هــذه الظاهــرة ُتـ ّ

ومــن األفــكار التــي أوالهــا حمللــو

عــى احلاكــم ،فــا ُبــدّ إذن مــن التنبيــه اخلطــاب أمهيــة ألثرهــا يف الربهنــة
منهــا ،بوصفهــا آفـ ًة أخالقيــة تــأيت عليــه بالقيــاس املضمــر ،هــي فكــرة الكــم؛
بــا ال ُيمــدُ ُعقبــاه ،فض ـ ً
ا عــن كوهنــا لكوهنــا هتــم أكــر عــدد مــن النــاس،

ظاهــرة قــد ال يتخ ّلــص منهــا إال مــن أو تكــون مقبولــة عــى العمــوم ،ومــن

وزهــد ًا يف متــاع الدنيــا ثــم تُظهــر مقبوليتــه عــى اجلمهــور(،)91
أويت ح ّظـ ًا عظيـ ًا ُ
وزخرفهــا ،فكانــت احلجــج تتعاضــد ولعــل قــول اإلمــام (عليــه الســام)

تباعــ ًا يف هــذا النــص ،ملتزمــ ًة مبــدأ موصيــ ًا ّ
باتــاذ اجلــادة الوســطى يف
الرتتيــب ،فاحلجــج قــد ال تتســاوى التعامــل ،والوقــوف مــع العامــة ُيدلــل

فيــا بينهــا ولكنهــا ترتتــب يف درجــات بوضــوح عــى ذلــك ،قولــه (عليــه
ــب ْالُ ُم ِ
ــور
«و ْل َيكُــ ْن َأ َح َّ
قــو ًة وضعفــ ًا ،ومأتــى هــذا الرتتيــب الســام)َ :
مــن كــون الظواهــر احلجاجيــة تتطلــب إِ َل ْي َ
ــق َو َأ َع ُّم َهــا
ــك َأ ْو َســ ُط َها فِــي ا ْل َح ِّ
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أن ال ينشــغل عنهــم برعايــة بجعلــه ُمذعنــ ًا ْ
مــن ذلــك ْ
أن خيتــار قــراره بــن
اخلاصــة ممّــن ســيتوىل مناصــب يف دولتــه خياريــن أحدمهــا يعــود عليــه بالفائــدة

مــن إداريــن وغريهــم؛ ّ
ألن التواصــل واآلخــر ال يرقــى إىل مميــزات األول،

مــع العامــة ســيجعله أكثــر قربــ ًا مــن وهنــا تكــون املقارنــة بــن أمريــن ســبي ً
ال

ثــم يكــون
مهومهــم واحتياجاهتــم ،فيوليهــم الختيــار أفضلهــا ،ومــن ّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

فِــي ا ْلعــدْ ِل و َأجمعهــا لِ ِر َضــى الر ِعي ِ
ــة رعايتــه؛ ّ
ألن اعتــاد الدولــة يف حــال
َّ َّ
َ ْ َ َُ
َ
ــخ َط ا ْلعام ِ
َفــإِ َّن ُس ْ
ــف بِ ِر َضــى الضيــق ومدامهتهــا مــن األعــداء عــى
ــة ُي ْج ِح ُ
َ َّ
ِ
ا ْل َخاص ِ
ــة َوإِ َّن ُس ْ
ــر العامــة مــن النــاس ،أمــا اخلاصــة فهــم
ــخ َط ا ْل َخ َّ
َّ
اصــة ُي ْغ َت َف ُ
ِ
ــس َأ َحــدٌ ِمــ َن أكثــر ثق ـ ً
ا عــى كاهــل الدولــة وأقلهــم
ــع ِر َضــى ا ْل َعا َّمــة َو َل ْي َ
َم َ
الر ِعي ِ
ــة َأ ْث َق َ
ــل َع َلــى ا ْل َوالِــي َم ُئونَــ ًة شــكر ًا وعرفانــ ًا بجميــل مــا تقدمــه
َّ َّ
فِــي الر َخ ِ
ــاء َو َأ َق َّ
ــل َم ُعونَــ ًة َلــ ُه فِــي الدولــة هلــم مــن ُمتــع وهبــات ،فينبغــي
َّ
ا ْلب َ ِ
لنْص ِ
ِ
ــاف َو َأ ْس َ
ــأ َل واحلــال هــذه ْ
أن ال يشــكّلوا عائقــ ًا
ْــر َه ل ْ ِ َ
َ
ــاء َو َأك َ
الع َطـ ِ
ال ْلحـ ِ
ـاء إزاء احلاكــم العــادل مــن الوصــول إىل
ـاف َو َأ َقـ َّـل ُش ـكْر ًا ِعنْــدَ ْ ِ ْ
بِ ْ ِ َ
َو َأ ْب َط َ
ــأ ُع ْ
ــف عامــة شــعبه ،واالقــراب مــن مهومهــم
ــذر ًا ِعنْــدَ ا ْل َمنْــ ِع َو َأ ْض َع َ
صبــر ًا ِعنْــدَ م ِلم ِ
ــات الدَّ ْه ِ
ــر ِمــ ْن َأ ْه ِ
ــل وحتقيــق مطالبهــم .ويظهــر يف هــذا
َ ْ
ُ َّ
اصـ ِـة َوإِن ََّمــا ِع َمــا ُد الدِّ يـ ِ
حلجــة
ـاع النــص مــن الرســالة توظيــف ّ
ـن َو ِج َمـ ُ
ا ْل َخ َّ
ا ْل ُم ْسـ ِـل ِمي َن َوا ْل ُعــدَّ ُة لِ ْ َ
ل ْعــدَ ِاء ا ْل َعا َّمـ ُة ِم َن املقارنــة التــي تقــوم (عــى االحتجــاج
ِ
ِ
ــم َو َم ْي ُل َ
ــك لــيء أو لشــخص أو لقيمــة أو لــرأي،
ْالُ َّمــة َف ْل َيكُــ ْن ص ْغ ُ
ــو َك َل ُه ْ
معهــم»( ،)92ويف هــذا القــول توجيــه باعتــاد أفضليتــه عــى طــرف ثـ ٍ
ـان مــن
ٌ
ََُ ْ
أن يكــون مرضيــ ًا يف حكمــه جنســه أو قبيلــه)( .)93إذ حيتــج ا ُمل ِ
ملالــك ْ
رســل
ّ
ّ
رســل إليــه)
عنــد العامــة مــن رع ّيتــه ،ويســتلزم عــى الطــرف اآلخــر (ا ُمل َ
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ِ
رســل القــارئ لــه نصوصــ ًا كثــرة حتمــل
ا ُملرســل حم ّقق ـ ًا ُملــراده يف جعــل ا ُمل َ
يف مطاوهيــا مضمــون هــذه الفقــرة..
إليــه ُمذعنــ ًا ملــا يريــده مــن أمــر.
ــز ُة
﴿ولَِّ ا ْل ِع َّ
( )4اســراتيجية االســتدالل بالشــاهد :منهــا قولــه تعــاىلَ :
ـن
ـن َو َل ِك ـ َّن ا ُْلنَافِ ِقـ َ
مــن األمــور التــي تو ّفــرت عــى َولِ َر ُســولِ ِه َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِـ َ
القيــاس اخلطــايب ،مــا كان مو ّظفــا عــر َل َي ْع َل ُم َ
ــون﴾( ،)96وقولــهَ ﴿ :يــا َأ ُّ َيــا
ِ
ِ
ُــم
ْصك ْ
ْــروا اللََّ َين ُ ْ
آليــة االســتدالل بالشــاهد القــرآين ،ا َّلذيــ َن آ َمنُــوا إ ْن َتن ُ ُ
والنبــوي ،ومعلــو ٌم ّ
ـم﴾( .)97إذ تعمــل هــذه
أن (احلجــة القرآنيــة َو ُي َث ِّبـ ْ
ـت َأ ْقدَ ا َم ُكـ ْ
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ُرجــح عــى مــا ســواها مــن احلجــج الشــواهد القرآنيــة الراكــزة يف ذهــن
ت َّ

األخــر؛ ألهنــا برهــان صــادق وحجــة املتلقــي عــى تثبيــت الطــرح الــذي يب ّثــه
قاطعــة ،ودليــل يقينــي التأليــف قطعــي ا ُمل ِ
رســل ،وتُوكّــد مضمونــه.
االســتلزام ،وهــي تعمــل عــى تثبيــت

ومــن الشــواهد التــي تتّصــل

ونلحــظ ّ
أن ثمــة نمطــن يف اســتدالل

الكريــم ،قولــه (عليــه الســام):
الشــهو ِ
ِ
ِ
ات
«و َأ َمـ َـر ُه َأ ْن َيكْسـ َـر َن ْف َسـ ُه مـ َن َّ َ َ
َ
ِ
ِ
ـس
َو َي َز َع َهــا عنْــدَ ا ْل َج َم َحــات َفــإِ َّن النَّ ْفـ َ
ِ
ِ
ــم ال َّلــ ُه»(،)98
الســوء إِ َّل َمــا َرح َ
ــار ٌة بِ ُّ
َأ َّم َ

املعــاين يف األذهــان)(.)94

اإلمــام عــي (عليــه الســام) بالشــاهد

القــرآين :األول ال ُيشــر إىل قائــل
النــص ،بــل يشــر إىل النــص بصــورة

باالســتدالل املضمــر بآيــات القــرآن

ويظهــر يف ذيــل النــص اآلنــف الذكــر،
﴿و َمــا ُأ َب ِّــر ُئ
استشــهاده بقولــه تعــاىلَ :
ــي إِ َّن النَّ ْفــس َلَمــار ٌة بِالس ِ
َن ْف ِ
ــوء إِ َّل
َ
ُّ
َّ َ
ِ
ِ
()99
ـم﴾
ـور َرحيـ ٌ
ـم َر ِّب إِ َّن َر ِّب َغ ُفـ ٌ
َمــا َرحـ َ

غــر مبــارشة ،ومثالــه قولــه (عليــه
ــر ال َّلــ َه ُســ ْب َحا َن ُه
الســام)َ :
«و َأ ْن َين ُْص َ
ِ ِ ِ ِ ِِ
اسـ ُـم ُه َقدْ
بِ َق ْلبِــه َو َيــده َول َســانه َفإِ َّنـ ُه َجـ َّـل ْ
ــل بِن َْص ِ
َت َك َّف َ
ــر َمــ ْن ن ََص َــر ُه َوإِ ْع َــز ِاز َمــ ْن
َأ َعـ َّـز ُه»( .)95ويف هــذا النــص يســتحرض ومــن الواضــح ّ
أن اســتدالله هبــذه اآليــة
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القرآنيــة ،جيعــل املتل ّقــي أكثــر تعاطيــ ًا

املوجــه إليــه ،وأن ال تأخــذه
لإلرشــاد ّ
العــزة بنفســه والتباهــي بمؤهالتــه
ّ
النفســية ،وذلــك حــن يتذكّــر -عــر

َشــي ٍء َفــردوه إِ َلــى ال َّل ِ
ــه َوالرس ِ
ــول﴾
ُ ُّ ُ
َّ ُ
ْ
َفالـ َّـر ُّد إِ َلــى ال َّلـ ِـه ْالَ ْخـ ُـذ بِ ُم ْح َك ـ ِم ِكتَابِـ ِـه
َوالــر ُّد إِ َلــى الرس ِ
ــول ْالَ ْخ ُ
ــذ بِ ُســنَّتِ ِه
َّ ُ
َّ
ِ
ا ْلج ِامع ِ
ــة َغ ْي ِ
ــم»( ،)100ويف
َ َ
ــر ا ْل ُم َف ِّر َقــة ُث َّ

هــذا االستشــهاد القــرآينّ -
أن نب ّيــ ًا ال هــذا النــص إرشــا ٌد وتوجيـ ٌه إىل القــرآن

ينــزه نفســه عــن اخلطــأ ،مــا مل يطلــب الكريــم والرســول (صــى اهلل عليــه
ّ
املــدد اإلهلــي والعــون عــى ْ
أن يعصمــه وآلــه) يف حــال التنــازع ،واالســتدالل

شــباك الشــهوات التــي تُتــاح بصــورة يم ّثــل أعــى تقانــة تبتغــي إقنــاع املتلقــي

مغريــة للذيــن يتصــدّ ون للحكــم بــن وجعلــه يف مقــام اإلذعــان والتســليم.

ومــا ُيالحــظ يف هــذا النــصّ ،
أن
النــاس.
ِ
يكتــف
ويف مــوارد أخــرى مــن تعليــات اإلمــام (عليــه الســام) مل

عــرج عــى
اإلمــام (عليــه الســام) ملالــك ،كان باســتدالله باآليــة ،بــل ّ
االستشــهاد واضحــ ًا ظاهــر ًا بالقــرآن كشــف النقــاب عــن مضموهنــا عــر

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مــن الوقــوع يف اهلفــوات والســقوط يف عــى صحــة التعليــل بالقــرآن الكريــم

الكريــم ،ومــن ذلــك قولــه (عليــه آليــة التفســر ،وهــي مــن أهــم الصــور
«و ْار ُد ْد إِ َلــى ال َّلـ ِـه َو َر ُســولِ ِه َما البالغيــة ذات الــدور الفعــال يف
الســام)َ :
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ـك ِمـ َن ا ْل ُخ ُطـ ِ
ُي ْض ِل ُعـ َ
ـوب َو َي ْشـتَبِ ُه َع َل ْي َك امليــدان احلجاجــي( .)101والتفســر
ِمـ َن ْالُ ُمـ ِ
ـور َف َقــدْ َقـ َ
ـال ال َّلـ ُه َت َعا َلــى لِ َقـ ْـو ٍم القــوي بحســب (بريملــان) يمكــن ْ
أن
ــب إِ ْر َشــا َد ُه ْم ﴿يــا َأ ُّي َهــا ا َّل ِذيــ َن يعــدّ صــورة حجاجيــ ًة يتبايــن أثرهــا
َأ َح َّ
ِ
ِ
الر ُس َ
ــول باختــاف املتلقــي ،فــإذا كان متأ ّثــر ًا
آ َمنُــوا َأطي ُعــوا ال َّلــ َه َو َأطي ُعــوا َّ
ِ
ِ
ـم فِــي هبــذا التفســر يكــون حينهــا صــورة
ـم َفــإِ ْن ت َ
َناز ْع ُتـ ْ
َو ُأولــي ْالَ ْمـ ِـر منْ ُكـ ْ
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حجاجيــة ،أمــا إذا انــرف التفســر إىل باعث ـ ًة ملصداقيــة القــول ،ومؤ ّكــد ًة عــى

اهتاممــه باجلانــب التزيينــي للخطــاب صوابــه ُحكــ ًا وتطبيقــ ًا.
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ويستشــعر اإلمــام عــي (عليــه

ومــن اســتدالالته عــى صــواب الســام) رضورة توظيــف الشــاهد
سـ ٍ
ـلوك ُيرشــد إىل صالحــه بــن العامــة ،النبــوي بوصفــه باعثــ ًا عــى أمهيــة
فضــ ً
معــر ًا عــن موافقتــه الفعــل الــذي ينبغــي األخــذ بــه مــن
ا عــن كونــه ّ
اج َعـ ْـل لِـ َـذ ِوي
«و ْ
للحكــم الرشعــي ،قولــه ُمشــر ًا إىل قبــل الــوايل ،فيقــولَ :
ــات ِمن َ ِ
قــول الرســول األكــرم (صــى اهلل عليــه ا ْلحاج ِ
ــم
َ َ
ــر ُغ َل ُه ْ
ْــك ق ْســم ًا ُت َف ِّ
ــت فِــي ص َلتِ َ ِ ِ
ــخص َك وت ِ
ــم َم ْج ِلســ ًا
«وإِ َذا ُق ْم َ
َجل ُ
ــك فيــه َش ْ َ َ ْ
َ
وآلــه)َ :
ــس َل ُه ْ
لِلنَّـ ِ
ـع فِيـ ِـه لِ َّلـ ِـه ا َّلـ ِـذي َخ َل َقـ َ
ـك
ـاس َفـ َـا َتكُو َن ـ َّن ُمنَ ِّفــر ًا َو َل ُم َض ِّيع ـ ًا َعا ّم ـ ًا َف َتت ََو َ
اضـ ُ
ِ
ِ ِ
َفــإِ َّن فِــي الن ِ
ــم ُجنْــدَ َك َو َأ ْع َوان َ
َــك ِمــ ْن
َّــاس َمــ ْن بِــه ا ْلع َّلــ ُة َو َلــ ُه َو ُت ْقعــدُ َعن ُْه ْ
ــه َأحر ِ
ــول ال َّل ِ
اجــ ُة َو َقــدْ َس َ
ــأ ْل ُت َر ُس َ
ــرطِ َك َحتَّــى ُي َك ِّل َم َ
اس َ
ــك
ا ْل َح َ
ــك َو ُش َ
َْ
(صلــى اللــه عليــه وآلــه) ِحيـن وجهنِــي م َت َك ِّلمهــم َغيــر م َت َتعتِــ ٍع َفإِنِّــي س ِ
ــم ْع ُت
ُ ُُ ْ ْ َ ُ ْ
َ َ َّ َ
َ
ــول ال َّل ِ
إِ َلــى ا ْل َي َم ِ
ــال َر ُس َ
ــم َف َق َ
ــه (صلــى اللــه عليــه وآلــه)
ــن َك ْي َ
ــف ُأ َص ِّلــي بِ ِه ْ
ِ
ــل بِ ِهــم كَص َ ِ
ــول فِــي َغ ْي ِ
ــر َم ْوطِ ٍ
ــم َوكُــ ْن َي ُق ُ
َص ِّ
ــن َلــ ْن ُت َقــدَّ َس
ْ َ
ــاة َأ ْض َعف ِه ْ
لض ِع ِ
بِا ْل ُم ْؤ ِمنِيــ َن َر ِحيمــ ًا»( .)103ويف هــذا ُأ َّمــ ٌة َل ُي ْؤ َخ ُ
يــف فِ َيهــا َح ُّقــ ُه
ــذ لِ َّ
ِ
()104
القــول تظهــر فاعليــة اإلقنــاع ،حــن ِمــ َن ا ْل َق ِ
فيبــن
ــر ُم َت َت ْعتــعٍ» ّ .
ــو ِّي َغ ْي َ
يكــون األمــر املطلــوب حتقيقــه مــن ِق َبــل اإلمــام (عليــه الســام) أمهيــة هــذا
رســل إليــه ممض ّيـ ًا عــى مرشوعيتــه من الفعــل -أال وهــو ختصيــص جــزء مــن
ا ُمل َ
ُح ّجـ ٍـة ال ُيــر ّد هلــا قــول عنــد الطرفــن ،وقتــه للنظــر يف شــؤون الرعيــة -بــا
فــا ُبــد مــن ْ
تســوغ
أن تكــون مثــل هــذه احلجــة ســيفرزه مــن نتائــج مت ّثــل ع ّلــ ًة
ّ
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للحاكــم األعــى املم ّثــل بشــخص
اإلمــام عــي (عليــه الســام) مثــل هــذا

الطلــب ،ويف الوقــت نفســه ُتببــه إىل

فيتحــرك
رســل إليــه)
ّ
نفــس الــوايل (ا ُمل َ
إىل تطبيــق ذلــك التوجيــه مــن دون

إكــراه.

ك َ
َان َل ـ ُه َأ ْج ُر َهــا َو ِم ْثـ ُـل َأ ْجـ ِـر َم ـ ْن َع ِمـ َـل
ِ
ـر َأ ْن ينْت َِقــص ِم ـن ُأج ِ ِ
ـم
ْ ُ
َ
ِ َبــا م ـ ْن َغـ ْ ِ َ
ورهـ ْ
َش ـ ْي ًئاَ ،و َم ـ ْن َس ـ َّن ُس ـنَّ ًة َس ـ ِّي َئ ًة ك َ
َان َع َل ْيـ ِـه
ِو ْز ُر َهــا َو ِو ْز ُر َمــ ْن َع ِم َــل ِ َبــا ِمــ ْن َغ ْ ِ
ــر
ِ
ِ
ِ
ــم َشــ ْي ًئا»(.)106
َأ ْن َينْتَق َ
ــص مــ ْن َأ ْو َز ِاره ْ
وفحــوى ذلــك التوظيــف أ ّنــه يعكــس

ومــن الشــواهد عــى توظيفــه للنــص إجيابيــة الفعــل املطلــوب حتقيقــه مــن

طريــق التنــاص ،قولــه (عليــه الســام) صــاح مــن يدعــو إليــه؛ أل ّنــه يكشــف
ناهيــ ًا مالــك ًا عــن إحداثــه أعــاالً مل حقيقــة اتّباعــه للرســول الكريــم (صــى

تكــن مــن قبــل ،أو منعــه بعــض الســنن اهلل عليــه وآلــه) ومشــايعته لــه يف القــول
التــي كانــت يف زمــن رســول اهلل (صــى والفعــل.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

النبــوي بصــورة غــر مبــارشة ،عــن قبــل الــوايل ،بكونــه فعــ ً
ينــم عــن
ا ّ

ــض ُســنَّ ًة ( )5اســراتيجية التعريــفُ :عــد
«و َل َتنْ ُق ْ
اهلل عليــه وآلــه)َ :
ِ
ِ
ور َهـ ِـذ ِه ْالُ َّمـ ِـة التعريــف أحــد الصــور البالغيــة
َصال َح ـ ًة َعمـ َـل بِ َهــا ُصــدُ ُ
ــت املو ّظفــة يف تدعيــم احلجــاج يف
ــت بِ َهــا ْالُ ْل َفــ ُة َو َص َل َح ْ
اجت ََم َع ْ
َو ْ
َع َليهــا ِ
ُح ِد َثــ َّن ُســنَّ ًة ت َُض ُّــر اخلطــاب ،ويقــوم مفهومــه عــى
الرع َّيــ ُة َو َل ت ْ
ْ َ َّ
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بِ َشــي ٍء ِمـن م ِ
السـن َِن َف َي ُكـ َ
اضــي تِ ْلـ َ
ـون ّاتــاذ ماهيــة موضــوع القــول دليــل
ـك ُّ
ْ َ
ْ
ْالَ ْجـ ُـر لِ َم ـ ْن َس ـن ََّها َوا ْلـ ِـو ْز ُر َع َل ْيـ َ
ـك بِ َمــا الدعــوى( ،)107أمــا الباعــث عــى
يتنــاص هــذا توظيــف التعريــف فهــو إقنــاع الســامع،
ــت ِمن َْهــا»( ،)105إذ
َن َق ْض َ
ّ
التوجيــه مــع حديــث النبــي (صــى اهلل وتذكــره ببعــض مظاهــر احلقيقــة التــي
عليــه وآلــه)َ « :مــ ْن َســ َّن ُســنَّ ًة َح َســنَ ًة يمكــن ْ
أن يتناســاها أو يغفــل عنهــا ،أي

ُح ّجية الإقناع بالتعليل يف عهد الإمام علي ( )jملالك اال�شرت(....................................)0

أ ّنــه يو ّظــف -بحســب عبــد اهلل صولــة-
(ال عــى ســبيل رشح معنــى الكلمــة إنــا
ٍ
بواقعــة
لتــرز بعــض املظاهــر احلافــة
مــا ،ممــا مــن شــأنه ْ
أن يعــزب عــن

ذهــن الســامع)( ،)108وقــد تتداخــل

الر ِعيــ ُة إِ َّل بِ ِهــم ُثــم َل ِقــوام لِ ْلجن ِ
ُــود
َ َ ُ
َّ َّ
ْ َّ
ـم ِم ـ َن ا ْل َخـ َـر ِ
اج
إِ َّل بِ َمــا ُي ْخـ ِـر ُج ال َّل ـ ُه َل ُهـ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـم
ا َّلــذي َي ْقـ َـو ْو َن بِــه َع َلــى ج َهــاد عَدُ ِّوهـ ْ
ِ ِ
ِ
َو َي ْعت َِمــدُ َ
ــم
يمــا ُي ْصل ُح ُه ْ
ون َع َل ْيــه ف َ
ُــون ِمــن ور ِاء ح ِ
َو َيك ُ
ــم»(.)111
َ َ
اجت ِه ْ
ْ ََ

وظيفــة كل مــن التعريــف والتفســر؛ وهنــا قــدّ م التعريــف لوصــف اجلهــاز
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بقوتــه الدولــة،
الشــراكهام يف تقديــم تفاصيــل عــن الدفاعــي الــذي تقــوم ّ
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الظاهــرة وحتديــد معاملهــا ،ممــا يدفــع إىل كذلــك ُيلحــظ يف هــذا املقطــع مــن
رس ِ
ــل إليــه واســتاملته( .)109الرســالةّ ،
أن اإلمــام (عليــه الســام)
جــذب ا ُمل َ
ويلحــظ ّ
ليمهــد
أن ثمــة أنامطــ ًا ظهــرت يف قــدّ م التعريــف بوصفــه خــر ًا؛ ّ

تقانــة التعريــف و ّظفهــا اإلمــام (عليــه عــر هــذا التســويغ إىل رضورة االعتنــاء
الســام) يف عهــده ملالــك ،ختتلــف بطبقــة اجلنــد ،ورعايــة حقوقهــم ،وســدّ

باختــاف مقــام اخلطــاب ،فتــار ًة حاجتهــم مــن املعــاش الــذي ُيؤخــذ من

ُيوجــز يف التعريــف ،مثــل قولــه (عليــه اخلــراج؛ ليكــون ذلــك دافع ـ ًا للحاكــم
ـح بِنَ ْف ِسـ َ
ـك َع َّمــا َل َي ِح ُّل عــى مراعــاة هــذه الطبقــة التــي يعــود
«و ُشـ َّ
الســام)َ :

ــس ْ ِ
أثرهــا اإلجيــايب عــى البــاد ِ
ــح بِالنَّ ْف ِ
َل َ
ــك َفــإِ َّن ُّ
بأرسهــا.
ــاف
الن َْص ُ
الش َّ
ُ
ويف نمـ ٍ
ِ
ِ
ـط آخــر مــن أنــاط التعريــف،
ــت»(.)110
ــت َأ ْو ك َِر َه ْ
يمــا َأ َح َّب ْ
من َْهــا ف َ
تبي
وتــار ًة يكــون اإلطنــاب يف التعريف ،تكــون جمموعــة الصفــات ُمــدّ دات ّ
مثــل قولــه (عليــه الســام)َ « :فا ْل ُجنُــو ُد حقيقــة الــيء ا ُملــراد إظهــاره ،أو متييــزه
بِــإِ ْذ ِن ال َّلـ ِـه ُح ُص ُ
الر ِع َّيـ ِـة َو َز ْيـ ُن ا ْل ُو َل ِة عــن ســواه ،فتمنعهــا مــن الدخــول
ون َّ
ـن َو ُسـ ُب ُل ْالَ ْمـ ِ
َو ِعـ ُّـز الدِّ يـ ِ
ـس َت ُقو ُم يف ح ّيــز احلكــم ا ُملثبــت بحــق القضيــة
ـن َو َل ْيـ َ
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عرفــة .والشــاهد عليــه قولــه (عليــه تعاضــدت فيــا بينهــا لتقيــم حــدّ ًا
ا ُمل ّ
الســام)ُ « :ثــم ا ْن ُظــر فِــي َحـ ِ
ـال ُكتَّابِـ َ
ـك فاصـ ً
مقرب ًا
ا بــن الكاتب الــذي يكــون ّ
ْ
َّ

مجلــة مــن الصفــات باإلمــكان عرضهــا

يف شــكل رقــم (.)1

كل تلــك الصفــات التــي ذكرهــا

اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف خطابــه

آنــف الذكــر ش ـكّلت روابــط حجاج ّيــة

القــايض ،فيقــول (عليــه الســام):
اخ َتـ ْـر لِ ْل ُح ْك ـ ِم َب ْي ـ َن النَّـ ِ
ـم ْ
ـاس َأ ْف َضـ َـل
« ُثـ َّ
ــك فِــي َن ْف ِس َ
َر ِع َّيتِ َ
يــق
ــك ِم َّمــ ْن َل ت َِض ُ
ِ
ــور َو َل ت َُم ِّحكُــ ُه ا ْل ُخ ُصــو ُم
بِــه ْالُ ُم ُ
و َل يتَمــادى فِــي َّ ِ
ــر
َ َ َ َ
الز َّلــة َو َل َي ْح َص ُ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

َفـ َـو ِّل َع َلــى ُأ ُمـ ِ
ـم َو ْ
ـص مــن دون اآلخريــن مــن الكُتــاب ،فتــأيت
اخ ُصـ ْ
ـور َك َخ ْي َر ُهـ ْ
رس ِ
ــل فِ َيهــا َمك ِ
ــائ َل َك ا َّلتِــي تُدْ ِخ ُ
َايــدَ َك هــذه الصفــات لتكــون ســبي ً
ال للتنافــس
َ َ
و َأســرار َك بِ َأجم ِع ِهــم لِوج ِ
ــوه َصالِ ِ
ــح الرشيــف بــن الكتــاب ،وال تكــون
ْ ُ ُ
ْ َ
َ ْ َ َ
ِ
ْالَ ْخ َ ِ ِ
ــر ُه ا ْلك ََرا َمــ ُة املناصــب الرفيعــة ِحكــر ًا ملــن يتز ّلــف
ــاق م َّمــ ْن َل ُت ْبط ُ
ـك فِــي ِخـ َـا ٍ
ف َلـ َ
َف َي ْج َتـ ِـر َئ بِ َهــا َع َل ْيـ َ
ـك للحاكــم عــى حســاب ســمعته املل ّطخــة
ــإ و َل َت ْقصــر بِ ِ
بِح ْض ِ
ــه ا ْل َغ ْف َلــ ُة بــأدران الظلــم والفســاد ،وتاريــخ
ــرة َم َ ٍ َ
ُ ُ
َ َ
اد مكَا َتب ِ
َعــن إِ ِ
ــك َع َل ْي َ
ــات ُع ِّمالِ َ
ــك عملــه غــر املِهنــي .فتوضــع مثــل هــذه
يــر ُ َ
ْ َ
ِ
ــو ِ
حج ـ ًة بــن احلاكــم
اب األوصــاف لتكــون ّ
الص َ
َوإِ ْصــدَ ِار َج َوا َبات َهــا َع َلــى َّ
َعن َ ِ
يمــا َي ْأ ُخ ُ
ــك َو ُي ْعطِــي ِمن َ
ــذ َل َ
ْــك والرعيــة ،وعــى أســاس مضموهنــا
ْــك ف َ
ــف َع ْقــد ًا ا ْع َت َقــدَ ُه َل َ
ــك َو َل ُيق ّيــم الــذي يكــون أهـ ً
ا للتصــدي ملثــل
َو َل ُي ْض ِع ُ
َي ْع ِجـ ُـز َعـ ْن إِ ْطـ َـا ِق َمــا ُع ِقــدَ َع َل ْيـ َ
ـك َو َل هــذا املنصــب.
ــغ َقــدْ ِر َن ْف ِس ِ
ويف مثـ ٍ
ــه فِــي ْالُ ُم ِ
َي ْج َه ُ
ــل َم ْب َل َ
ـال آخــر نلحــظ ذلــك النضــد
ــور
َفــإِ َّن ا ْلج ِ
اهـ َـل بِ َقــدْ ِر َن ْف ِسـ ِـه َي ُكـ ُ
ـون بِ َقــدْ ِر الرفيــع ملجمــل الصفــات التــي يتط ّلــب
َ
َغ ْي ِ
ــر ِه َأ ْج َه َ
ــل»( .)112ويف هــذا النــص اإلمــام (عليــه الســام) اجتامعهــا يف
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ِ
ــق إِ َذا َع َر َفــ ُه َو َل وهــي خاصيــة نفســية بحتــةّ ،
وأن كلمته
ــي ِء إِ َلــى ا ْل َح ِّ
مــ َن ا ْل َف ْ
ف َن ْف ُس ـ ُه َع َلــى َط َم ـ ٍع َو َل َي ْكت َِفــي (عليــه الســام) (أوقفهم يف الشــبهات)
ت ُْشـ ِـر ُ
بِ َأ ْد َنــى َف ْه ـ ٍم ُد َ
ـم فِــي تكشــف لــك بوضــوح عــن مقصــده
ون َأ ْق َصــا ُه َو َأ ْو َق َف ُهـ ْ
الش ـبه ِ
ـم الرشيــف ،فهــو قــد اشــرط ْ
ات َو َ
ـم بِا ْل ُح َجـ ِ
أن يكــون
ُّ ُ َ
ـج َو َأ َق َّل ُهـ ْ
آخ َذ ُهـ ْ
ِ
ــم القــايض أو احلاكــم -زيــادة عــى مــا هــو
َت َب ُّرمــ ًا بِ ُم َر َ
اج َعــة ا ْل َخ ْصــ ِم َو َأ ْص َب َر ُه ْ
َع َلــى َتك َُّشـ ِ
ـف ْالُ ُمـ ِ
ـم ِعنْــدَ عليــه مــن الفضــل -مــن ذوي النفــوس
ـور َو َأ ْص َر َم ُهـ ْ
ات َِّضـ ِ
ـاح ا ْل ُح ْكـ ِم ِم َّمـ ْن َل َي ْز َد ِهيـ ِـه إِ ْطـ َـرا ٌء احلساســة والــذكاء املتقــد والنباهــة
ِ
الشــديدة)( .)114ومعلــو ٌم ّ
أن إكثــار
ــرا ٌء»(.)113
َو َل َي ْســتَمي ُل ُه إِ ْغ َ
ومــن خــال الشــكل التوضيحــي الصفــات التــي ذكرهــا اإلمــام (عليــه

رقــم ( )2يتبــن لنــا خصــال عــدة تتو ّفــر الســام) ّ
تبــث حزمــة مــن املؤ ّثــرات

ينصــب نفســه حاكـ ًا اإلقناعيــة عــى املتل ّقــي (الــوايل مالــك
يف القــايض الــذي ّ
يقــي بــن النــاس ،وهــي صفــات األشــر) جتعلــه أكثــر حتـ ّـرز ًا واحتياط ـ ًا
حتــدد شــخصية القــايض الوظيف ّيــة ،يف اختيــاره القــايض النزيــه الــذي

ُؤهلــه يتحـ ّـرى العــدل واإلنصــاف يف حكمــه
بمعنــى ّأنــا تبـ ّـن وظيفتــه التــي ت ّ
ْ
أن ينظــر يف قضايــا الرعيــة ،وتكشــف بــن النــاس.
ع ّلــة اختيــاره قاض ًيا مــن دون اآلخرين،

(وكأن اإلمــام (عليــه الســام) بعــد

اخلامتة:

آن لنــا أن نختــم تلــك الرحلــة

ْ
أن أوجــب عــى عاملــه أن ينتخــب البحثيــة يف رحــاب تلــك الريــاض

للقضــاء أفضــل رعيتــه علــ ًا وهتذيبــ ًا املونقــة الدا ّلــة عــى عظمــة اإلســام
أراد أن يلفــت نظــره إىل جهــة مهمــة وعظمــة قائلــه ومــدى اندكاكــه وتفانيــه

هــي فــوق العلــم والثقافــة الواســعة ،يف الكيــان اإلســامي رشيعـ ًة وتطبيقـ ًا.
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ومــن تلــك النتائــج التــي أســفر البحــث اللغــة العربيــة.

عنهــا:

تنوعــت موضوعــات التعليــل
(ّ )4

( )1أبــان البحــث مصطلــح التعليــل يف العهــد العلــوي مــن اجتامعيــة إىل

ثــم كشــف سياســية واقتصاديــة وأخالقيــة ،وال
لغــ ًة واصطالحــ ًا ومــن ّ
النقــاب عــن أمهيــة أثــره يف اخلطــاب ،خيفــى ُطغيــان التعليــات األخالقيــة
كونــه أحــد الوســائل املهمــة يف إقنــاع عــى مــا ســواها ،بــل شــكّلت هــذه
املتلقــي ودفعــه للتصديــق ومــن ثــم التعليــات أساس ـ ًا لــكل املوضوعــات
( )2أظهــر البحــث عــدة دالالت يف عهــده املبــارك.

يرجح
لغويــة ملصطلــح (العهــد) إال أ ّنــه ّ

( )5و ّفــر اإلمــام عــي (عليــه

داللــة الوصيــة مــن بــن الــدالالت الســام) يف عهــده إىل مالــك األشــر

انطلقــت عــر ثن ّيــات
األخــر يف حتديــد وصــف رســالة اإلمــام طاقــة حجاج ّيــة
ْ
عــي (عليــه الســام) بالعهــد؛ لتضافــر التعليــل التــي أبرزهــا عقــب كل توجيـ ٍـه
ٍ
ٍ
وإرشــاد ،وكان الستشــهاده بالقــرآن
ملفــت يف فِ َقرهــا.
بشــكل
الوصايــا
( )3مل تقــف طرائــق التعليــل عنــد الكريــم وحديــث الرســول األكــرم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

العمــل بمضمــون اخلطــاب.

التــي طرحهــا اإلمــام (عليــه الســام)

وتنوعــت( ،صــى اهلل عليــه وآلــه) يف تعليلــه بعــض
أدوات مع ّينــة ،بــل تعــدّ دت ّ
283
وال ضابــط هلــا إال التحديــد الــذي تلــك التوجيهــات ،أثـ ٌـر بليــغ يف حقنــه
ٍ
رعــات مــن اإلقنــاع الــذي يم ّثــل
ُيع ّينــه الســياق .وقــد تتبــادل أدوات ُج
التعليــل دالاللتهــا ،وهــذا التبــادل قــد غايــ َة ا ُمل ِ
رســل وهدفــه مــن صناعتــه

حيكــم الســياق باختيــاره ،وقــد حيكــم اخلطــاب وتوجيهــه لآلخريــن.

والتوســع يف اســتعامل
التنـ ّـوع اللهجــي
ّ

( )6تو ّفــرت مجيــع الســات
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احلجاجيــة يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه ممــا ُيســهم يف جعــل اخلطــاب مصوغـ ًا

الســام) ملالــك األشــر ،فض ـ ً
تتضمــن مقدّ مــات
ا عــن بطريقــة تراتبيــة
ّ
أثــر الروابــط /العوامــل احلجاجية يف وتنتهــي إىل نتائــج ،وهــذه الطريقــة

انســجام اخلطــاب وجعلــه متامســك ًا الصوريــة يف املنطــق هــي األكثــر
يرفــدُ بعضــه بعضــ ًا ،ممــا ُيضفــي شــيوع ًا يف التفكــر ،فلــذا كانــت أكثــر

عليــه مجاليــات أســلوبية شــكل ّية مت ّتــن حضــور ًا؛ ألثرهــا الطيــب يف إنتــاج
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( )7كان للقيــاس اخلطــايب

اإلقنــاع وختصيبــه يف اخلطــاب.

( )8وأخــر ًا كان التأكيــد عــى

نصيــب مضمــون العــدل واإلنصــاف يف
الســيام املضمــر منــه-ٌ
وافــر يف اشــتغاله عــى اســراتيجيات أكثــر تعليــات العهــد؛ ألثــره البليــغ

املعــر
اإلقنــاع يف اخلطــاب؛ ألنــه يعتمــد يف إقامــة احلكــم الصحيــح
ّ
عــى أولويــات ومســ ّلامت عقليــة عــن اإلســام احلقيقــي ،وال يســتبعد
واســتلزامات ال خيتلــف عليهــا اثنان ،التعريــض باجلــور الســائد آنــذاك.
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اهلوامش

( )14ينظــر :التوجيــه األديب ،16 :وروائــع البيــان

( )1ينظــر :الصحــاح ،اجلوهــري .1773 /5 :مــادة

يف خطــاب اإلمــام -اجلوانــب البالغيــة واللغويــة

( )2دســتور العلــاء= جامــع العلــوم يف اصطالحات

عبــد اهلــادي.134 :

( )3الكليات ،الكفوي.294 :

.102 /1

(علــل).

الفنــون ،األمحد نكــري.107 /2 :

يف بيــان أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب ،رمضــان

( )15ينظــر :كتــاب العــن ،الفراهيــدي البــري:

( )4ينظــر :املنطــق الفطــري يف القــرآن الكريــم،

( )16ينظر :غريب احلديث ،اهلروي.137 /3 :

( )5ينظــر :موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون

( )18مصــادر هنــج البالغــة وأســانيده ،عبــد الزهــراء

النحــو العــريب بــن القدمــاء واملحدثــن ،د .حســن

كتــاب :اإلمــام الصــادق واملذاهــب األربعــة/2 :

حممــود يعقــويب.95 :

والعلــوم ،التهانــوي ،489 /1 :ونظريــة التعليــل يف

احلســيني اخلطيــب .425 -424 /3 :نقــا عــن

.280

( )6حتريــر التحبــر يف صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان

( )19ينظــر :لســانيات النــص -مدخــل إىل انســجام

 .309واآليــة املذكــورة يف االقتبــاس مــن ســورة

( )20ينظــر :الفــروق اللغويــة ،أبــو هــال

إعجــاز القــرآن ،ابــن أيب اإلصبــع العــدواين املــري:
األنفــال.68 :

اخلطــاب ،حممــد خطــايب.61 :

العســكري:

.57

( )7جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبديــع،

( )21ينظــر :فصــل املقــال يف رشح كتــاب األمثــال،

( )8أرسار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين.275 :

( )22املصطلحــات املفاتيــح لتحليــل اخلطــاب،

أمحــد اهلاشــمي.306 :

أبــو عبيــد األندلــي.98 :

( )9الرســائل الفنيــة يف العــر اإلســامي حتــى

دومينيــك مانغونــو.13 -12 :

( )10ينظــر :املعجــم األديب ،جبــور عبــد النــور:

لغويــة تداوليــة ،عبــد اهلــادي الشــهري.456 :

( )11ينظــر :الرســائل الفنيــة يف العــر اإلســامي

والعلــوم.225 /1 :

( )12أســاليب النثــر الفنــي ،لطيــف حممــد

أبــو هــال العســكري .142 :والباحــث يتفــق مــع

( )13ينظر :التوجيه األديب ،طه حسني.15 :

الذيــن يذهبــون إىل وحــدة اخلطابــة والرســالة.

هنايــة العــر األمــوي ،غانــم جــواد رضــا.16 :
.122

حتــى هنايــة العــر األمــوي.86 :

ا لعــكا م .8 0 :

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مخيــس ســعيد امللــخ.29 :

( )17ينظر :هنج البالغة.2 /3 :

( )23ينظــر :اســراتيجيات اخلطــاب -مقاربــة
( )24موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون
( )25ينظــر :كتــاب الصناعتــن -الكتابــة والشــعر،
مجلــة مــع العســكري وغــره مــن العلــاء والباحثــن
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( )26اخلطابــة اإلســامية ،عبــد العاطــي حممــد

( )47سورة املائدة :آية .38

( )27ينظر :اخلطابة ،أرسطو.181 :

( )49سورة الزخرف :آية .33

شــلبي.10 :

( )28كتاب الصناعتني -الكتابة والشعر.136 :

( )50سورة البقرة :آية .22

( )30اســراتيجيات احلجــاج يف رســائل اإلمــام

فاضــل صالــح الســامرائي.178 :

(بحــث غــر منشــور).

( )53لطائــف اإلشــارات= تفســر القشــري،

( )29املنطق ،حممد رضا املظفر.338 /3 :

احلســن (عليــه الســام) ،رائــد حاكــم الكعبــي،

ال�سنة الثانية -العدد اخلام�س1439 -هـ 2017 /م

( )51ملســات بيانيــة يف نصــوص مــن التنزيــل ،د.
( )52سورة احلرش :آية .5

( )30ينظــر :نظريــات يف أســاليب اإلقنــاع -دراســة

القشــري.33 /1 :

( )32ينظــر :احلجــاج يف النــص القــرآين -ســورة

( )55هنج البالغة.92 /3 :

( )33اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،جــال الديــن

النبــوي ،نــارص حممــدي حممــد جــاد.62 :

( )34سورة النحل :من اآلية .89

( )58هنج البالغة.101 /3 :

مقارنــة ،د .عــي رزق.21 :
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( )48سورة احلجر :آية .46

األنبيــاء أنموذجــا ،إيــان درنــويب.95 :

الســيوطي.255 /2 :

( )35الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش.91 /3 :

( )54هنج البالغة.169 /3 :
( )56ينظــر :التعامــل مــع غــر املســلمني يف العهــد
( )57سورة احلجرات :آية .13
( )59هنج البالغة.98 /3 :

( )36ينظــر :الربهــان يف علــوم القــرآن-91 /3 :

( )60هنج البالغة.107 -106 /3 :

( )37سورة النساء :آية .113

( )62هنج البالغة.110 /3 :

( )39سورة احلرش :آية .7

( )64ينظر :كشاف اصطالحات الفنون.993 :

.100

( )38سورة املائدة :آية .97

( )40سورة النحل :آية .89

( )61هنج البالغة.108 -107 /3 :
( )63ينظر :الكليات.510 :
( )65هنج البالغة.91 /3 :

( )41سورة النساء :آية .160

( )66هنج البالغة.91 /3 :

( )43سورة األنعام :آية .156

( )68دستور العلامء.180 /2 :

( )45سورة البقرة :آية .21

( )70هنج البالغة.92 /3 :

( )42سورة املزمل :آية .20
( )44سورة املائدة :آية .32

( )46سورة الذاريات :اآليات .16 -15

( )67هنج البالغة.117 /3 :
( )69هنج البالغة.96 /3 :

( )71هنج البالغة.118 /3 :

 ........................................................................م .د .و�سام ح�سني جا�سم العبيدي
( )72هنج البالغة.95 /3 :

نظــري وتطبيقــي لدراســة اخلطابــة العربيــة ،د .حممــد

( )74هنج البالغة.97 /3 :

( )87احلجــاج يف اإلمتــاع واملؤانســة أليب حيــان

( )73هنج البالغة.96 /3 :
( )75هنج البالغة.97 /3 :

العمــري.71 :

التوحيــدي.93 :

( )76هنج البالغة.102 /3 :

( )88هنج البالغة.94 /3 :

( )78ينظــر :احلجــاج يف كتــب الــردود النقديــة-

( )90ينظــر :احلجــاج يف اللغــة ،شــكري املبخــوت:

املغــرة.12 :

( )91يف بالغة اخلطاب اإلقناعي.72 :

( )77هنج البالغة.105 /3 :

الفلــك الدائــر عــى املثــل الســائر أنموذجــا ،صالــح

( )89هنج البالغة.115 /3 :
.363

اهلل صولــة ،ورد ضمــن أهــم نظريــات احلجــاج يف

.123

يف احلجــاج ،اخلطابــة اجلديــدة لبريملــان وتيتــكا ،عبــد

التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إىل اليــوم.299 :

( )93دراســات يف احلجــاج ،ســامية الدريــدي:
( )94بالغــة اإلقنــاع -قــراءة حجاجيــة يف خطــب

( )80البالغــة اجلديــدة بــن التخييــل والتــداول،

اإلمــام احلســن (عليــه الســام) ،رائــد حاكــم

( )81ينظــر :التداوليــات وحتليــل اخلطــاب ،د .مجيــل

الثالــث ،العــدد األول2014 ،م.38 :

( )82ينظــر :احلجــاج يف كتــاب املثــل الســائر البــن

( )96سورة املنافقون :آية .8

( )83نظريــة احلجــاج يف اللغــة ،شــكري املبخــوت،

( )98هنج البالغة.91 /3 :

الغربيــة مــن أرســطو إىل اليــوم).377 :

( )100هنج البالغة.103 /3 :

حممــد العمــري.468-465 :

محــداوي.25 -24 :

األثــر ،نعيمــة يعمــران.28 :

ضمــن كتــاب( :أهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد

الكعبــي ،جملــة العميــد ،الســنة الثالثــة ،املجلــد

( )95هنج البالغة.91 /3 :
( )97سورة حممد :آية .7

( )99سورة يوسف.53 :

( )84ينظــر :حتليــل اخلطــاب يف ضــوء املناهــج

( )101ينظــر :احلجــاج يف املثــل الســائر البــن

( )85ينظــر :اخلطــاب احلجاجــي أنواعــه

( )102ينظر :املصدر نفسه.29 :

للرافعــي ،هاجــر مدقــن.116 :

( )104هنج البالغة.113 /3 :

النقديــة املعــارصة ،آمنــة بلعــي.117 :

وخصائصــه -دراســة تطبيقيــة يف (كتــاب املســاكني)

( )86ينظــر :يف بالغــة اخلطــاب اإلقناعــي -مدخــل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )79احلجــاج أطــره ومنطلقاتــه مــن خــال مصنّــف

( )92هنج البالغة.95 -94 /3 :

األثــر.29 ،

( )103هنج البالغة.115 /3 :
( )105املصدر نفسه.98 /3 :
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( )106املصنــف يف األحاديــث واآلثــار ،ابــن أيب

البــن األثــر.29 :

( )107ينظــر :اجلــدل يف القــرآن الكريــم-

( )111هنــج البالغة.99 /3 :

( )108احلجــاج أطــره ومفاهيمــه ،عبــد اهلل

( )113هنــج البالغة.104 -103 /3 :

( )109ينظــر :احلجــاج يف كتــاب املثــل الســائر

.7 8

شــيبة.350 /2 :

فعاليــة يف بنــاء العقليــة اإلســامية.169 :

ال�سنة الثانية -العدد اخلام�س1439 -هـ 2017 /م

صولــة.323 :
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( )110هنــج البالغة.92 /3 :
( )112هنــج البالغة.109 -108 /3 :
( )114الراعــي والرعيــة ،توفيــق الفكيكــي:

 ........................................................................م .د .و�سام ح�سني جا�سم العبيدي

املصادر:

( )8البالغــة اجلديــدة بــن التخييــل والتــداول ،حممــد

( )1اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،عبــد الرمحــن بــن

( )9حتريــر التحبــر يف صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان

حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،اهليئــة املرصيــة

املــري (ت654 :هـــ) تقديــم وحتقيــق :الدكتــور

القرآن الكريم.

أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي (ت911 :هـــ)،

العامــة للكتــاب ،د.ط1974 ،م.

العمــري ،إفريقيــا الــرق ،املغــرب ،ط2005 ،1م.

إعجــاز القــرآن ،ظافــر ابــن أيب اإلصبــع العــدواين

حفنــي حممــد رشف ،اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة

( )2أســاليب النثــر الفنــي ،لطيــف حممــد العــكام،

-املجلــس األعــى للشــئون اإلســامية -جلنــة إحيــاء

( )3اســراتيجيات احلجــاج يف رســائل اإلمــام

( )10حتليــل اخلطــاب يف ضــوء املناهــج النقديــة

(بحــث غــر منشــور).

اجلزائــر ،ط2002 ،1م.

مطبعــة اآلداب ،النجــف ،ط1974 ،1م.

احلســن (عليــه الســام) ،رائــد حاكــم الكعبــي،

الــراث اإلســامي ،د.ت.

املعــارصة ،آمنــة بلعــي ،منشــورات االختــاف،

الكتــاب اجلديــد املتحــدة ،بنغــازي -ليبيــا ،ط،1

( )12التعامــل مــع غــر املســلمني يف العهــد النبــوي،

تداوليــة ،عبــد اهلــادي بــن ظافــر الشــهري ،دار

2004م.

محــداوي ،شــبكة األلوكــة.

نــارص حممــدي حممــد جــاد ،قــدم لــه :حممــد الســيد

( )5أرسار البالغــة ،أبــو بكــر عبــد القاهــر اجلرجــاين

اجللينــد ،دار امليــان للنــر والتوزيــع ،الريــاض،

شــاكر ،مطبعــة املــدين بالقاهــرة ،دار املــدين بجــدة،

( )13التوجيــه األديب ،طــه حســن ،أمحــد أمــن،

(ت471 :هـــ) ،قــرأه وعلــق عليــه :حممــود حممــد
د.ت.

ط2009 ،1م.

عبــد الوهــاب عــزام ،حممــد عــوض حممــد ،املطبعــة

( )6الربهــان يف علــوم القــرآن ،أبــو عبــد اهلل بــدر

األمرييــة ،القاهــرة1950 ،م.

794هـــ) ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم،

العقليــة اإلســامية ،حممــد التومــي ،رشكــة الشــهاب

الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر الزركــي (ت:
دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البابــى احللبــي

ورشكائــه ،ط1957 ،1م.

( )14اجلــدل يف القــرآن الكريــم -فعاليــة يف بنــاء
للنــر والتوزيــع ،بــاب الــواد ،اجلزائــر ،د.ت.

( )15جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبديــع،

( )7بالغــة اإلقنــاع -قــراءة حجاجيــة يف خطــب

أمحــد اهلاشــمي ،ضبــط وتدقيــق وتوثيــق :د .يوســف

الكعبــي ،جملــة العميــد ،الســنة الثالثــة ،املجلــد

( )16احلجاج أطره ومفاهيمه ،عبد اهلل صولة.

اإلمــام احلســن (عليــه الســام) ،رائــد حاكــم

الثالــث ،العــدد األول2014 ،م.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )4اســراتيجيات اخلطــاب -مقاربــة لغويــة

( )11التداوليــات وحتليــل اخلطــاب ،د .مجيــل

الصميــي ،املكتبــة العرصيــة ،بــروت ،د.ت.

( )17احلجــاج يف اإلمتــاع واملؤانســة أليب حيــان
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التوحيــدي ،حســن بوبلوطــة ،رســالة ماجســتري،

عــرب عباراتــه الفارســية :حســن هــاين فحــص ،دار

خلــر -باتنــة ،اجلزائــر2010 ،م.

2000 -م.

كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،جامعــة احلــاج

( )18احلجــاج يف النــص القــرآين -ســورة األنبيــاء

( )26الراعــي والرعيــة ،توفيــق الفكيكــي ،صححــه

احلــاج خلــر -باتنــة ،اجلزائــر2013 ،م.

معــراج ،ط1429 ،1هـــ.

أنموذجــا ،إيــان درنــويب ،رســالة ماجســتري ،جامعــة

ال�سنة الثانية -العدد اخلام�س1439 -هـ 2017 /م

وضبــط متونــه :أيــاد احلســيني ،دار الغديــر ،مطبعــة

( )19احلجــاج يف كتــاب املثــل الســائر البــن األثــر،

( )27الرســائل الفنيــة يف العــر اإلســامي حتــى

معمــري ،اجلزائــر2012 ،م.

الرتبيــة ،بغــداد ،العــراق1978 ،م.

نعيمــة يعمــران( ،رســالة ماجســتري) جامعــة مولــود
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الكتــب العلميــة -لبنــان /بــروت ،ط1421 ،1هـــ

هنايــة العــر األمــوي ،غانــم جــواد رضــا ،دار

( )20احلجــاج يف كتــب الــردود النقديــة -الفلــك

( )28روائــع البيــان يف خطــاب اإلمــام -اجلوانــب

رســالة ماجســتري ،كليــة اآلداب واللغــات ،جامعــة

أيب طالــب ،رمضــان عبــد اهلــادي ،دار إحيــاء الــراث

الدائــر عــى املثــل الســائر أنموذجــا ،صالــح املغــرة،

مولــود معمــري2012 ،م.

البالغيــة واللغويــة يف بيــان أمــر املؤمنــن عــي بــن

العــريب  ،بــروت  ،ط1423 ،1هـــ2002 -م.

( )21اخلطــاب احلجاجــي أنواعــه وخصائصــه

( )29الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة،

هاجــر مدقــن( ،رســالة ماجســتري) جامعــة ورقلــة-

(ت393 :هـــ) حتقيــق :أمحــد عبــد الغفــور عطــار،

دراســة تطبيقيــة يف (كتــاب املســاكني) للرافعــي،اجلزائــر2003 ،م.

أبــو نــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب
دار العلــم للماليــن -بــروت ،ط 1407 ،4هـــ-

( )22اخلطابــة اإلســامية ،عبــد العاطــي حممــد

1987م.

اجلامعــي احلديــث2006 ،م.

بــن عبــد اهلل اهلــروي البغــدادي (ت224 :هـــ)،

شــلبي ،عبــد املعطــي عبــد املقصــود ،املكتــب

( )30غريــب احلديــث ،أبــو ُعبيــد القاســم بــن سـاّم

( )23اخلطابــة ،أرســطو ،الرتمجــة العربيــة القديمــة،

حتقيــق :د .حممــد عبــد املعيــد خــان ،مطبعــة دائــرة

1979م.

1964م.137 /3 :

تــر :عبــد الرحــم بــدوي ،دار القلــم ،بــروت،

املعــارف العثامنيــة ،حيــدر آبــاد -الدكــن ،ط،1

( )24دراســات يف احلجــاج ،ســامية الدريــدي ،عــامل

( )31الفــروق اللغويــة ،أبــو هــال احلســن بــن

( )25دســتور العلــاء = جامــع العلــوم يف

العســكري (ت :نحــو 395هـــ) ،حققــه وعلــق عليه:

عبــد الرســول األمحــد نكــري (املتــوىف :ق 12هـــ)،

والتوزيــع ،القاهــرة -مــر ،د.ت.

الكتــب احلديــث ،أربــد  -األردن ،ط2009 ،1م.

اصطالحــات الفنــون ،القــايض عبــد النبــي بــن

عبــد اهلل بــن ســهل بــن ســعيد بــن حييــى بــن مهــران
حممــد إبراهيــم ســليم ،دار العلــم والثقافــة للنــر
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( )32فصــل املقــال يف رشح كتــاب األمثــال ،أبــو

العامــة للكتــاب -مــر ،ط ،3د.ت.

األندلــي (ت487 :هـــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس،

د .فاضــل صالــح الســامرائي ،دار عــار ،عــان-

عبيــد عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز بــن حممــد البكــري
النــارش :مؤسســة الرســالة ،بــروت -لبنــان ،ط،1
1971م.

( )39ملســات بيانيــة يف نصــوص مــن التنزيــل،
األردن ،ط2003 ،3م.

( )40مصــادر هنــج البالغــة وأســانيده ،عبــد الزهــراء

( )33يف بالغــة اخلطــاب اإلقناعــي -مدخــل نظــري

احلســيني اخلطيــب ،دار األضــواء ،بــروت -لبنــان،

العمــري ،أفريقيــا الــرق ،املغــرب ،بــروت-

( )41املصطلحــات املفاتيــح لتحليــل اخلطــاب،

وتطبيقــي لدراســة اخلطابــة العربيــة ،د .حممــد

لبنــان ،ط2002 ،2م.

ط1985 ،3م.

دومينيــك مانغونــو ،ترمجــة :حممــد حيياتــن ،الــدار

حممــد البجــاوي وحممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار

( )42املصنــف يف األحاديــث واآلثــار ،أبــو بكــر

هــال العســكري (ت 395 :هـــ) ،حتقيــق :عــي

الفكــر العــريب ،ط.2

ط ،1اجلزائــر2008 ،م.

بــن أيب شــيبة العبــي (ت235 :هـــ) ،حتقيــق :كــال

( )35كتــاب العــن ،أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن

يوســف احلــوت ،مكتبــة الرشــد -الريــاض ،ط،1

170هـــ) ،حتقيــق :د مهــدي املخزومــي ،د إبراهيــم

( )43املعجــم األديب ،جبــور عبــد النــور ،دار العلــم

أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــري (ت:
الســامرائي ،دار ومكتبــة اهلــال.

1409هـــ.

للماليــن ،بــروت ،ط1979 ،1م.

( )36الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق

( )44املنطــق الفطــري يف القــرآن الكريــم ،حممــود

الكفــوي ،أبــو البقــاء احلنفــي (املتــوىف1094 :هـــ)،

د.ت.

اللغويــة ،أيــوب بــن موســى احلســيني القريمــي
حتقيــق :عدنــان درويــش -حممــد املــري ،مؤسســة

الرســالة -بــروت ،د.ت.

يعقــويب ،ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة ،اجلزائــر،
( )45املنطــق ،حممــد رضــا املظفــر ،انتشــارات
اســاعيليان ،قــم ،ط1425 ،12هـــ.

( )37لســانيات النــص -مدخــل إىل انســجام

( )46موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون

الــدار البيضــاء -املغــرب ،ط2006 ،2م.

حممــد صابــر الفاروقــي احلنفــي التهانــوي (ت:
بــن ّ

اخلطــاب ،حممــد خطــايب ،املركــز الثقــايف العــريب،

والعلــوم ،حممــد بــن عــي ابــن القــايض حممــد حامــد

( )38لطائــف اإلشــارات= تفســر القشــري ،عبــد

بعــد 1158هـــ) ،تقديــم وإرشاف ومراجعــة :د.

465هـــ) ،حتقيــق :إبراهيــم البســيوين ،اهليئــة املرصيــة

الفــاريس إىل العربيــة :د .عبــد اهلل اخلالــدي ،الرتمجــة

الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد امللــك القشــري (ت:

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )34كتــاب الصناعتــن -الكتابــة والشــعر ،أبــو

العربيــة للعلــوم نــارشون ،منشــورات االختــاف،

رفيــق العجــم ،حتقيــق :د .عــي دحــروج ،نقــل النــص
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األجنبيــة :د .جــورج زينــاين ،مكتبــة لبنــان نــارشون-

( )49نظريــة احلجــاج يف اللغــة ،شــكري املبخــوت،

( )47نظريــات يف أســاليب اإلقنــاع -دراســة مقارنة،

الغربيــة مــن أرســطو إىل اليــوم) إرشاف محــادي

1994م.

اإلنســانية ،تونــس ،كليــة اآلداب -منوبــة.

بــروت ،ط1996 ،1م

د .عــي رزق ،دار الصفــوة ،بــروت -لبنــان ،ط،1
( )48نظريــة التعليــل يف النحــو العــريب بــن القدمــاء
الــروق للنــر والتوزيــع ،عــان -األردن ،ط،1

تصحيــح :إبراهيــم الزيــن ،منشــورات دار الفكــر،

2000م.
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صمــود ،جامعــة اآلداب والفنــون والعلــوم
( )50هنــج البالغــة ،الرشيــف أبــو احلســن حممــد

واملحدثــن ،د .حســن مخيــس ســعيد امللــخ ،دار
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ضمــن كتــاب( :أهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد

الــريض (ت 406 :هـــ) ،رشح :حممــد عبــده،
بــروت1965 ،م.
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تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

شكل رقم ()1
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شكل رقم ()2

قال أمري املؤمنني ()j

امل�صدر:
نهج البالغة لل�شريف الر�ضي ،حتقيق �صبحي ال�صالح� ،ص .536

اصطناع األطر املموهة
)j( يف نقض املكانة العلمية لإلمام علي
)(كتاب منهاج السنة البن تيمية أنموذجا
Camouflaged Fabrication in Assaulting the
Scientific Stance of Imam Ali (Peace be upon him)
(Manhaj Al-Suna of IbnTeimeia as a Nonpareil)
 عيل رحيم أبو اهليل اجلابري. د.م
كلية الرتبية األساسية
جامعة ميسان
Lectur.Dr. Ali Raheem Abualheel Al-Jabari
College of Basic Education
University of Missan

ا�صطناع الأطر املموهة يف نق�ض املكانة العلمية للإمام علي (( ،)jكتاب منهاج ال�سنة البن تيمية �أمنوذجا)............

ملخص البحث

ال�سنة الثانية-العدد اخلام�س1439-هـ 2017 /م

شــكلت املكانــة املعرفيــة و العلميــة لإلمــام عــي (عليــه الســام) مواطــن جــذب
التفــت إليهــا املجتمــع اإلســامي املتعطــش حلقيقــة العلــم واملعرفــة ملــا مثلتــه مــن
متيــز معــريف ،وإحاطــة بعلــوم القــرآن والســنة ،وقــد علمــوا ّ
أن حم َّلــه (عليــه الســام)
يف ذلــك حمــل القطــب مــن الرحــى ينحــدر عنــه الســيل وال يرقــى إليــه الطــر ملــا
خصــه اهلل مــن قابليــات علميــة فاقــت تصــور عقــول البــر جــاء القــرآن والســنة
ناطقـ ًا هبــا.
غــر أن اخلصوصيــة العلميــة يف شــخصية اإلمــام عــي (عليــه الســام) وجــدت
مــن يســتبيحها ،ليــأيت التشــكيك هبــذه املعرفــة التــي انــازت هبــا شــخصيته (ســام
اهلل عليــه) وتصــور للمتلقــي عــى أهنــا شــخصية شــوهاء مــرددة قليلــة اإلحاطــة
بالعلــم ومكامنــه وليــس هلــا حــظ ســر أغــواره ،متابعــة لغــر النبــي (صــى اهلل عليــه
وآلــه) يف تلقيــه.
لقــد جــاءت هــذه الدراســة مكرســة لتــدارس مــا محلــه كتــاب منهــاج الســنة النبويــة
ذلــك الكتــاب الــذي خصصــه ابــن تيميــة للــرد عــى العالمــة ابــن املطهــر احلــي ،ممــا
يعنــي أننــا نلقــي الضــوء ولــو باملمكــن عــى اإلشــكالية الفكريــة والطريقــة امللتويــة
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التــي عرضــت مــن خالهلــا مكانــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) العلميــة وحماولــة
الــرد عليهــا بإســلوب هــادئ جيعــل مــن الدليــل العلمــي هــو الفيصــل يف ذلــك.

 علي رحيم �أبو الهيل اجلابري. د.م........................................................................

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره
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The scientific and epistemic stance of Imam Ali floats into surface as a
cynosure attracting the Islamic community thirsty for the truth of science and
knowledge as it incarnates the epistemic prominence and the mastery over the
traditional and Quranic sciences.
That is why such a figure confronts certain waves of fabrication to underrate
his paramount science and knowledge; the current study takes hold of "Manhaj
Al-Suna Al-Nabaweia" of Bin Teimeia in responding to Bin Al-Mutahr AlHilli and fathoms the controversial points and the convoluted machinations
in such a source.

ا�صطناع الأطر املموهة يف نق�ض املكانة العلمية للإمام علي (( ،)jكتاب منهاج ال�سنة البن تيمية �أمنوذجا)............

(أوالً) :يعــد تثبيــت صحــة املنظومــة العقديــة ،لكــن مــا يثــر االســتغراب هــو
الدينيــة والسياســية التــي انطلقــت يف قيمــة الطــرح املقــدم وفلســفته وغاياتــه
ٍ
ـتغالل لفرصـ ِـة وفــاة الرســول وآلياتــه وأهدافــه ،فهــو قــد أخذ أشــكاال
حركـ ِـة اسـ

(صــى اهلل عليــه وآلــه) أمــرا مــن وصــور ًا يمكــن بياهنــا بــا يــأيت:
أولويــات الفقــه املعتقــد هبــا ،والــذي

(أ) املكانة املزعومة وفلسفة اختالق

الطــرح املرشعــن ملثــل هــذا التمثيــل

شــكلت طروحــات ابــن تيميــة
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كان متوجبــا عليــه أن يقــدم القــراءة و

الدليل:

العقــدي والســيايس ،فهــو دفــاع عــن املعتمــدة عــى منهجيــة اقصــاء اإلمــام
الــذات املعنويــة التــي ارتبطــت بــه.

عــي (عليــه الســام) مــن االلتصــاق

وهــذا الدفــاع يتطلــب اخلــوض يف احلميمــي بالرســول جانبــا مــن العــرض

جمــاراة الطــرف اآلخــر -الــذي ختالفــت الــذي يــروم مــن خاللــه تســويق املغايــرة
اعتقاداتــه مــع تلــك املنظومــة -والتفوق التــي ختتلــج يف طروحاتــه املموهــة ،ويف

عليــه ،إذا فليــس عبثــا أن نجــد ابــن اطــار اصطنــاع الدليــل افتتــح ابــن تيميــة

تيميــة ومــن كان قبلــه يعتمــرون جلبــاب ذلــك األمــر بقولــه عــن أيب بكــر( :قــد
الــرد واملحاجــة بأدلــة -اعتقــدوا -أن ألــزم نفســه أي [الرســول] يف جلوســه
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مــن شــأهنا تقويــض الطــرح اآلخــر ،ومســامرته وظعنــه وإقامتــه أبــا بكــر،
ومــن هنــا جــاء التعــرض ملــدى املكانــة فشــاهد أحكامــه وفتاويــه اكثــر مــن

العلميــة لإلمــام عــي (عليــه الســام) مشــاهدة عــي هلــا ،فصــح رضورة انــه
وتقويضهــا ليفســح املجــال لغريهــا اعلــم هبــا فهــل بقيــت مــن العلــم بقيــة

يف اكتســاب ذلــك التفــرد ليكــون إال وأبــو بكــر املقــدم فيهــا الــذي ال

دليــا اضافيــا عــى صحــة تلــك البنــى يلحــق أو املشــارك الــذي ال يســبق)(.)1

........................................................................م .د .علي رحيم �أبو الهيل اجلابري

حيــاول ابــن تيميــة أن يعمــل حينئــذ أهــل الكوفــة لكثــرة مــن هبــا مــن

تقنيــات اخلطــاب الــذايت املتصنــع شــيعة عــي فاســتعمل عليهــم زيــاد بــن
ملــررات الرتجيــح ،متــكأ عــى املغالــط ســمية وضــم إليــه البــرة ،فــكان يتتبــع

واملكــذوب واإللغائــي ،فهــو ممثــل الشــيعة وهــو هبــم عــارف ألنــه كان
ملــوروث ينتمــي إىل فئــة اعتقــدت بــه منهــم أيام عــي (عليــه الســام) ،فقتلهم

مــن جهــة و جتنــي عــى كل املــوروث حتــت كل حجــر ومــدر وأخافهــم وقطع
القائــم عــى املرتكــز الواقعــي ،املبتنــي األيــدي واألرجــل وســمل العيــون

األمــر بأمــر املؤمنــن مــن جهــة أخــرى ،ورشدهــم عــن العــراق فلــم يبــق هبــا
وهــو يف كل هــذا يســتهدف إدامــة معــروف منهــم ،وكتــب معاويــة إىل

إقصــاء تــراث اإلمــام عــي (عليــه عاملــه يف مجيــع اآلفــاق ّأل جييــزوا ألحــد
الســام) ،تلــك السياســة التــي راجــت مــن شــيعة عــي وأهــل بيتــه شــهادة،

يف العهــد األمــوي وجتســدت باملرســوم وكتــب إليهــم أن انظــروا مــن قبلكــم
الصــادر مــن معاويــة والــذي نقلــه مــن شــيعة عثــان وحمبيــه وأهــل واليتــه
املدائنــي قائــا( :كتــب معاويــة نســخة والذيــن يــروون فضائلــه ومناقبــه

واحــدة إىل عاملــه بعــد عــام اجلامعــة أن فأدنــوا جمالســهم وقربوهــم وأكرموهــم

برئــت الذمــة ممــن روى شــيئا مــن فضــل واكتبــوا يل بــكل مــا يــروي كل رجــل

أيب تــراب وأهــل بيتــه ،فقامــت اخلطبــاء منهـ�م واسـ�مه واسـ�م أبيـ�ه وعشـيرته،

يف كل كــورة وعــى كل منــر يلعنــون ففعلــوا ذلــك حتــى أكثــروا يف فضائــل
عليــا ويــرأون منــه ويقعــون فيــه ويف عثــان ومناقبــه)(.)2

أهــل بيتــه ،وكان أشــد النــاس بــاء

هــذه األمــور ســببها طبيعــة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عــى املعطــى العمــي الــذي خيصــص وصلبهــم عــى جــذوع النخــل وطرفهــم
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ا�صطناع الأطر املموهة يف نق�ض املكانة العلمية للإمام علي (( ،)jكتاب منهاج ال�سنة البن تيمية �أمنوذجا)............

الشــخصية التــي تركــزت يف النفــوس

إن مــا يؤاخــذ عــى ثنائيــة االلتصــاق

والتــي إن تركــت عــى نقائهــا ورفعــت املزعــوم أهنــا مل تــرك عــى شــخصية أيب
العوائــق مــن أمامهــا ســتقوض القــراءة بكــر أي أثــر يوحــي باالمتــزاج العلمــي

املتبنــاة مــن ابــن تيميــة ،ومــن ثــم بــن الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه)
تتجــاوز حــدود التضيــق وزاويــة الظــل وأيب بكــر ،فلــاذا يــا تــرى ،هــل مــارس

التــي وضعــت فيهــا إىل فضــاء رحــب الرســول(صىل اهلل عليــه وآلــه) عمليــة
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مالئــم حلقيقتهــا ،ويقــي كل النتــوءآت احتــكار علمــي؟! ،أم أن املؤهــات
الطارئــة التــي طالــت املســر اإلســامي غــر موجــودة؟! وهــو أمــر واضــح كل

بعــد وفــاة الرســول(صىل اهلل عليــه الوضــوح عــى الشــخصية املذكــورة،

وآلــه) ،ومــن ثــم يرجــح كفــة املخالــف فلــاذا مل يكــن األثــر بــارزا؟! ،وملــاذا
العقــدي ،مــن هنــا انطلــق ابــن تيميــة يف كان ذلــك واضحــا يف شــخصية

تغييــب تــام ودعــاوى متأرجحــة.

اإلمــام؟! ،وهــذا مــا نجــده رصاحتــة

فااللتصــاق املدعــى مــا هــو إال قــراءة واضحــة يف قــول اإلمــام وهــو يشــرا

هدفــت إىل تأديــة الغايــة املتوخــاة ،إىل نفســه عندمــا تكلــم عــن الراســخني
وإال فالــراث اإلســامي يشــر إىل أن يف العلــم« :ايــن الذيــن زعمــوا أهنــم
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اإلمــام كان هــو املتبــوأ حلالــة اإللتصــاق الراســخون يف العلــم دوننــا ،كذبــا وبغيا
بالرســول والتــي مكنتــه مــن أن يصبــح علينــا ،أن رفعنــا اهلل ووضعهم ،وأعطانا

يف قمــة اهلــرم مــن ناحيــة القــرب ،والتــي وحرمهــم ،وأدخلنــا وأخرجهــم .بنــا
استشــعرها املســلمون وأكــدوا عــى أهنــا يســتعطى اهلــدى ويســتجىل العمــى»(،)4
هــي التــي دفعــت باإلمــام ألن ال يدانــى وقــد ورد عنــه (عليــه الســام)أن

يف هــذا اجلانــب(.)3

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

........................................................................م .د .علي رحيم �أبو الهيل اجلابري

ع ّلمــه ألــف بــاب مــن العلــم ينفتــح البعيــد»(.)7

لــه منهــا ألــف بــاب( )5غــر أن اإلمــام

ولعــل ابــن تيميــة كان يســتهدف

مل جيــد مــن يســتوعب ذلــك العلــم هــذه النصــوص التــي تشــر رصاحــة
حتــى يلقيــه بأكملــه لــذا بقــي حبيــس إىل حــر العلــم بأهــل البيــت وأهنــم

صــدره ،لــذا قــال (عليــه الســام)« :إن معينــه.

ههنــا لعلــا مجــا ( وأشــار إىل صــدره)

لقــد بنــى ابــن تيميــة رؤيتــه الداعمــة

لــو أصبــت لــه محلــة ،بــى أصبــت لقنــا ألعلميــة أيب بكــر عــى أمــور هــي يف
الديــن للدنيــا ،ومســتظهرا بنعــم اهلل للمناقشــة ،فاختصــاص ومالزمــة أيب

عــى عبــاده ،وبحججــه عــى أوليائــه ،بكــر لشــخص النبــي أمــر فيــه نظــر،
أو منقــادا حلملــة احلــق ال بصــرة لــه يف وطروحــات املســلمني ال تتفــق معــه،

أحنائــه ،ينقــدح الشــك يف قلبــه ألول فالــراث اإلســامي منســجم ومتجــه

عــارض مــن شــبهة،أال ال ذا وال ذاك ،أو مــع الرؤيــة التــي تــرح باختصــاص
منهومــا باللــذة ســلس القيــاد للشــهوة ،اإلمــام ومالزمتــه لشــخص الرســول

أو مغرمــا باجلمــع واالدخــار ليســا مــن (صــى اهلل عليــه وآلــه)( )8إذ يقــول:

رعــاة الديــن يف يشء ،أقــرب يشء شــبها «وقــد علمتــم موضعــي مــن رســول
هبــا األنعــام الســائمة ،كذلــك يمــوت اهلل(صــى اهلل عليــه وآله وســلم) بالقرابة

العلــم بمــوت حامليــه»( ،)6وقــال القريبــة واملنزلــة اخلصيصــة ،وضعنــي يف

(عليــه الســام)« :بــل اندجمــت عــى حجــره وأنــا ولــد يضمنــي إىل صــدره،
مكنــون علــم لــو بحــت بــه الضطربتــم ويكنفنــي يف فراشــه ،ويمســني جســده،
اضطــراب األرشــية يف الطــوي ويشــمني عرفــه .وكان يمضــغ الــيء

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

غــر مأمــون عليــه ،مســتعمال آلــة احلقيقــة قيــد التــداول وفيهــا جمال واســع
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ثــم يلقمنيــه .ومــا وجــد يل كذبــة يف قــول

فالــكالم الســابق يدلــل عــى أن

وال خطلــة يف فعــل ،ولقــد قــرن اهلل بــه االختصــاص بالنبي كان منــذ الصبا ،ومل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مــن لــدن يكــن مرتبطــا بقيــام الدعــوة اإلســامية

أن كان فطيــا أعظــم ملــك مــن مالئكتــه يف مكــة أو املدينــة ،أو باملجالــس العامــة
يســلك بــه طريــق املــكارم وحماســن بــل كان ارتباطــا جتــاوز حــدود الزمــان
أخــاق العــامل ليلــه وهنــاره ،ولقــد كنــت واملــكان ،التــي مل يعــد هلــا وجــود يف
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اتبعــه إتبــاع الفصيــل اثــر أمــه ،يرفــع يل هــذه العالقــة ،فهــو مســاير لرســول اهلل

يف كل يــوم مــن أخالقــه علــا ويأمــرين يف كل شــؤونه.

باالقتــداء بــه ،ولقــد كان جيــاور يف كل
ســنة بحــراء فــأراه وال يــراه غــري ،ومل

جيمــع بيــت واحــد يومئــذ يف اإلســام

(ب) مصدرية علم اإلمام ومغالطات
التقويض:

أعتقــد أن مــا ســبق فيــه دليــل واضــح

غــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه عــى التعريــف باملصدريــة التــي شــكلت

وكونــت معرفيــة اإلمــام ،غــر أن
وســلم) وخدجيــة وأنــا ثالثهــا ،أرى نور
ّ
الوحــي والرســالة وأشــم ريــح النبــوة ،حماولــة التقويــض جعلــت ابــن تيميــة

ولقــد ســمعت رنــة الشــيطان حــن نــزل يقــدم قــراءة مغايــرة تتامشــى وتنســجم
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الوحــي عليــه (صــى اهلل عليــه وآلــه مــع الــرؤى املشــكلة لعقيدتــه ويعــدم
وســلم) فقلــت :يــا رســول اهلل ،مــا هــذه مــا عداهــا ،ولكــي جيعلهــا أكثــر قبــوال
الرنــة؟ فقــال :هــذا الشــيطان أيــس مــن وانســجاما اختــار هلــا رمزيــة مقابلــة

عبادتــه ،انــك تســمع مــا اســمع وتــرى لتلــك القــراءة املتعارفــة متمثلــة بأعمــدة
مــا أرى إال انــك لســت بنبــي ولكنــك املذهــب العقــدي الــذي ينتمــي إليــه،

وزيــر ،وإنــك لعــى خــر»(.)9

لــذا نــراه يــردد مجلــة مــن األمــور
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ندرجهــا هــي حتــت مــا يــأيت:

غــره فاســتحلفه فــإذا حلــف يل صدقتــه

( )1واملعــروف أن عليــا أخــذ العلــم حدثنــي أبــو بكــر قــال رســول اهلل [صــى

عــن أيب بكــر كــا يف الســنن عــن عــي اهلل عليــه وآلــه ســلم] «مــا مــن مســلم
قــال كنــت إذا ســمعت مــن النبــي [صىل يذنــب ذنبــا ثــم يتوضــأ و يصــي ركعتــن
اهلل عليــه وآلــه ســلم] حديثــا نفعنــي اهلل يســتغفر اهلل تعــاىل إال غفــر لــه»(.)12

بــه مــا شــاء أن ينفعنــي وإذا حدثنــي ( )4فأمــا أبــو بكــر ريض اهلل عنــه فــا
غــره حديثــا اســتحلفته فــإذا حلــف يل ينقــل عنــه احــد أنــه اســتفاد مــن عــي

بكــر قــال ســمعت رســول اهلل [صــى اهلل الــذي اســتفاد منــه كحديــث صــاة

عليــه وآلــه ســلم] يقــول «مــا مــن عبــد التوبــة وغــره(.)13

مؤمــن يذنــب ذنبــا فيحســن الطهــور ثــم ( )5وعــي قــد روى عنــه واحتــذى
يقــوم فيصــي ثــم يســتغفر اهلل إال غفــر حــذوه واقتــدى بســرته(.)14

اهلل لــه»(.)10

( )6وعمــر قــد اســتفاد منــه عــي أكثــر

( )2فعــي تعلــم مــن أيب بكــر بعــض ممــا اســتفاده عمــر مــن عــي(.)15

الســنة وأبــو بكــر مل يتعلــم مــن عــي

شــيئا (.)11

ينتفــع ابــن تيميــة مــن منهــج العمــوم

الــذي يتامشــى مــع غايتــه ،فقولــه أن

( )3وكان عــي و غــره يــروون عــن عليــا أخــذ العلــم مــن أيب بكــر عبــارة

أيب بكــر كــا يف الســنن عــن عــي قــال تدلــل عــى اقتصــار أخــذ العلــم العلــوي
كنــت إذا ســمعت مــن النبــي [صــى مــن أيب بكــر ،أو عــى أقــل تقديــر أن
اهلل عليــه وآلــه ســلم] حديثــا نفعنــي اهلل أبــا بكــر هــو صاحــب األثــر األكــر يف

بــا شــاء أن ينفعنــي منــه فــإذا حدثنــي علــم اإلمــام ،و هــذا القــول يفــرض

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

صدقتــه وحدثنــي أبــو بكــر وصــدق أبــو شــيئا مــن العلــم واملنقــول أن عليــا هــو
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عليــه تقديــم أمــور جمتمعــة تفــي إىل قريــب أو بعيــد إىل ذلــك األمــر.
مــا يدعيــه ،تتمثــل بتقديــم نــاذج حمــددة

ثــم أيــن هــي كتــب الســنن التــي

وواضحــة مســتقاة مــن الواقــع التدويني دونــت مــا أشــار إليــه ابــن تيميــة مــن

املجمــع عليــه دالــة عــى ذلــك التلقــي ،أن أبــا بكــر كان معلــا لإلمــام عــي

وأن حيــدد ذلــك باعــراف رصيــح مــن (عليــه الســام) ،كان عليــه أن يتحفنــا

اإلمــام ملــا أليب بكــر مــن اســهامات بنــاذج منهــا غــر أن هــذا مل حيــدث،
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نضجــت شــخصيته العلميــة ،وأن يثبــت بــل إننــا ويف حــدود اطالعنــا عــى كتــب
الســبق العلمــي أليب بكــر عــى اإلمــام الســنن مل نجــد أي روايــة فيهــا داللــة

بشــتى العلــوم ،إال أن يشء مــن هــذا مل عــى التفقــه أو أخــذ علــوم الرشيعــة
حيــدث ،فإننــا مل نجــد يف مرويــات كتــب يروهيــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــن

الســنن والرتاجــم والســر مــا يوحــي أيب بكــر ،هــذا اإلمــر يشــكل عالمــة

إىل أخــذ أي معلومــة ســواء مــا ختــص اســتفهام كبــرة عــى كل االدعــاءات
القضايــا الفقهيــة او العقديــة أو غريهــا التــي يطلقهــا ابــن تيميــة و التــي جيــب

مــن أيب بكــر وهــذا يدلــل عــى أن أبــا أن ال تســمح لنــا هالــة األلقــاب التــي

بكــر مل يكــن بأعلــم مــن اإلمــام عــي أعطيــت لــه وأحاطــت بشــخصيته مــن
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(عليــه الســام) أو أن اإلمــام كان تابعــا قبــل أتباعــه أن ال نتحــرى مصداقيتــه
لــه.

و قولــه اجلــزاف مــن الــكالم والتثبــت

فالواقــع ال يؤيــد ذلــك خصوصــا إذا مــن مصــادر املعلومــة لديــه خصوصــا

أدركنــا أن تشــكل املعرفــة التــي صاغــت يف اجلانــب العلمــي اخلاصــة بشــخصية
ـأي مــن
علــم اإلمــام انتامؤهــا واضــح ورصيــح اإلمــام عــي (عليــه الســام) فـ ٌّ

وكــا ب ّينــا ســابقا ،إذا مل يــر اإلمــام مــن كتــب الســنن مل يــر إىل مــا ذهــب إليــه
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ومــع ذلــك رصح بقولــه (واملعــروف أن وهــو شــخص ليــس لــه روايــة غــر هــذا

عليــا أخــذ العلــم عــن أيب بكــر كــا يف احلديــث وإنــا عــرف بــه( ،)16اإل أن ابــن
الســنن).

تيميــة جعلــه معروفــا دون أن يشــر

وقــد جــاء تكــرار العبــارات التــي إىل حقيقــة الــراوي وإســناد الروايــة

حــاول ابــن تيميــة ان يســوقها ،كــي ذلــك األمــر الــذي كان يتشــدد فيــه يف
تعطــي زخــم االنقيــاد والســيطرة املواطــن التــي ختــص اإلمــام عليـ ًا (عليــه
الفكريــة عــى الفــرد املتلقــي وكمدعــم الســام).

عــى طــوال منهــاج الســنة -وهــو أمــر بأســاء بــن احلكــم صاحــب الروايــة
مقصــود -إال أن مدارهــا مفــردة روائيــة املســتنكرة عنــد البخــاري( ،)17وهــو

مبتــورة متثلــت و بنيــت عــى حديــث املتشــدد يف قبــول روايــة مــا قبلــه
التوبــة املذكــور ،وهــو حديــث مل تــرو البخــاري ورفــض مــا رفضــه ،ولكــن

كتــب الســنن غــره يف هــذه املصدريــة عــدم ســر ابــن تيميــة عــى منهجيــة

املزعومــة ،ومــع ذلــك أعطــي زمخــا كبريا واحــدة واإلقــدام االرجتــايل دون اعتــاد

حتــى أصبــح اإلمــام متعلـ ًا مــن أيب بكــر ضوابــط حمــددة جعلــه تــارة يمجــد
(بعــض الســنة ،اســتفادة مــن ايب بكــر ،البخــاري وأخــرى يغــض الطــرف عــن
والروايــة عنه،واالقتــداء بــه ،وأخــذ قيمتــه العلميــة التــي أخــذت مأخذهــا

العلــم منــه).

عنــده ويف تراثــه ومــا ذلــك إال لتحقيقهــا

ويضــاف إىل ذلــك جمهوليــة املصــدر فتحــا عقديــا ومذهبيــا يعضــد الصــورة

الــذي ورد احلديــث عنــه ،فهــو قــد املرشعنــة لذلــك الفكــر.

روي عــن أســاء بــن احلكــم الفــزاري

يضــاف إىل ذلــك ان االستشــارات

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

لرؤيتــه تلــك ،فبالرغــم مــن تناثرهــا

والعجيــب أن ابــن تيميــة يأخــذ

305

ا�صطناع الأطر املموهة يف نق�ض املكانة العلمية للإمام علي (( ،)jكتاب منهاج ال�سنة البن تيمية �أمنوذجا)............

التــي استُشــر هبــا اإلمــام عــي (عليــه األمــر واختصاصــه بالرســول (صــى اهلل

الســام) مــن قبــل أيب بكــر ،وخصوصــا عليــه وآلــه) دون غــره وذلــك بقولــه:
يف حــرب الــروم التــي اراد أبــو بكــر أن «كانــت يل ســاعة مــن الســحر ادخــل

يشــخص إليهــا بنفســه وترجيحــه لــرأي فيهــا عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه

اإلمــام عيل(عليــه الســام) مــن بــن وآلــه ســلم فــإن كان قائــا يصــي ســبح
كل اآلراء و أخــذه بــه( )18يدلــل عــى يب فــكان ذاك إذنــه يل وإن مل يكــن يصــي
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عجــز أيب بكــر مــن جهــة ورجاحــة رأي أذن يل»( ،)19فكيــف يســتحلف اإلمــام
وعلميــة اإلمــام مــن جهــة أخــرى.

واإلثــارة األخــرى التــي تثــار اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وهــل يعقــل

بوجــه هــذا االدعــاء املزعــوم هــي أن البعــد األخالقــي يف شــخصية أمــر
مســألة اســتحالف اإلمــام عــي (عليــه املؤمنــن يســمح لــه بتكذيــب النــاس
الســام) ملــن حيدثــه بحديــث الرســول حتــى يســتحلفهم وهــو العــارف بخفايــا

(صــى اهلل عليــه وآلــه) ،فهــل يــا تــرى نفوســهم والعــامل بحديــث الرســول

أن اإلمــام عليــ ًا (عليــه الســام) كان (صــى اهلل عليــه وآلــه) وســنته.

بعيــدا عــن الرســول حتــى ال يعلــم
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عــي (عليــه الســام) حديــث رســول

ماهــي أحاديــث الرســول(صىل اهلل

(ج)الرتاث الذايت وفلسفة التمويه:

وإلكــال الصــورة التــي ينبغــي أن

عليــه وآلــه) ،او مل يكــن مالصقــا لــه تشــكل يف إطارهــا شــخصية اإلمــام

ال يفارقــه طيلــة حياتــه وأن متيــزه عــى (عليــه الســام) يف اجلانــب املعــريف مــن
الصحابــة الباقــن يف كافــة املجــاالت جهــة ،وتــرز مــن خالهلــا شــخصية
كان نتاجــا لذلــك األمــر ،بــل أن اإلمــام الرمزيــة العقائديــة املنتمــي هلــا مــن جهــة

عليــ ًا (عليــه الســام) يشــر إىل ذلــك أخــرى ،يلــج ابــن تيميــة خانــة الــراث
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الــذايت اخلــاص برمــوز مدرســته ،املتوقــع ،ومــن ثــم صعوبــة تقديمــه
والــراث احلديثــي اخلــاص بالرســول ،كدليــل تعضيــد أو تأييــد للطــرف املفتــي

متوســا بــه لفــرض رؤى التمويــه أو املشــر ،وهــذا واضــح يف أيب بكــر

والتقويــض عــى رؤى الواقــع.

وعمــر ،فالــراث التدوينــي اخلــاص

فاإلفتــاء يف حــرة الرســول (صــى باملدرســة التــي ينتمــي إليهــا ابــن تيميــة

اهلل عليــه وآلــه) واإلشــارة عليــه خطــوة يشــر إىل أن عمــر ًا افتــى وأشــار بقتــل

حســمت املوقــف كثــرا عنــد ابــن حاطــب يف قضيتــه املشــهورة غــر
مــا يرومــه مــن إقصــاء ،غــر أنــه أوجــب عارضــه كــا يف الروايــة التــي تقــول

يف الوقــت نفســه عــى ابــن تيميــة ان أن عمــر ًا قــال« :يــا رســول اهلل ،دعنــي
يتجاهــل عــدة أمــور شــكلت موانــع أرضب عنــق هــذا املنافــق ،قــال :إنــه

أغلقــت ذلــك املولــج الــذي أراد أن قــد شــهد بــدرا ،ومــا يدريــك لعــل اهلل
يتعكــز عليــه وأمههــا:

أن يكــون قــد اطلــع عــى أهــل بــدر

( )1كان عــى ابــن تيميــة أن يالحــظ ان فقــال :اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت
ممارســة اإلفتــاء واإلشــارة إنــا تؤخــذ لكــم»( ،)20ويف قضيــة أخــرى حصلــت

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

تيميــة ،فجعــل منــه مدخــا ثريــا يرجــح أن رســول اهلل(صــى اهلل عليــه وآلــه)

ـدى تفاعليا بــن املهاجريــن واألنصــار قــام عمــر
كمرجــح إذا مــا وجــدت صـ ً
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إجيابيــا متناغـ ًا معهــا ومؤيد ًا هلــا من قبل فقــال « :يــا رســول اهلل ،دعنــي أرضب
املشــار عليــه أو املفتــى أمامــه ،خصوصــا عنــق هــذا املنافــق ،فقــال النبــي [صــى

وهــو أعلــم بذلــك مــن املشــر ،أمــا اهلل عليــه وآلــه ســلم] :دعــه ،ال يتحــدث
إذا أوجــد اهتــزازا إرتداديــا فإنــه يــرز النــاس أن حممــدا يقتــل أصحابــه»(.)21

حائــا ومانعــا ويمنــع الفتــح العقــدي بــل أن الروايــة التاليــة تشــر رصاحــة

ا�صطناع الأطر املموهة يف نق�ض املكانة العلمية للإمام علي (( ،)jكتاب منهاج ال�سنة البن تيمية �أمنوذجا)............

إىل مــدى االعــراض واملعارضــة التــي ببئــر معونــة ورســول اهلل [صــى اهلل

رفعهــا عمــر بوجــه الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه ســلم] راض عنــه ودخــل

عليــه وآلــه) وأن أحــكام الرســول كانت اجلنــان»(.)23

بخــاف مــا حكــم أو اقــرح عمــر )2( ،كان عــى ابــن تيميــة أن يالحــظ أن
فقــد ورد أن احلكــم بــن كيســان( ،)22ممارســة اإلفتــاء واإلشــارة عــى رســول
«جــيء بــه أســرا إىل النبــي (صــى اهلل اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) مل تكــن حكــرا
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عليــه وآلــه وســلم) ،فجعــل رســول عــى أيب بكــر وعمــر فقــد كان اإلمــام
اهلل [صــى اهلل عليــه وآلــه ســلم] يدعــوه عــي يفتــي بحضــور رســول اهلل (صــى
إىل االســام فأطــال ،فقــال عمــر عــام اهلل عليــه وآلــه) ،وكان صحابــة أخــرون

تكلــم هــذا يــا رســول اهلل ال يســلم هــذا يشــرون عىل رســول اهلل (صــى اهلل عليه
آخــر األبــد دعنــي أرضب عنقــه ويقــدم وآلــه) ومل يــرد الرســول مشــورهتم كــا

إىل أمــه اهلاويــة فجعــل النبي(صــى اهلل هــو حــال احلبــاب بــن املنــذر يف معركــة

عليــه وآلــه) ال يقبــل عــى عمــر حتــى بــدر ،حتــى قــال لــه الرســول (صــى
أســلم احلكــم ،فقــال عمــر فــا هــو إال اهلل عليــه وآلــه )« :الــرأي مــا أشــار

أن رأيتــه قــد أســلم حتــى أخــذين مــا بــه احلبــاب بــن املنــذر  ...يــا حبــاب
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تقــدم ومــا تأخــر وقلــت كيــف أرد عــى أرشت بالــرأي»( )24يف إجيابيــة واضحــة
النبــي [صــى اهلل عليــه وآلــه ســلم] أمــرا ورصحيــة ،يف حــن أن هنــاك مــن األمور

هــو أعلــم بــه منــي ثــم أقــول إنــا أردت التــي أشــار فيهــا ابــو بكــر وعمــر وقضيــا
بذلــك النصيحــة هلل ولرســوله ،فقــال هبــا يف حــرة النبي(صــى اهلل عليــه

عمــر فأســلم واهلل فحســن إســامه وآلــه) فرفضهــا أو جتاهلهــا ،كــا يف
اخلي
وجاهــد يف اهلل حتــى قتــل شــهيدا روايــة البخــاري التــي تقــول« :كاد ّ
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أ ن ان هيلــكا أبــو بكــر وعمــر ملــا قــدم مــن أن ال أحــد يفتــي ويقــي وخيطــب
عــى النبــي [صــى اهلل عليــه وآلــه ســلم] بحــرة الرســول (صــى اهلل عليــه وآله)

ثــم فهــو
وفــد بنــي متيــم أشــار أحدمهــا باألقــرع إال ابــو بكــر وعمــر ،ومــن َّ

بــن حابــس التميمــي احلنظــي أخــي بنــي يكشــف عــن تضــاؤل مكانــة الدليــل
جماشــع وأشــار اآلخــر بغــره فقــال أبــو الــذي ســاقه لبيــان علمهــا وأرجحيتــه

بكــر لعمــر إنــا أردت خــايف فقــال عمر عــى علــم اإلمــام عــي (عليــه الســام).
مــا أردت خالفــك فارتفعــت أصواهتــا

كــا أن ابــن تيميــة قــد أعطــى موقــف

ت َْشــ ُع ُر َ
ون﴾(.)26( )25

أليب بكــر دورا إال يف قولــه( :مــن كان

واملعــروف أن ابــن تيميــة يعتمــد يعبــد حممــدا فــإن حممــد ًا قــد مــات ومــن

البخــاري وال يشــكك بــه ابــدا ،ولكــن كان يعبــد اهلل فــإن اهلل حــي ال يمــوت)

يف ذلــك املوضــع جتاهــل روايــات ( ،)28وبالتــايل هــو أمــر مل يكن كاشــفا عن

البخــاري التــي تقــول بعــدم توافــق معضلــة علميــة كــرى جــاء حلهــا عــى
ابــو بكــر وعمــر مــع الرســول وعــدم يــد أيب بكــر حتــى يعطــى هــذه املكانــة،

علمهــا ورد مشــورهتام ،وهــذا يدلــل كــا أنــه وحســب الروايــات ليــس
عــى حجــم اإلغفــال والتغافــل املتعمــد خماطبــة أو إزالــة لشــك كل األمــة بــل إن

عــن عــدم انطبــاق التعميــم الــذي ذكــره املخاطــب بــه كان شــخص ًا واحــد ًا وهــو

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عنــد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه ســلم) ابــو بكــر مــن وفــاة الرســول(صىل اهلل
فنزلــت ﴿ َيــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيـ َن آ َمنُــوا َل ت َْر َف ُعــوا عليــه وآلــه) أمهيــة كــرى جعلــه أمــرا
َأصوا َتكُــم َفــو َق ص ِ
ــي َو َل كاشــفا عــن مــدى الشــخصية العلميــة
َ ْ
ْ ْ
ْ َ
ــوت النَّبِ ِّ
َ ْتهــروا َلــه بِا ْل َقــو ِل كَجه ِ ِ
ُــم التــي يتحــى هبــا( ،)27ولكــن عنــد
َ ْ
ْ
ُ
ــر َب ْعضك ْ
َ ُ
لِ َب ْع ٍ
ــض َأن َ ْت َب َ
ُــم َل اســتعراض ذلــك املوقــف فإننــا ال نجــد
ُــم َو َأنت ْ
ــط َأ ْع َم ُلك ْ
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عمــر بــن اخلطــاب إلصابتــه بقصــور اســتيالدها ،فمــن بــن األدلــة التــي
علمــي عــن فهــم وتدبــر آيــات القــرآن حــاول عرضهــا عــى أهنــا تــراث نبــوي
النازلــة مســبقا واملؤكــدة عــى برشيــة معــر و مبــن ألعلميــة مرجعيتــه

النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) وتعرضــه الدينيــة ،هــو مــا روي عــن الرســول

للمــوت( ،)29ومــن ثــم فــإن جعلــه أمــرا (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن أنــه قــال:

عامــا وشــامال لــكل األمــة أمــر ليــس لــه «اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي أبــو بكــر
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وجــه حــق ،وكيــف يكــون كذلــك وإن وعمــر» (.)30

مــن األمــة مــن فاضــت روح الرســول

بينهــم وهــو الــذي عرفهــم بأنــه صائــر األمــر بعــدة مســتويات:

إىل ربــه وهــذا األمــر ينطبــق عــى أقــل ( )1إن مــا اســتدل بــه ابــن تيميــة عــى

تقديــر باإلمــام وبنــي هاشــم ،فــإن كان أعلميــة ايب بكــر وعمــر مــن تــراث
يشــمل فــا يشــمل إال مــن شــك بوفــاة للنبــي ،تــراث فيــه مــن مواطــن اخللــل
الرســول وقــد تثبــت علميــة أيب بكــر الــيء الــذي يفقــده قيمتــه االســتداللية

عــى القائــل أمــا مــن مل يقلهــا فــإن ذلــك وينفــي صــدوره عــن الرســول (صــى
األمــر ال يمكــن أن يشــمله.
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غــر أنــه يمكــن اإلجابــة عــى ذلــك

(د) القراءة العقدية ملا مل يتحقق انتسابه
للرتاث النبوي ودورها يف التمويه:

اهلل عليــه وآلــه) ،إذ أن أهــم مــا يواجــه ما
روج لــه مــن أمــر باالقتــداء أن أصحــاب

الصحيحــن البخــاري ومســلم مل

اســتطاع ابــن تيميــة ومــن خــال خيرجــاه يف مســندهيام وجتاهــاه ،ممــا

تبنــي القــراءة العقديــة للثــراث يعنــي أن أصــا مهــا مــن األصــول

املنســوب للنبــي مــن أن يعيــد تشــكيل التــي يعتمدهــا ابــن تيميــة يف معرفــة

الفهــم وإعــادة الدليــل للــرؤى املــرام احلديــث الصحيــح قــد انتفــى؛ لــذا مل نــر
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ابــن تيميــة يذكــر وجــوده يف الصحــاح نــزل عبــد امللــك بــن عمــر إليــه واحتــز

مــع العلــم أنــه كان يركــز يف رده ملناقــب رأســه وعندمــا ســئل عــن ذلــك أجــاب
اإلمــام عــى الوجــود يف تلــك الصحاح .قائــا (أردت أن أرحيــه)(، )34كــا أنه كان
( )2أن ابــن تيميــة قــد تناســى اخللــل مــن ضمــن اجليــش األمــوي الــذي قاتل
احلاصــل يف سلســلة ســند هــذا احلديث ،اإلمــام احلســن (عليــه الســام) يــوم

فاحلديــث عليــه عــدة مالحظــات كربــاء وتشــر بعــض املدونــات إىل أن

مــن جهــة الســند أمههــا وجــود عبــد وظيفتــه يف ذلــك اجليــش كانــت خمتصــة
قــد رصح ابــن حنبــل بحقــه فقــال اهلل عليــه).

(مضطــرب احلديــث جــدا مــع قلــة ( )3فضــا عــن ذلــك أن يف ســند
حديثــه ،مــا أرى لــه مخســائة حديــث ،احلديــث املــروي عــن حذيفــة ،ربعــي

وقــد غلــط يف كثــر منهــا)( )31ثــم أضاف ابــن خــراش ،وهــو شــخص مل يســمع
الــرازي أن أمحــد بــن حنبــل (ضعــف عــن حذيفــة ،كــا أن عبــد امللــك بــن
عبــد امللــك بــن عمــر جــدا)( ،)32كــا عمــر مل يســمع مبــارشة مــن ربعــي(،)35

أن حييــى بــن معــن قــد وصفــه بأنــه :هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى
(خملــط احلديــث)( ،)33وأنــه مــن الذيــن ان التقييــم العلمــي لربعــي يتضمــن

بــان هواهــم لألمويــن وبوضــوح ،فقــد عبــارات عــدم القبــول لروايتــه وبشــكل

كان يف الكوفــة أبــان قــدوم عبــد اهلل ابــن واضــح إذ أن أكثــر طرقــه قــد وفــد إىل
يقطــر مبعــوث اإلمــام احلســن (عليــه الــراث اإلســامي عــن طريــق مــوىل
الســام) إليهــا ،ومــا إن ألقــي القبــض ربعــي وهــو شــخص جمهــول ال وجــود

عليــه ورمــي مــن أعــى الــدور حتــى لــه ومل يــرو عنــه إال عبــد امللــك بــن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

امللــك بــن عمــر يف ســنده وهــو رجــل بحــز رؤوس أصحــاب اإلمــام (ســام
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عمــر(.)36

مالــك بأباطيــل)( ،)40بــل أنــه رصح يف

( )4أمــا موقــف العلــاء مــن هــذا تلخيــص املســتدرك بــأن هــذا احلديــث
احلديــث فقــد أنكــره العقيــي ورصح يرتكــز عــى (ســند واه جــدا)(،)41

عنــه فقــال( :حديــث منكــر ال أصــل له) وتابعــه عــى ذلــك ابــن حجــر إذ يقــول:

( ،)37وقــد اســتهجنه ابــن حــزم بقولــه( :واه جــدا)(.)42
(لــو أننــا نســتجيز التدليــس واألمــر

والعجيــب أن مــن قــدح هــذا
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الــذي لــو ظفــر بــه خصومنــا طــاروا بــه احلديــث هــم أنــاس قــد روج ابــن تيميــة

فرحــا ،أو أبلســوا أســفا الحتججنــا بــا آلرائهــم وعلميتهــم ومكانتهــم يف
روي( :اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي أيب العلــم ،وأخــذت آراؤهــم صداهــا عــن
بكــر وعمــر) ولكنــه مل يصــح ويعيذنــا ابــن تيميــة يف منهــاج الســنة ،ولكــن كان

اهلل مــن االحتجــاج بــا ال يصــح)( .)38ذلــك يف املواقــف التــي تقــدح باإلمــام
يف حــن رصح الذهبــي بعــدم (عليــه الســام) وتنســجم مــع التوجــه

االعتــاد عــى رواتــه بقولــه( :أمحــد بــن الــذي يســر عليــه ،ولكــن جتاهــل
صليــح عــن ذنــون املــري عــن مالــك ســمة احلفــظ والصــدق واالتقــان التــي

عــن نافــع عــن ابــن عمــر ،بحديــث اعطاهــا هلــم وتناســى رؤيتهــم يف هــذا
312

(اقتــدوا .احلديــث) وهــذا غلــط وأمحــد احلديــث لكــون آرائهــم مل تنصهــر يف

ال يعتمــد عليــه)( ،)39كــا رواه مــن بوتقــة واحــدة مــع مــا يريــد ،فهــؤالء

طريــق حممــد بــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن الذيــن وصفهــم بـــ (جهابــذة ونقــاد

القاســم عــن مالــك عــن نافــع عــن ابــن وأهــل معرفــة بأحــوال اإلســناد)

()43

عمــر ،قائــا فيــه( :العمــري [ يعنــي جتاهــل حفظهــم هــذه املــرة وإتقاهنــم
حممــد بــن عبــد اهلل املذكــور] حيــدث عــن كونــه حــن قيمهــم تقييمــ ُه املذكــور
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كان موقفــه ناقــدا للمخالــف العقــدي خميب ـ ًا لآلمــال يف إعطــاء تقييــم متـ ٍ
ـدن أو
املتمثــل بالشــيعة( )44أمــا يف هــذا املوقــف متهزهــز لشــخصية اإلمــام عــي (عليــه

فاألمــر خمتلــف.

ومــن ثــم فــإن بنيــة هــذا الزعــم

الســام) أو املناظــر العقــدي.

والقــراءة التــي اســتولدت جيــب أن

إتســند إليهــا ابــن تيميــة يتســلل مــن خالهلــا مــا يمكــن جعلــه
ودعامتــه التــي ّ
و تشــبثه بــا مل يتحقــق انتســابه للرســول مناظــرا ملــا يســتطيع ابــن تيميــة أن

(صــى اهلل عليــه وآلــه) وتقديمــه قــراءة جيتــزه عــن منظومتــه العقديــة وترميمهــا
فائــدة ،كونــه ال يقــدم نتيجــة كالتــي ويف املقابــل نــراه ال يعمــل عــى نفــي

يريدهــا ممــا يعنــي أن عليــه أن يقــدم مــا الثغــرات العلميــة عــن شــخوصه،
هــو اقــرب للحقيقــة منهــا ،وهــذا مــا بــل يعــرف بذلــك ولكــن باملقابــل

حاولــه يف النقطــة اآلتيــة.

يســر باجتــاه اقامــة هتيئــة عقليــة هدفهــا

(ثاني ًا) ابن تيمية وآلية ادعاء تأليف

تلقــن وتقبــل وجــود تناقــض علمــي

(عليه السالم).

عــي (عليــه الســام) فنــراه يقــول( :كان

مؤلفات يف التناقض العلمي عند اإلمام أو قصــور معــريف يف شــخصية اإلمــام
(أ) التناقض العلمي:

قــد يكــون املــوروث النقــي نقطــة

يقــول القــول ويرجــع عنــه)(.)45

هــذه التهيئــة تعجــل يف معاجلــة

مفصليــة يف رضب املنظومــة العقديــة االســقاطات التــي أحاطــت بمرجعيتــه

لآلخــر ،وهــذا املــوروث وبالرغــم العقديــة ،ومــن ثــم ارشاك اآلخــر
مــن كثــرة عالمــات االســتفهام عليــه فيهــا ،وإفقــاده أي متيــز أو اتــزان ،فهــم

إال أنــه مل يســعف ابــن تيميــة إذ جــاء عــى الســواء وال متيــز أو تبايــن بينهــم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عقديــة لــه ،مــا هــو إال نســج غــر ذي لثبوتــه ووجــود املرجحــات لــه ،لــذا
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ويتحركــون بنفــس النســق القصــوري ،وقــال ذلــك عــى مــا قضينــا وهــذا عــى

ممــا يتيــح رضب القداســة أو صفــة مــا نقــي)(.)46

التميــز التــي يــرى الطــرف اآلخــر

بوجودهــا يف مــا يعتقــده.

غــر أنــه ال بــد مــن ارشاك املناظــر

العقــدي يف هــذا التناقــض -الــذي أوقع

ويف احلقيقــة إن مثــل هــذا الطــرح بــه إذ اجلأتــه احلاجــة إليــه حينهــا فقــد

ال يعتمــد أو يســتند إىل مرجعيــة إال عرضــه يف موقــف اســتعراض التواضــع
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مرجعيــة اإلمــاء الــذايت املتولــد مــن يف شــخصية عمــر -لــذا ولكــي ال يــرك

ادراك عقــي حمكــم ومتعــرف بصــورة للمتلقــي أي خــروج عــن ســلطة الدائرة
جيــدة عــى واقعيــة الطــرح اآلخــر ،إنــه املتوخــاة أردفــه بالقــول( :واملســائل

عــرض إلطــار التكامــل املزعــوم الــذي التــي لعــي فيهــا قــوالن وأكثــر كثــرة)
تتســم وتنتمــي إليــه منظومتــه العقديــة ( ،)47مــع مالحظــة أن موقــف مرجعيتــه

يف اجلانــب املعــريف ،واصطنــاع لدثــار العقديــة مــن هــذا االضطــراب العلمــي
ٍ
وحجــاب يغطــي أو يقتســم هــو األرصح والشــائع يف الفقــه حتــى
مشــرك
القصــور الســائد عــى شــخوصه ،لــذا ال جتــد مؤلفــا فقهيــا ال يتنــاول مســألة

عرفــت عــن
نــراه يقــدم عــى ارجتاليــة يف احلكــم مــن أهــم املســائل التــي ّ
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أوقعتــه يف دائــرة التناقــض مــع ذاتــه ذلــك األمــر ،فمســألة الترشيــك أو

قبــل اآلخريــن كونــه قــد ذكــر يف موقــف مــا يســمى باملســألة احلامريــة( )48التــي
آخــر (أن النــاس إنــا نقلــوا عــن عمــر اســتدرك عمــر حكمــه الســابق فيهــا

يف فريضــة قضائــن قــى يف املرشكــة وأبدلــه بحكــم جديــد ذلــك أن مــن

حاجــه كان أقــوى حجــة ودليــا ،هــي
 ...مــرة بعــدم الترشيــك ...وقــى
ّ
يف نظريهــا يف العــام الثــاين بالترشيــك واضحــة الداللــة عــى ذلــك وتنبــأ بتـ ٍ
ـدن

........................................................................م .د .علي رحيم �أبو الهيل اجلابري

يف املســتوى املعــريف للخليفــة عمــر خلقــت تأزم ـ ًا واضطرابيــة فكريــة مثــل
أحــد أعمــدة املدرســة الســنية التــي هــذه ،والــذي قــد يكــون مشــفوعا

ارتــأى ابــن تيميــة أن جيعــل نفســه ممثلهــا بطبيعــة وزمــان الظــرف الــذي أمــى
احلقيقــي(.)49

بــل أن عبيــدة الســلامين

()50

وجــود تناقــض مثــل هــذا ،فهــو قــد

وهــو تو ّلــد يف ظــرف كان املناظــر العقــدي

مــن كبــار الفقهــاء قــد رصح وبشــكل يعيــش حالــة مــن األرحييــة واالنبســاط

واضــح أن عمــر بــن اخلطــاب كانــت الــذي ســمح لــه بــأن يتحــرك بحريــة
حتــى ذكــر عــى لســانه أنــه قــال( :إين عهــد الدولــة املغوليــة عندمــا تبنــى
ألحفــظ عــن عمــر يف اجلــد مائــة قضيــة حممــد خدابنــدا( )52املذهــب الشــيعي

كلهــا ينقــض بعضهــا بعضــا)( )51ومــن كمعتقــد رســمي لدولتــه( ،)53ونحــن
ثــم هــو حماولــة مــن ابــن تيميــة للتغطيــة نعــرف مــا للدولــة املغوليــة مــن صــورة

عــى تقييــم عبيــدة الســلامين وغــره قامتــة متوحشــة عنجهيــة يف الــراث

ألحــكام عمــر مــن جهــة ،ومــن جهــة الســني ،وابــن تيميــة وإن مل يــرح
أخــرى إغفــال رأي عبيــدة يف أحــكام بذلــك غــر أهنــا بالتأكيــد اســقاطات

عمــر فادعــى وألصــق ذلــك األمــر أخــذت مأخذهــا يف نفســه.
باإلمــام عــي (عليــه الســام).

كــا يمكــن أن يضــاف إليــه أن

ممــا يوضــح أن الدفــاع العقــدي هــو هــذا الطــرح قــد تولــد متامشــيا مــع

واملوجــه لتلــك الطروحــات وأن شــدة وتأكيــد املناظــر العقــدي عــى
املسـ ّـر
ّ
قراءتــه قــد اســتولد مــن ذلــك األمــر ،أن مــن أدلــة صحــة إمامــة اإلمــام عــي

وأن اجيــاد ثغــرة يف املناظــر العقــدي (عليــه الســام) هــو تفوقــه يف اجلانــب

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

لديــه تناقضــات أمههــا يف مســألة اجلــدة أكــر ممــا كان عليــه ،فهــو قــد ولــد يف
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املعــريف وهيمنتــه املطلقــة يف التعــرف (( )2وقــد مجــع الشــافعي وحممــد بــن
والتعريــف بكتــاب اهلل وســنة نبيــه وهــو نــر املــروزي املســائل التــي تركــت

أمــر وجــد مبثوثــا يف مواطــن كثــرة مــن مــن قــول عــي وابــن مســعود فبلغــت

تــراث املســلمني ،وافتقادهــا لآلخــر شــيئا كثــرا وكثــر منهــا قــد جــاءت

العقــدي (.)54

(ب) ادعاء مؤلفات يف التناقض
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العلمي لإلمام عيل (عليه السالم).

الســنة بخالفــه كاملتــوىف عنهــا احلامــل،
فــإن مذهــب عــي [عليــه الســام] أهنــا
تعتــد أبعــد األجلــن وبذلــك أفتــى أبــو

لقــد اســتنتج ابــن تيميــة نتيجــة ملــا الســنابل بــن بعــكك يف حيــاة النبــي

قالــه مــن تناقــض علمــي يف شــخصية [صــى اهلل عليــه وآلــه] فلــا جاءتــه

اإلمام(عليــه الســام) أن انحــر مــن ســبيعة األســلمية وذكــرت ذلــك لــه
تبنــى فقهــه ،ممــا دفــع العلــاء حســب قــال كــذب أبــو الســنابل بــل حللــت
ابــن تيميــة إىل أن يؤلفــوا كتبــا يف ذلــك فانكحــي مــن شــئت( )56وكان زوجهــا

التناقــض العلمــي واملخالــف لســنة قــد تــويف عنهــا بمكــة يف حجــة الــوداع)
الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وقــد (.)57

أوردهــا ابــن تيميــة بعــدة صيــغ نذكرهــا (( )3وقــد مجــع الشــافعي وحممــد بــن
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تباعــا:

نــر املــروزي كتابــا كثــرا فيــا مل يأخــذ

( )1قــال ابــن تيميــة (املســائل التــي بــه املســلمون مــن قــول عــي لكــون
خالــف عــي ســنة الرســول كثــرة قــول غــره مــن الصحابــة أتبــع للكتــاب

ذكرهــا الشــافعي يف كتــاب اختــاف والســنة وكان املرجــوح مــن قولــه أكثــر
عــي وعبــد اهلل وذكرهــا حممــد بــن نــر مــن املرجــوح مــن قــول أيب بكــر وعمــر

يف كتــاب رفــع اليديــن يف الصــاة)( .)55وعثــان والراجــح مــن أقاويلهــم أكثــر

........................................................................م .د .علي رحيم �أبو الهيل اجلابري

فكيــف أهنــم كانــوا يلتجئــون إليــه يف نــر املــروزي كتابــا أكــر مــن ذلــك
أكثــر األحــكام)(.)58

بكثــر ذكــره يف مســألة رفــع اليديــن يف

(( )4وقــد مجــع الشــافعي يف كتــاب الصــاة ملــا احتــج عليــه فيهــا بقــول ابــن
خــاف عــي و عبــد اهلل مــن أقــوال عــي مســعود)(.)60
التــي تركهــا النــاس ملخالفتهــا النــص أو

واحلقيقــة أننــا يف موقــف ينبغــي فيــه

معنــى النــص جــزءا كبــرا ومجــع بعــده مالحظــة عــدة أمــور امههــا موضــوع

حممــد بــن نــر املــروزي أكثــر مــن الكتــاب الــذي ألفــه الشــافعي و تابعــه

حيتــج بالنصــوص فيقولــون نحــن تــرى هــو إحصــاء وجــرد للمســائل التي

أخذنــا بقــول عــي وابــن مســعود فجمــع خالــف فيهــا اإلمــام (عليــه الســام)

هلــم أشــياء كثــرة مــن قــول عــي وابــن وابــن مســعود الســنة والنصــوص

مســعود تركــوه أو تركــه النــاس يقــول الرشعيــة ،أم ان موضوعــه يتعلــق
إذا جــاز لكــم خالفهــا يف تلــك املســائل باملســائل التــي تركهــا املســلمون مــن

لقيــام احلجــة عــى خالفهــا)(.)59

أحــكام اإلمــام (عليــه الســام) ،أو ال

(( )5وقــد مجــع الشــافعي مــن ذلــك هــي املســائل التــي خالــف أهــل الكوفــة

كتابــا فيــه خــاف عــي وابــن مســعود ملــا فيهــا اإلمــام (عليــه الســام) وابــن
كان أهــل العــراق يناظرونــه يف املســألة مســعود ،وأن الشــافعي واملــروزي
فيقولــون قــال عــي وابــن مســعود ونظــرا ملعرفتهــم بتبنــي أهــل الكوفــة

وحيتجــون بقوهلــا فجمــع الشــافعي لفقــه اإلمــام أراد أن يعرفهــم مــا خالفــوا

كتابــا ذكــر فيــه مــا تركــوه مــن قــول عــي بــه اإلمام(عليــه الســام) مــن املســائل
وابــن مســعود ومجــع بعــده حممــد بــن وذلــك مــن بــاب ألزموهــم بــا ألزمــوا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ذلــك ،فإنــه كان إذا ناظــره الكوفيــون عليــه حممــد بــن نــر املــروزي ،فهــل يــا
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بــه أنفســهم ،أو أن موضوعــه وحمتــواه
يشء آخــر.

إذ ذكــر البيهقــي أن هنــاك جمموعــة

مــن املســائل أوردهــا الشــافعي واحتــج

ويبــدو أن ابــن تيميــة عانــى مــن هبــا عــى العراقيــن وذلــك تعريفــا منــه

اضطرابيــة كبــرة نتيجــة هلــذا العــرض خلالفهــم لإلمــام وعبــد اهلل بــن مســعود

املرتبــك ،فقــد مــن خالهلــا األمانــة كمســألة تقبيــل الصائــم واملــراث

العلميــة ،إذ مــن املؤســف أن نجــده والزنــى واملــرأة املتــوىف عنهــا زوجهــا
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يمــوه عــى حقيقــة املوضــوع ويســتغله ومســائل أخــرى أشــار إليهــا يف كتابــه
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اســتغالال يتامشــى مــع مــا يالئــم معرفــة الســنن واآلثــار( )61وهــو ليــس
مبتغــاه ورؤيتــه ،ممــا أدى إىل اســقاطه يف خمتصــ ًا بتناقضــات اإلمــام (عليــه

تناقضــات واختالقــات ،فهــو مل حيســم الســام) يف األحــكام وخمالفــة الســنة.

أمــره يف موضــوع ذلــك الكتــاب فتــارة

ثــم إن مــا وجدنــاه عــن الكتــاب

يكــون خمالفــات اإلمام(عليــه الســام) املزعــوم ملحمــد بــن نــر املــروزي
وابــن مســعود للســنة ،وأخــرى مــا تركــه خيتلــف اختالفــا جذريــا ملــا روج لــه
النــاس أو املســلمون مــن مســائل اإلمــام ابــن تيميــة وا ّدعــاه ،إذ رصح البعــض

وابــن مســعود ،وهــذا كلــه يف جانــب ان للمــروزي كتابــ ًا ألفــه يف خمالفــات
وحقيقــة موضــوع الكتــاب يف جانــب ايب حنيفــة لإلمــام عــي (عليــه الســام)

آخــر ،فهــو قــد ادعــى أن الشــافعي وابــن مســعود( ،)62وليــس لــه أدنــى
قــد ألــف كتابــا يف هــذه املواضيــع غــر عالقــة بمخالفــة اإلمــام للنصــوص

املحســومة عنــده ثــم تابعــه املــروزي الرشعيــة.

عــى ذلــك ،يف حــن ينبغــي التفريــق بــن
مــا خيــص الشــافعي واملــروزي.

ومــن ثــم فحصيلــة هذيــن املؤلفــن

ال تعــدو أن ختــرج مواضيعهــا عــن

........................................................................م .د .علي رحيم �أبو الهيل اجلابري

املخالفــات التــي وقعــت فيهــا األمــة خمالف(للســنة)!!.
نتيجــة لرتكهــا أحــكام اإلمــام عــي

ويبــدو أن النقطــة املفصليــة يف

(عليــه الســام) وال تنــدرج حتــت كل هــذا التهويــل هــو لــرد املــوروث
خمالفــات اإلمــام للســنة والتــي عــر املتعــارف عــن رمزيتــه املذهبيــة والتــي

عنهــا ابــن تيميــة بأهنــا كثــرة ،فشــتان مــا كانــت واضحــة املالمــح يف عوزهــا
بــن خمالفــة النصــوص الرشعيــة ،وبــن العلمــي ممــا حتــم عليــه أن يرممــه ويســد

مــا خالفتــه أو تركتــه األمــة مــن أحــكام منطقــة الفــراغ فيهــا عــن طريــق اإلمــام،
عــى األمــة ال عــى اإلمــام (عليــه وبتعجبيــة عميقــة تقــول (فكيــف أهنــم

الســام) ،لــذا كان عــى ابــن تيميــة أن كانــوا يلتجئــون إليــه يف أكثــر األحكام).
ينتقــد األمــة ويوجــه أشــد االنتقــادات

فموضــوع كتــاب اختــاف عــي

كوهنــا قــد خالفــت بــاب مدينــة علــم وعبــداهلل ال يــؤدي إىل النتيجــة التــي

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) رتبهــا ابــن تيميــة مــن أنــه تأليــف
وأعلــم النــاس بعــد رســول اهلل (صــى للشــافعي يف متناقــض اإلمــام وعبــد اهلل

اهلل عليــه وآلــه) ،غــر أنــه وضــع مقياسـ ًا ابــن مســعود مــع الكتــاب وإنــا جــاء
للفقــه الــذي ينتمــي إليــه ومــن ثــم فــإن هــذا الكتــاب ليعــر عــن مقصــد مل يكــن

تناقــض هــذا الفقــه مــع أحــكام اإلمــام خافيــا عــى ابــن تيميــة نفســه.

(عليــه الســام) عــده خمالفــات لإلمــام

وحتــى مــع هــذا فــإن مالحظــة

(عليــه الســام ) نفســه ،ألنــه -أي ابــن تــراث الشــافعي الفقهــي ال يدلــل عــى
تيميــة -أراد مــن اإلمام(عليــه الســام) أن لديــه اعرتاضــ ًا عــى فقــه اإلمــام او
أن يتبــع ســنة غــر رســول اهلل وإال فهــو اإلعــراض عنــه مجلــة وتفصيــا ،أو انــه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

اإلمــام ،إذ ان هــذا األمــر يعــد منقصــة لــذا جــاءت حماولتــه اإلســتغرابية
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قــد ورد فيــه مــا يمكــن ان يســتنتج منــه وإنــا عرضهــا عــرض نقــاش أوردت

أنــه تــرك مــن قــول عــي لكــون قــول فيــه الوجــوه املختلفــة حلكــم املســألة،
غــره مــن الصحابــة أتبــع للكتــاب ولكــن بوجــود رأي أليب بكــر أو
والســنة وكان املرجــوح مــن قولــه أكثــر عمــر يف املســألة ،أمــى عليــه تبنيهــا ملــا
مــن املرجــوح مــن قــول أيب بكــر وعمــر يعتقــده هــو بأعلميــة وصحــة رأي أيب

وعثــان والراجــح مــن أقاويلهــم أكثــر ،بكــر أو عمــر وأفضليتهــا عــى اإلمــام،
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وإنــا وجدنــا هنــاك مســائل كثــر ًة يأخــذ وهــو اعتقــاد لــه مــا يعارضــه ويعاكســه

هبــا بقــول اإلمــام.

ويتفــوق عليــه ،وحتــى بوجــود ذلــك

وحتــى لــو وجــدت خمالفــة الشــافعي فإنــه مل يســتطع أن يتجاهــل رأي اإلمــام

لإلمــام فهــل هــي ناجتــة فعــا عــن تثبتــه يف املســائل الفقهيــة ،فقــد روى يف كتابــه
يف خمالفــة اإلمــام للنصــوص والســنة؟ ،األم (أبــر عمــر بــن اخلطــاب عــى عبد

أي هــل هــي نتــاج قناعــة وحجــة اهلل بــن جعفــر ثوبــن مرضجــن وهــو
رشعيــة أم هــي إنســياق وراء املــوروث حمــرم فقــال :مــا هــذه الثيــاب؟ فقــال

ورغبــة يف عــدم التحــرر مــن ســلطته؟! ،عــي بــن أيب طالــب [عليــه الســام]:
ألن هــذا التحــرر قــد يصطــدم ويــرب مــا أخــال أحــدا يعلمنــا الســنة ،فســكت
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املنظومــة العقديــة واملذهبيــة التــي ينتمي عمــر)( )63ممــا يعنــي أنــه ينقــل إقــرار

إليهــا الشــافعي.

عمــر بذلــك األمــر و تأييــده لــه كونــه مل

كــا يالحــظ أنــه -اي خمالفتــه لــرأي يغــر فيــه أو يعــرض عليــه.

اإلمــام يف املســألة الفقهيــة -هــي خمالفــة

ويضــاف إليــه ان الشــافعي بالرغــم

ليســت بالرافضــة غايــة الرفــض أو مــن تقنينــه للفقــه الســني إال أن فقــه

لكوهنــا بعيــدة عــن النــص الرشعــي ،وآراء اإلمــام وجــدت حــارضة يف تراثه،

........................................................................م .د .علي رحيم �أبو الهيل اجلابري

فكيــف يدعــي ابــن تيميــة تأليفــه يف أن مــا ذهــب إليــه هــو ســنة الرســول وال

خمالفــات اإلمــام للنــص الرشعــي؟؟! .يرجــح قــول اإلمــام الــذي تعــارص مــع
ثــم أيــن كان ابــن تيميــة عــن كل مــا صاحــب الســنة ورأى أحكامــه وأفعالــه

ذكــره الشــافعي عــن اإلمــام من حماســن ،وحتــى قيــل عنــه أنــه أعلــم بالرســول

بــل يكفــي قولــه( :أنــه ملــا أجــاب عــن مــن كل املعارصيــن لــه ،كيــف يقــى
مســألة قيــل لــه :خالفــت عــي بــن أيب ذلــك املعــروف ويدنــى قــول الشــافعي،
طالــب! فقــال :أثبــت يل هــذا عــن عــي ثــم مــن أجــاز للشــافعي أن يدّ عــي
عــى الــراب وأقــول قــد أخطــأت)

()64

األمــر عبــارة عــن ذاتيــة ابــن تيميــة

يف داللــة أنــه مــا مــن مســألة ثبــت فيهــا ورؤيتــه أراد تســويقها عــن طريــق غــره
رأي لإلمــام إال ورجحهــا عــى غريهــا فوجــد أنســب األمــور هــي إلصاقهــا

حتــى وإن كان للخلفــاء رأي فيهــا ،بالشــافعي.
وهــذا بحــد ذاتــه رد عــى ابــن تيميــة يف

وقــد ذكرنــا يف مــا ســبق أن حممــد

أنــه كان يرجــح رأي غــر اإلمــام عليــه .بــن نــر املــروزي كان قــد ألــف كتابــا
ثــم مــا هــي حمــددات الســنة التــي يف خمالفــات أيب حنيفــة لإلمــام عــي

ينبغــي االلتــزام هبــا ،وكيــف اســتطاع وابــن مســعود ،وهــو يدلــل عــى مــدى

ابــن تيميــة أن حيــدد أن عليــا خالــف التمويــه الــذي مارســه ابــن تيميــة يف
الســنة ،ملــاذا ال يعكــس األمــر ،هل وجد حجــب احلقيقــة ،وإن كان قــد ادعــى

ابــن تيميــة ضالتــه يف القــراءة املعكوســة ذلــك فــإن عليــه مجلــة مــن االعرتاضات

للشــافعي -عــى فــرض وجودهــا ،-ثــم أمههــا:
هــل يصــح أن يرجــح قــول الشــافعي يف

هــل ان حممــد بــن نــر كان ينتقــص

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ابــن أيب طالــب ،حتــى أضــع خــدي خمالفــة اإلمــام للســنة ،هــذا إن مل يكــن
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مــن اإلمــام أم هــو رد عــى أيب حنيفــة،

ثــم أن خمالفــة أيب حنيفــة كانــت بدايــة

يبــدو أنــه كان ردا عــى أيب حنيفــة كــون لتأســيس مذهبــي مدعــوم مــن الســلطة

عنــوان الكتــاب هــو (خمالفــات) أي أن ممــا يعنــي تأســيس مذهــب فقــه الســلطة
ابــا حنيفــة خالــف األصــول ،وإال ملــاذا وحيــاول أن يلــزم النــاس بــأن يعتقــدوه

مل يقــل أنــه اجتهــادات ،وهــذه اللفظــة ويعتنقــوه ،والســلطة خمالفــة ملذهــب

توحــي وتدلــل عــى أن هنــاك أصــ ً
ا اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،وهــذا
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ثابت ـ ًا معمــوالً بــه قــد خولــف ،وتوحــي األمــر قــد يكــون موضحــا لوجــود تلــك
إىل القصديــة التــي كانــت عنــد أيب حنيفة املخالفــة ،يضــاف إليــه إن مــن يتجــرأ

يف هــذه املخالفــات و االتصــاف هبــا.

عــى خمالفــة الرســول (صــى اهلل عليــه

كــا أن آراء اإلمــام ســابقة أليب وآلــه) مــن املؤكــد أنــه ســيتجرأ عــى

حنيفــة ،فأبــو حنيفــة ولــد ســنة 80هـــ ،خمالفــة اإلمــام ،فعــن أيب صالــح الفــراء

ممــا يعنــي أن هــذه اآلراء مطروحــة ذكــر أن يوســف بــن الســباط قــال (رد
ومتداولــة عنــد الصحابــة والتابعــن أبــو حنيفــة عــى رســول اهلل (صــى اهلل

ومــن خالفهــا أبــو حنيفــة ،وهــو بذلــك عليــه وآلــه وســلم) أربعامئــة حديــث،

مل خيالــف اإلمــام فقــط ،بــل خالــف فقلــت لــه  :يــا أبــا حممــد تعرفهــا ؟
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جيلــن ممــن تداولــوا هــذه اآلراء ،قــال :نعــم ،قلــت :أخــرين بــيء منهــا،

وحتــى حســب مقاييــس أهــل الســنة فقــال :قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
فــإن القيــاس بــن اإلمــام وأيب حنيفــة وآلــه وســلم) للفــرس ســهامن وللرجــل
غــر صحيــح وال يوجــد فيــه تناســب ،ســهم ،قــال أبــو حنيفــة :ال أجعــل ســهم

إذ يــرون أن جيــل الصحابــة هــم أعلــم هبيمــة أكثــر مــن ســهم املؤمــن)(.)65

ثــم مــن تبعهــم وهكــذا.

يضــاف إىل ذلــك كلــه لــو نظرنــا إىل
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تقييــم أهــل الســنة أليب حنيفــة هــل نجــد تيميــة تلــك ملعارضــة احلالــة اإلســامية
أهنــم يعطونــه وفقهــه مــن املكانــة مثلــا التــي توافقــت عــى قداســة وعظــم
يعطــون اإلمــام عليــ ًا (عليــه الســام) ،وعلــو كعــب شــخصية اإلمــام عــي

أو يقيمــون شــخصيته كــا يقيمــون (عليــه الســام) يف املجــاالت كافــة ال يف
شــخصية اإلمــام ،والنــص اآليت خــر املجــال العلمــي فقــط ،غــر أن التفكــر
دليــل عــى املكانــة املتدنيــة التــي وضــع بعــن املذهــب جعلــه يســتعرض رؤى

فيهــا أبــو حنيفــة وفقهــه( :ذكــر اخلطيــب ال تعتمــد إال عــى اجلــدل املخــروق

ألصحابــه :مــا تقولــون يف مســألة اتفــق

عليهــا مالــك وأصحابــه ،والشــافعي

اخلامتة

مــن خــال العــرض املتقــدم يالحــظ

وأصحابــه ،واألوزاعــي وأصحابــه ،عــدة أمــور أمههــا:

واحلســن بــن صالــح وأصحابــه )1( ،إن تقنيــات اخلطــاب املتصنــع

وســفيان الثــوري وأصحابــه ،وأمحــد بن التــي حــاول ابــن تيميــة أن يعتمدهــا يف

حنبــل وأصحابــه؟ فقالــوا :يــا أبــا بكــر ترجيــح أعلميــة الصحابــة التــي تتفــق

ال تكــون مســألة أصــح مــن هــذه ،فقــال مــع التوجــه العقــدي الــذي يمثلــه مل

 :هــؤالء كلهــم اتفقــوا عــى تضليــل أيب ترتكــز إال عــى جانــب حيمــل كثــر ًا مــن
حنيفــة)(.)66

املغالطــات لنصــوص القــرآن الكريــم

ومــن ثــم فقــد أتــت حماولــة ابــن واألثــر النبــوي املفــر هلــا والــدال

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الز َبــدُ
البغــدادي باإلســناد إىل أيب بكــر حممــد والــذي مثلــه كمثــل ﴿فأ ّمــا َّ
َّــاس
ــع الن َ
ــب ُج َفــا ًء َو َأ َّمــا َمــا َينْ َف ُ
ابــن عبــد اهلل بــن صالــح األرسي الفقيــه َف َي ْذ َه ُ
ـك َيـ ْ ِ
ـث ِف ْالَ ْر ِ
املالكــي قــال :ســمعت أبــا بكــر بــن َف َي ْم ُكـ ُ
ض ك ََذلِـ َ
ـر ُب اهلل
أيب داود السجســتاين يومــا وهــو يقــول ْالَ ْم َث َ
ــال﴾(.)67
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عــى عظــم املكانــة املعرفيــة لإلمــام عــي (عليــه الســام) ،إذا كانــن أهــم ســات

(عليــه الســام).

هــذه املرويــات هــي القــدح يف رواهتــا

( )2يفعــل ابــن تيميــة يف مــا طرحــه وتعارضهــا مــع املتحقــق صحتــه
مــن تابعيــة معرفيــة اإلمــام عــي (عليــه وانتســابه مــن مرويــات للرســول
الســام) لغــر رســول اهلل (صــى اهلل واإلمــام عــي (صلــوات اهلل عليهــا

عليــه وآلــه) منهــج العمــوم دونــأن وســامه) واملرجــح لشــخصيته (ســام
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يقــدم نــاذج واضحــة أو حمــددة تــدل اهلل عليــه) يف كافــة املجــاالت عــى غــره

عــى تلــك املتابعــة املزعومــة آلخريــن إال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).
غــره (صــى اهلل عليــه و آلــه) والتــي ( )4إن طروحــات التناقــض العلمــي يف

اســتطاعت أن تســهم يف تنضيــج شــخصية اإلمــام عــي (عليــه الســام)
الشــخصية العلميــة لإلمــام عــي (عليــه التــي حــاول ابــن تيميــة أن يعرضهــا

الســام).

كانــت مســرة ونتيجــة للدفــاع العقــدي،

( )3يالحــظ اســتحواذ املرويــات وإن قراءتــه قــد اســتولدت نتيجــة تــأزم
التــي مل يتحقــق انتســاهبا للرســول واضطرابيــة فكريــة عجــز الــراث

(صــى اهلل عليــه و آلــه) أو لإلمــام عــي أن حيقــق غاياهتــا ،ممــا أدى إىل افتقــار
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(عليــه الســام) يف النتائــج املقدمــة طروحاتــه لألمانــة العلميــة ومــن ثــم

مــن قبــل ابــن تيميــة والتــي رجــح مــن اســقاطه يف تناقضــات و اختالقــات ،ملــا
خالهلــا فصيــ ً
ا معينــ ًا مــن الصحابــة عانتــه الرمزيــة العقديــة اخلاصــة بــه مــن

يف اجلانــب العلمــي عــى اإلمــام عــي عــوز علمــي واضــح يف مالحمهــا.

........................................................................م .د .علي رحيم �أبو الهيل اجلابري

اهلوامش

( )1منهاج السنة.375 -374 /4 ،
( )2ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة/11 ،
.44
( )3ابــن الصديــق املغــريب ،فتــح امللــك العــي
بجميـ�ع صفحاتـ�ه.
( )4ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة/9 ،
( )5الصــدوق ،اخلصــال ،572 ،النعــان املغريب،
رشح األخبــار  ،308 /2الطــري الشــيعي،
دالئــل اإلمامــة.235 ،
( )6ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة/18 ،
.347 -346
( )7ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة/1 ،
.213
( )8االجيــي ،املواقــف ،627 /3 ،القــايض
اجلرجــاين ،رشح املواقــف.370 /8 ،
( )9ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة/13 ،
.197
( )10منهاج السنة.513 /3 ،
( )11منهاج السنة.369 /4 ،

( )13منهاج السنة.416 /4 ،
( )14منهاج السنة.542 /4 ،
( )15منهاج السنة.54 2/4 ،
( )16ابــن عــدي ،الكامــل ،430 /1 ،الذهبــي،
ميــزان االعتــدال ،256 /1 ،الزيلعــي ،ختريــج
األحاديــث واآلثــار ،429 /1 ،امليــاين،
دراســات يف منهــاج الســنة.227 ،
( )17البخــاري ،التاريــخ الكبــر،54 /2 ،
الزيلعــي ،ختريــج األحاديــث واآلثــار.429 /1 ،
( )18اليعقويب ،تاريخ اليعقويب.133 /2 ،
( )19امحــد بن حنبل،املســند ،77 /1 ،النســائي،
الســنن الكــرى ،141 /5 ،البيهقــي ،الســنن
الكــرى.247 /2 ،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

.84

( )12منهاج السنة.364 /4 ،

( )20امحــد بــن حنبــل ،املســند،80 /1 ،
البخــاري ،الصحيــح ،89 /5، 19/4 ،مســلم،
الصحيــح.168 /7 ،
( )21امحــد بــن حنبــل ،املســند،393 /3 ،
البخــاري ،الصحيــح ،67-66 /6 ،مســلم،
الصحيــح.9 /8 ،
( )22مــوىل لبنــي خمــزوم أرس يف رسيــة نخلــة
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فأســلم ،ثــم قتــل يــوم بئــر ،ينظــر :ابــن ســعد،

تاريــخ الرســل وامللــوك ،300 /4 ،املفيــد،

الطبقــات الكــرى ،137 /4 ،ابــن األثــر ،أســد

اإلرشــاد ،71/2 ،الفتــال النيســابوري ،روضــة

الغابــة.38 /2 ،

الواعظــن ،178 ،ابــن األثــر ،الكامــل يف

( )23ابن سعد ،الطبقات الكربى.137 /4 ،

التاريــخ.43 /4 ،

( )24ابن سعد ،الطبقات الكربى .567 /3 ،

( )35املناوي ،فيض القدير.73 /2 ،

( )25سورة احلجرات ،اآلية.2 :

( )36ابــن عبــد الــر ،جامــع بيــان العلــم/2 ،

( )26صحيح البخاري.145 /8 ،46 /6 ،

 ،183ابــن حــزم ،االحــكام يف أصــول االحــكام،

( )27منهاج السنة 363 /4 ،وما بعدها.

 ،809 /6الذهبــي ،ميــزان االعتــدال.317 /4 ،

( )28امحــد بــن حنبــل ،املســند،220 /6 ،

( )37الضعفاء.95 /4 ،

البخــاري ،الصحيــح.143 /5 ،

( )38ابن حزم ،الفصل يف امللل.108 /4 ،

( )29امحــد بــن حنبــل ،املســند،220 /6 ،

( )39ميزان االعتدال.105 /1 ،

البخــاري ،الصحيــح.143 /5 ،

( )40ميزان االعتدال.661 /3 ،

( )30ابــن أيب شــيبة ،املصنــف ،473 /7 ،امحــد

(.75 /3 )41

بــن حنبــل ،املســند ،382 /5 ،الرتمذي ،الســنن،

( )42لســان امليــزان .188/ 1 ،وينظــر :امليــاين،

 ،336 /5البيهقــي ،الســنن الكــرى،212 /5 ،

رســالة يف حديــث االقتــداء بجميــع صفحاتــه.

ابــن قدامــة ،املغنــي.535 /3 ،

( )43منهاج السنة.42 /1 ،

( )31الرازي ،اجلرح والتعديل.361 /5 ،

( )44منهاج السنة.42 /1 ،

( )32الــرازي ،اجلــرح والتعديــل،361 /5 ،

( )45منهاج السنة.42 /1 ،

وينظــر :ابــن املــرد ،بحــر الــدم.102 ،

( )46منهاج السنة.765/3 ،

( )33الرازي ،اجلرح والتعديل.361 /5 ،

( )47منهاج السنة.765 /3 ،

( )34ابــو خمنــف ،مقتــل احلســن ،79 ،الطــري،

( )48املســألة احلامريــة نســبة إىل احلــار :املســألة

........................................................................م .د .علي رحيم �أبو الهيل اجلابري
ماتــت امــرأة وتركــت :زوجهــا وأمهــا ،وإخوهتــا

72هـــ وقيــل 73هـــ ،العجــي ،معرفــة الثقــات،

ألمهــا ،وإخوهتــا ألبيهــا وأمهــا ،وســميت بذلــك

 ،124 /2الســمعاين ،األنســاب،276 /3 ،

ألن عمــر ًا حــرم ولــد األبويــن ،فقــال بعضهــم:

الذهبــي ،الكاشــف ،694 /1 ،الصفــدي،

يــا أمــر املؤمنــن هــب أن أبانــا كان محــارا أليســت

الــوايف بالوفيــات.278 /19 ،

أمنــا واحــدة؟!! ابن قدامــة ،املغنــي ،22 /7 ،ابن

( )51البيهقــي ،الســنن الكــرى ،245 /6 ،ابــن

عطيــة األندلــي ،املحــرر الوجيــز ،19 /2 ،ابــن

حجــر العســقالين ،تغليــق التعليــق،219 /5 ،

حجــر العســقالين ،الدرايــة يف ختريــج أحاديــث

املتقــي اهلنــدي ،كنــز العــال ،58 /11 ،املنــاوي،

اهلدايــة ،298 /2 ،الفخــر الــرازي ،املحصــول،

فيــض القديــر.205 /1 ،

 ،390 /5الرشبينــي ،مغنــي املحتــاج.397 /1 ،

( )52حممــد خدابنــده أوجلايتــو بــن أرغــون بــن

( )49ابــن قدامــة ،املغنــي ،22 /7 ،ابــن عطيــة

هوالكــو ،شــقيق حممــود غــازان ،ولــد ســنة(

األندلــي ،املحــرر الوجيــز ،19 /2 ،ابــن

 678هـــ) وتــوىل حكــم الدولــة اإلخلانيــة ســنة

حجــر العســقالين ،الدرايــة ،298 / 2 ،الفخــر

(704هـــ) فأصبــح ثامــن ملوكهــا ،تــويف ســنة

الــرازي ،املحصــول ،390 /5 ،الرشبينــي،

(716هـــ) ،ويف عهــده حتولــت املناطــق اخلاضعــة

مغنــي املحتــاج.397 /1 ،

لســيطرته إىل التشــيع وأصبــح مذهبــا رســميا

( )50عبيــدة الســلامين بــن عمــرو وقيــل :عبيــدة

لدولتــه ،الصفــدي ،الــوايف بالوفيــات/2 ،

ابــن قيــس الكــويف أحــد األئمــة وكبــار الفقهــاء

.130 -129

بالكوفــة أســلم يف حيــاة النبــي (صــى اهلل عليــه

( )53منهــاج الســنة ،61 /1 ،ينظــر ،اجلابــري،

وآلــه) روى عــن اإلمــام عــي كان مــن أهــل

فلســفة ابــن تيميــة.35 ،

العل��م والقض��اء ،وكان رشيــح القــايض إذا

( )54الطــري ،التفســر ،69 /29 ،ابــن أيب

اشــتد عليــه الــيء قــال :إن هاهنــا رجــا مــن

حاتــم الــرازي ،التفســر،370 -369 /10 ،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

احلامريــة يف بــاب مــراث ذوي الفرائــض هــي:

بنــي ســلامن فيــه جــرأة فريســل إىل عبيــدة ،مــات
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الثعلبــي ،التفســر ،28 /10 ،الواحــدي،

( )59منهاج السنة.553 /4 ،

اســباب النــزول ،294 ،الســمعاين ،التفســر،

( )60منهاج السنة.44 -43 /4 ،

 ،36 /6احلاكــم احلســكاين ،شــواهد التنزيــل،

(/3 ،523 /2 ،351 /2 ،329 /2 )61

 ،378 -361 /2الزخمــري ،الكشــاف/4 ،

.476 /5 ،279 /5 ،65 /5 ،384

 ،151الفخــر الــرازي ،التفســر،106 /30 ،

( )62أبو اســحاق الشــرازي ،طبقات الشــافعية،

ابــن املنرياألســكندري ،اإلنصــاف،452 /1 ،

 ،107 -106الســبكي ،طبقــات الســبكي/2 ،

وينظـ�ر :اجلابـ�ري ،فلسـ�فة ابـ�ن تيميـ�ة 40 ،ومــا

 ،247ابــن عســاكر ،تاريــخ دمشــق،110 /56 ،

بعدهــا.

الذهبــي ،ســر اعــام النبــاء .38 /14 ،ابــن

( )55منهاج السنة.537 /3 ،

النديــم ،الفهرســت.295 ،

( )56ينظــر :الشــافعي ،املســند ،244 ،الرســالة،

( )63الشافعي ،كتاب األم.161 /2 ،

 ،575عبــد الــرزاق الصنعــاين ،املصنــف/6 ،

( )64ابن النديم ،الفهرست.295 ،

،474أمحــد بــن حنبــل ،املســند،477 /1 ،

( )65اخلطيــب البغــدادي ،تاريــخ بغــداد/13 ،

البيهقــي ،الســنن الكــرى ،429 /7 ،معرفــة

.390

الســنن واآلثــار.48 /6 ،

( )66اخلطيــب البغــدادي ،تاريــخ بغــداد/13 ،

( )57منهاج السنة.585 /3 ،

.283

( )58منهاج السنة.543 /4 ،

( )67سورة الرعد ،اآلية.17 :

........................................................................م .د .علي رحيم �أبو الهيل اجلابري
القرآن الكريم

املصادر

( )1ابــن أيب حاتــم الــرازي ،أبــو حممــد عبــد
الرمحــن بــن أيب حاتــم حممــد بــن إدريــس بــن
املنــذر (327هـــ938 /م) ،تقدمــة املعرفــة
لكتــاب اجلــرح والتعديــل (ط ،1مطبعــة جملــس
دائــرة املعــارف العثامنيــة -بحيــدر آبــاد الدكــن-
( )2ابــن أيب احلديــد ،عــز الديــن أبــو حامــد بــن
هبــة اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن احلســن ابــن أيب
احلديــد املدائني(656هـــ1258/م) ،رشح هنــج
البالغــة ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم
(ط ،1دار احيــاء الكتــب العربيــة ،بــروت-
لبنــان 1378 ،هـــ1959 /م).
( )3ابــن أيب شــيبة ،عبــد اهلل بــن حممــد بــن
إبراهيــم ابــن عثــان ابــن أيب بســكر بــن أيب شــيبة
الكــويف العبــي (235هـــ849/م) ،املصنــف،
حتقيــق وتعليــق :ســعيد اللحــام(ط ،1دار الفكــر
للطباعــة والنــر والتوزيع،بــروت /لبنــان،
1409هـــ1989 /م).
( )4ابــن األثــر ،أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم

1232م) ،أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة( ،دار
الكتــاب العــريب ،بــروت -لبنــان ،د .ت).
( )5ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد
ابــن عبــد احلليــم (728هـــ 1328/م) ،منهــاج
الســنة النبويــة يف نقــض كالم الشــيعة القدريــة،
حتقيــق :حممــد رشــاد ســامل (دار الفضيلــة للنــر،
الريــاض -الســعودية1242 ،هـــ).
( )6ابــن حبــان ،عــاء الديــن عــي بــن بلبــان
الفــاريس ( 354هـــ965 /م) ،الثقــات (ط،1
حيــدر آبــاد الدكــن -اهلنــد1393 ،هـــ/
1973م) ،صحيــح ابــن حبــان ،حتقيــق :شــعيب
االرنــؤوط (ط ،2مؤسســة الرســالة ،بــروت-
لبنــان1414 ،هـــ1993 /م).

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

اهلنــد ســنة  1271هـــ1952 /م).

ابــن حممد بــن عبد الكريــم بن الشــيباين(630هـ/

( )7ابــن حجــر ،شــهاب الديــن أبــو الفضــل
أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (852هـــ
1448/م) ،اإلصابــة يف متيــز الصحابــة ،دراســة
وحتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود والشــيخ
عــي حممــد معــوض (ط ،1دار الكتــب العلميــة،
بــروت /لبنــان1415 ،هـــ1995 /م) ،لســان
امليــزان (ط ،2مؤسســة األعلمــي ،بــروت-
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لبنــان1390 ،هـــ1971 /م) ،مقدمــة فتــح

الغفــور عبــد احلــق حســن بــرد البلــويش( ،ط،1

البــاري ،تقديــم :حســن عبــاس زكــي (ط،1

مكتبــة اإليــان ،املدينــة املنــورة -اململكــة العربيــة

دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت -لبنــان،

الســعودية 1412 ،هـــ1991/م).

1408هـــ1998 /م) ،الدرايــة يف ختريــج

( )11ابــن ســعد ،حممــد بــن ســعد بــن منيــع

أحاديــث اهلدايــة ،تصحيــح وتعليــق :عبــد اهلل

الزهــري ت (230هـــ844 /م) ،الطبقــات

هاشــم اليــاين (دار املعرفــة ،بــروت -لبنــان).

الكــرى( ،دار صــادر ،بــروت -لبنــان).

( )8ابــن حــزم ،أبــو حممــد عــي بــن حــزم

( )12ابــن الصبــاغ املالكــي ،عــي بــن حممــد بــن

األندلــي الظاهــري (456هـــ1063 /م)،

أمحــد املكــي ( 855هـــ1451/م) ،الفصــول

االحــكام يف أصــول االحــكام ،نــر :زكريــا

املهمــة يف معرفــة األئمــة ،حتقيــق :ســامي

عــي يوســف(مطبعة القاهــرة ،القاهــرة -مــر،

الغريــري (ط ،1دار احلديــث ،قــم املقدســة-

1345هـــ1926/م) ،املحــى ،حتقيــق :امحــد

ايــران1422 ،هـــ).

حممــد شــاكر(دار الفكــر ،بــروت -لبنــان ،د.

( )13ابــن عبــد الــر ،أبــو عمــر يوســف أمحــد بــن

ت.).

عبــد اهلل أمحــد بــن حممد أمحد بــن عبد الــر النمري

( )9ابــن خلــدون ،عبــد الرمحــن بــن حممــد،

(463هـــ1070 /م) ،االســتذكار ،حتقيــق :ســامل

( 808هـــ1405 /م) ،ديــوان املبتــدأ واخلــر يف

حممــد عطــا وحممــد عــي معــوض (ط  ،1دار

تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم مــن

الكتــب العلميــة ،بــروت -لبنــان1420 ،هـــ/

ذوي الشــأن األكــر( ،ط ،1دار الفكــر ،بــروت-

2000م) ،اإلســتيعاب يف معرفــة األصحــاب،

لبنــان 1431 ،هـــ2001 /م).

حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي (ط ،1دار اجليــل،

( )10ابــن راهويــه ،إســحاق بــن إبراهيــم بــن

بــروت -لبنــان1412 ،هـــ1991/م).

خملــد احلنطــي املــروزي (238هـــ852/م)،

( )14ابــن عبــد ربــه ،أمحــد بــن حممــد األندلــي

مســند اســحاق بــن راهويــه ،حتقيــق :عبــد

( 428هـــ941/م) ،العقــد الفريــد ،تصحيــح:

........................................................................م .د .علي رحيم �أبو الهيل اجلابري
( )15ابــن عــدي ،أبــو أمحــد عبــد اهلل بــن عــدي

ســنن ابــن ماجــة ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقي

اجلرجــاين ت (365ه 976 /م) ،الكامــل يف

(ط ،1دار الفكــر ،بــروت -لبنــان1373 ،هـــ/

ضعفــاء الرجــال ،حتقيــق :حييــى خمتــار غــزاوي

1954م).

(ط ،3دار الفكــر ،بــروت -لبنــان1409 ،هـــ/

( )20ابــن مردويــه ،أبــو بكــر أمحــد بــن موســى

1988م).

ابــن مردويــه اإلصفهاين(410هـــ1019 /م)،

( )16ابــن عســاكر ،أبــو القاســم عــي بــن احلســن

مناقــب اإلمــام عيل(عليــه الســام) ،مجــع وحتقيــق

ابــن هبــة اهلل بــن عبــد اهلل الشــافعي (571

عبــد الــرزاق حممــد حســن حــرز الديــن( ،ط،2

هـــ1175/م) ،تاريــخ مدينــة دمشــق  ،حتقيــق :

دار احلديــث ،قــم املقدســة -ايــران1422 ،هـــ).

عــي شــري (ط ، 2دار الفكــر ،بــروت -لبنــان،

( )21ابــن النديــم ،أبــو الفــرج حممــد بــن اســحق

 1415هـــ1995 /م).

ت (438هـــ ،.)1047 /كتــاب الفهرســت،

( )17ابــن عطيــة ،أبــو بكــر غالــب بــن عبــد

حتقيــق :ابراهيــم رمضــان( ،ط ،2دار املعرفــة،

الرمحــن بــن غالــب بــن عبــد الــرؤوف ت

بــروت -لبنــان1417 ،هـــ1997 /م).

(546هـــ1051 /م) ،املحــرر الوجيــز يف تفســر

( )22أبــو جعفــر اإلســكايف ،حممــد بــن عبــد اهلل

كتــاب اهلل العزيــز ،حتقيــق :عبــد الســام عبــد

املعتــزيل ( 220هـــ835 /م) ،املعيــار واملوازنــة

الشــافعي حممــد (ط ،1دار الكتــب العلميــة،

يف فضائــل اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب

بــروت -لبنــان1413 ،هـــ1993 /م).

طالــب (صلــوات اهلل عليــه) وبيــان أفضليتــه عــى

( )18ابــن قدامــة ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن أمحــد

مجيــع العاملــن بعــد األنبيــاء واملرســلني ،حتقيــق:

ابــن حممــد ت (620هـــ1232 /م) ،املغني( ،دار

حممــد باقــر املحمــودي (ط ،1د .م1402 ،هـــ/

الكتــاب العــريب ،بــروت -لبنــان).

1981م).

( )19ابــن ماجــة ،ابــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد

( )23أبــو داود السجســتاين ،ســليامن بــن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

حممــد أمــن (القاهــرة -مــر1949 ،م).

القزوينــي ابــن ماجــة (ت 275هـــ888 /م)،
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األشــعث (275هـــ888 /م) ،الســنن ،حتقيــق:

لبنــان1405 ،هـــ1985/م).

ســعيد حممــد اللحــام (ط ،1دار الفكــر ،بــروت-

( )29األجيــي ،عضــد الديــن عبــد الرمحــن بــن

لبنــان1410 ،هـــ1990 /م).

أمحــد759( ،هـــ 1359/م) ،املواقــف ،حتقيــق:

( )24ابــو داود الطيالــي ،ســليامن بــن داود

عبــد الرمحــن عمــرة (ط ،1دار اجليــل ،بــروت-

( 204هـــ818/م) ،مســند أيب داوود (دار

لبنــان1417 ،هـــ1997 /م).

املعرفــة ،بــروت -لبنــان ،د .ت).

( )30الباجــي ،أبــو الوليــد ســليامن بــن خلــف بن

( )25ابــو الليــث الســمرقندي ،نــر بــن

ســعد ابــن أيــوب املالكــي ( 474هـــ1081 /م)،

حممــد بــن ابراهيــم (383هـــ993/م) ،تفســر

التعديــل والتجريــح ملــن خــرج عنــه البخــاري

الســمرقندي ،حتقيــق :حممــود مطرجــي (دار

يف اجلامــع الصحيــح ،دراســة وحتقيــق :أمحــد

الفكــر ،بــروت -لبنــان ،د.ت).

البــزار (وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية،

( )26ابــو يعــى املوصــي ،أمحــد بــن عــي بــن

مراكــش -املغــرب ،د .ت.).

املثنــى التميمــي ( 307هـــ919/م) ،مســند أيب

( )31البخــاري ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل

يعــى املوصــي ،حتقيــق :حســن ســليم أســد (دار

ابــن إبراهيــم اجلعفــي (256هـــ869 /م)،

املأمــون للــراث ،دمشــق -ســوريا).

صحيــح البخــاري( ،دار الفكــر ،بــروت-

( )27أمحــد بــن حنبــل ،امحــد بــن حممــد بــن

لبنــان1401 ،هـــ 1981/م).

حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباين241( ،هـــ

( )32البيهقــي ،ابــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن

855/م) ،املســند(دار صــادر ،بــروت -لبنــان،

عيل(458هـــ1065 /م) ،الســنن الكــرى (،دار

د .ت).

الفكــر ،بــروت -لبنــان ،د .ت).

( )28األربــي ،أبــو احلســن عــي بــن عيســى بــن

( )33الرتمــذي ،أبــو عيســى حممــد بــن عيســى بن

أيب الفتــح ( 693هـــ 1265/م) ،كشــف الغمــة

ســورة (279هـــ909 /م) ،اجلامــع الصحيــح،

يف معرفــة األئمــة (ط ،2دار األضــواء ،بــروت-

حتقيــق وتصحيــح :عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف

........................................................................م .د .علي رحيم �أبو الهيل اجلابري
1983م).

بــروت -لبنــان 1417 ،هـــ1997 -م).

( )34احلاكــم النيســابوري ،ابــو عبــد اهلل حممــد

( )38الدارقطنــي ،ابــو احلســن عــي بــن

ابــن عبــد اهلل بــن حممــد 405( ،هـــ1014 /م)،

عمــر الدارقطنــي (385هـــ995/م) ،ســنن

املســتدرك عــى الصحيحــن ،حتقيــق :يوســف

الدارقطنــي ،حتقيــق :جمــدي بــن منصــور بــن ســيد

عبــد الرمحــن املرعشــي (دار املعرفــة ،بــروت-

الشــورى (ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت-

لبنــان ،د .ت).

لبنــان 1417هـــ1996 /م).

( )35احللبــي ،نــور الديــن عــي بــن ابراهيــم بــن

( )39الذهبــي ،شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد

حممــد (975هـــ1567 /م) ،إنســان العيــون يف

ابــن أمحد بن عثــان748( ،هـــ1347/م) ،تاريخ

ســرة األمــن واملأمــون املعــروف بالســرة احللبيــة

اإلســام ،حتقيــق :عمــر عبــد الســام تدمــري،

(دار املعرفــة ،بــروت -لبنــان1400 ،هـــ/

(ط ،1دار الكتــاب العــريب ،بــروت -لبنــان،

1980م).

1407هـــ1987/م) ،تذكــرة احلفــاظ( ،ط،1

( )36احلويزي،عبــد عــي بــن مجعــة العــرويس

دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت -لبنــان،

احلويــزي (1112هـــ1701 /م) ،تفســر نــور

د .ت) ،تنقيــح التحقيــق يف أحاديــث التعليــق،

الثقلــن ،تصحيــح وتعليــق :هاشــم الرســويل

حتقيــق :مصطفــى أبــو الغيــط عبــد احلــي عجيــب

(مؤسســة إســاعيليان للطباعــة والنــر

(دار الوطــن ،الريــاض -الســعودية1421 ،هـــ/

والتوزيــع ،قــم املقدســة -إيــران1412 ،هـــ

2000م) ،ســر اعــام النبــاء ،حتقيــق :شــعيب

1992 /م).

األرنــؤوط (ط ،9مؤسســة الرســالة ،بــروت-

( )37اخلطيــب البغــدادي ،ابــو بكــر أمحــد بــن

لبنــان 1413 ،هـــ1993 /م).

عــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي (463هـــ

( )40الزرنــدي احلنفــي ،مجــال الديــن حممــد

1070/م) ،تاريــخ بغــداد ،حتقيــق :مصطفــى

ابــن يوســف بــن احلســن بــن حممــد املــدين

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

(ط  ،2دار الفكــر ،بــروت -لبنــان1403 ،هـــ/

عبــد القــادر عطــا (ط ،1دار الكتــب العلميــة،
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( 750هـــ1349/م) ،نظــم درر الســمطني يف

( مجاعــة املدرســن ،قــم املقدســة -ايــران،

فضائــل املصطفــى واملرتــى والبتــول والســبطني

1403هـــ1993 /م).

(ط ،1مكتبــة أمــر املؤمنــن ،النجــف ،العــراق،

( )45الطــراين ،أبــو القاســم ســليامن بــن أمحــد

1377هـــ.)1958 /

الطرباين(360هـــ970 /م) ،املعجــم األوســط،

( )41الرسخــي ،أبــو بكــر حممــد بــن أمحــد

حتقيــق :أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن

ابــن أيب ســهل (490هـــ1096 /م) ،املبســوط

حممــد وأبــو الفضــل عبــد احلســن بــن إبراهيــم

(دار املعرفــة للطباعــة والنــر ،بــروت -لبنــان،

احلســيني( دار احلرمــن ،الســعودية1415 ،هـــ/

1406هـــ1986 /م).

 ،)1995املعجــم الصغــر( ،ط ،1دار الكتــب

( )42الشــافعي ،حممــد بــن ادريــس الشــافعي

العلميــة ،بــروت -لبنــان ،د .ت) ،املعجــم

ت (204هـــ814/م) ،الرســالة ،حتقيــق :أمحــد

الكبــر ،حتقيــق :محــدي عبــد املجيــد الســلفي،

حممــد شــاكر (املكتبــة العلميــة ،بــروت -لبنــان)،

(ط ،2دار احيــاء الــراث ،بــروت -لبنــان،

كتــاب األم( ،ط ،2دار الفكــر ،بــروت -لبنــان،

1397هـــ1976/م).

1983 -1403م) ،كتــاب املســند( ،دار الكتــب

( )46الطــري ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر

العلميــة ،بــروت -لبنــان).

(310هـــ922 /م) ،جامــع البيــان عــن تأويل آي

( )43الشــوكاين ،حممــد بــن عــي ابــن حممــد

القــرآن ،ضبــط وتوثيــق وختريــج :صدقــي مجيــل

الشــوكاين ( 1255هـــ1839 /م) ،نيــل األوطــار

العطــار ( دار الفكــر ،بــروت -لبنــان1415 ،

مــن أحاديــث ســيد األخيــار( ،دار اجليــل،

هـــ1995 /م).

بــروت -لبنــان.)1973 ،

( )47الطــري الشــيعي ،أبــو جعفــر حممــد بــن

( )44الصــدوق ،أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن

جريــر بــن رســتم الطــري الصغــر (ق5هـــ/

احلســن بن بابويــه القمي (ت 381هـــ894/م)،

ق11م) ،دالئــل اإلمامــة ،حتقيــق :قســم

اخلصــال ،تصحيــح وتعليــق :عــي أكــر الغفــاري

الدراســات اإلســامية يف مؤسســة البعثــة (ط،1

........................................................................م .د .علي رحيم �أبو الهيل اجلابري
هـــ) ،املسرتشــد يف إمامــة أمــر املؤمنــن عــي

صحيــح البخــاري( ،دار احيــاء الــراث،

ابــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،حتقيــق :أمحــد

بــروت -لبنــان ،د.ت).

املحمــودي (ط ،1مؤسســة الثقافــة االســامية،

( )52الفتــال النيســابوري ،حممــد بــن

قــم -ايــران1415 ،هـــ).

الفتــال( 508هـــ1114 /م) ،روضــة الواعظــن،

( )48عبــد الــرزاق الصنعــاين ،ابــو بكــر عبــد

تقديــم :حممــد مهــدي الســيد حســن اخلرســان

الــرزاق بــن مهــام (211هـــ826 /م) ،املصنــف،

(منشــورات الــريض ،قــم -إيــران ،د.ت).

حتقيــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي( ،ط،1

( )53الفخــر الــرازي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن

املجلــس العلمــي ،بــروت -لبنــان1392 ،

عمــر ،ت (606هـــ1210 /م) ،التفســر الكبــر،

هـــ1972/م).

(ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت -لبنــان،

( )49العقيــي ،أبــو جعفــر حممــد بــن عمــرو

1425هـــ2004 /م).

ابــن موســى بــن محــاد العقيــي املكــي (322هـــ/

( )54القــايض اجلرجــاين ،عــي بــن حممــد

933م) ،الضعفــاء الكبــر ،حتقيــق :عبــد املعطــي

(716هـــ 1317/م) ،رشح املواقــف( ،ط،1

أمــن قلعجــي (ط ،2دار الكتــب العلميــة،

مطبعــة الســعادة ،مــر1325 ،هـــ1907 /م).

بــروت -لبنــان 1418 ،هـــ1998 /م).

( )55القرطبــي ،ابــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد

( )50عمــرو بــن عاصــم ،ابــو بكــر عمــرو بــن

األنصــاري القرطبي(671هـ1272/م) ،تفســر

أيب عاصــم الضحــاك بــن خملــد الشــيباين (ت

القرطبــي ،حتقيــق :أمحــد عبــد العليــم الــردوين

287هـــ900/م) ،كتــاب الســنة (ط  ،3املكتــب

(ط ،2دار احيــاء الــراث العــريب ،بــروت-

اإلســامي ،بــروت -لبنــان1413 ،هـــ/

لبنــان  1405هـــ1985 /م).

1993م).

( )56القنــدوزي ،ســليامن بــن إبراهيــم

( )51العينــي ،أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد

احلنفي(1294هـــ 1877/م) ،ينابيــع املــودة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مؤسســة البعثــة ،قــم املقدســة -ايــران1413 ،

(855هـــ 1451/م) ،عمــدة القــاري يف رشح
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لــذوي القربــى ،حتقيــق :ســيد عــي مجــال أرشف

الفكــر ،بــروت -لبنــان ،د.ت).

احلســيني (دار األســوة للطباعــة والنــر ،ايــران،

( )61املنــاوي ،حممــد عبــد الــرؤوف ت

1416هـــ1996/م).

(1031هـــ1622/م) ،فيــض القديــر رشح

( )57الكحــاين ،حممــد بــن إســاعيل الكحــاين

اجلامــع الصغــر مــن أحاديــث البشــر النذيــر،

الصنعــاين (1182هـــ) ،ســبل الســام ،حتقيــق:

حتقيــق :أمحــد عبــد الســام ( ،ط ،1دار الكتــب

حممــد عبــد العزيــز اخلــويل (ط ،4رشكــة مكتبــة

العلميــة ،بــروت -لبنان1415 ،هـــ1994 /م).

ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده،

( )62املوفــق اخلوارزمــي ،املوقــف بــن أمحــد

مــر1960 -1379 ،م).

البكــري املكــي احلنفــي اخلوارزمــي (568هـــ/

( )58اإلمــام عــي (عليــه الســام) (40هـــ

1172م) ،املناقــب ،حتقيــق :مالــك املحمــودي

664/م) ،هنــج البالغــة (ط ،4مؤسســة

(ط ،2مؤسســة النــر اإلســامي ،قــم املقدســة-

أنصاريــان للنــر ،قــم املقدســة -ايــران،

ايــران1414 ،هـــ).

1426هـــ/

2006م).

( )63النســائي ،أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن

( )59املتقــي اهلنــدي ،عــاء الديــن عــي املتقــي

شــعيب (303هـــ915/م) ،خصائــص أمــر

ابــن حســام الديــن اهلنــدي الربهــان فــوري

املؤمنــن ،حتقيــق :حممــد هــادي األمينــي (مكتبــة

(ت975هـــ1567 /م) ،كنــز العــال يف ســنن

نينــوى احلديثــة ،طهــران -ايــران) ،الســنن

األقــوال واألفعــال ،ضبــط وتصحيــح بكــري

الكــرى ،حتقيــق :عبــد الغفــار ســليامن البنــداري

حيــاين ،صفــوة الســفا (مؤسســة الرســالة،

وســيد كــروي حســن (ط ،1دار الكتــب

بــروت -لبنــان 1409 ،هـــ1989 /م).

العلميــة ،بــروت -لبنان1411 ،هـــ1991 /م)،

( )60مســلم ،أبــو احلســن مســلم بــن

فضائــل الصحابــة( ،دار الكتــب العلميــة،

احلجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري

بــروت -لبنــان).

(261هـــ874/م) ،اجلامــع الصحيــح (ط ،1دار

( )64النعــان املغــريب ،أبــو حنيفــة النعــان بــن

........................................................................م .د .علي رحيم �أبو الهيل اجلابري
األخبــار يف فضائــل األئمــة األطهــار ،حتقيــق:

األمويــة املضــادة لإلمــام عيل(عليــه الســام)

الســيد حممــد احلســيني اجلــايل (ط ،2مؤسســة

(دراســة يف سياســة الســب)( ،رســالة ماجســتري

النــر االســامي التابعــة جلامعــة املدرســن ،قــم

مقدمــة اىل كليــة الرتبيــة -جامعــة البــرة،

املقدســة -ايــران1414 ،هـــ1994 /م).

2008م) ،فلســفة ابــن تيميــة يف التعامــل مــع

( )65اهليثمــي ،نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر

شــخصية اإلمــام عــي (عليــه الســام) (دراســة يف

اهليثمــي (807هـــ1404 /م) ،جممــع الزوائــد

كتــاب منهــاج الســنة( ،اطروحــة دكتــوراه مقدمــة

ومنبــع الفوائــد( ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت-

إىل كليــة الرتبيــة -جامعــة البــرة2015 ،م).

لبنــان1408 ،هـــ1988 /م).

( )3احليــدري ،الســيد كــال ،معــامل اإلســام
واضــح

األمــوي مــن القــدح بالعــرة النبويــة إىل

()66

اليعقــويب،

أمحــد

بــن

(284هـــ897/م) ،تاريــخ اليعقــويب (دار صادر،

اســتباحتها (مؤسســة اهلــدى للطباعــة والنــر،

بــروت -لبنــان).

بــروت -لبنــان1432 ،هـــ2011 /م).

املراجــع

( )4امليــاين ،عــي احلســيني ،دراســات يف منهــاج

( )1ابــن الصديــق املغــريب ،أمحــد بــن حممــد بــن

الســنة ملعرفــة ابــن تيميــة مدخــل لــرح منهــاج

الصديــق احلســني ت (1380هـــ) ،فتــح امللــك

الكرامــة (ط ،1قــم املقدســة -ايــران1419 ،هـــ/

العــي بصحــة حديــث بــاب املدينــة عــي ،حتقيــق:

1999م) ،رســالة يف صــاة أيب بكــر( ،ط ،1قــم

حممــد هــادي األمينــي (ط ،3طهــران -ايــران،

املقدســة -إيــران1418 ،هـــ1998 /م).

1403هـــ1983 /م).

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

حممــد التميمــي املغريب (363هـــ973 /م) ،رشح

( )2اجلابــري ،عــي رحيــم أبــو اهليــل ،السياســة
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ملخص البحث
ُيعــد حديــث الغديــر مــن األحاديــث املتواتــرة ،التــي مت ّثــل جــزء ًا يســر ًا مــن

جمموعــة األحاديــث املرويــة عــن النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ومــا دام
احلديــث متواتــر ًا فــا خــاف يف صحــة صــدوره عــن النبــي األكــرم (صــى اهلل

عــا هــي عليــه ،مــن دون
عليــه وآلــه)؛ لــذا تــأول بعضهــم يف داللتــه ليحرفهــا ّ
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ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث ليعــزز تلــك القرائــن املســتفادة مــن أقــوال النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) وأفعالــه ،مــن خــال البحــث عــن قرائــن قرآنيــة تكــون
بمنزلــة التحصــن اإلهلــي لداللــة حديــث الغديــر ،وأول تلــك القرائــن هــي
القرائــن اخلارجيــة املتمثلــة بأســباب النــزول ،فــكان حلادثــة الغديــر نصيــب مــن
َأســباب النــزول فقــد ذكــر املفــرون ثــاث آيــات نزلــت مؤ ّيــدة حلادثــة غديــر

خــم.

والقرينــة األخــرى هــو الســياق الداخــي (اللفظــي) آليــات الغديــر الثــاث،

ومــن خــال البحــث يف املســتوى األفقــي لســور القــرآن الكريــم ،يتحصــل أن تلك
اآليــات جــاءت بســياق خمتلــف عـ ّـا قبلهــا ومــا بعدهــا مــن آيــات ،لســببني مهــا:

للتنبيــه القــري وذلــك لشــد االنتبــاه إىل هــذه اآليــة وتأطريهــا بإطــار تــرز الصورة

بشــكل أوضــح ،ففــي االنتقــال مــن ســياق آلخــر تنبيــه قــري للمتلقــي بأمهيــة

الســياق املختلــف ،وحلفــظ تلــك النصــوص مــن التحريــف املــادي واملعنــوي.
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The Ghadeer speech is a narrated one and considered as a part of the
narrated speeches the prophet Mohammed declared ,since it comes from the
prophet, there is no fear from the twisted fabrication.
However the research paper is to state the evidences of such a speech
exploiting the speeches of the prophet: Quranic evidences. The interpreters find
three Ayats solidifying the Ghadeer Khgum occurrence. The other evidence is
the verbal context of these three Ayats the study will manipulate in the context.

التح�صني القر�آين لداللة حديث الغدير...................................................................

املقدمة

احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة

والتحصــن القــرآين.

أمــا املبحــث األول :فقــد حتدثــت

والســام عــى حممــد والــه الطيبــن .عــن التحصــن القــرآين مــن خــال
أما بعد...

خــاف
اخلــاف عــى اإلمامــة
ٌ

أســباب النــزول.

أمــا املبحــث الثــاين :فقــد تطرقــت إىل

ـم ،بســبب التعصــب والعنــاد رغــم التحصــن القــرآين مــن خــال الســياق
قديـ ٌ
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يف القــرآن والســنة الرشيفــة تنصيصــ ًا

هــذا وقــد بــذل الباحــث جهــد ًا

وتوكيــد ًا وتلميحــ ُا ،ومــن أبــرز تلــك مــن أجــل أن خيــرج البحــث بالصــورة
النصــوص نــص الغديــر كونــه مــن املطلوبــة ،فــإن وفقنــا لذلــك فللــه
األحاديــث املتواتــرة عنــد الطرفــن احلمــد أوالً وأخــر ًا ،وان كان فيــه
وعندمــا عجــز املعانــدون عــن رضب نقــص أو خلــل فــإن ذلــك مــن ســات

ســند احلديــث جلئــوا لتأويــل داللتــه املمكــن لــذا نلتمســكم العــذر واهلل

بأدلــة هــي أوهــن مــن بيــت العنكبــوت؛ املوفــق لــكل خــر وصــاح.

َّ
ألن اهلل ســبحانه حصــن ذلــك النــص

متهيد :حديث الغدير والتحصني

البحــث عــن كيفيــة التحصــن القــرآين

ال خــاف بــن املســلمني عــى

بتحصينــات حاليــة ومقاليــة وجــاء

وأمهيتــه.

القرآين

تواتــر حديــث الغديــر( ،)1وقــد نــص

واقتضــت طبيعــة البحــث أن ُيقســم عــى ذلــك أعــام احلفــاظ واملحدثــن

عــى متهيــد ومبحثــن واخلامتــة وقــد كالذهبــي -املعــروف بتشــدده -الــذي
جــاء التمهيــد بعنــوان حديــث الغديــر يقول(:وصــدر احلديــث متواتــر أتيقــن
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أن رســول اهلل قائلــه)(.)2

وللقرائــن املقاليــة مــن القــرآن

كبــر
أثــر
وممــن أعــرف بتواتر حديــث الثقلني الكريــم والســنة الرشيفــة ٌ
ٌ
ابــن كثــر الدمشــقي وابــن اجلــزري( ،)3أيضــ ًا فجــاءت اآليــات واألحاديــث

وأورده اصحــاب كتــب األحاديــث املؤيــدة واملؤكــدة ،كذلــك مــن القرائــن

املتواتــرة يف كتبهــم كالســيوطي املقاليــة التوثيــق الشــعري للحادثــة ملــن
والزبيــدي والكنــاين واملتقــي اهلنــدي حظــر احلادثــة.
والشــيخ عــي القــاري اهلــروي(.)4

فــكان حلادثــة الغديــر نصيــب مــن

ذاتيــة كــا تقرر يف علــم أصــول الفقه(،)5

ولكــن املشــكلة تكمــن يف تأويــل داللــه
احلديــث وحرفهــا عــن معناهــا احلقيقــي

بدعــوة أن لفــظ (مــوىل) الــواردة يف
ٌ
لفظــي فالبــد مــن
مشــرك
احلديــث
ٌ

قرينــة عــى أرادة املعنــى املقصــود.

فــكان مــن دواعــي التحصــن اإلهلي

ثــاث آيــات نزلــت يف احلادثــة هــي:
ـت َل ُكـ ِ
ـت
ـم َو َأ ْت َ ْمـ ُ
﴿ا ْل َيـ ْـو َم َأك َْم ْلـ ُ
ـم دينَ ُكـ ْ
ْ
ُــم نِ ْع َمتِــي﴾ (املائــدة﴿ ،)3:يــا
َع َل ْيك ْ
الر ُسـ ُ
ـول َب ِّلـ ْ
ـغ َمــا ُأ ْنـ ِـز َل إِ َل ْيـ َ
ـك ِم ـ ْن
َأ ُّ َيــا َّ
ــأ َل س ِ
َر ِّب َ
ــائ ٌل
ــك﴾ (املائــدةَ ﴿ ،)67:س َ َ
ــذ ٍ
بِ َع َ
اب َو ِاقــ ٍع﴾ (املعــارج.)1:
كــا نصــت األحاديــث النبويــة عــى

نصــب القرائــن الدالــة عــى املقصــود ،أحقيــه اإلمــام عــي (عليــه الســام)

فتنوعــت القرائــن بــن حاليــة ومقاليــة .باخلالفــة كحديــث الــدار واملنزلــة
فالزمــان واملــكان واألحــداث التــي والثقلــن وغريهــا مــن األحاديــث كــا

جــرت يف ذلــك اليــوم والبيعــة لإلمــام ســجل التاريــخ الشــعري شــواهد تؤيــد

عــي (عليــه الســام) باخلالفــة كل داللــة حديــث الغديــر وأحقيــة اإلمــام
ذلــك قرائــن حاليــة.

عــي (عليــه الســام) باخلالفــة وممــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

واحلديــث املتواتــر يقينــي وداللتــه أســباب النــزول فقــد ذكــر املفــرون

343

التح�صني القر�آين لداللة حديث الغدير...................................................................

ورد يف ذلــك مــا قالــه حســان بــن ثابــت ومشــيخة قريــش العارفــون بلحــن

وكان ممــن حــر بيعــة الغديــر(:)6

ينادهيم يوم الغدير نبيهم

القــول ،ومعــارض الــكالم ،بمســمع
مــن أفصــح مــن نطــق بالضــاد (النبــي

بخم وأسمع بالرسول مناديا األعظــم) وقــد أقــره النبــي (صــى اهلل

فقال :فمن موالكم ونبيكم؟

عليــه وآلــه) عــى مــا فهمــه مــن مغــزى

إهلك موالنا وأنت نبينا

يــا حســان مؤيــدا بــروح القــدس مــا

فقال له :قم يا عيل؟ فإنني

مــن ثالثــن مــن العلــاء واحلفــاظ

فمن كنت مواله فهذا وليه

ٍ
بوضــوح إىل
كل هــذه القرائــن تشــر

هناك دعا اللهم؟ وال وليه

قبــول تأويــل داللتــه بعــد أن قامــت

ال�سنة الثانية -العدد اخلام�س1439 -هـ 2017 /م

فقالوا ومل يبدوا هناك التعاميا كالمــه  ،وقرظــه بقولــه«:ال تــزال

344

ومل تلق منا يف الوالية عاصيا نرصتنــا بلســانك»( ،)7ثــم يذكــر اكثــر

رضيتك من بعدي إماما وهاديا الذيــن ذكــروا هــذه الرواية الشــعرية(،)8
فكونوا له أتباع صدق مواليا املقصــود بحديــث الغديــر وال يمكــن
وكن للذي عادا عليا معاديا القرينــه عــى املــراد منــه.

وعلــق عــى تلــك األبيــات الشــيخ

وســنعرض يف هــذا البحــث املخترص

األمينــي يف الغديــر بقولــه( :هــذا أول بعضـ ًا مــن تلــك القرائــن وهــي القرائــن

مــا عــرف مــن الشــعر القصــي يف القرآنيــة ،والتــي تُشــكل جــزء ًا مــن
روايــة هــذا النبــأ العظيــم ،وقــد ألقــاء التحصــن اإلهلــي لداللــة احلديــث.

يف ذاك املحتشــد الرهيــب ،احلافــل

املطلــب األول :التحصــن القــرآين

ومــداره اخلطابــة ،وصاغــة القريــض،

أســباب النــزول هــي :مــا نزلــت

بامئــة ألــف أو يزيــدون ،وفيهــم البلغــاء ،مــن خــال ســبب النــزول:
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صحــة احلديــث أ ّيــ ًا كان
اآليــة أو اآليــات متحدثــة عنــه أو مبينــة صــدق عــى ّ

حلكمــه أيــام وقوعــه(.)9

اإلســناد)(.)11

النــزول هــي:

وســار عــى هــذا الطريــق كثــر مــن

والطــرق املعتمــدة يف معرفــة ســبب ( )3الروايــات الــواردة عــن املعصومني

( )1الروايــات الــواردة عــن الصحابــة مفــري اإلمامــة وخصوصــ ًا القدمــاء
وهــذه الروايــات ختضــع لقواعــد علــم منهــم أصحــاب التفاســر الروائيــة
احلديــث قــال الواحــدي( :وال حيــل وقــد ألــف الطــريس (ت548هـــ) كتاب ًا

إال بالروايــة والســاع ممــن شــاهدوا آل الرســول).

التنزيــل ،ووقفــوا عــى األســباب )4( ،موافقــة ســبب النــزول للقــرآن
وبحثــوا عــن علمهــا وجــدوا يف الكريــم وهــذا الطريــق ســلكة العالمــة
الطــاب) ( . )10

الطباطبائــي يف قبــول الروايــة مــن

العلــاء واملفــرون مــن ابنــاء العامــة.

يف التعامــل مــع الروايــة التفســرية فــا

وهــذا الطريــق هــو الــذي ســار عليــه عدمهــا( ،)12وهــذا جــزء مــن منهجــه

( )2قبــول ســبب النــزول إذا كان رافعـ ًا يوافــق القــرآن مــن روايــات أســباب

إلهبــام اآليــة وقــد تبنــى هــذا القــول النــزول يكســب االعتبــار والوثــوق
الشــيخ حممــد هــادي معرفــة إذ يقــول :وهبــذه الطريقــة تســقط كثــر مــن

(أن يكــون املأثــور مــن شــأن النــزول الروايــات الــواردة باســباب النــزول

ممــا يرفــع اإلهبــام عــن وجــه اآليــة متامـ ًا عــن االعتبــار.
وحيــل املشــكلة تفســرها عــى الوجــه

وملعرفــة اســباب النــزول أمهيــة كبرية

األتــم ...األمــر الــذي يكــون شــاهد يف بيــان املــراد اإلهلــي وحتديــد مصــداق

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

القــول يف أســباب نــزول الكتــاب ،بعنــوان (أســباب النــزول عــى مذهــب
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الوقــوف عــى قصتهــا وبيــان نزوهلــا)

ــغ َمــا ُأن ِ
الر ُس ُ
ــول َب ِّل ْ
ْــز َل
(﴿ )1يــا َأ ُّ َيــا َّ
ـك ِمـ ْن َر ِّبـ َ
إِ َل ْيـ َ
ـت
ـك َوإِ ْن َل ْ َت ْف َعـ ْـل َفـ َـا َب َّل ْغـ َ
ــك ِمــ َن الن ِ
ِر َســا َل َت ُه َواهلل َي ْع ِص ُم َ
َّــاس
ِ
ــو َم ا ْلكَافِ ِريــ َن﴾
إِ َّن اهلل َل َ ْيــدي ا ْل َق ْ

واحلــوادث التارخييــة ال يمكــن

نصــت تفاســر الشــيعة وبعــض

اآليــة قــال الواحــدي( :وأوىل مــا

تــرف العنايــة إليهــا ،المتنــاع معرفــة
تفســر اآليــة وقصــد ســبيلها ،دون

()13

وكثــر مــن األحــكام الرشعيــة (املائــدة.)67 :
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معرفتهــا بالشــكل الصحيــح إال مــن تفاســر العامــة عــى أن ســبب نــزول
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خــال معرفــة ســبب النــزول فيمكــن اآليــة هــو حادثــة الغديــر وقــد أورد

أن ُي َّصــص العمــوم و ُيق َّيــد اإلطــاق األمينــي يف كتابــه الغديــر ثالثــن
عــن املصــداق للمفهــوم ...الــخ ،مصــدر ًا مــن مصــادر اجلمهــور نصــت
و ُي َّ
وبذلــك تعــد أســباب النــزول قرينــة عــى أن اآليــة نزلــت يف حادثــة الغديــر

حاليــة وشــاهد ًا خارجيــ ًا عــى حادثــة ويف تنصيــب اإلمــام عيل(عليه الســام)

معينــة ممــا يســاعد عــى كشــف مقصــد خليفــة للمســلمني(.)14

القــرآن الكريــم ومــراده وألمهيــة

ومــن األعــام الذيــن احتــج العالمة

حديــث الغديــر وأثــره يف حيــاة األمــة األمينــي بأقواهلــم :الواحدي يف أســباب

كونــه يؤســس ملرحلــة رســالية جديــدة النــزول والســيوطي يف الــدر املنثــور
حمفوفــة بمخاطــر داخليــة وخارجيــة .بســندهيا عــن أيب ســعيد اخلــدري قــاال:
فــأراد اهلل ســبحانه حتصــن داللتــه (نزلــت هــذه اآليــة -يــا أهيــا الرســول

ومضمونــه مــن خــال التأييــد القــرآين بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك -يــوم
فأنــزل ثــاث آيــات أختصــت بحادثــة غديــر خــم يف عــي بــن أيب طالــب [عليه
الغديــر هــي:

الســام])(.)15
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وممــن روى هــذا احلديــث أيضــ ًا واهلل يعصمــك مــن النــاس اســتلقى ثــم

ابــن عســاكر يف تاريــخ دمشــق( ،)16قــال :مــن شــاء فليخذلنــي مرتــن أو

والشــوكاين يف تفســره( ،)17وغريهــم ثالثــا)(.)19
كثــرون ،مل نذكرهــم طلب ـ ًا لالختصــار.

ويف ذلــك جــرأ ٌة كبــر ٌة عــى رســول

وروى احلاكــم احلســكاين يف شــواهد اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وعــى مقامــه

التنزيــل( :وقولــه( :بلــغ مــا أنــزل يف التبليــغ وهــو الصــادق األمــن.

إليــك) نزلــت يف عــي (عليــه الســام)،

كــا أن ذلــك معــارض بآيــات

أن يبلــغ فيــه فأخــذ بيــد عــي (عليــه الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف
الســام) وقــال :مــن كنــت مــواله فعــي

التبليــغ ودورة الريــادي يف تبليــغ
ِ
ـال ا ْل َغ ْيـ ِ
ـب َفـ َـا
الرســالة قــال تعــاىلَ﴿ :عـ ُ
ــى َغيبِ ِ
ــه َأ َحــد ًا ( )26إِ َّل َم ِ
ــن
ــر َع َ ْ
ُي ْظ ِه ُ
َــى ِمــ ْن رس ٍ
ــول َفإِنَّــ ُه َي ْســ ُل ُك ِمــ ْن
ْارت َ
َ ُ
ــه و ِمــن َخ ْل ِف ِ
ِ
َب ْ ِ
ــه َر َصــدً ا ()27
ــن َيدَ ْي َ ْ
لِيع َلــم َأ ْن َقــدْ َأب َل ُغــوا ِرس َ ِ
ــم
ْ
ــالت َر ِّبِ ْ
َ
َْ َ
َو َأ َح َ
ش ٍء
ــم َو َأ ْح َ
ــاط بِ َــا َلدَ ْيِ ْ
ــى ك َُّل َ ْ

وآلــه) خــاف أن يبلــغ الرســالة فامتنــع

وهــذا ليــس بمســتغرب عــى مــن

مــواله)(.)18

ومل تســلم هــذه اآليــة مــن التأويــل

والــدس يف ســبب نزوهلــا حلــرف

احلقيقــة عــن أصحاهبــا واغتصــاب

حقهــم يف اخلالفــة.

إذ قــال بعضهــم :أهنــا نزلــت يف

البعثــة وأن النبــي (صــى اهلل عليــه عَــدَ د ًا﴾ (اجلــن.)28-26:

وتباطــئ ،فقــد روى الطــري يف تفســره يقبــل بروايــة أقــدام النبــي (صــى اهلل

عــن ابــن جريــح( :كان النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــى االنتحــار عندمــا شــك
عليــه وآلــه) هيــاب قريشــا ،فلــا نزلــت :بإهليــة رســالته(.)20

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أمــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأحاديــث كثــرة نصــت عــى عصمــة
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ويقبــل بأســطورة الغرانيــق(،)21

وال يبعــد أن هــذه الروايــة مــن

فــا يســتبعد منــه قبــول هــذه الروايــة دســيس العباســيني ليثبتــوا فضيلــة

وإن كانــت فيهــا إســاءة للنبــي (صــى للعبــاس بحراســته للرســول (صــى
اهلل عليــه وآلــه) ألن املهــم هــو حــرف اهلل عليــه وآلــه) مــع أنــه كان داخــ ً
ا

ســبب النــزول عــن أصحابــه احلقيقيــن يف جمموعــة بنــي هاشــم التــي كانــت
والتعتيــم اإلعالمــي عــى حادثــة حتــرس النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)
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الغديــر.
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ولكــن إبــرازه باالســم للتعتيــم عــى

فقــد روى الرتمــذي عــن عائشــة كفالــة ومحايــة أيب طالــب للرســول

قالــت( :كان النبــي [صــى اهلل عليــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ويؤيــد مــا تقــدم
وآلــه] حيــرس حتــى نزلــت هــذه قــول األعمــش بعــد أن يذكــر هــذه

اآليــة(:واهلل يعصمــك مــن النــاس) الروايــة (بذلــك تفتخــر بنــي العبــاس)
فأخــرج رســول اهلل [صــى اهلل عليــه ( . )24

ــت
ــو َم َأك َْم ْل ُ
وآلــه] رأســه مــن القبــة ،فقــال هلــم :يــا ( )2قولــه تعــاىل﴿ :ا ْل َي ْ
أهيــا النــاس انرصفــوا ،فقــد عصمنــي َلك ِ
ُــم نِ ْع َمتِــي
ُــم َو َأ ْت َ ْم ُ
ــت َع َل ْيك ْ
ُــم دينَك ْ
ْ
ُــم ْ ِ
ال ْس َ
ــا َم ِدينًــا﴾
اهلل) ( .)22
َو َر ِض ُ
يــت َلك ُ
ومل يصحــح الرتمــذي هــذا احلديــث (املائــدة.)3:

وقــال عنــه( :هــذا حديـ ٌ
ـب)(،)23
ـث غريـ ٌ

روى علــاء الشــيعة وبعــض العامــة

وفاهتــم أن هــذه اآليــة نزلــت يف ســورة أهنــا نزلــت يف غديــر خــم يــوم اخلميــس

املائــدة ،وســورة املائــدة مدنيــة نزلــت فقــد روى الكلينــي بســنده عــن اإلمــام

قبيــل وفــاة الرســول(صىل اهلل عليــه الباقــر (عليــه الســام) أنه قــال «وكانت
وآلــه) بأشــهر.

الفريضــة تنــزل بعــد الفريضــة األخــرى
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وكانــت الواليــة آخــر الفرائــض ،فأنــزل اليهــود نزلــت الختذنــا ذلــك اليــوم
اهلل عــز وجــل ﴿اليــوم أكملــت لكــم عيــدا قــال أي آيــة قــال اليــوم أكملــت
دينكــم وأمتمــت عليكــم نعمتــي﴾»( ،)25لكــم دينكــم وأمتمــت عليكــم نعمتــي

ومثــل ذلــك كــا ذكــر بعــض علــاء ورضيــت لكــم اإلســام دينــا قــال

العامــة ّأنــا نزلــت يف غديــر خــم :عمــر قــد عرفنــا ذلــك اليــوم واملــكان
كالطــري يف كتابــه الواليــة واحلافــظ الــذي نزلــت فيــه عــى النبــي [صــى
بــن مردويــه األصفهــاين واحلافــظ أبــو اهلل عليــه وآلــه] وهــو قائــم بعرفــة يــوم

القــران يف عــي)(.)26

يف الروايــة بقولــه( :وأشــك كان يــوم

وروي عــن أيب هريــره أهنــا نزلــت يف اجلمعــة أم ال)(.)29

الغديــر جمموعــة مــن العلــاء منهــم(:)27

وروى ابــن كثــر بســنده عــن ابــن

اخلطيــب البغــدادي والسجســتاين عبــاس أنــه قــال( :نزلــت ســورة املائــدة

واحلاكــم احلســكاين.

وعانــد بعضهــم اعتــاد ًا عــى

يــوم األثنــن)(.)30

وممــا يــدل عــى كــذب الروايــة أن

روايــة عمــر بــن اخلطــاب التــي رواهــا عيــد املســلمني هــو األضحــى وليــس

البخــاري يف صحيحــه والتــي نصــت عرفــة ويف الروايــة اشــارة إىل أن عيــد

عــى أن يــوم نــزول هــذه اآليــة هــو املســلمني يــوم عرفــة ،وقــد احتــار
اجلمعــة وصــادف أنــه يــوم عرفــة.

القــوم يف توجيــه قــول عمــر الــذي

ألنــم افرتضــوا أن
فقــد جــاء يف صحيــح البخــاري( :أن رواه البخــاري ّ
رجــا مــن اليهــود قــال [لعمــر] إن آيــة (كــال) يعنــي كــال الترشيعــات وهــذا
يف كتابكــم تقرؤوهنــا لــو علينــا معــر يتعــارض مــع وجــود أحــكام نزلــت

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

نعيــم األصبهــاين يف كتابــه (مــا نــزل مــن مجعــة)( .)28وشــكك ســفيان الثــوري
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بعــد هــذه اآليــة كحكــم الكاللــة وآيــة اإلكــال واإلمتــام بــا ينســجم مــع ســبب
الديــن والربــا واعتــروا أن ذلــك مــن النــزول وحيــل اشــكال القــوم فإنــه يــرى
املشــكالت التــي البــد مــن تأويلهــا أن اإلكــال للعيــش البســيط الــذي ال

وأشــار الســيوطي يف اإلتقــان إىل يكــون مركــب مــن أجــزاء كالواليــة
ذلــك بقولــه( :مــن املشــكل عــى مــا واإلمتــام للــيء املركــب للعبــادات

تقــدم قولــه تعــاىل (اليــوم أكملــت فأهنــا ال تتــم بجميــع رشائطهــا كالصالة
ال�سنة الثانية -العدد اخلام�س1439 -هـ 2017 /م

لكــم دينكــم) فإهنــا نزلــت بعرفــة عــام والصــوم(.)33

350

حجــة الــوداع وظاهرهــا إكــال مجيــع ( )3قولــه تعــاىل﴿ :سـ َـأ َل سـ ِ
ـائ ٌل بِ َعـ َـذ ٍ
اب
َ
َ
الفرائــض واألحــكام قبلهــا وقــد رصح َو ِاق ـ ٍع﴾ (املعارج)1:

بذلــك مجاعــة منهــم الســدي فقــال مل

يف هــذه اآليــة اســتعمل القــرآن

ينــزل بعدهــا حــال وال حــرام مــع أنــه الكريــم اســلوب التخويــف والتحذيــر
وارد يف آيــة الربــا والديــن والكاللــة بإنــزال العقــاب اإلهلــي عــن منكــري

أهنــا نزلــت بعــد ذلــك)(.)31

اإلمامــة ليكــون شــاهد ًا لألجيــال

وقــد ناقــش الشــيخ الكــوراين الالحقــة عــى أمهيــة الغديــر الرتباطــه
ٍ
ٍ
إســامية نــص عليهــا القــرآن
بعقيــدة
الروايــة ورد عليهــا وخ ُلــص إىل نتيجــة

نصهــا( :أن القــول بنــزول آيــة إكــال الكريــم والســنة الرشيفــة.
ـكاليات
الديــن يــوم عرفــة تــرد عليــه اشـ
ٌ

فقــد روي يف ســبب نــزول اآليــة:

عديــدةٌ ،يف منطقــه وتارخيــه وتوقيتــه( ،إن الســائل هنــا هــو احلــارث بــن

وكلهــا تســتوجب تركــه وعــدم األخــذ النعــان الفهــري .وذلــك أنــه ملــا بلغــه

بــه)(.)32

قــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه

وفــرق الســيد الطباطبائــي بــن معنى ســلم) يف عــي (عليــه الســام)« :مــن
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كنــت مــواله فعــي مــواله» ركــب ناقتــه الروايــات بــل ذكرهــا عــدد غــر قليــل

فجــاء حتــى أنــاخ راحلتــه باألبطــح مــن أئمــة العامــة فقــد أحــى صاحــب
ثــم قــال :يــا حممــد ،أمرتنــا عــن اهلل أن العبقــات وصاحــب الغديــر وإحقــاق
نشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأنــك رســول احلــق ونفحــات األزهــار وغريهــم عدد

اهلل فقبلنــاه منــك ،وأن نصــي مخســا مــن أئمــة الســنة الذيــن أوردوا هــذا
فقبلنــاه منــك ،ونزكــي أموالنــا فقبلنــاه احلديــث يف كتبهــم حتــى وصــل العــدد

منــك ،وأن نصــوم شــهر رمضــان يف كل إىل أكثــر مــن ثالثــن(.)35

منــك ،ثــم مل تــرض هبــذا حتــى فضلــت عبــاس الــذي يقــول( :هــو النــر

ابــن عمــك علينــا! أفهــذا شــئ منــك أم بــن احلــارث وقيــل هــو احلــارث بــن

مــن اهلل؟ ! فقــال النبــي صــى اهلل عليــه النعــان)( ،)36ورجــح هــذا القــول
وآلــه« :واهلل الــذي ال إلــه إال هــو مــا بعــض مفــري العامــة(.)37

هــو إال مــن اهلل» فــوىل احلــارث وهــو

املطلــب الثــاين :دور الســياق اللفظي

أو ائتنــا بعــذاب أليــم .فــواهلل مــا وصــل

عــرف الســيد حممــد باقــر الصــدر
ّ

يقــول :اللهــم إن كان مــا يقــول حممــد يف حتصــن نــص الغدير
حقــا فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســاء (أوالً) السياق تعريفه وأمهيته:

إىل ناقتــه حتــى رمــاه اهلل بحجــر فوقــع الســياق بأنــه( :كل مــا يكتنــف اللفــظ

عــى دماغــه فخــرج مــن دبــره فقتلــه ،الــذي نريــد فهمــه مــن دوال أخــرى،
فنزلــت« :ســأل ســائل بعــذاب واقــع» ســواء كانــت لفظيــة كالكلــات التــي
اآليــة)(.)34

تشــكل مــع اللفــظ الــذي نريــد فهمــه

ومل ختتــص كتــب الشــيعة بذكــر هــذه كالمــا متحــدا مرتابطــا ،أو حاليــة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عــام فقبلنــاه منــك ،وأن نحــج فقبلنــاه

وهنــاك قــول آخــر يــروى عــن ابــن
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كالظــروف واملالبســات التــي حتيــط ومــن خــال الســياق يرتجــح املعنــى

بالــكالم وتكــون ذات داللــة يف وقــد تتحــول داللتــه مــن احلقيقــة إىل
املوضــوع) (.)38

املجــاز ،لــذا يــرى (فــرث) (أن اجلمــل

داخــي وســياق خارجــي.

مالبســات األحــداث أي مــن خــال

والســياق ينقســم عــى :ســياق تكســب دالالهتــا يف النهايــة مــن خــال
واملقصــود بالســياق الداخــي :ســياق احلــال كــا أن املعنــى ال ينكشــف
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عــن ضــم األلفــاظ أو اجلمــل إىل بعضها أي وضعهــا يف ســياقات خمتلفــة)(.)41
ويشــمل الســياق الصــويت والــريف

والنحــوي واملعجمــي ...الــخ(.)39

ويــرى بعضهــم أن قيمــة الكلمــة

تظهــر مــن خــال الســياق وال قيمــة هلــا

و ُيقصــد بالســياق اخلارجــي :خــارج الســياق فــرى (فندرســن) :أن

املصاحبــات غــر اللغويــة املقرتنــة الســياق (هــو الــذي يعــن قيمــة الكلمــة

باحلــدث اللغــوي ســواء كانــت عقليــة إذ أن الكلمة توجد يف كل مرة تســتعمل
أو نقليــة ويشــمل الســياق االجتامعــي فيهــا يف جــو حيــدد معناهــا حتديــد ًا مؤقت ًا

والتارخيــي وســياق احلــال وســياق والســياق هــو الــذي يعــرض قيمــة
املوقــف ( . )40

واحــدة يعينهــا عــى الكلمــة عــى الرغــم

وللســياق أمهيـ ٌة كبــر ٌة كونــه يشــكل أن املعــاين املتنوعــة التــي وســعها أن

قرينــ ًة مصاحبــ ًة ُيكشــف مــن خالهلــا تــدل عليهــا)(.)42

املعنــى فــإن اللفــظ يف أصــل اللغــة لــه (ثانيــ ًا) الســياق اللفظــي يف القــرآن

معنــى واحد ولكن يف االســتعامل يكون الكريــم:

لــه اكثــر مــن معنــى مــن خــال الســياق

كان البحــث يف أســباب النــزول
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ِ
ِ
ح َتـ ُه َو ُهـ َـو
ـر َر ْ َ
بحث ـ ًا عــن دور الســياق اخلارجــي ،أمــا مـ ْن َب ْعــد َمــا َقنَ ُطــوا َو َينْـ ُ ُ
ال ِميــدُ ﴾ (الشــورى.)28:
هنــا فالبحــث عــن الســياق الداخــي ا ْل َ
ــو ِ ُّل ْ َ

(اللفظــي) ،وللســياق اللفظــي يف

ويبحــث الســياق اللفظــي يف القــرآن

القــرآن الكريــم خصوصيــ ٌة مهمــ ٌة الكريــم مســتويني(:)45

ألنّــه حيــدد املعنــى املــراد وخصوصــ ًا (األول) املستوى األفقي:
يف األلفــاظ املرتادفــة واملشــركة فهــو

ويبحــث تتابــع املفــردات يف اجلمــل

يشــكل قرينــة عــى رصف اللفــظ وتتابــع اجلمــل يف اآليــات وتتابــع

أنكــر بعضهــم وجــود الــرادف يف الوحــدات القرآنيــة يف الســورة وتتابــع
القــرآن الكريــم 43وذهــب آخــرون إىل الســور فيــا بينهــا عــى رأي مــن يقــول

عــدم وجــود الــرادف التــام يف القــرآن بتوقيفيــة ترتيــب الســور(.)46
الكريــم( )44فداللــة لفظ (املطــر) ختتلف

ويرتكــز البحــث الســياقي عــى

عــن داللــة لفــظ (الغيــث) فــكل لفــظ الوحــدة القرآنيــة بالدرجــة األســاس
جــاء يف الســياق الــذي يتناســب مــع ألن مشــهور اإلماميــة تقــول بتوقيفيــة

داللــة الكلمــة فكلمــة (مطــر) جــاءت ترتيــب اآليــات ضمــن الســورة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ألحــد املعــاين وعــى هــذا األســاس اآليــات يف الوحــدات القرآنيــة وتتابــع

يف ســياق العــذاب والعقوبــة قــال الواحــدة ( .)47
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والوحــدة القرآنيــة قــد تكــون مجلــة
ـم َم َطـ ًـرا َف َســا َء
تعــاىلَ ﴿ :و َأ ْم َط ْر َنــا َع َل ْي ِهـ ْ

ــر ا ُْلن َْذ ِريــ َن﴾ (الشــعراء.)173:
َم َط ُ
أمــا كلمــة (الغيــث) فجــاءت مــع آيــة كاملــة وقــد تكــون أكثــر مــن آيــة
واحــدة داخــل اآليــة وقــد تكــون

ســياق النعمــة والرمحــة واخلــر قــال فالعالقــة بــن الوحــدات واآليــات
(تعــاىل)﴿ :وهــو ا َّل ِ
َــز ُل ا ْل َغ ْي َ
ــث عالقــة عمــوم وخصــوص مطلــق.
ــذي ُين ِّ
َ ُ َ
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(الثاين) املستوى العمودي:

مــن خالهلــا حتديــد املعنــى ولكــن هــذه

ويتمثــل بالبحــث بلحــاظ الرتتيــب الداللــة التــي تعتمــد عــى الظهــور

العمــودي بني اآليــات ،وليــس الرتتيب القــرآين ليســت حتميــة بــل ظنيــة فقــد
األفقــي فتكــون القــراءة بلحــاظ وحــدة ال تكــون منتجــة داللي ـ ًا لوجــود قرائــن

املوضــوع ال بلحــاظ التتابــع والتتــايل أخــرى تــرف داللــة الســياق عــن
يف الســورة الواحــدة فقــد تــرد آيــة يف ظهــوره.
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ســورة وتفســرها يف ســورة أخــرى،
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وقــد يتعــدد الســياق يف اآليــة

أو يف الســورة نفســها بموضــع آخــر الواحــدة فليــس بالــرورة أن يكــون

فيكــون البحــث يف مجيــع ســور القــرآن ســياق ًا واحــد ًا فقــد يــرد أول اآليــة يف

بلحــاظ وحــدة املوضــوع وقــد أشــار إىل يشء وأوســطها يف يشء ألن الوحــدة

هــذا املعنــى الســيد الطباطبائــي كثــر ًا يف القرآنيــة قــد تكــون جــزء ًا مــن آيــة،
تفســر امليــزان( ،)48والســيد حممــد تقــي فقــد روي عــن اإلمــام الصــادق (عليــه
املــدريس يف كتابــه (مقاصــد الســور يف الســام) أنّــه قــال« :يــا جابــر ،وليــس

القــرآن الكريــم)(.)49

داللة السياق اللفظي:

يشء أبعــد مــن عقــول الرجــال منــه ،إن
اآليــة لينــزل أوهلــا يف يشء ،وأوســطها

عنــد التمســك بالــرأي القائــل يف يشء ،وآخرهــا يف يشء ،وهــو كالم

بتوقيفيــة ترتيــب اآليــات فضــ ً
ا عــن متصــل يتــرف عــى وجــوه»(.)50

القــول بتوقيفيــة ترتيــب الكلــات

فالربــط بــن أجــزاء اآليــة قــد ال

واجلمــل داخــل اآليــة الواحــدة وهــو يكــون معرفيــ ًا بــل هــو تربــوي الغايــة

املشــهور عنــد الفريقــن كــا تقــدم ،منــه حتقــق اهلــدف األســايس وهــو
فيكــون للســياق داللــة منتجــة يمكــن اهلدايــة ،فقــد جتمــع اآليــة الواحــدة بــن
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األحــكام والعقائــد أو بــن األحــكام إال أن األوىل محلــه عــى أنــه تعــاىل آمنــه
واألخــاق ....الــخ.

مــن مكــر اليهــود والنصــارى ،وأمــره

فعــى مــن يريــد فهــم القــرآن الكريــم بإظهــار التبليــغ مــن غــر مبــاالة منــه

فهــ ًا صحيحــ ًا أن يتحــرر مــن حتميــة هبــم ،وذلــك ألن مــا قبــل هــذه اآليــة

الداللــة الســياقية والقــول بإمكانيتهــا بكثــر ومــا بعدهــا بكثــر ملــا كان كالم ـ ًا
االحتامليــة إال مــع وجــود قرائــن تؤيــد مــع اليهــود والنصــارى امتنــع إلقــاء هــذه

الســياق فتكــون منتجــة داللي ـ ًا.

اآليــة الواحــدة يف البــن عــى وجــه تكون

الســياقية:

واحتجاجــه بالســياق غــر تــام ألن

اســتدل بعــض املفرسيــن بالداللــة الســياق العمــودي ال يشــرط فيــه

الســياقية لتفســر آيــات الغديــر بعيــد ًا التتابــع بــن اآليــات واجلمــل فــإن اآليــة
عــن املقصــد اإلهلــي متأثريــن بقبلياهتــم وإن كان مــا قبلهــا ومــا بعدهــا يف ســياق

العقديــة لتحريــف داللــة الغديــر احلديــث عــن أهــل الكتــاب فــإن هــذه
والقرائــن املحيطــة بــه.

اآليــة (يــا أهيــا الرســول بلــغ) وحــدة

فأحتــج الــرازي بداللــة الســياق قرآنيــة مســتقلة بدليــل لــو رفعــت مــن

لرتجيــح الــرأي الــذي يــرى أن املقصــود مكاهنــا ملــا أختــل املعنــى.

بالعصمــة يف قولــه تعــاىل (واهلل يعصمــك

ولعــل احلكمــة مــن احاطتهــا بآيــات

مــن النــاس) ،هــو األمــن مــن مكــر بســياق خمتلــف هــو:

اليهــود والنصــارى فيقــول بعــد أن ( )1إن يف اختــاف الســياق تنبيــه
يذكــر اســباب عــدة لنــزول اآليــة :قــري لشــد االنتبــاه إىل هــذه اآليــة
(واعلــم أن هــذه الروايــات وإن كثــرت وتأطريهــا بإطــار تــرز الصــورة بشــكل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

(ثالث ـ ًا) آيــات الغديــر يف ضــوء الداللــة أجنبيــة عــا قبلهــا ومــا بعدهــا)(.)51
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أوضــح فعنــد االنتقــال مــن ســياق تقيمــوا التــوراة واإلنجيــل ومــا انــزل

آلخــر تنبيــه قــري للمتلقــي بأمهيــة إليكــم مــن ربكــم﴾)(.)52

الســياق املختلــف.

ثــم يقــول( :وســياق اآليــة يأبــاه فــإن

( )2مــن حكمــة اهلل حفــظ آيــات قولــه﴿ :واهلل يعصمــك مــن النــاس﴾

الكتــاب العزيــز بعــد أن تكفــل يــدل عــى أن هــذا احلكــم املنــزل املأمــور

بحفظــه مــن التحريــف فلــو فصلــت بتبليغــه أمــر مهــم فيــه خمافــة اخلطــر
ال�سنة الثانية -العدد اخلام�س1439 -هـ 2017 /م

اآليــة يف ســياق واحــد فلعــل أيــدي عــى نفــس النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه
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العابثــن تطاهلــا ولعلــم اهلل باحلكــم وســلم) أو عــى ديــن اهلل تعــاىل مــن
األصلــح وحلكمتــه يف حفــظ كتابــه حيــث نجــاح تبليغــه ومل يكــن مــن شــأن

العزيــز جعلهــا بــن آيــات وصــف اليهــود وال النصــارى يف عهــد النبــي

أهــل الكتــاب ،ويؤيــد ذلــك مــا ذكــره (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أن يتوجــه
الســيد الطباطبائــي يف تفســره لآليــة إذ إليــه مــن ناحيتهــم خطــر يســوغ لــه

يقــول( :فلــو كانــت اآليــة متصلــة بــا (صــى اهلل عليــه وآله وســلم) أن يمســك

قبلهــا ومــا بعدهــا يف ســياق واحــد يف عــن التبليــغ أو يؤخــره إىل حــن فيبلــغ
أمــر أهــل الكتــاب لــكان حمصلهــا أمــر األمــر إىل حيــث حيتــاج إىل أن يعــده اهلل

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) بالعصمــة منهــم إن بلــغ مــا أمــر بــه فيهــم

أشــد األمــر بتبليــغ مــا أنزلــه اهلل ســبحانه حتــى يف أوائــل هجرتــه ( )aإىل املدينــة
يف أمــر أهــل الكتــاب ،وتعــن بحســب وعنــده حــدة اليهــود وشــدهتم حتــى
الســياق أن املــراد بــا أنــزل إليــه مــن ربــه انتهــى إىل وقائــع خيــر وغريهــا)

()53

هــو مــا يأمــره بتبليغــه يف قولــه﴿ :قــل يــا وجييــب صاحــب تفســر األمثــل عــى

أهــل الكتــاب لســتم عــى شــئ حتــى اإلشــكال الــذي يذكــره صاحــب تفســر
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املنــار حــول اختــاف ســياق اآليــات نجــد أن اآليــة جــاءت بســياق خيتلــف
الســابقة والالحقــة عــن هــذه اآليــة ،إذ عــا قبلهــا ومــا بعدهــا فــإن اآليــة
يقــول الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي :ابتــدأت بذكــر املحرمــات مــن اللحــوم
(لكــن ال ضــر يف ذلــك -كــا قلنــا يف وأوســطها موضــوع اكــال الديــن

تفســر اآليــة نفســها -ألن اختالف حلن وآخرهــا الرتخيــص يف أكل املحرمــات

اآليــة خيتلــف عــن مواضيــع اآليــات عنــد االضطــرار فأحيطــت اآليــة
التــي قبلهــا وبعدهــا ..ســبق أن قلنــا بإطــار لتأديــة الوظيفتــن املتقدمتــن
يلتــزم يف مواضيعــه أســلوب التبويــب املوضــوع وحلفظهــا مــن التحريــف،
والتقســيم إىل فصــول وفقــرات معينــة ،يقــول الســيد الطباطبائــي( :وال يقــاس

بــل إن آياتــه نزلــت بحســب احلاجــات اآليــة بــا ســيأيت مــن قولــه﴿ :اليــوم
واحلــوادث والوقائــع املختلفــة الطارئة .أحــل لكــم الطيبــات﴾ (اآليــة) فــإن
لذلــك نالحــظ أن القــرآن يف الوقــت ســياق اآليتــن خمتلــف فقولــه﴿ :اليــوم

الــذي يتكلــم عــن إحــدى الغــزوات ،يئــس﴾ يف ســياق االعــراض ،وقولــه:

ينتقــل إىل ذكــر حكــم مــن األحــكام ﴿اليــوم أحــل﴾ ،يف ســياق االســتيناف،
الفرعيــة -مثــا -ويف الوقــت الــذي واحلكــان خمتلفــان :فحكــم اآليــة
يتحــدث عــن اليهــود والنصــارى ،األوىل تكوينــي مشــتمل عــى البــرى

خياطــب املســلمني ويذكرهــم بأحــد مــن وجــه والتحذيــر مــن وجــه آخــر،
القوانــن اإلســامية الســابقة)(.)54

وحكــم الثانيــة ترشيعــي منبــئ عــن

وعنــد الرجــوع إىل قولــه تعــاىل :االمتنــان .فقولــه﴿ :اليــوم يئــس﴾

(اليــوم أكملــت لكــم دينكم)...اآليــة ،يــدل عــى تعظيــم أمــر اليــوم الشــتامله

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مــرارا أن القــرآن ليــس كتابــا أكاديميــا ومهــا :التنبيــه القــري ألمهيــة
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عــى خــر عظيــم اجلــدوى وهــو يــأس القيــام باحلامــل الشــخيص إىل مرحلــة
الذيــن كفــروا مــن ديــن املؤمنــن)( .)55القيــام باحلامــل النوعــي ،ويكــون
وقــد فــر بعضهــم معنــى أكــال ذلــك إكامالللديــن بتحويلــه مــن صفــة

الديــن بإمتــام األحــكام وهذا ال ينســجم احلــدوث إىل صفــة البقــاء)(.)56

مــع نــزول أحــكام بعــد ذلــك كمــراث

وعنــد دراســة الســياق العمــودي

الكاللــة وآيــة الديــن وقــد تقــدم الــكالم لآليــة نجــد أن هنــاك وحــدة موضــوع
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عــن ذلــك فيــا ســبق.
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بــن هــذه اآليــة ،وآيــة (يــا أهيــا الرســول

حتــر بعــض مفــري الســنة بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربك)اآليــة،
لــذا َّ

يف توجيــه معنــى اآليــة بعدمــا ألتزمــوا وقــد أشــار الســيد الطباطبائــي إىل ذلــك

بوحــدة الســياق وقــد ناقــش الســيد بقولــه( :ال إشــكال يف أن الفقرتــن أعنــي

الطباطبائــي اآليــة وأثبــت أن ســياقها قولــه( .اليــوم يئــس) ،وقولــه( :اليــوم
متعــدد بأدلــة عديــدة إذ يقــول بعــد أكملــت لكــم دينكــم وأمتمــت عليكــم

مناقشــته لآليــة( :ومــن مجيــع مــا تقــدم نعمتــي) ،يف اآليــة مرتبطتــان مســوقتان

يظهــر ان متــام يــأس الكفــار إنــا كان لغــرض واحــد ،وقــد تقــدم بيانــه ،فالدين
يتحقــق عنــد االعتبــار الصحيــح بــأن الــذي أكملــه اهلل اليــوم ،والنعمــة التــي
ينصــب اهلل هلــذا الديــن مــن يقــوم مقــام أمتهــا اليــوم -ومهــا أمــر واحــد بحســب

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) احلقيقــة -هــو الــذي كان يطمــع فيــه
يف حفظــه وتدبــر أمــره ،وإرشــاد الكفــار وخيشــاهم فيــه املؤمنون فأيأســهم
األمــة القائمــة بــه فيتعقــب ذلــك يــأس اهلل منــه وأكملــه وأمتــه ،وهناهــم عــن أن

الذيــن كفــروا مــن ديــن املســلمني ملــا خيشــوهم فيــه ،فالــذي أمرهــم باخلشــية

شــاهدوا خــروج الديــن عــن مرحلــة مــن نفســه فيــه هــو ذاك بعينــه وهــو أن
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ينــزع اهلل الديــن مــن أيدهيــم ،ويســلبهم لــه اكثــر مــن معنــى مــن خــال الســياق.

هــذه النعمــة املوهوبــة)(.)57
اخلامتة

( )4للســياق داللــ ٌة منتجــ ٌة يمكــن مــن
خالهلــا حتديــد املعنــى ولكن هــذه الداللة

ويف اخلتــام توصــل الباحــث إىل مجلــة التــي تعتمــد عــى الظهــور القرآين ليســت

مــن النتائــج وهي:

حتميــة بــل ظنيــة فقــد ال تكــون منتجــه

( )1تُعــد أســباب النــزول قرينــة حاليــة دالليــ ًا لوجــود قرائــن أخــرى تــرف
وشــاهد خارجــي عــى صحــة حادثــة داللــة الســياق عــن ظهــوره  ،فعــى مــن

مــن خــال التأييــد القــرآين فأنــزل ثــاث أن يتحــرر مــن حتميــة الداللــة الســياقية
آيــات أختصــت بحادثــة الغديــر.

والقــول بإمكانيتهــا االحتامليــة إال مــع

( )2مل تســلم اآليــات النازلــة يف وجــود قرائــن تؤيــد الســياق فتكــون
غديــر خــم مــن التأويــل والــدس يف منتجــة داللي ـ ًا.

ســبب نزوهلــا وذلــك حلــرف احلقيقــة (ُ )5يعــد التحصــن القــرآن قرينــة مــن

عــن أصحاهبــا واغتصــاب حقهــم يف القرآئــن التــي أراد اهلل مــن خالهلــا قطع
اخلالفــة ،الــدس يف أســباب النــزول الطريــق أمــام املعانديــن واملحرفــن

ظاهــرة واضحــة العتــاد القــوم عــى للقــرآن معنويــ ًا ،الذيــن حيرفــون
الروايــات املوضوعــة والضعيفــة.

الكلــم عــن مواضعــه ،فباإلضافــة

( )3يشــكّل الســياق قرينــة مقاليــة لتواتــر احلديــث ســند ًا ،فهــو حمفــوف
مصاحبــة ُيكشــف مــن خالهلــا عــن بمجوعــة مــن القرائــن يف القــرآن التــي
ٍ
شــك أو
املعنــى فــإن اللفــظ يف أصــل اللغــة لــه تزيــد يف داللتــه مــن دون
ٍ
تــردد.
معنــى واحد ولكــن يف االســتعامل يكون

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

فحصــن اهلل الداللــة واملضمون يريــد فهــم القــرآن الكريــم فهـ ًا صحيحـ ًا
الغديــرّ ،
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اهلوامش

( )1احلديــث املتواتــر :هــو خــر مجاعــة كثرييــن
يســتحيل عــاد ًة تعمدهــم الكــذب وخطؤهــم يف

فهــم احلادثــة ،وحيصــل بإخبارهــم العلــم (ينظــر

الرعايــة ،الشــهيد الثــاين.)687/1:

( )2البداية والنهاية.233/5 :

( )3خالصــة عبقــات األنــوار ،حامــد النقــوي :

ال�سنة الثانية -العدد اخلام�س1439 -هـ 2017 /م

.301/8

( )4نق ً
ال عن حديث الغدير ،امليالين.21 :

( )5ينظــر دروس يف علــم األصــول (احللقــة
الثانيــة) ،حممــد باقــر الصــدر.119-118 :

( )6الغدير ،األميني.34 /2 :
( )7الغدير ،االميني.34 /2 :

( )8املصدر السابق.39 -34:

( )9مناهل العرفان ،الزرقاين.106/1 :
( )10أسباب النزول ،الواحدي.4 :

( )15أســباب النــزول ،الواحــدي ،135 :الــدر
املنثــور ،الســيوطي.298/2 :

( )16ينظر تاريخ دمشق.237/42 :
( )17ينظر فتح القدير.60/2 :

( )18شواهد التنزيل.239/1 :
( )19تفسري الطربي.416/6 :

( )20قصــة االنتحــار يروهيــا الزهــري األمــوي،
وهــي قصــ ٌة باطلــ ٌة ،تلقتهــا صحــاح املســلمني

بالقبــول فنقلتهــا( .ينظــر البخــاري ،3/1 :ينظــر
صحيــح مســلم.)97/1:

( )21مفــاد هــذه االســطورة التــي رواهــا
الطــري وغــره مــن مفــري الســنة هــي :أن
النبــي يمكــن أن يوحــي إليــه الشــيطان ،ويبلــغ

مــا أوحــاه لــه اىل النــاس ،مــن دون أن يميــز
بــن الوحــي اإلهلــي والشــيطان( .ينظــر تفســر
الطــري.)246-245/17:

( )11تلخيــص التمهيــد ،حممــد هــادي معرفــة:

( )22سنن الرتمذي.317/4 :

( )12ينظــر القــرآن يف اإلســام ،العالمــة

( )24الدر املنثور ،السيوطي.298/2 :
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( )13أسباب النزول ،الواحدي.4 :

( )14ينظر الغدير ،األميني.223 -214 /1 :

( )23سنن الرتمذي.317/4 :
( )25الكايف .289/1 :

( )26ينظر الغدير ،األميني.132-230/1 :

( )27نقــ ً
ا عــن الغديــر ،األمينــي-231/1 :

........................................................................م .م� .ساجد �صباح مي�س الع�سكري
.232

( )28صحيح البخاري.16/1 :

( )42دالالت الســياق يف القصــص القــرآين،
حممــد عبــد اهلل العبيــدي.17:

( )29صحيح البخاري.186/5 :

( )43ينظــر علــم الداللــة :أمحــد خمتــار عمــر:

( )31االتقان ،السيوطي.86/1 :

( )44ينظر املصدر السابق.224:

( )33ينظر تفسري امليزان.180-179 /5 :

مصطفــى هجــر ،عندمــا درس مــادة أصــول

( )35تفسري آيات الغدير.83 :

جامعــة ذي قــار.

( )30البداية والنهاية.319/2 :
( )32نفسري آيات الغدير.60 :

( )34تفسري القرطبي.279/18 :

( )37ينظر تفسري القرطبي.278/18 :

( )45اســتفادة مــن اســتاذي الدكتــور حيــدر
التفســر يف قســم علــوم القــرآن -كليــة اآلداب-

( )46ينظــر أصــول التفســر والتأويــل ،كــال
احليــدري.583:

( )38املعــامل اجلديــدة لألصــول ،حممــد باقــر

( )47ينظــر أصــول التفســر والتأويــل ،كــال

( )39ينظــر الســياق غــر اللغــوي يف النــص

( )48ينظر تفسري امليزان.178 /5 :

بابــل ،العلــوم االنســانية :مــج ،18ع،4

.18

الصــدر.143:

القــرآين ،د .خليــل خلــف بشــر ،جملــة جامعــة
ص .1294

احليــدري.585:

( )49مقاصــد الســور يف القــرآن الكريــم-17 :
( )50تفسري الربهان.5/1:

( )40ينظــر املصــدر الســابق ،مــج ،18ع،4

( )51تفسري الرازي.50/12:

( )41االجتــاه الوظيفــي ودوره يف حتليــل اللغــة،

( )53املصدر السابق.42/6 :

ص .1294

حييــى حممــد ،جملــة عــامل الفكــر ،وزارة االعــام-

الكويــت1989 ،م ،مــج ،20ع ،3ص.81

( )52تفسري امليزان.42/6 :

( )54تفسري األمثل.96/4 :

( )55تفسري امليزان.177/5 :

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )36الدر املنثور.264/6 :

.218
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( )56املصدر السابق.176 :

( )57تفسري امليزان.178 /5 :

املصادر واملراجع

( )7تاريــخ مدينــة دمشــق ،أبــو القاســم عــي
بــن احلســن الشــافعي املعــروف بابــن عســاكر

( )1االتقــان يف علــوم القــرآن جــال الديــن

(ت571هـــ) ،دراســة وحتقيــق عــي شــري ،دار

ط1429 -2هـــ.

( )8التفســر الكبــر الفخــر الــرازي ،دار الفكــر

الســيوطي (ت 911هـ)منشــورات ذوي القربــى

الفكــر للطباعــة والنــر1415 ،هـــ.

( )2أســباب النــزول ،أبــو احلســن عــي بــن

للطباعــة والنــر -لبنــان ط 1401 ،1هـــ.

ورشكاه للنــر والتوزيــع ،القاهــرة ط،1

اهلــدى -قــم املقدســة ،ط ،1ه1427هـــ.

أمحــد الواحــدي النيســابوري ،مؤسســة احللبــي

ال�سنة الثانية -العدد اخلام�س1439 -هـ 2017 /م

(د .ط).

1388هـــ.

( )9تفســر آيــات الغديــر ،عــي الكــوراين ،دار
( )10تلخيــص التمهيــد ،حممــد هــادي معرفــة،

( )3أصــول التفســر والتأويــل ،كــال احليــدري،

مؤسســة النــر اإلســامي -قــم املقدســة ،ط،8

2006م.

( )11جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن

منشــورات دار فراقــد ،ط1427 ،2هـــ-

1430هـ.

( )4األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل :الشــيخ

(تفســر الطــري) ،حممــد بــن جريــر الطــري

لبنــان ،ط2009 ،2م.

ضبــط وتوثيــق وختريــج :صدقــي مجيــل العطــار،

نــارص مــكارم الشــرازي :دار األمــرة ،بريوت-

(ت310هـــ) ،تقديــم :الشــيخ خليــل امليــس/

( )5البدايــة والنهايــة ،أبــو الفــداء إســاعيل

دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع-

شــري ،دار إحيــاء الــراث العــريب1408 ،هـــ.

( )12اجلامــع ألحــكام القــرآن ،أبــو عبــد اهلل

احلســيني البحــراين (ت1107هـــ) ،حتقيق :قســم

هشــام ســمري البخــاري ،دار عــامل الكتــب،

 362بــن كثــر الدمشــقي (ت774هـــ) ،حتقيــق عــي
( )6الربهــان يف تفســر القــرآن ،الســيد هاشــم
الدراســات االســامية /مؤسســة البعثــة -قــم،

بــروت -لبنــان1995 ،هـــ.

حممــد بــن أمحــد األنصــاري القرطبــي ،حتقيــق
الريــاض -الســعودية ط1423 ،2هـــ2003/م.
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( )13حديــث الغديــر ،عــي احلســيني امليــاين،

والنــر ،بــروت ،ط1403 ،2هـــ.

( )14خالصــة عبقــات األنــوار ،حامــد النقــوي،

اآليــات النازلــة يف أهــل البيــت ،عبيــد اهلل بــن

طهــران -ايــران1405 ،هـ.

احلنفــي النيســابوري ،حتقيــق حممــد باقــر

مركــز االبحــاث العقائديــة ،ط1421 ،1هـــ.

مؤسســة البعثــة -قســم الدراســات اإلســامية-

( )20شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل يف
أمحــد املعــروف باحلاكــم احلســكاين احلــذاء

( )15الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور ،جــال

املحمــودي ،مؤسســة النــر والطبــع التابعــة

للطباعــة والنــر -بــروت -لبنــان.

إحيــاء الثقافــة اإلســامية ط1411 ،1هـــ.

الديــن الســيوطي (911هـــ) ،دار املعرفــة

لــوزارة الثقافــة واإلرشــاد اإلســامي ،جممــع

اليمــن -صنعــاء2004 ،م.

والتوزيــع1401 ،هـ.

عبــد اهلل العبيــدي ،وزارة الثقافــة والصناعــة-

إســاعيل البخــاري ،دار الفكــر للطباعــة والنــر

( )17دروس يف علــم األصول(احللقــة الثانيــة)،

( )22علــم الداللــة ،أمحــد خمتــار عمــر ،عــامل

العلــم -قــم املقدســة ،ط1433 ،7هـــ.

( )23الغديــر يف الكتــاب والســنة واألدب ،عبــد

حممــد باقــر الصــدر ،مؤسســة انتشــارات دار

الكتــب القاهــرة ،ط1998 ،5م.

( )18الرعايــة يف علــم الدرايــة ،الشــهيد الثــاين

احلســن أمحــد األمينــي النجفــي ،دار الكتــاب

حتقيــق :عبد احلســن حممــد عيل بقال ،منشــورات

( )24فتــح القديــر اجلامــع بــن الروايــة والدرايــة

الشــيخ زيــن الدين بــن عــي العاميل(ت965هـ)،
مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفــي ،قــم،

إيــران1408 ،هـ.

العــريب ،بــروت ،ط1327 ،3هـــ1967/م.

يف علــم التفســر :حممــد بــن عــي بــن حممــد 363

الشــوكاين (ت1250 :هــــ) ،عــامل الكتــب( ،د:

( )19ســنن الرتمــذي ،أيب عيســى حممــد بــن

ت).

الوهــاب عبــد اللطيــف ،دار الفكــر للطباعــة

الطباطبائــي ،ترمجــة :الســيد أمحــد احلســيني،

عيســى الرتمــذي (ت279هـــ) ،حتقيــق عبــد

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )16داللــة الســياق يف القصــص القــرآين ،حممــد

( )21صحيــح البخــاري ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن

( )25القــرآن يف اإلســام :حممــد حســن

التح�صني القر�آين لداللة حديث الغدير...................................................................
مؤسســة الثقلــن الثقافيــة ،ط2007 ،2م.

( )26الــكايف ،حممــد بــن يعقــوب الكلينــي

عبــد العظيــم الزرقــاين ،دار الكتــب العلميــة،

الغفــاري ،دار الكتــب اإلســامية -طهــران،

( )30امليــزان يف تفســر القــرآن حممــد حســن

(ت  329هـــ) ،تصحيــح وتعليــق :عــي أكــر

ط1363 ،5ش.
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بــروت -لبنــان ،ط1409 ،1هــــ1988 /م.

الطباطبائ��ي (1402هـ)مؤسســة األعلمــي

( )27املعــامل اجلديــدة لالصــول ،حممــد باقــر

للمطبوعــات بــروت ط1417 3هـــ.

ط.1975 ،2

( )31جملــة جامعــة بابــل ،العلــوم اإلنســانية:

الصــدر ،مطبعــة النعــان -النجــف االرشف،
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( )29مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن :حممــد

املجالت والبحوث:

( )28مقاصــد ســور القــرآن الكريــم ،حممــد

املجلــد ،18العــدد.4

1434هـــ.

الكويــت1989 ،م ،املجلــد ،20العــدد.3

تقــي املــدريس ،دار املحجــة البيضــاء ،بــروت،

( )32جملــة عــامل الفكــر ،وزارة االعــام-

قال أمير المؤمنين (عليه السالم)

امل�صدر:
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