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مقدمة املؤسسة

ابتدأها  نعم  بام قدم، من عموم  أهلم والثناء  بام  الشكر  أنعم وله  ما  احلمد هلل عىل 
أمجعني  اخللق  خري  عىل  والسالم  والصالة  واالها،  منن  ومتام  أسداها،  آالء  وسبوغ 

حممد وآله الطاهرين.

أما بعد:

ومل  والتبيني  التأسيس  حيث  من  للعلوم  منهاًل    املؤمنني  أمري  كالم  يزل  فلم 
يتقرص األمر عىل علوم اللغة العربية أو العلوم اإلنسانية، بل وغريها من العلوم التي 
مثلام جيري  التأصيل  أن  إال  الفكرية،  املعطيات  تعددت  احلياة وإن  تسري هبا منظومة 
ْطنَا  َفرَّ تعاىل: ﴿َما  قوله  فيه من يشء كام جاء يف  اهلل  ما فرط  الذي  الكريم  القرآن  يف 
ٍء أْحَصْينَاُه ِف  ءٍ﴾ ، كذا نجد جيري جمراه يف قوله تعاىل: ﴿َوُكلَّ َشْ ِف اْلكَِتاِب ِمْن َشْ
يوفقون  العلوم كافة حينام  أن أهل االختصاصات يف  ، غاية ما يف األمر  ُمبنٍِي﴾  إَِماٍم 
للنظر يف نصوص الثقلني جيدون ما ختصصوا فيه حارضًا وشاهدًا فيهام، أي يف القرآن 
العقول  إلرشاد  الشوق  أخذهم  وقد  فيسارعون    النبوية  العرتة  وحديث  الكريم 
والعرتة  الكريم  القرآن  والدالالت يف  واملفاهيم  والقواعد  والقوانني  السنن  تلك  إىل 

النبوية.

اجلامعية  الدراسات  تلك  تتناول  أن  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  ارتأت  هنا  من 
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املختصة بعلوم هنج البالغة وبسرية أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب  وفكره 
عربها  يتم  التي  اجلامعية(  الرسائل  بـ)سلسلة  موسومة  وفكرية  علمية  سلسلة  ضمن 
طباعة هذه الرسائل وإصدارها ونرشها يف داخل العراق وخارجه، بغية إيصال هذه 
الفكري  العطاء  هذا  تبني  عىل  وإعانتهم  والدارسني  الباحثني  اىل  األكاديمية  العلوم 

علمية  رؤى  وتقديم  هديه  عىل  والسري    عيل  املؤمنني  أمري  علوم  من  واالنتهال 
جديدة تسهم يف إثراء املعرفة وحقوهلا املتعددة.

وما هذه الدراسة اجلامعية التي بني أيدينا لنيل شهادة الدكتوراه  إال واحدة من 
أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  علم  بحر  يف  للغوص  صاحبها  وفق  التي  الدراسات  تلك 

طالب  فقد أذن له بالدخول إىل مدينة علم النبّوة والتزود منها بغية بيان أثر تلك 
النصوص العلوية يف اإلثراء املعريف والتأصيل العلمي فبزغ مكنزًا علميًا اختذ من فكر 

بلساًم،  له  لتكون  املجتمع  حتاكي  معارف  من  عليه  اشتمل  ملا  منبعًا    املؤمنني  أمري 
البالغة  هنج  كتاب  سطور  من  الباحث  هنل  إذ  شاهدًا؛  عليه  لتكون  التاريخ  وتقرأ 
السيايس  الفكر  ليقرأ،  زمان  كل  يف  املجتمع  بناء  أساسيات  من  تعد  فكرية  حمّطات 
الدافق،  والفكر األخالقي بصوته  النافع،  بسمته  االقتصادي  والفكر  اليانع،  بنضجه 
فربزت آليات ومعاجلات إذا ما اتبعت كان النجاح حليف متبعها كيف ال ومصدرها 

سيد البلغاء وإمام املتقني.

فجزى اهلل الباحث خري جزاء املحسنني واحلمد هلل رب العاملني.

السيد نبيل احلسني الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

اإلمام عيل بن أيب طالب )ت 40 هـ( من أبرز أعالم التاريخ اإلسالمي، 
فأثبت  الدعوة،  بروح  املتعلقة  املهامت  جالئل  من  بالكثري   الرسول كّلفه 
عىل  وعثامن  وعمر  بكر  أبو  عّول  كام  اطالعه،  وسعة  إيامنه،  وصدق  جدارته 
األخذ بمشورته يف الكثري من القضايا السياسية، واعتمدوا عىل فتاويه الفقهية، 
هـ/656ــ  )35ــ40  سنوات  مخس  دامت  لفرتة  اخلالفة  توليه  إىل  باإلضافة 
عثامن  بحياة  أودت  التي  الكربى  الفتنة  عىل  مسلطًا  سيفًا  خالهلا  كان  661م( 
ضحية  حياته  فكانت  متناحرة،  فرق  إىل  املسلمني  قّسمت  ثم  ومن  عفان،  بن 
والبطوالت  الشيعية،  النحلة  منبع  ذلك  كل  جانب  إىل  وهو  التناحر،  لذلك 

األسطورية، واملثال املحتذى يف الفصاحة والبالغة.

مل  أهنا  إال  والدراسة،  بالبحث  شخصه  الدراسات  من  كثري  تناولت  ولقد 
التي تضمنها كتاب  الفكرية  تتمكن من اإلملام بكل جوانبه، وال سيام اجلوانب 
)هنج البالغة( اجلامع ملا ُأثر عنه من خطب ورسائل وعهود وحكم، وذلك 
ما حدا يب إىل اختيار )فكر اإلمام عيل بن أيب طالب كام يبدو يف هنج البالغة( 
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موضوعًا لدراستي.

فمن املعلوم أن هدف الرشيف الريض )ت 406هـ( من مجعه لنهج البالغة 
بأنه  مقدمته  يف  وصفه  فقد  البالغية،  ومقدرته   عيل اإلمام  فصاحة  تبيان 

)مرشع الفصاحة وموردها ومنشأ البالغة ومولدها(.

وبسبب ما حواه النهج من نصوص رّصح اإلمام فيها بأحقيته يف خالفة 
وصف  من  أخرى  نصوص  تضمنته  وما  الصحابة،  من  غريه  دون  املسلمني 
احلرشات  بعض  وصف  يف  أسلوبية  وبراعة  رائع  جتسيد  ومن  مستقبلية  ألمور 
 عيل اإلمام  إىل  نسبته  يف  الدارسني  بعض  شك  فقد  واحليوانات،  والطيور 
أخيه  وضع  من  الكتاب  إن  بعضهم  قال  كام  بتلفيقه،  الريض  الرشيف  واهتموا 
فتصدى  الشيعة  علامء  بعض  صنع  من  أنه  آخرون  وزعم  املرتىض،  الرشيف 
إىل  فيه من نصوص  ورد  ما  بإرجاع  )النهج(  التهم عن  لدفع  آخرون  دارسون 
بإثبات سلسلة  املتن واإلسناد،  ناحيتي  اصوهلا بتصحيح نسبتها إىل عيل من 
ما طرأ عىل  منها، وتوضيح  النصوص  تلك  التي استخرجت  الرواة، واملصادر 
رواياهتا من تصحيف وحتريف بسبب تقادم العهد بني قائلها وناسخها، وتعدد 

.رواهتا مما ال يقدح يف نسبة جّلها ـ إن مل يكن كّلها ـ إىل عيل بن أيب طالب

فباإلضافة إىل ما يمكن االطالع عليه من ملحات توثيقية من جامع )النهج( 
لنصوص قليلة فيه، فقد بذل ابن أيب احلديد )ت 656هـ( جهدًا كبريًا يف توثيق 
ذلك  يف  به  بأس  ال  جهدًا  هـ(  )ت679  البحراين  ميثم  بذل  كام  منها  الكثري 
منهم  تلك،  التوثيق  لعملية  املحدثني  الدارسني  من  الكثري  تصدى  كام  الصدد، 
عبد احلسني األميني يف كتابه )الغدير( وامتياز عليخان العريش يف كتابه )استناد 
كتابه )مستدرك هنج  الثاين من  القسم  الغطاء يف  واهلادي كاشف  البالغة(  هنج 
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البالغة(، وعبد اهلل نعمة يف كتابه )مصادر هنج البالغة( وعبد الزهراء احلسيني 
يف كتابه )مصادر هنج البالغة وأسانيده(.

أما الدراسات التي قامت عىل )هنج البالغة( وأنشئت حوله، فقد اقترصت 
عىل رشوحه، وتوضيح أساليبه اللغوية، ودراسة لبعض جوانبه البالغية، دون 
قضايا  من  نصوصه  حتويه  ملا  االلتفات  ودون  وتأثرياهتا،  احياءاهتا  عىل  الوقوف 
سياسية واقتصادية واجتامعية وأخالقية وتربوية، ودون ربط األشكال التعبريية 

.باملواقف والقرارات واألحكام التي ُأثرت عن اإلمام عيل

فمن الرشوح القديمة لنهج البالغة: )منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة( 
ملفرداته  رشحًا  كونه  يعدو  ال  وهو  573هـ(  )ت  الرواندي  اهلل  هبة  بن  لسعيد 

اللغوية مع ذكر بعض احلوادث التارخيية اجلزئية املتعلقة ببعض النصوص.

ومنها: رشح ابن أيب احلديد )ت 656هـ( وهو من أطول الرشوح القديمة، 
املعاين  ورشح  احلوادث  تفصيل  الستئثار  التارخيية  الصبغة  عليه  غلبت  وقد 
ومقارنة  اجلزئية،  والبالغية  اللغوية  القضايا  بعض  يف  اخلوض  مع  بمعظمه، 
أسلوب اإلمام عيل بأسلوب قدامى الشعراء والناثرين، بغرض تبيان سيطرته 
عىل اللغة، وحسه يف اختيار االساليب املالئمة ملقتىض احلال، هذا باإلضافة إىل 
وقوف الشارح ـ وكان معتزليًاـ عند النصوص التي توافق آراء املعتزلة، مسهبًا يف 

رشحها وتقليب معانيها ومقارنتها بام جاء عند الشيعة من تأويالت هلا.

الطابع  عليه  فيغلب  679هـ(  )ت  البحراين  مليثم  البالغة(  هنج  )رشح  أما 
.الصويف الوعظي، مما جيعله بعيدًا يف معظمه عن دارسة فكر اإلمام عيل

البالغة(  )هنج  يف  للبحث  املحدثني  الدارسني  من  الكثري  تصدى  وقد  هذا 
بتحقيقه ورشحه وفهرسته، وتبيان ما حوته نصوصه من معاٍن، إال أهنم مل يبحثوا 
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وإما القتصارهم  مبسطًا  منهجًا رسيعًا  الختيارهم  إما  ة،  الثرَّ الفكرية  جوانبه  يف 
الرسيعة يف  املطالعة  بسبب  وإما  التعمق يف مالبستها،  دون  التارخيية  النظرة  عىل 
نصوصه أثناء البحث فيها، وإما بسبب تغلب العاطفة املذهبية عىل املنهج العلمي.

اللغوية  ملفرداته  خمترص  تفسري  هو  البالغة،  لنهج  عبده  حممد  الشيخ  فرشح 
دون دراسة النصوص أو حتى التعليق عليها اال فيام ندر.

فهو  اخلوئي،  اهلل  حبيب  ملريزا  البالغة(  هنج  رشح  يف  الرباعة  )منهاج  أما 
معظم  يف  نظره  وجهة  إبداء  املؤلف  فيه  حاول  رشوح،  من  سبق  ملا  استعراض 
ابن أيب احلديد، هذا  آراء خاصة ما ورد منها عند  ما ورد يف تلك الرشوح من 
باإلضافة إىل اهتاممه باالعراب والوقوف عىل الكثري من املسائل الفقهية وإبداء 
الفارسية،  للغة  النصوص  وترمجة  اإلمامية  الشيعة  نظر  وجهة  من  فيها  الرأي 
خاطفة،  ملحات  يف  اال   اإلمام فكر  إىل  مبارشة  بصورة  الشارح  يتعّرض  ومل 
عند  جاء  ما  إىل  استنتاجه  يف  واالستناد  والتفسري،  الرشح  عىل  اساسًا  العتامده 

الرشاح السابقني.

جواد  ملحمد  البالغة(  هنج  ظالل  )يف  أيضا:  احلديثة  النهج  رشوح  ومن 
معانيها  ورشح  مجله،  لبعض  وإعراب  ملفرداته،  تفسري  عن  عبارة  وهو  مغنية، 
اإلسالمية  األمة  وواقع  النصوص  إحياءات  بني  ـ  األحيان  بعض  يف  ـ  والربط 
وبث  اهلمم،  حفز  حيث  من  النهج  نصوص  قيمة  عىل  مركزًا  اليوم،  املتفكك 
اليقظة يف النفوس، لذا مل يتناول الشارح قضايا الفكر، إال بشكل هاميش، ألنه 
القراء يف األمة اإلسالمية ليحّقق هدفه  أراد لرشحه االنتشار بني مجيع طبقات 

يف إيقاظها، بإثارة احلمية وبّث احلامس، كام أشار يف مقدمته.

بضبط  البالغة(  )هنج  وأضبطها:  التوثيقية  الدراسات  أحدث  ومن 
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بمقدمة  الدراسة  لتمّيز  اهلل،  رمحه  الصالح  صبحي  الشيخ  أستاذنا  وفهرسة 
ضافية عن تاريخ النهج، وقيمته العلمية واألدبية، وما انتاب نسخه املخطوطة 
الدارسون  اعتمدها  التي  املوثقة  بالنسخ  تعريف  مع  وحتريف،  تصحيف  من 
إىل غري ذلك من مالحظات ذات صلة  ـ يف رشوحهم،  ـ ممن سبقه  املحدثون 
وكيفية  النهج  يف  لبحثنا  فائدة  ذات  جمملها  يف  والدراسة  بالتحقيق.  وثيقة 
استخراج نصوصه، اال أهنا ال متدنا بيشء عىل االطالق مما نحن بصدد دراسته 

من أفكار وآراء يف النهج. 

ومن الكتب التي تعرضت لدراسة بعض جوانب النهج: )دراسات يف هنج 
َبَحَث  جادة،  دراسة  العموم  عىل  وهي  الدين،  شمس  مهدي  ملحمد  البالغة( 
املؤلف من خالهلا بعض القضايا االجتامعية وأخرى اقتصادية وسياسية، ولكن 
دراسة  يف  تعّمقه  دون  حال  التحليل  دون  والوعظ  والتفسري  بالرشح  اهتاممه 
التي  الشديد  االختصار  إىل  باإلضافة  هذا  لدراسته،  اختارها  التي  النصوص 
لكون  أسلوبه  عىل  طغت  التي  اخلطابية  احلامسية  والّلهجة  أحكامه،  به  متيزت 

الدراسة جاءت من وجهة نظر شيعية.

أما دراسة عيل آل ابراهيم: )يف رحاب هنج البالغة( فال تتعدى كوهنا رشحًا 
لبعض نصوص النهج، عّززه املؤلف بآيات من القرآن الكريم واحلديث النبوي 
ملا حوته  اختاره من نصوص  فيام  يتعرض  مل  لكنه  والتاريخ،  والشعر  الرشيف، 
جوانب  من  كثري  عىل  الشيعية  العاطفة  طغيان  إىل  إضافة  أفكار،  من  النصوص 

الدراسة، ألن صاحبها هو أيضًا من الشيعة اإلمامية.

عالوة عىل ذلك فإنني ـ بحسب إمكانايت املتاحة يف جمال البحث ـ مل أجد يف 
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سجالت اجلامعات العربية التي تسنى يل االطالع عليها، رسالة علمية أو بحثًا 
انا  جامعيًا يف )هنج البالغة( أو يف فكر اإلمام عيل مما حّفزين عىل امليض فيام 
بصدده من البحث فيام تضمنه هنج البالغة من فكر، واضعًا يف االعتبار ما ينتاب 
معظم  تتعدى  ال  إذ  التطبيقية،  النثرية  الدراسات  يف  نقص  من  العربية  املكتبة 
الدراسات التي قامت حول النص النثري القديم جمال الوصفية، والوقوف عند 
بالنظر  املبنية عىل أحكام مسبقة يف أغلب األحيان  القضايا اجلزئية، أو اهلامشية 
يف فحوى النصوص عىل ظاهر معانيها، دون إجالة النظر فيها، مع تبني أحكام 
ذات طابع استرشاقي يف غالب االحيان، حتتاج إىل تثبت ومتحيص وقد وقفت 

عند الكثري من تلك األفكار يف مواضعها حماوالً مناقشتها.

وبالنسبة للتاريخ فقد كان تعويل الدراسة عليه، ال كمجرد وقائع مرسودة 
الزمني الذي حدثت فيه، بل كعنرص اضاءة لكشف واقٍع باإلمكان  يف اطارها 
تلّمسه وادراك ابعاده من خالل ومضات رسيعة يف ركام رسد احلوادث املفتعل 
لدعائم  أحداث  عىل  الرشعية  إسباغ  غايتها  معينة،  نظر  وجهات  ر  تصوَّ الذي 
نظام معني أو تثبيته، لذلك َخَفَت ضمن ذلك الرسد صوت الشعوب، وغابت 
يف خضّم عبارات التمجيد آالم املستضعفني، يف حني ان هنج البالغة يف الكثري 
من نصوصه، وقف عىل كشف جوانب من هذه احلقيقة التي هتّم معظم ميادين 
السياسة واالجتامع واألخالق والرتبية، لكون نصوصه صادرة عن شاهد عيان 
الدعوة  بزوغ  منذ  مبارشة  معايشة  اإلسالم  صدر  تاريخ  أحداث  عايش  ثقة، 
حتى الوقت الذي متّخض بالنقالت احلضارية اخلطرية التي كان مؤّداها يف هناية 

املطاف حتول اخلالفة اإلسالمية إىل ُملك وراثي.

ترتكب رسالتنا من مخسة أبواب:
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جدل  من  البالغة  هنج  نصوص  حول  دار  ما  بدراسة  األول  الباب  اختص 
يف مدى صحة نسبتها لعيل عىل أساس أن الدراسة يف هذا الباب هي املرتكز 
األسايس الذي يمكننا االنطالق منها نحو األبواب األربعة األخرى، من خالل 
واآلراء  املثبتة  اآلراء  ضوء  يف  وحماكمتها  الدراسة،  مصدر  النصوص  يف  النّظر 
تكن  مل  -ان  جلها  نسبة  إثبات  من  الدراسة  متكنت  حوهلا،  دارت  التي  النافية 
كلها- لعيل وكانت خامتة الباب دراسة مقتضبة يف قيمة هنج البالغة األدبية 
والتارخيية والفكرية متبوعة بجدولة تضمنت مطالع نصوصه بحسب ورودها 
النصوص  العثور عليه من نسخ متداولة مشهورة، مع حماولة توثيق  فيام أمكننا 
من املصادر املعتربة السابقة للرشيف الريض، واملعارصة له، واملتأخرة عنه، مع 

حماولة تاليف ما وقع فيه املوثقون السابقون من عيوب توثيقية.

يف  وذلك  البالغة،  هنج  يف  السيايس  الفكر  لدراسة  الثاين  الباب  وعرض 
فصول: ثالثة 

أنفرد الفصل األول بدراسة مفهوم اإلمامة يف فكر عيل، مع عرض لفكر 
احلكومة وامهيتها، ونشأهتا والفرق بني مفهومها ومفهوم الدولة، ومن ثم عالقة 

الدين بالدولة من وجهة نظر اإلسالم يف ضوء ما ورد من نصوص يف النهج.

الفكرية   عيل مواقف  عىل  فيه  الدراسة  انصبت  فقد  الثاين  الفصل  اما 
أثناء  حلكومته  املناوئني  من  وموقفه  قبله،  الثالثة  باخللفاء  وعالقته  عرصه  جتاه 

خالفته، وذلك هبدي النصوص املتعلقة بذات املوضع يف نواحيه املتشعبة.

وعرض  الثالث،  الفصل  يف  مكانة  الدولة  ملؤسسات   عيل تصور  واختذ 
عن  يتولد  وما  باحلكومة،  وعالقتها  الدولة  مفهوم  إىل  الفصل  هذا  يف  البحث 
بالوالة والوزراء واجليش والقضاء  تتعلق  املفهومني من قضايا سياسية  اندماج 
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فكر  حول  ختامي  تعليق  مع  والرقابة  الدواوين  وإدارة  والعامل،  املال  وبيت 
عيل السيايس بني املثال والواقع.

االجتامعي   عيل لفكر  خصصناه  فقد  الدراسة،  من  الثالث  الباب  أما 
وتناولناه بالدراسة يف ثالثة فصول أيضا:

أوقفنا الفصل األول منه عىل دراسة حالة املجتمع اإلسالمي عامة واملجتمع 
الكويف عىل وجه اخلصوص، وذلك يف ضوء ما ورد من نصوص يف النهج.

مع  النهج،  أوردها  كام  اخللقية  القيم  لدراسة  الثاين  الفصل  يف  وعرضنا 
الرتكيز عىل دعائم خلقية ثالث هي: العدل واحلق والتقوى.

نصوص  مجيع  يف  انبثت  التي  اخللقية  القيم  جلميع  أصيلة  أخالقية  كمنابع 
تقريبًا. النهج 

الثالث  الفصل  افراد  إىل  دعا  مما  النهج،  يف  هامة  مكانة  الرتبية  أخذت  وقد 
وارسية  فردية  تربوية  أفكار  من   عيل له  عرض  ما  حتليل  حاولنا  وفيه  هلا 
تعليمية  واخرى  خلقية  مضامني  من  حوته  عام  الكشف  حماولة  مع  واجتامعية، 
الشعور  حيث  ومن  األخالق  حيث  من  كفء  نشء  خللق  املجتمع  حيتاجها 
باملسؤولية، وقد ختمنا هذا الباب بوقفة تأملية رسيعة حاولنا من خالهلا التعرف 
االجتامعية  الطبقات  استجابة  ومدى  النهج  يف  االجتامعي  الفكر  خالصة  عىل 

املختلفة ملثالية هذه االفكار.

احتوى  وما  الكالمي  اجلانب  والتحليل  بالدراسة  تناولنا  الرابع  الباب  ويف 
يف  الضوء  فسلطنا  فصول  ثالثة  يف  وذلك  كونية  تأمالت  من  البالغة  هنج  عليه 
الفصل األول منه عىل القضايا الكالمية املتعلقة بالعقيدة يف اربعة حماور رئيسة 

عرضت هلا نصوص النهج وهي:
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اخلالق ـ املالئكة ـ الرسل ـ اإلنسان.

وأفردنا الفصل الثاين لدراسة الفكر التأميل وتداعي األفكار والغيبيات كام 
استوعبت  كام  مكانتها،  الطبيعية  األوصاف  فأخذت  البالغة(  )هنج  هلا  عرض 
دراسة تداعي األفكار يف تفسري آيات القرآن الكريم قساًم مهاًم بجانب القضايا 
الغيبية، كام عرضت الدراسة يف هذا الفصل إىل فكرة املهدي املنتظر )عجل اهلل 

فرجه( املشهورة كام عاجلها النهج.

الثالث عرضنا إىل نظرة عيل إىل احلياة كام رسمت نصوص  الفصل  ويف 
فكر  من  النهج  به  وصف  فيها  تعمق  من  البد  فكان  مالحمها،  البالغة(  )هنج 
صويف وحتليل ملعنى الزهد بالتفريق بينه وبني التصوف مع اجالء ملفهوم الزهد 
كام ورد يف النصوص والتحليل املنطقي لذم الدنيا باستقراء ما أورده النهج يف 

هذا الشأن.

أما الباب اخلامس فقد خصصناه لدراسة االساليب التعبريية يف هنج البالغة، 
عىل اعتبار أن تلك األساليب هي البوتقة اجلامعة لتفرعات ذلك الفكر يف شتى 

ميادينه، وقد بحثناها يف ثالثة فصول:

يف  وردت  التي  األدبية  )األنواع  جتّوزًا  اسميناه  ما  األول  الفصل  يف  درسنا 
به كل نوع من هذه األنواع من خصائص تفرد هبا، إىل جانب  النهج( وما متيز 

سائر األنواع املتداولة األخرى املعروفة لدى العرب من أمثال وِحكم.

وطرحنا عىل بساط البحثـ  يف الفصل الثاينـ  أبرز اخلصائص األسلوبية التي 
متيزت هبا نصوص النهج، فكانت وقفتنا عند خصائص اجلملة وكيفية آدماجها 
يف النص وقيمتها كوحدة أساسية ضمن نسيجه يف حالتي الفصل والوصل، إىل 
غري ذلك من خصائص ومميزات تكن يف طريقة التنقل بني األساليب اإلنشائية 
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واألساليب اخلربية، وخصائص اجلمل االعرتاضية واالخرى احلالية، ومميزات 
اجلمل الرشطية.

أما الدراسة يف الفصل الثالث فقد أوقفناها عىل أبرز اخلصائص الفنية ممثلة 
والوقع  اجلرس  يف  الرتكيبية  اخلصائص  وأبرز  التأثريية،  وقيمتها  الصورة  يف 

والوزن.

تكامليا  منهجًا  شعبه  بمختلف   عيل لفكر  دراستي  يف  سلكت  وقد  هذا 
كام  األول،  الباب  يف  مجيعًا  الفنية  والدراسة  والتاريخ  النصوص  لتوثيق  فكان 
الدراسة، وأخذ  الثاين من  الباب  النصوص  التارخيي يف حتليل  املنهج  استوعب 
الثالث، وتصدرت قضايا الفلسفة والعقيدة  املنهج االجتامعي مكانته يف الباب 
بقضاياه  الفني  املنهج  اخلامس عىل  الباب  الرابع، وعولت يف  الباب  مكانتها يف 
املختلفة  املناهج  تلك  بني  أناغم  أن  جاهدًا  وحاولت  والبالغية،  االسلوبية 

بتوظيفها يف كل متكامل ومتجانس.

هذا وقد كانت رحلتي شاقة وشائكة وعسرية: شاقة لكوهنا انبنت عىل نص 
تضاربت اآلراء حول صحته، وكان البد من التحقيق يف تلك القضية من مجيع 
املخطوطة  واملراجع  املصادر  من  كثري  يف  النظر  مني  ذلك  اقتىض  وقد  جوانبها 

واملطبوعة.

قضية  إليها  البالغة  هنج  تعرض  التي  املوضوعات  ضمن  من  ألن  وشائكة 
قضايا  وبعض  فيها،   عيل واحقية  اإلمامة  وقضية  بالدين  الدولة  عالقة 
من  البد  وكان  فرجه(  اهلل  )عجل  املنتظر  املهدي  وفكرة  كالغيبيات،  العقيدة 
الوقوف عندها ومناقشتها يف ضوء النصوص التي وردت يف )هنج البالغة( وما 
دار حول تلك األفكار من جدل هلا أو عليها وعسرية لكثرة املصادر واملراجع، 
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وندرة ما فيها من املعلومات، وقلة الدراسات التطبيقية يف جمال النثر التي كانت 
موضوعات  تشعب  إىل  باإلضافة  وجدت،  لو  فيام  طريقنا  تلّمس  يف  تساعدنا 
التشعبات يف كل  املعاجلة، ومن ثم مجع تلك  البحث وتعدد مناحيها من حيث 

متجانس.

أنني قد حاولت وبذلت ما يف وسعي، فأرجو أن أكون قد وفقت، مع  إال 
إيامين الراسخ بأن ما بذلته من جهد طوال مخسة أعوام، مل يكن إال بداية لطريق 
طويل قد بدأته راجيا أن يتواصل يف )هنج البالغة( ذلك املنبع الثر واألصيل يف 
جمايل البالغة والفكر، راجيا قبول اعتذاري عن كلام بدر مني من تقصري. واهلل 

املوفق.





الباب األول 

هنـــــــــج الـــــبـــــالغـــــة

ــ التعريف به
ــ توثيقه ودفع الشبهات عنه

ــ منهج الرشيف الريض ف تصنيف مواده
ــ قيمته:

ــ البالغية واألدبية
التارخيية ــ 
ــ الفكرية
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التعريف بنهج البالغة

البالغة(  كتاب )هنج  ناله  ما  واالنتشار  الشهرة  من  العربية  كتاب يف  ينل  مل 
الذي مجع الرشيف الريض بني دفتيه الكثري مما أثر عن اإلمام عيل من خطب 
البالغة(  )هنج  بـ  تسميته  سبب  اما  ومواعظ.  وحكم  ورسائل  وعهود  ووصايا 
ويقرب  ـ  البالغة  أبواب  أي  ـ  أبواهبا  فيه  للناظر  »يفتح  جامعه  يقول  كام  فألنه 
االهلي  العلم  من  مسحة  )عليه  الكتاب  ذلك  حواه  ما  ألن   ،)  1 طالهبا«)  عليه 
حمتوى  تناول  من  الرشيف  بعد  من  وجاء   .)  2 النبوي()  الكالم  من  عبقة  وفيه 
اهلل  كالم  )دون  إنه  حمتواه  عن  الراوندي  اهلل  هبة  فقال   )  3  ( بالرشح  الكتاب 

) 1 ( الرشيف الريض ـ خطبة كتاب هنج البالغة.

) 2 ( الرشيف الريض ـ خطبة كتاب هنج البالغة 

الشهرة  الشيعة 218/9: )القى من  اعيان  قال حمسن االمني يف  البالغة(  بشأن رشوح )هنج   )  3 (

والقبول ما هو أهله، ورُشح برشوح كثرية تنبو عن االحصاء( وقال اهلادي كاشف الغطاء يف 

كتابه )مستدرك هنج البالغة( ص 192 )رشح هذا الكتاب اجلليل من فطاحل العلامء وجهابذة 

الفن ما يناهز االربعني فاضال برشوح موجزة ومسهبة وعربية وفارسية(، اما صاحب )مصادر 

واحلديثة  القديمة  الرشوح  من  وواحدًا  مئة  وصف  فقد  احلسيني،  الزهراء  عبد  البالغة(  هنج 

للنهج، مع ايراده ترمجة مقتضبة لكل شارح من أولئك 202/1 ـ 254. وقد استعان يف ذلك 
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ورسوله وفوق كالم البرش() 1 (، ويف نفس السياق قال عنه ابن أيب احلديد هو 
)دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوق() 2 ( لقد فتح الرشيف الريض ـ بتأليفه 
بغيته  علم  طالب  كل  فالقى  اجلوانب  متعددة  لدراسات  واسعًا  الباب  ـ  النهج 
العلم واحلديث  فاهتم بحفظه »محلة  يتناسب وعقيدته.  ما  نحلة  وكل صاحب 
يف العصور املتقدمة حتى اليوم، يتربكون بذلك احلفظ كحفظ القرآن واحلديث 
بن  الدين حممد  القايض مجال  املؤلف  قرب عهد  الرشيف، وعد من حفظته يف 
احلسني بن حممد القاساين، فإنه كان يكتب هنج البالغة من حفظه«) 3 ( وجانب 

بموسوعة )الذريعة إىل تصانيف الشيعة( ملؤلفها: آغا بزرك الطهراين الذي ترجم يف 10/ 111 

وما بعدها ملئة وثالثني شارحًا ولنهج البالغة يف العربية والفارسية واالردوية، كام أورد يف 4/ 

144 وما بعد ها ما يقارب من مخسة عرش ترمجة أردوية وفارسية للنهج. ويف معرض احلديث عن 

النهج يقول حسن االمني يف دائرة املعارض اإلسالمية 3/ 437 )حظي هذا الكتاب من األمهية 

والشأن ما مل حيظ به كتاب غريه عىل مر العصور واصبح ما له من الرشوح ما بلغ )75( رشحًا 

يف حساب بعض املؤلفني و )101( من الرشوح يف حساب مؤلف آخر. كام ذكر عبد اللطيف 

الكوهكمري يف مقدمة حتقيقه لـ )منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة( للراوندي )ت 573( ـ 

36/1 ـ 49 ـ مئة واثني عرش رشحًا للنهج بني عريب وفاريس واردوي ـ واللغة االوردوية مشتقة 

من )أردو( كلمة تركية االصل معناها: اجليش وأول ما أطلق هذا االسم عىل اللغة املعروفة، 

كان يف أيام العاهل املغويل شاه جهان املتملك سنة 1037 هـ ولكن اللغة نفسها كانت مستعملة 

قبل هذا العرص وكان يطلق عليها أكثر من اسمـ  دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية 47/4. وهذه 

اللغة قريبة يف كتابتها من الفارسية وحتتوي عىل الكثري من الكلامت العربية مثلها يف ذلك مثل 

اللغة الفارسية. 

) 1 ( الرواندي ـ منهاج الرباعة 4/1. 

) 2 ( ابن أيب احلديد ـ رشح النهج 24/1 

) 3 ( عبد احلسني األميني الغدير 186/4.
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النهج) 1 (  يتثمل يف نظم بعض الشعراء للكثري من معاين  الدراسات  ثالث من 
اضافة إىل العديد من الدراسات التي اختذت من بعض جوانبه منهجًا للدراسة، 
كرشح )اخلطبة الشقشقية() 2 ( أو رشح »عهد اإلمام لألشرت النخعي«) 3 ( حني 

واله مرص، إىل غري ذلك من نصوص استقطبت آراء الباحثني واملفكرين

لكن هنج البالغة يف رحلته الطويلة التي ربت عىل االلف عام، مل تكن طريقه 
تصف  نصوص  من  حواه  وما  الشيعة،  نفوس  يف  فمكانته  العراقيل،  من  خلوًا 
ذلك  كل  فكرية،  واخرى  تأملية  موضوعات  من  ذلك  غري  إىل  عرصها  واقع 
القديم واحلديث،  جعل مدونته موضع شك لدى طائفة من داريس األدب يف 
وكان ذل الشك مثار جدل قامت عليه كثري من الدراسات والدراسات املضادة، 
مما حيتم علينا معرفة ما حوته تلك الدراسات من اراء وافكار تكننا من دراسة ما 

ورد يف النهج من فكر بكل اطمئنان.

) 1 ( أشار إىل ذلك صاحب الذريعة إىل تصانيف الشيعة يف موضعني 14/ 314/137،24.

) 2 ( اخلطبة الشقشقيةـ  املشهورة املرشوحة برشوح كثرية مستقلةـ  الذريعة إىل تصانيف الشيعة 203/7 

ـ وقد ذكر هلا حممد رضا احلكيمي يف كتابه )رشح اخلطبة الشقشقية( عرشة رشوح، كام حتدث عنها 

وعن رشوحها بإسهاب عبد الزهراء احلسيني يف )مصادر هنج البالغة( 309/1 حتى 324. 

املختلفة يف  البالغة  أثناء ذكره لرشوح هنج  الطهراين عدة رشوح لعهد األشرت  بزرك  آغا  ) 3 ( ذكر 

كتابه الذريعة 144/14، 146، 159. كام رشح العهد يف كتاب مستقل توفيق الفكيكي أسامه 

اإلمام  عهد  يف  واالدارة  احلكم  )نظرية  كتاب  للعهد  الرشوح  أحدث  ومن  والرعية(  )الراعي 

عيل لألشرت( لعبد املحسن فضل اهلل. وألستاذنا حممد خلف اهلل أمحد رمحه اهلل دراسة قيمة يف 

توثيق العهد وقيمته السياسية وهي بعنوان )وثيقتان من األدب اإلسالمي السيايس يف وظيفة 

منشورات  من  وآداهبا(  العروبة  )يف  كتاب  ــ 44( ذكرت ضمن  الراعي ومسؤولياته ص 25 

معهد البحوث التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة و العلوم.





25

توثيق نهج البالغة

تاريخ الشك ف نصوص هنج البالغة:

أهنى الرشيف الريض )ت 406( مجعه لنصوص )هنج البالغة يف شهر رجب 
سنة اربعمئة للهجرة كام أشار يف هناية الكتاب) 1 (، وصدر أول رشح له يف حياته 
ملعارصه عيل بن نارص )ت القرن الرابع( بعنوان )أعالم هنج البالغة() 2 (، ويبدو 
أن هناك رشحًا آخر أليب احلسن عيل بن القسم البيهقي )ت 565() 3 ( يعني كل 
ذلك انتشار النهج ورشوحه عىل نطاق واسع أثناء حياة جامعه وأن شهرته تلك 
سببت له القيل والقال من لدن من كانوا يناصبون الشيعة العداء عىل الرغم من 
اطالعهم عىل مصادره التي استقى الرشيف الريض مادته منها بشهادة اجلاحظ 
ان )هذه خطب رسول اهلل حمفوظة وخملدة مشهورة وهذه خطب أيب بكر وعمر 

) 1 ( راجع خامتة هنج البالغة يف أية طبعة من طبعاته.

) 2 ( حمسن األمني ـ اعيان الشيعة 363/8، عبد الزهراء احلسيني ـ مصادر النهج 203/1.

)معارج هنج  اسامه  الذي  وقد ذكر رشحه  األدباء 219/13  ـ معجم  احلموي  ترمجته:  راجع   )  3  (

البالغة( ص 225.
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.) 1 ( وعثامن وعيل

جاء  حتى  به،  اإلجهار  دون  اهلمس  يف  جيري  كان  النهج  يف  الشك  أن  إال 
عرص ابن خلكان )ت 681(، فأثار القضية جهارًا) 2 (، وذلك يف كتابه )وفيات 
األعيان( الذي فرغ من تأليفه سنة اثنتني وسبعني وستامئة) 3 (، أما القول الذي 
جهر به جتاه النهج فهو »قد اختلف الناس يف كتاب )هنج البالغة( املجموع من 
إنه  قيل:  وقد  أخيه؟  أو من مجع  أيب طالب، هل هو من مجعه  بن  كالم عيل 
ليس من كالم عيل وإما الذي من مجع ونسبه إليه هو الذي وضعه«) 4 ( فابن 
يقارب  ما  مرور  بعد  وذلك  النهج  يف  الشك  بقضية  جهر  من  أول  هو  خلكان 
املتالحقة  الفتن  اتلفت  أن  بعد  أي  مجعه،  من  سنة  وسبعني  واثنتني  مئتني  من 

) 1 ( البيان والتبيني 201/1. 

) 2 ( راجع ترمجته ومصادرها يف مقدمة كتاب )وفيات األعيان( 5/1 بتحقيق إحسان عباس ويرى 

الكثري ممن أّلف يف )مصادر هنج البالغة وأسانيده( ان الشك يف نصوصه قد بدا يف القرن السادس 

اهلجريـ  عليخان العريشـ  استناد هنج البالغة ص 3، ومنهم من يلصق هتمة الشك يف ابن خلكان 

ـ عبد الزهراء احلسيني ـ مصادر النهج 1/ 102، عبد اهلل نعمه ـ مصادر النهج ص 22. ونحن ال 

نوافقهم عىل ذلك، ألننا نعتقد ان قضية الشك يف نسبة )هنج البالغة إىل عيل بن أيب طالب أبعد 

بكثري من عرص ابن خلكان، ونرجح ظهورها يف اخلفاء دون اإلعالن عنها منذ بداية صدوره ابان 

حياة جامعه. ولكن ابن خلكان هو أول من روج لذلك جماهرة ويف مقولته ما يؤيد صحة راينا، 

ومما يعضد ما نذهب إليه أيضًا حماولة الراوندي )ت 573( يف )منهاج الرباعة( ذكر أسانيد بعض 

خطب النهج، كام ناقش ابن أيب احلديد )ت 655( هتمة الشك يف موضعني من رشحه: 205/1، 

128/3، ووثق كثريًا من نصوص أيضًا. وكال املؤلفني قد سبقا ابن خلكان )ت 681( بتأليف 

رشحيهام وعليه فإن نسبة الشك مل تكن من اخرتاعه وانام هو املروج هلا يف العلن. 

) 3 ( وفيات االعيان 258/7. 

) 4 ( السابق. 
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عىل  التتار  قىض  أن  وبعد  املكتبات،  جل  اإلسالمي  العامل  وحوارض  بغداد  عىل 
ما خلفه الفكر اإلسالمي من كتب يف هجومهم عىل بغداد، وهذا بطبيعة احلال 
حيدو بنا إىل الرتوي، وعدم أخذ األمور عىل عالهتا قبل الرشوع يف مناقشة تلك 

القضية اخلطرية.

بغض النظر عام قيل عن سرية ابن خلكان) 1 ( جيدر بنا أن نقف عىل عرصه 
إذ  اهتام،  البالغة من  بنهج  ألصقه  فيام  البت  لنا  ليتسنى  ذلك  وندرس خلفيات 
إننا ال نستبق احلوادث إذا قلنا إننا ال نشك إطالقا يف نسبة نصوص النهج لعيل 
بن أيب طالب، ولو ال ذلك ملا اقدمنا عىل دراستها كمنبع لفكر ذلك الصحايب 

اجلليل.

قايض  فهو  البحرية،  ومماليكها  األيوبية،  الدولة  ظل  يف  خلكان  ابن  عاش 
العامد  ابن  عنه  قال  الذي  بيربس،  الظاهر  عهد  يف   )  2 والشام)  بمرص  القضاة 
( علاًم   3 العادلني()  امللوك  لقدر من  )لو ال ظلمه وجربوته يف بعض األحايني 
بأن هناية الفاطميني الشيعة كانت عىل يد األيوبيني ومماليكهم، فعىل يد صالح 
يف  اخلطبة  قطع  أن  بعد  مرص  يف  الفاطمية  اخلالفة  هناية  كانت  األيويب  الدين 
 )  4  ( العبايس  للمتقي  وأقامها   )567 )ت  اهلل  لدين  للعاضد  املرصية  الديار 
فكانت بداية التنكيل بالشيعة يف مرص )فقد غاىل األيوبيون يف القضاء عىل كل 

) 1 ( راجع الكتبي ـ فوات الوفيات 113/1. وتزيني األسواق يف اخبار العشاق لالنطاكي 337/2 

فقد عداه عشاق الغلامن. 

) 2 ( راجع السابق 110/1. 

) 3 ( شذرات الذهب 350/5.

) 4 ( راجع ابن األثري ـ الكامل يف التاريخ 111/9. 
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أثر للشيعة يف مرص() 1 (.

يف تلك البيئة املشحونة بالعداء ضد الشيعة عاش ابن خلكان مما جعله يقلب 
كثريًا من احلقائق التارخيية. ففي الوقت الذي تشيد فيه املصادر التارخيية باهتامم 
الديار  الدين  صالح  السلطان  ملك  »ملا  هو  يقول  واألدب  بالعلم  الفاطميني 
املرصية مل يكن هبا يشء من املدارس، فإن الدولة املرصية كان مذهبها اإلمامية 
فلم يكونوا يتولون هبذه األشياء«) 2 ( متناسيًا األزهر الرشيف ودوره القيادي 
»لكل مذهب من  فيه  الفاطميون  فلقد خصص  املعزية،  بالقاهرة  العلم  يف نرش 
املذاهب اإلسالمية كرسيا لتدريس ذلك املذهب، وقد كان عدد الطالب يتفق 
مع انتشار ذلك املذهب يف مرص والبالد العربية«) 3 (، مما يعني َتْرك الفاطميني 
عىل  مذاهبهم  اختالف  عىل  العلامء  ذلك  فشجع  مذاهبهم  تدريس  حرية  للسنة 
الرحلة إىل مرص واستيطاهنا و التدريس فيها، فممن قاموا بالتدريس يف األزهر 
البغدادي  عيسى  بن  حممد  الفضل  أبو  الشافعية  فقهاء  من  الفاطميني  عهد  عىل 
املقديس )ت 518() 5 (، وأبو  إبراهيم  الفتح سلطان بن  )ت 441() 4 ( وأبو 
احلجاج يوسف بن عبد العزيز )ت 523() 6 (. ومن فقهاء املالكية عبد الوهاب 
بن عيل )ت 422( وقد ذكر العامد احلنبيل كيفية حتوله إىل مرص ) 7 ( والفقيه أبو 

) 1 ( خفاجي ـ األزهر يف ألف عام 58/1 الشيعة واحلاكمون ص 191.

) 2 ( وفيات األعيان 206/7. 

) 3 ( األمني ـ دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية 359/11

) 4 ( العامد احلنبيل ـ شذرات الذهب 267/3. 

) 5 ( السابق 58/4. 

) 6 ( السابق 67/4. 

) 7 ( السابق 223/4. 
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بكر الطرطويش )ت 520( ) 1 ( وغريهم كثري، فقد »كان يف مرص والشام كثري 
من الفقهاء الشافعية واملالكية واحلنفية، وكانوا ال يرون التشيع«) 2 (.

الفاطمي،  املستنرص  عهد  يف  الثقافية  احلركة  عن  خرسو  نارص  وحيدثنا 
وذلك أثناء وصفه جلامع عمر وبن العاص فيقول »يقيم هبذا املسجد املدرسون 
فيه يف أي وقت عن  يقل من  املدينة، وال  اجتامع سكان  واملقرئون، وهو مكان 
مخسة آالف من طالب العلم والغرباء والكتاب«) 3 ( فلم تقترص احلركة العلمية 
يف العهد الفاطمي عىل اجلوانب الدينية بل شملت مجيع حقول الثقافة. فاهتامم 
الفاطميني بالطب جعلهم يغدقون عليه بسخاء، وتقلد األطباء املناصب العالية 
يف  وعمليًا  نظريًا  يدرس  أصبح  »إنه  دراسته  تقدم  عىل  ساعد  ومما  الدولة،  يف 
املارستانات«) 4 (. كام افسح الفاطميون املجال لعلوم الفلك ومن أبرز مظاهر 
عىل   )411 )ت  الفاطمي  اهلل  بأمر  احلاكم  شيده  الذي  املرصد  بذلك  اهتاممهم 
جبل املقطم ) 5 ( ويطول بنا البحث لو استعرضنا انجازات الفاطميني يف حقل 
اإلسالمية  احلضارة  معامل  أهم  من  الفاطمي  العهد  فمكتبات  والعلم.  الثقافة 
مائتي  عىل  يزيد  ما  الكتب  أصناف  »من  الفاطمي  العزيز  مكتبة  يف  إن  قيل  فقد 
ألف كتاب من املجلدات ويسري من املجردات منها يف الفقه عىل سائر املذاهب، 
والنحو واللغة وكتب احلديث والتواريخ وسري امللوك والنجامة، والروحانيات 

) 1 ( السابق 62/4. 

) 2 ( أمحد أمني  ظهر اإلسالم 197/1. 

) 3 ( سفرنامه 102 ترمجة حييى اخلشاب.

) 4 ( حسن إبراهيم ـ تاريخ اإلسالم السيايس 441/3.

) 5 ( جرجي زيدان ـ تاريخ التمدن اإلسالمي 212/3. 
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الفاطميني  اهتامم  بعدم  خلكان  ابن  فقول   )  1 صنف....«)  كل  من  والكيمياء، 
تعصبه  إىل  ـ  اعتقادنا  يف  ـ  ذلك  ويرجع  بحقهم  اجحاف  فيه  والثقافة  باملدراس 
األيوبيني  من  أسياده  نظر  وجهة  يعكس  هذا  يف  وهو  التشيع،  ضد  الشديد 
الفكر الشيعي بمحاربته بشتى الوسائل لطمس معامله. من ذلك  واملامليك جتاه 
مجيع  من  الستجالهبا  الكثرية  األموال  الفاطميون  بذل  التي  الكتب  اتالفهم 
الفعلية لألكراد  الفاطمية وانتقال السلطة  الدولة  أرجاء املعمورة. فبعد ضعف 
واملامليك أصاب خزائن الكتب تلك )من االحن بتوايل الفتن ما اصاب مكتبة 
وترك  النيل،  يف  اآلخر  والبعض  النار،  يف  كتبها  بعض  فألقي  اإلسكندرية... 
بتالل  عرفت  تالال  صارت  حتى  الريح  عليها  فسفت  الصحراء  يف  بعضها 
نعاال مما يطول رشحه، وباالمجال فقد طرح  العبيد من جلودها  الكتب، واختذ 
ما بقى منها، عند دخول األكراد للبيع يف أواسط القرن السادس() 2 (. فموقف 
صحاب )وفيات االعيان( من )هنج البالغة( ال حيتاج إىل تأويل، فام هو إال جزء 
من تلك احلملة الشعواء ضد الشيعة وضد كل ما يمت إليهم بصلة يف مرص بعد 
أفول نجم الفاطميني، وملا كانت مقولته تلك قد فتحت باب القول بالشك يف 
بعده،  من  بالدرس  تناوله  من  عند   طالب أيب  بن  لعيل  البالغة(  )هنج  نسبة 

فالبد من الوقوف عندها ملناقشتها.

فمن املالحظ أن تلك املقولة انبنت عىل ثالث نقاط:

األوىل: قد اختلف الناس يف كتاب )هنج البالغة(.

الثانية: هل هو مجعه ـ أي الرشيف املرتىض ـ أم مجع أخيه الريض.

) 1 ( املقريزي ـ 409/1.

) 2 ( جرجي زيدان ـ السابق 229/3
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ونسبه  مجعه  الذي  وإنام   ،عيل اإلمام  كالم  من  ليس  انه  قيل  وقد  ثالثة: 
إليه) 1 ( هو الذي وضعه.

بالنسبة إىل النقطة األوىل: مل يذكر ابن خلكان أولئك الناس أو حتى بعضًا 
يسمي  أن  اخلطرية  القضية  تلك  مثل  يطرح  وهو  املفروض  من  كان  إذ  منهم، 
مل  وأنه  خاصة  البالغة(  )هنج  يف  اختلفوا  الذين  الناس  أولئك  من  واحدًا  ولو 
مثل  املختلفة  اإلسناد  أساليب  يستعمل  كان  حيث  ذلك،  عىل  كتابه  يف  يعودنا 
هذا  فرتكه  ذلك،  إىل  حتتاج  التي  املواضع  يف  يل....(،  قال  سمعت،  )حدثني، 

املوضع بالذات يف كتابه من دون اسناد جيعله موضع اهتام بالتعصب.

ابن خلكان ومن دار يف فلكه) 2 (  الثانية: ال نعتقد ان  النقضة  وبالنسبة إىل 
مل يقرأوا مقدمة )هنج البالغة( ليعرفوا جامعه، وان مل يتيرس ألحدهم ذلك فال 
املتداولة يف ذلك  الريض  نعتقد أن أحدا منهم مل يطلع عىل مؤلف من مؤلفات 
الغصن،  وعضاضة  السن  عنفوان  يف  كنت  )إين  النهج  مقدمة  يف  جاء  العرص، 

) 1 ( يقول ابن خلكان يف وفيات االعيان 313/3 إن جامع )هنج البالغة( هو الرشيف املرتىض وليس 

الرشيف الريض، وقد أخذ بذلك الزعم كل من اليافعي )ت 768( يف مرآة اجلنات 3/ 55 وابن 

العامد احلنبيل )ت 1089( يف شذرات الذهب 257/2، وقال الذهبي )ت 748( يف سري أعالم 

النبالء 589/17 »قلت هو ـ أي الرشيف املرتىض ـ جامع كتاب )هنج البالغة( املنسوبة ألفاظه 

حاشا  موضوعات  فيه  ولكن  حق  وفيه  باطل،  وبعضها  لذلك،  أسانيد  وال   عيل اإلمام  إىل 

بنفس  أخذ  الريض«وقد  الرشيف  أخيه  مجع  بل  وقيل  ؟  املنصف  أين  ولكن  هبا  النطق  لألمام 

العبارة تقريبًا ابن حجر العسقالين )ت 852( يف )لسان امليزان( 233/4. كام أخذ بالرأي ذاته 

من املحدثني: بروكلامن ـ تاريخ األدب العريب 64/2، جرجي زيدان ـ تاريخ آداب اللغة العربية 

.599/ 2

) 2 ( املصدر السابق.
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ابتدأت بتأليف كتاب يف خصائص األئمة( ) 1 ( وكتاب )خصائص االئمة( 
امتياز  أن  كام  فيها،  يشك  ال  التي  الريض  مؤلفات  من  املقدمة  ذكرته  الذي 
قديمة  ثمينة  نسخة  األئمة(  خصائص  )من  »توجد  أنه  يذكر  العريش  عليخان 
يف مكتبة رامبور، يف ختامها إن كاتبه عبد اجلبار بن عبد احلسني بن أيب القاسم 
كتاب  بخطه:  نفسه  الكاتب  وكتب  هـ   553 سنة  كتابتها  من  فرغ  الفراحايت، 
خصائص األئمة اإلثني عرش من تصنيف السيد اإلمام الريض ذي احلسبني 
أيب احلسن حممد بن احلسني بن موسى املوسوي ريض اهلل عنه«) 2 ( ثم أن كتب 
من  إليه  البالغة(  )هنج  مجع  نسبة  صحة  تؤيد  ايدينا  بني  التي  الريض  الرشيف 
املؤمنني عيل يف كالم  أمري  النبوية )ويبني ذلك قول  املجازات  ذلك قوله يف 
أوردنا  الذي  البالغة(  )بنهج  املوسوم  كتابنا  يف  ذكرنا  وقد  تلحقوا،  ختففوا  له: 
انه  كام   .)  3 أوالده()  من  الطاهرين  وعىل  عليه  اهلل  صىل  كالمه  مجيع  خمتار  فيه 
عىل  تكلمنا  )وقد  بقوله  البالغة  هنج  يف  النبوية(  )املجازات  كتابه  إىل  أشار  قد 
النبوية() 4 ( ويف ذلك داللة  هذه االستعارة يف كتابنا املوسوم بمجازات اآلثار 
واضحة عىل الرابطة الوشيجة بني الكتابني، ألهنام يعاجلان موضوعًا واحدًا هو 
البالغة وأهنام ملؤلف واحد هو الرشيف. مما يؤكد أن جامع النهج هو الرشيف 
الريض وليس أخاه الرشيف املرتىض) 5 ( فجميع من ترمجوا للمرتىض مل يذكروا 

) 1 ( مقدمة الرشيف الريض لنهج البالغة.

) 2 ( استناد هنج البالغة ص 7. 

) 3 ( املجازات النبوية ص 41 وقد تكررت اإلشارة إىل هنج البالغة أيضًا يف ص 140، 171.

) 4 ( وردت العبارة أثناء تعليقه عىل احلكمة رقم 475 يف هنج البالغة.

) 5 ( يالحظ أننا قد استعملنا كلمة )جامع( وليس كلمة )مؤلف( الزالة اللبس الذي اختلقه شوقي 
ضيف يف قوله )يذهب النجايش املتويف سنة 450 للهجرة يف كتابه )الرجال( إىل ان مؤلف الكتاب 
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هو الرشيف الريض، وهذا صحيح بشهادة الريض نفسه وشهادة رشاح كتابه، فقد ذكر يف كتابه 
بأن  يعرتف  للكتاب  املتويف سنة 655 يف رشحه  احلديد  أيب  ابن  النبوية( ونجد  االثار  )جمازات 
خطبته من عمل الرشيف الريض، ويذهب ابن ميثم البحراين إىل أنه من تأليف الرشيف الريض.
إذن فالكتاب من عمل الرشيف الريض وصنعه ويظهر أنه مل يؤلفه مجيعًا فقد أضاف قبله كثري 
من أرباب اهلوى وفصحاء الشيعة خطبًا وأقواالً إىل عيل بن أيب طالب ويدل عىل ذلك ما جاء 
يف مروج الذهب للمسعودي 2/ 431 إذ يقول: )الذي حفظ الناس عن عيل من خطبه يف 
سائر مقاماته أربعامئة خطبة ونيف وثامنون خطبة يوردها عىل البدهية تداول الناس ذلك عنه قوالً 
وعماًل( وكان الرشيف الريض وجد مادة صاغ منها كتابه، وهي مادة بنيت عىل السجع ويف ذلك 
نفسه ما يدل عىل كذب نسبتها إىل عيل، وليس من الطبيعي أن يسجع عيل يف خطابته بينام ينهى 
الرسول الكريم ويتحاشاه أبو بكر وعمر وعثامن يف خطابتهم( الفن ومذاهبه يف النثر العريب، 
شوقي  زعم  كام  وتأليفه  صنعه  من  البالغة(  )هنج  كتاب  إن  يقل  مل  الريض  فالرشيف   .62 ص 
ضيف يف ابتساره العبارة وقولبتها لتناسب احكامه البعيدة عن املوضوعية والنزاهة، فاإلضافة 
ملا أوردناه يف املتن من كتاب املجازات النبوية، يقول الرشيف الريض يف اجلزء اخلامس من كتابه 
)حقائق التأويل( ص 67 )من أراد أن يعلم برهان ما أرشنا إليه من ذلك فلينعم النظر يف كتابنا 
الذي الفناه ووسمناه )هنج البالغة( وجعلناه يشتمل عىل خمتار مجيع الواقع إلينا من كالم أمري 
املؤمنني يف مجيع األغراض(. فهو مل ينسب مادة الكتاب إىل نفسه كام تقّول شوقي ضيف عليه، 
وإنام نسب إىل نفسه اجلمع ليس غري، ويف هذا الصدد نشري إىل أن أخالق الرشيف الريض ومنزلته 
االجتامعية ومكانته العلمية، كل ذلك حيول بينه وبني الكذب واالفرتاء، ويف سريته من الشواهد 
الكثرية املؤيدة لذلك )راجع ذلك بالتفصيل الباب األول من )التفجع يف شعر الرشيف الريض( 
أطروحة التعمق يف البحث سنة 85، مقدمة إىل كلية االداب باجلامعة التونسية، من عمل جليل 
منصور العريض. كام أنه ال خيفى عىل الناقد اللبيب الفرق الشاسع بني أسلوب )هنج البالغة( 
وأسلوب الرشيف الريض الفني، فباملقارنة بني الرسائل الفنية املتبادلة بني الرشيف الريض وبني 
الصايب بام جاء يف )هنج البالغة( من رسائل، يتبني لنا أثر الصنعة التي اتسم هبا أسلوب الرتسل 
الرابع اهلجري )راجع رسائل الصايب والرشيف الريض ص 63 رسالته يف تعزية أيب  القرن  يف 
اسحاق يف ابنه سنان، و ص 73 وما بعدها موضوعها: نسخة عهد كتبه الرشيف الريض للخليفة 
الطائع( فنظرة رسيعة يف فحوى الرسالتني الفنيتني وغريمها من الرسائل التي وردت يف الكتاب 
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)هنج البالغة( ضمن مؤلفاته) 1 ( التي ذكروها كاملة.

ومتثل النقطة الثالثة أدق املراحل خطورة عىل حمتويات النهج بأهنا موضوعة 
عىل عيل بن أيب طالب طبقا لقول ابن خلكان )وقد قيل: إنه ليس من كالم 
عيل وإنام الذي مجعه ونسبه إليه هو الذي وضعه( ) 2 (، وال يمكن قبول ذلك 

القول لسببني:

من  أسلوب  وهو  )قيل(  الفعل  باستخدامه  ملجهول  القول  عزو  األول: 
أساليب التضليل ألن شؤون البحث والدراسة ال يعول فيها عىل أي قائل، إذ 
من املتوجب عليه ان يذكر لنا القائل لنتمكن من دراسة حاله ومدى الوثوق من 
امانته العلمية، خاصة وان علم رجال السند قد وصل إىل ذروته يف حال معرفة 

املذكور ومقارنة أسلوهبام بام ورد يف النهج من أساليب يتبني لنا أن الريض ــ مع احرتامنا لباغته 
وشاعريته ــ مهام أويت من بيان ومهام بذل من جهد يف رفع مستوى أسلوبه فلن يتمكن من حماكاة 
أساليب النهج، ناهيك عن ذلك علامء الشيعة الذين عزا إليهم شوقي ضيف املشاركة يف الوضع 
إذ )ال مفر من االعرتاف بأن )هنج البالعة( له أصل واال فهو شاهد عىل ان الشيعة كانوا أقدر 
أما بشأن  الريض 1/ 223.  ــ عبقرية الرشيف  ــ زكي مبارك  البليغ  الكالم  الناس عىل صياغة 
املقولة التي اجتزاها شوقي ضيف من كتاب مروج الذهب فهي عليه ال له فقد ورد عن اجلاحظ 
يف البيان والتبيني 201/7 ما يعضدها، راجع الصفحة السابقة، واما استنكاره ملا ورد يف املنهج 

من سجع وحمسنات لفظية فيمكن مراجعته يف ص 32 من هذا البحث أيضًا. 

ترمجوا  ان مجيع من  املبحث سنجد  اهلامش رقم 3 ص 31 من هذا  ذكرنا يف  استثنينا من  إذا   )  1 (

للرشيف املرتىض )ت 436 هـ( مل يذكروا )هنج البالغة( ضمن مؤلفاته، راجع عىل سبيل املثال: 

روضات  اخلوانساري  ــ   146  /7 البلدان  معجم  ــ  ياقوت   ،120 ص  الفهرست  ــ  الطويس 

اجلنات 4/ 301 ــ األمني ــ أعيان الشيعة 219/8، حممد أبو الفضل إبراهيم ــ مقدمة حتقيق 

أمايل املرتىض 12/1 وما بعدها، رشيد الصفار ــ مقدمة حتقيق ديوان املرتىض 117/1.

) 2 ( وفيات االعيان 313/3. 
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الرجال يف العرص الذي أّلف كتابه فيه.

إذ  إليه هو الذي وضعه(،  التناقض يف عبارة )إنام الذي مجعه ونسبه  الثاين: 
كيف يمكن التوفيق بني جامع الكتاب وواضعه يف شخص واحد، فإما ان يكون 
التعبري قد خان املؤلف يف  ذلك الشخص جامعًا وإما أن يكون واضعًا، ولكن 
حماولة اإلهيام تلك. وعىل كل فلقد فتحت تلك املقولة باب الشك يف نسبة )هنج 
البالغة( عىل مرصاعيه فصارت من املسلامت التي ال حتتاج إىل مناقشة عند من 
بنصها  بعضهم  فأخذ  املرتىض  الرشيف  ترمجة  يف  األعيان(  )وفيات  عىل  عول 
عىل  التعرف  اإلضافات  تلك  من  يمكننا  بحيث  اآلخر،  البعض  إليها  وأضاف 

نقاط االهتام املوجهة ملادة النهج وهي ) 1 (:

1ــ افتقار معظم نصوص )هنج البالغة( إىل اإلسناد وعدم ذكر املصادر.

2 ــ التعريض بصحابة رسول اهلل يف بعض نصوصه.

صدر  وأدب  يتناسب  ال  بام  والعهود  اخلطب  بعض  يف  املفرط  الطول  ــ   3
اإلسالم.

4 ــ الوصف الدقيق املستويف جلميع أجزاء املوصوف.

5 ــ وجود تعبريات فلسفية ظهرت بعد تدوين العلوم يف العرص العبايس.

6 ــ استخدام التقسيم يف رشح املسائل ووصفها.

7 ــ ورود كثري من املغيبات يف ثنايا بعض نصوص النهج.

8 ــ ورود كثري من النصوص يف احلث عىل الزهد والتصوف وذكر املسيح.

الوالة  بعض  سلوك  وانتقاد  دقيقًا  وصفًا  االجتامعية  احلياة  وصف  ــ   9

) 1 ( سنشري إىل مصدر كل نقطة عند طرحها للمناقشة 
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وأخالقهم.

10 ــ نسبة بعض نصوص النهج لغري عيل يف مصادر أخرى.

)(11 ــ ورود كلمة ويص وهي مصطلح شيعي ذكره رسول اهلل

وذكر يف أكثر من مواضع النهج.

12 ــ ذكر اإلمامة عىل لسان عيل واحقيته فيها يف مواضع كثرية من النهج 
وهو ما مل حيدث منه عىل اإلطالق.

13 ــ السجع املفرط واالناقة اللفظية يف كثري من نصوص هنج البالغة

ويمكن مناقشة تلك النقاط فيام ييل:

)- افتقار معظم نصوص هنج البالغة إىل االسناد وعدم ذكر املصادر  ) ):

واألخبار  النصوص  عىل  الصدق  إلضفاء  حماولة  االسناد  ذكر  يكون  قد 
املنقولة واعطائها قيمة يف نفوس املطلعني عليها، كفعل أيب الفرج االصفهاين )ت 
360( يف كتاب األغاين الذي حشاه باألسانيد )واكثر تعويله كان يف تصنيفه عىل 
الكتب املنسوبة اخلطوط( ) 2 ( كام قد يكون ذكر اإلسناد رضوريا لو كان مؤلفه 
يرمي من ورائه خدمة النواحي الدينية ودراسة العقيدة، ولكن الرشيف الريض 
يف مجعه لنصوص )هنج البالغة( مل ينزع إىل يشء من ذلك، ألن السبب الوحيد 

) 1 ( قال الذهبي يف سري أعالم النبالء 589/17 )هو جامع كتاب )هنج البالغة( املنسوبة الفاظه إىل 

اإلمام عيل وال أسانيد لذلك( ويعترب الباقوري الرشيف الريض حاطب ليل إذ يقول فيه )إن 

الطعن يف نسبة هذه الكلامت إىل اإلمام ال يعني النيل من الرشيف الريض بنسبته إىل افرتاء 

من  أو  معارصيه  أفواه  من  وكلامته  اإلمام  خطب  أخذ  الرشيف  ولكن   اإلمام عىل  الكذب 

صحافتهم التي كتبوها ــ عيل امام االئمة ص 60(. 

) 2 ( ابن النديم الفهرست ص 128.
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ملا  أصحابه  أظهره  الذي  االستحسان  هو:   اإلمام كالم  مجع  أجله  من  الذي 
)خصائص  كتابه  ضمن  املؤمنني(  أمري  )خصائص  من  األخري  الفصل  يف  ورد 
االئمة( فقد كان ذلك الفصل حيوي نامذج مقتضبة ملا أثر عن عيل من مواعظ 
وحكم وأمثال، فسأله أولئك الصحاب أن يؤلف كتابًا »حيتوي عىل خمتار كالم 
وكتب  خطب،  من  غصونه:  ومتشعبات  فنونه  مجيع  يف   املؤمنني أمري  موالنا 
ومواعظ وأدب، علاًم بأن ذلك يتضمن من عجائب البالغة وغرائب الفصاحة، 

وجواهر العربية، وثواقب الكلم الدينية والدنيوية«) 1 (.

الريض  مجع  أجله  من  الذي  األساس  مها  أسلوبه  وسمو   اإلمام فبالغة 
تعترب  الكتب  هذه  مثل  يف  واملصادر  األسانيد  ذكر  فإن  لذلك  النصوص،  تلك 

من نافلة القول.

النهج  دفتي  بني  النصوص  جلاءت  البالغة  غري  هدفًا  الريض  أراد  ولو 
متكاملة، ولكن مما يؤسف له ان املنهج الذي اختطه الرشيف لنفسه فرض عليه 
أشالء  إىل  يديه  بني  الذي  النص  أحال  لو  حتى  البالغية  النامذج  باختيار  التقيد 
يقصد  وال  واللمع  »النكت  يريد  ألنه  صفحاته  وبني  الكتاب  ثنايا  يف  متناثرة 

التتايل والنسق«) 2 (.

ومنهج الريض يف اختيار نصوص النهج، هو ذات املنهج الذي اختطه لنفسه 
النبوية( إذ  فيام اختاره من أحاديث رسول اهلل يف كتابه )جمازات األحاديث 
مل يعول إال عىل األحاديث التي تتضمن جمازًا، أو حتى عىل اجلزء الذي يوفر له 

) 1 ( مقدمة الرشيف الريض لكتاب هنج البالغة.

) 2 ( السابق.
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الشاهد من ذلك احلديث ) 1 (، ومل يذكر األسانيد، اال فيام ندر، ومع ذلك مل يثر 
كتاب )املجازات النبوية( ما أثاره النهج من أقاويل.

 بن أيب طالب البالغي من كالم عيل  للشاهد  الريض  الرشيف  انتقاء  إّن 
بعضًا،  بعضها  إىل  وضمها  متعددة  خطب  من  قصرية  مجل  اجتزاء  عليه  حتم 
وقد أشار رشاح النهج إىل الكثري من ذلك، يقول ابن أيب احلديد يف تعليقه عىل 
كالم  وكل  ببعض،  بعضها  يمتزج  ال  أربعة  فصول  »هذه  النهج  نصوص  أحد 
منها ينحو به أمري املؤمنني نحوًا غري ما ينحوه باآلخر وإنام الريض رمحه اهلل 
التقطها من كالم ألمري املؤمنني طويل منترش قاله بعد وقعة النهروان«) 2 (، 
) 3 (. إال  البحراين عىل ذلك يف عدة مواضع من رشحه للنهج  ابن ميثم  ونص 
يف  واملصادر  األسانيد  ذكر  عن  متامًا  سكت  قد  الرشيف  أن  يعني  ال  ذلك  أن 
خمتاراته تلك، إذ إنه يف عرضه لبعض النصوص ذكر إسنادها، من ذلك خطبة 
 االشباح( ) 4 ( التي ذكر أهنا من رواية مسعدة بن صدقة، عن جعفر الصادق(
فيه  قيل  الذي  النص واملكان  مناسبة  املواضع  148(، كام ذكر يف كثري من  )ت 

من  كثري  يف  انه  ثم  إسناد،  دون  من  الكتاب  يف  نبوية  أحاديث  من  ورد  ما  معظم  ان  الحظ   )  1  (

مواضع الكتاب يقترص عىل ذكر شاهده من احلديث الرشيف، راجع عىل سبيل املثال ال احلرص 

الصفحات: 27، 57، 60، 67، 69، 102، 103.

) 2 ( رشح النهج 2/ 384 وجاء بمثله يف 298/2، 3/ 165، 278/8، 288....

) 3 ( راجع رشح ميثم 1/ 285، 289، 145/2....

) 4 ( راجع هنج البالغة أو أحد رشوح خطبه رقم 90، أما مسعدة بن صدقة الذي روى اخلطبة عن 

الذريعة  راجع  اإلمامية   عند  الرواية  أصحاب  من  وهو  والدته،  سنة  عن  ندري  فال  الصادق 

.191/7
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مما يقربه من التوثيق ) 1 (، عىل أن ذكر مصادر بعض النصوص موجود يف ثنايا 
وذكر  التوثيق  أمهية  إىل  الريض  بعد  الرشاح  تنبه  وقد  هذا  بقلة.  ولكن  الكتاب 

املصادر بعد انتشار النهج وازدياد قيمته، وابتداء الشك يف نسبة نصوصه.

ما وصلت إليه عملية توثيق هنج البالغة منذ القرن السادس اهلجري حتى 
العرص احلديث:

)ــ منهاج الرباعة ف رشح هنج البالغة ــ للراوندي )ت 573)  ) ):

متصلة  النهج  من  األول  اخلمس  اخلطب  أسانيد  املؤلف ضمن رشحه  ذكر 
اخلطبة  اسناد  ذكر  اخلمس  اخلطب  تلك  ضمن  من  بأن  علاًم   ،عيل باإلمام 
حول  الشك  موجات  اثارت  التي  النصوص  من  تعد  التي   )  3 )الشقشقية() 
خمتارات النهج، إال أن الراوندي مل يستمر يف توثيقه واعتقد ان جتزئة النصوص 

فيام بعد حالت بينه وبني ذلك.

) ــ رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )ت 656):

التفاقم  يف  أخذت  التي  الشك  موجة  عايش  قد  احلديد  أيب  ابن  إن  يبدو 
يف  لذلك  يتصدى  جعله  مما  اهلجري  السادس  القرن  من  الثاين  النصف  يف 
حماولته  الصدد  هذا  يف  به  قام  ما  أهم  أن  إال  الكبري.  رشحه  من   )  4 موضعني) 
لتوثيق الكثري من نصوص النهج إما بذكر املصدر واما بذكر املناسبة وإما بتحديد 
تاريخ القول. وكان أكثر اعتامده يف التوثيق عىل الكتب التي أّرخت لعرص صدر 

) 1 ( راجع عىل سبيل املثال خطب 5، 6، 6/ 256. 

) 2 ( راجع اخلطب اخلمس متوالية يف اجلزء األول عنده.

) 3 ( منهاج الرباعة 131/1.

) 4 ( رشح ابن أيب احلديد 1/ 205، 128/10 ــ الرتاث.
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اإلسالم وعىل الكتب التي اهتمت بجمع خطب اإلمام عيل، ككتاب )اجلمل( 
للوط بن حيي بن خمنف األسدي )ت 15() 1 (، وكتاب )صفني( إلبراهيم بن 
ديزيل اهلمذاين) 2 (، وكتاب )خطب عيل هلشام بن حممد بن السائب الكلبي 
)ت  الواقدي  عمر  بن  ملحمد  )صفني(  و  )اجلمل(  وكتاب   ،)  3  ()206 )ت 
207() 4 (، وكتايب )اجلمل( و )خطب عيل وكتبه إىل عامله( لعيل بن حممد 
بن عبد اهلل املدائني )ت 215() 5 ( وكتاب )صفني( إلبراهيم بن حممد اهلاليل 

) 1 ( راجع السابق 205/1، 305، 309، 187/2. وقد وردت ترمجة أليب خمنف عند ابن النديم 

الفهرست ص 105، ياقوت ــ معجم البلدان 41/17. 

) 2 ( السابق 2/ 310، 5/ 254، ومل أعثر عىل تاريخ وفاته، قال عنه الطهراين يف الذريعة 52/15 

»ينقل عنه بن مزاحم يف كتاب صفني«. ونرص بن مزاحم من طبقة أيب خمنف الذي كانت سنة 

والدته قريبة من )120( كام رجح ذلك عبد السالم هارون يف مقدمة حتقيقه لكتاب )صفني( 

لنرص بن مزاحم ص 9، وعىل هذا فإن إبراهيم بن ديزيل من نفس الطبقة تقريبًا.

) 3 ( راجع رشح النهج السابق: 1/ 308، 2/ 143، وقد وردت ترمجة هلشام الكلبي عند ابن النديم 

ــ الفهرست 108.

) 4 ( راجع الرشح السابق 140/2، 149، 95/4، وقد وردت ترمجة للواقدي يف فهرست السابق 

ص 111.

) 5 ( راجع الرشح السابق 134/6، 284/7... وقد وردت ترمجة للمدائني يف الفهرست ص 113.
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)ت 283() 1 ( وكتاب )السقيفة( أليب بكر أمحد بن عبد العزيز اجلوهري) 2 ( 
وكتاب )األوائل( أليب هالل العسكري) 3 ( وقد ارضبنا عن ذكر املصادر التي 

رجع إليها ابن أيب احلديد والتي ما زالت مستخدمة حتى يومنا هذا ) 4 (.

برسائل  اخلاص  الباب  يف  التوثيقي  احلديد  أيب  ابن  جمهود  ظهر  وقد  وهذا 
ومعاوية،   عيل بني  املتبادلة  الرسائل  يف  وبالذات  وعهوده،   عيل اإلمام 
تلك  معظم  كان  وملا  منها.  الريض  حذفه  ما   اإلمام رسائل  إىل  أعاد  حيث 
احلديد  أيب  ابن  فإن   لعيل معاوية  كتبها  رسائل  عىل  وردودًا  أجوبة  الرسائل 
بتوثيقها من كتب  اقتضتها  التي  أورد رسائل معاوية تلك، مشريًا إىل مناسباهتا 

التاريخ واألدب.

) 1 ( بالرغم من ضياع كتاب )الغارات( البراهيم بن حممد بن سعيد اهلاليل إال أنه يمكننا جتيمع جزء 

كبري منه بثه ابن أيب احلديد يف ثنايا رشحه، حيث اعتمد عليه اعتامدا اساسيا يف روايته للغارات 

تلك  اخلاضعة لعيل وموقف عيل من  البالد اإلسالمية  أطراف  معاوية عىل  التي شنها 

الغارات واخلطب التي خطبها يف أصحابه يستحثهم عىل اجلهاد، أما ترمجة اهلاليل فقد وردت 

عند صاحب موسوعة الذريعة إىل تصانيف الشيعة 52/5. 

السقيفة عن حممد  كتابه  السابق: 44/2، 70/4، 5/6، 252/8. ويروي يف  الرشح  ( راجع   2 (

بن زكريا الغاليب )ت 296( ويعتقد أنه من رجال النصف األخري من القرن الثالث اهلجري، 

سكتت املصادر عن سنة وفاته ــ عباس القمي 146/2 ــ الطهراين ــ الذريعة 12/ 216.

عند  العسكري  هالل  اليب  ترمجة  وردت   .271/2  ،238  ،196/1 السابق  الرشح  راجع   )  3  (

ياقوت من ضمنها »اما وفاته فلم يبلغني فيها يشء، غري أين وجدت يف آخر كتاب )األوائل( 

من تصنيفه فرغنا من أمالء هذا الكتاب يوم األربعاء لعرش خلت من شعبان سنة مخس وتسعني 

وثالثامئه«معجم األدباء 8/ 264.

قتيبة )ت 276(  ابن  ) 4 ( من ذلك كتاب صفني البن مزاحم، وكتب اجلاحظ )ت 255( وكتب 

وكتب املربد )ت 285( وتاريخ الطربي )ت 310( وكتب ابن األثري )ت 630(...
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وبناء عىل ما أوردته املصادر التي اعتمدها ابن أيب احلديد يف توثيق نصوص 
التي أشار   )  1  ( الذكر  السابق  املسعودي )ت 346(  قبول مقولة  النهج يمكننا 

إليها أيضًا اجلاحظ ) 2 (.

3 ــ رشح هنج البالغة مليثم البحراين )ت 679):

إىل  فباإلضافة  احلديث،  باملفهوم  حتقيقا  للنهج  البحراين  رشح  يكون  يكاد 
النهج،  نصوص  يف  الزهدي  اجلانب  عىل  وتركيزه  البالغية،  بالنواحي  اهتاممه 
لنفسه خطا  الشارح  ورشحها رشحًا صوفيًا، باإلضافة إىل كل ذلك فقد اختط 
حمايدًا أدى به إىل رفض رشح أي نص مل جيزم به ويغلب عىل ظنه انه من كالم 

اإلمام عيل ) 3 ( وتلك اخلطة العلمية حتمت عليه توخي الصحيح.

النهج يف رشحه، فقد كانت بني يديه عدة نسخ  بتنسيقه ملادة  يتعلق  فيام  أما 
من النهج ورشوحه، ألنه بعد إيرداه للخطبة رقم )84( بني اختالف موضعها 
يف نسخ النهج املتعددة، والسبب الذي دعاه إىل االعتامد عىل بعض تلك النسخ 

دون األخرى ) 4 (.

) 1 ( راجع ص 31 وما بعدها 

) 2 ( أرشنا إىل مقولة اجلاحظ يف ص 31 وما بعدها من هذ البحث. 

) 3 ( راجع رشح النهج 251/1.

) 4 ( يقول يف هذا الصدد »من ها هنا اختلفت نسخ النهج، فكثري منها تكون هذه اخلطبة فيها أول 

املجلد الثاين منه، بعد اخلطبة املسامة بالقاصعة، ويكون عقيب كالمه للربج بن مسهر الطائي 

قوله: ومن خطبة له احلمد هلل الذي ال تدركه الشواهد وال حتويه املشاهد، وكثري من النسخ 

تكون هذه اخلطبة فيها متصلة بكالمه للربج بن مسهر، وتتأخر تلك اخلطبة فتكون بعد قوله: 

ومن كالمه له وهو ييل غسل رسول اهلل ويتصل ذلك إىل متام اخلطبة املسامة بالقاصعة. 

ثم يليه قوله باب املختار من كتب أمري املؤمنني ورسائله وعليه مجاعة الشارحني كاإلمام قطب 
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بالنسبة لذكر املصادر واألسانيد مل نجده قد اهتم هبا كاهتامم سابقه ابن أيب 
يكرر  أن  يشأ  مل  وألنه  تامًا،  إغفاال  أغفلها  أنه  ذلك  معنى  ليس  ولكن  احلديد 
حذفه  الريض  تعّمد  ما  النصوص  بعض  إىل  أعاد  فقد  احلديد  أيب  ابن  أورده  ما 
مشريًا إىل ذلك كام يف قوله »هذا الفصل ملتقط ملفق من خطبة له ملا بلغه أن 
طلحة والزبري قد خلعا بيعته، وهو غري منتظم، وقد أورد السيد منها فصال آخر 
وسنذكرها بتاممها إذا انتهينا إليه إن شاء اهلل«) 1 ( كام أنه ذكر مناسبة ) 2 ( بعض 
اخلطب والرسائل، ويف مواضع أخرى ذكر األسانيد ) 3 ( أو املصادر ) 4 ( وذلك 
بحسب االمكانات املتاحة يف عرصه. تلك هي اجلهود التي بذلت لتوثيق النهج 

من خالل الرشوح التي وصلت الينا:

توثيق )هنج البالغة( ف العرص احلديث

من املعلوم أن جزءًا كبريًا مما ورد يف النهج من نصوص، قد وردت يف كتب 
وعباداهتم  عقائدهم  يف  اإلمامية  الشيعة  عليها  يعول  التي   )  5  ( االربعة  احلديث 

الدين أيب احلسن الكيدري، والفاضل عبد احلميد بن أيب احلديد ووافقتهم هذا الرتتيب لغلبة 

الظن باعتامدهم عىل النسخ الصحيحة«. رشح ميثم للنهج 3/ 413، أما الكيدري )ت 573( 

فعنوان رشح للنهج: حدائق احلقائق يف تفسري دقائق أوضح اخلالئق، وهو من الرشوح املفقودة 

ــ الذريعة 285/6. 

) 1 ( رشح ميثم 1/ 285، وايضًا ورد مثلها يف 1/ 297، 115/2.

) 2 ( راجع السابق 276/1، 295، 2/ 99.

) 3 ( راجع السابق 77/2، 195/3، 185/5. 

) 4 ( راجع السابق 146/2، 90/3، 113/4.

) 5 ( كتب احلديث األربعة املعتمدة عند الشيعة اإلمامية هي:
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ومعامالهتم، مع مالحظة اختالف الروايات التي ال ختل باملعاين فيام بينها وبني ما 
ورد يف هنج البالغة من كالم، مما يرجع عدم اعتامد الريض يف مجع مادته عىل تلك 
الكتب التي مل يذكرها ال ابن أيب احلديد وال ميثم من ضمن مصادرها أيضًا: وملا 
كان تكذيب مادة النهج تعني تكذيب ما ورد فيه من أحاديث رشيفة، خاصة أن 
الشيعة اإلثني عرشية يعتربون رواية االئمة اإلثني عرش من ولد فاطمة هي رواية 
الرسول  ألنه علمهم من علمه، لذا فقد تصدت طائفة من فقهائهم وادبائهم 
لدحض هتمة الوضع عن النهج، وذلك بالبحث عن أصوله يف املصادر املعتمدة 
السنة  أو أجزاء منها، إضافة إىل أن هناك من علامء  املأثورات  التي أوردت تلك 
وأدبائهم ممن أوردوا يف دراساهتم للنهج من املالحظات ما يدعم صحة نسبة مادة 
التوثيقية  الدراسات  تلك  يف  ورد  ما  عىل  الوقوف  علينا  حيتم  مما   ،لعيل النهج 

املختصة. واالطالع عىل ما حوته املالحظات التي عرضت لنفس املوضوع.

)ــ مستدرك هنج البالغة، للهادي كاشف الغطاء   ) ):

ألفراد  اهلل  يوفق  أن  »عسى  الغطاء  كاشف  آل  حسني  حممد  مقولة  أن  يبدو 
كتاب جيمع أسانيد )هنج البالغة( من كتب الفريقني، فإين أحس بشدة احلاجة 
إىل ذلك« ) 2 (،   قد بعثت عملية التوثيق يف العرص احلديث،   وذلك ملواجهة 

أـ الكايف ـ أصوله ـ وفروعه أليب جعفر حممد بن يعقوب الكليني )ت 329 هـ(.

ب ـ من ال حيرضه الفقيه ـ أليب جعفر بن عيل بن بابوية القمي، امللقب بالصدوق )ت 381(.

ج ـ هتذيب األحكام ـ أليب جعفر حممد بن احلسن الطويس )ت 460(.

د ـ االستبصار يف أحاديث األحكام ـ للطويس أيضًا. 

بالنجف  1935م/1354هـ  سنة  ـ  اعتقد  ما  عىل  ـ  الكتاب  هذا  من  األوىل  الطبعة  صدرت   )  1  (

واعتمدنا يف دراستنا عىل الطبعة الثالثة.

) 2 ( حممد حسني آل كاشف الغطاء ــ املراجعات الرحيانية 112/2 بواسطة عبد الزهراء احلسيني ــ 
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محالت التشكيك املتزايدة،   مما حدا باهلادي كاشف الغطاء إىل القيام ـ بام يمكن 
توثيق  أن  مالحظة  مع  العرص.  هذا  يف  النهج  لتوثيق  األوىل  املحاولة  ـ  اعتباره 
هنج  )مستدرك  فالعنوان  الكتاب،  يف  الرئييس  املوضوع  يكن  مل  النهج  نصوص 
البالغة( وهذا يعني أن املؤلف هيدف أوالً وقبل كل يشء إىل استدراك ما فات 
الريض من أقوال أثرت عن اإلمام عيل ؛ يقول يف مقدمة الكتاب »كنت فيام 
السيد يف هنجه من  يروه  ما تيرس يل مما مل  األيام عازمًا عىل مجع  سلف من غابر 
أثر  يقتفي  ـ ما جعله  بطبيعة احلال  ـ  املؤمنني«) 1 (، وهذا  أمري  املختار من كالم 
الرشيف الريض يف تنسيق نصوصه، فمستدركه »يدور عىل أقطاب ثالثة: )أوهلا( 
اخلطب واألوامر )ثانيها( الكتب والوصايا )ثالثها( احلكم واآلداب«) 2 (. لذا 
املئتني  الكتاب  صفحات  من  صفحة  وسبعني  اربعًا  سوى  التوثيق  يستوعب  مل 
واالثنتني والستني. ومعظم صفحات التوثيق تلك كانت للرد عىل ما أثري حول 

النصوص من تشكيك.

أما من حيث ذكر املصادر فلم يتمكن املؤلف من توثيق سوى:

ثامنني نصًا من مئتني وأربعة وأربعني نصًا يف باب اخلطب.

ثامنية وعرشين نصًا من تسعة وسبعني نصًا يف باب الرسائل والعهود.

أربع وأربعني حكمة من جمموع أربعمئة وتسع وثامنني.

يعترب  ال  النهج  يف  ورد  ملا  بالنسبة  الضئيل  العمل  ذلك  فإن  احلال  وبطبيعة 
الغرض وال قاطع من  بتامم  الدقيق لكلمة توثيق ألنه »غري واف  باملعنى  توثيقًا 

مصادر هنج البالغة 7/1.

) 1 ( اهلادي كاشف الغطاء ــ مستدرك النهج، ص 6، 8.

) 2 ( اهلادي كاشف الغطاء ـ مستدرك النهج، ص 6، 8. 
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لسان اخلصم«) 1 (. ولقد وعدنا املؤلف بإمتام عملة ولكن املنية حالت بينه وبني 
ذلك. وأهم ما يؤخذ عىل توثيقه باإلضافة إىل ضآلته:

1ـ ذكر مصدر النص وسكوته عن الصفحة واجلزء، علاًم بأن بعض نصوصه 
مصدرها تاريخ الطربي أو كامل ابن األثري.

انه مل  التي استخدمها يف توثيقه وتاريخ صدورها، كام  الطبعات  2ـ مل يذكر 
يذكر يف خامتة الكتاب ثبتًا بمصادره.

3ـ مل يرتب مصادر النصوص ترتيبًا تارخييًا يف هناية كل نص وثقه.

واملصدر  النهج  بني  النص  رواية  يف  االختالف  إىل  التوثيق  أثناء  يرش  مل  4ـ 
املوثق منه وأهيام السابق تارخييًا.

إال أن أهم ما حيتسب للمؤلف يف هذا املجال تعبيده الطريق ملن اقتفى أثره 
وسار عىل هنجه.

)ـ منهاج الرباعة ف رشح هنج البالغة ـ ملريزا حبيب اهلل اخلوئي   ) ):

سنقرص دراستنا يف هذا املوضوع عىل اجلانب التوثيقي من الكتاب مرجئني 
املناسبة  املواضيع  بحسب  الفكرية  اجلوانب  دراستنا  حني  إىل  ملادته  التعرض 
النهج،  نصوص  من  الكثري  يوثق  أن  املؤلف  حاول  فقد  الدارسة.  أثناء  لذلك 
إما  املصادر،  عىل  ذلك  يف  معتمدًا  التارخيية،  باجلوانب  منها  املتعلق  خاصة 
أيب  ابن  بالتعويل عىل مصادر  وذلك  الغطاء،  اهلادي كاشف  بالوساطة كسابقه 

) 1 ( مستدرك النهج السابق، ص 259.

) 2 ( يعترب هذا الرشح من اكرب رشوح النهج يف العرص احلديث إذا بلغ واحدا وعرشين جزءا ولو ان 

مؤلفه اخلوئي امته لصار اكرب من ذلك. صدرت طبعته األوىل من ايران 1378 ــ 1958، واعيد 

تصوير الطبعة يف بريوت باصدار مؤسسة الوفاء 1983 واعتمدنا عىل طبعته املصورة. 
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احلديد وميثم البحراين، أو بالرجوع إىل املصادر دون ذكر أرقام الصفحات أو 
األجزاء التي رجع إليها يف عملية التوثيق.

واليشء املميز لعملية التوثيق يف الكتاب، ذكر النص بتاممه بعد ذكر مصادره 
البالغة(،  )هنج  رواية  وبني  املصدر  رواية  بني  واالتفاق  االختالف  تبيان  مع 
من  بإيراده  شاهده،  منه  الريض  اجتزاء  بعد  النص  يف  للنقص  تنبيهه  إىل  إضافة 

مصدره كاماًل حتت فصل يف الكتاب بعنوان )تكملة(.

وأهم ما يؤخذ عىل عملية التوثيق يف الكتاب:

النصوص من مصادر ليست مفقودة، فكان  ـ اعتامده عىل مراجع وثقت   1
االحرى به الرجوع يف توثيقه إىل تلك املصادر مبارشة.

2 ـ عدم االلتزام بالرتتيب التارخيي للمصادر التي يوثق منها نصوصه.

3 ـ االرضاب عن ذكر األجزاء والصفحات أثناء التوثيق، أما امجايل ما وثقه 
من نصوص النهج فهو:

1ـ إثنان وثامنون نصًا من باب اخلطب.

2 ـ ستة وعرشون نصًا من باب الرسائل والعهود.

3ـ  مل يوثق يشء يف باب احلكم واملواعظ بسبب وفاة الشارح قبل امتام الكتاب) 1 (.

ملؤلفه  عذرًا  نحد  أننا  إال  التوثيق  جمال  يف  الكتاب  عىل  مآخذنا  رغم  ولكن 
الذي قصد به الرشح ال التوثيق الذي يمكننا اعتباره جهدًا مشكورًا عىل طريق 

التوثيق. تكامل 

ـ راجع 9/15 واتم الرشح من بعده  النص رقم 228 من اجلدولة  ) 1 ( توقف رشح املؤلف عند 

احلسن بن عبد اهلل الطربي اآلميل ـ راجع 7/ 15 من الرشح نفسه. 
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3 استناد هنج البالغة المتياز عليخان العرش   ) )

مؤلف هذا الكتاب أحد علامء السنة اهلنود، فمن بعض اإلشارات اخلاطفة 
يف الكتاب من استخدام املؤلف عبارة )كرم اهلل وجهه( لإلمام عيل بدال من 
الكتاب ونارشه  الشيعة فلقد حاول مقدم  الغالب  التي يستخدمها يف   عبارة
ـ وهو شيعي ـ استبدال العبارة الثانية باألوىل يف الكتاب، إال أن السهو، وتردد 

اسم اإلمام عيل يف معظم الصفحات حاال دون ذلك) 2 (.

العادي، وينقسم عىل   ثامن وسبعني صفحة من احلجم  الكتاب يف  يقع هذا 
عليها،  والرد  النهج  يف  املشككني  شبهات  عىل  األول  القسم  احتوى  قسمني 

واختص القسم الثاين بتوثيق النهج ويف هذا املجال متكن مؤلفه من توثيق:

1ـ مئة ومخسة نصوص من باب اخلطب.

2 ـ سبعة وثالثني نصًا من باب العهود والرسائل.

3 ـ سبع وسبعني حكمة من باب احلكم والكلامت القصرية.

مازال  احلكم  باب  يف  التوثيق  أن  هنا:  إليها  االنتباه  جيدر  التي  واملالحظة 

) 1 ( أّلف هذا الكتاب باللغة االنجليزية ثم صدرت ترمجته بالعربية بقلم عامر األنصاري سنة 1359 

األوساط  يف  معروفًا  كان  الكتاب  هذا  أن  أعتقد  أنني  إال  بقم،  العلمية  املطبعة  عن   ،1978 ــ 

الزهراء  البالغة وأسانيده( عبد  بسنوات، ألن صاحب كتاب )مصادر هنج  قبل ذلك  العلمية 

احلسيني قد اعتمده من ضمن مراجع كتابه الذي صدرت طبعته األوىل سنة 1968.

) 2 ( راجع عىل سبيل املثال ص 13 من الكتاب، كام ورد يف املقدمة ما يشري إىل ذلك يف قوله »كتاب 

هنج البالغة.... وهو حيتوي عىل نخبة من خطب سيدنا عيل بن أيب طالب ورسائله حكمه، 

اخللفاء  أحد  املبتكرة،  بالغته  عىل  كان   طالب أيب  بن  عيل  أن  الكتاب،  أمهية  يضاعف  ومما 

الراشدين، أو إماما معصوما عند طائفة من املسلمني« استناد هنج لبالغة 112. 
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الباب، ولكن يمكننا  ملا اختاره الرشيف الريض لعيل يف هذا  بالنسبة  ضئياًل 
دار  ما  وتبديد  النهج  توثيق  طريق  عىل  مهمة  ختصصية  خطوة  ذلك  اعتبار 
والصفحة  اجلزء  ذكر  من  أول  املؤلف  أن  خاصة  شبهات،  من  نصوصه  حول 
بعض  استخدم  أنه  كام  النهج،  توثيق  حاولوا  ممن  سبقوه  الذين  أولئك  بني  من 
أهم  أما  احلديد،  أيب  ابن  بتوثيق  كثرية  مواضع  يف  واستعان   ،)  1  ( املخطوطات 
التارخيي يف ذكر مصادره، خاصة  بالرتتيب  االلتزام  فعدم  توثيقه  يؤخذ عىل  ما 
وان لذلك امهية كبرية يف عملية التوثيق، فجهده بقي حمتاجًا إىل من يتمه، وهذا 

بالفعل ما قام به صاحب كتاب )مصادر هنج البالغة واسانيده(.
4ـ مصادر هنج البالغة ـ لعبد الزهراء احلسيني   ) )

من  مقصوده  مقدمته  يف  املؤلف  عرف  جملدات،  أربعة  يف  الكتاب  صدر 
يره  مل  مصدر  »من  ينقل  فقد  التوثيقية  دراسته  يف  سيعتمدها  التي  )املصادر( 
حمتويات  من  الكالم  أن  املقصود:  ولكن  بذكره  يسمع  ومل  الريض  الرشيف 
النهج«) 3 (، وهو ما فعله سابقوه وإن مل ينصوا عىل ذلك، ألن البحث يف مصادر 
الرشيف الريض يعد رضبًا من املستحيل بعد أن أصاب املكتبة العربية جراء فتن 
من  الشيعي  للفكر  حدث  وما  كوارث،  من  والصليبيني  التتار  ومحالت  بغداد 

حماربة عىل أيدي األيوبيني واملامليك يف كل من مرص والشام والعراق ) 4 (.

) 1 ( راجع عىل سبيل املثال الكتاب ص 11، 18، 19، 33.....

) 2 ( صدرت الطبعة األوىل من هذا الكتاب عام 1968 ببغداد واعتمدنا يف دراستنا الطبعة الثانية 

.1975

) 3 ( مصادر هنج البالغة واسانيده 19/1.

) 4 ( لقد عرضنا لذلك يف ص27 وما بعدها من هذا البحث 
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هذا وقد قسم احلسيني دراسته التوثيقية تلك إىل ستة فصول:

1ـ حمور هذا الفصل دراسة يف )مصادر هنج البالغة(، ذكر فيه املؤلف اقسام 
املصادر التي اعتمدها يف حتقيق نسبة ما يف )هنج البالغة( من نصوص إىل اإلمام 

عيل وقسم تلك املصادر إىل أربعة اقسام ) 1 (

)هنج  نصوص  مجع  سنة  وهي  )400هـ(  سنة  قبل  الفت  مصادر  األول:  ــ 
البالعة( وقد نقل عنها املؤلف مبارشة.

عنها  نقل  املؤلف  ولكن  )النهج(  صدور  قبل  الفت  مصادر  الثاين:  ــ 
لضياعها. بالوساطة 

ــ الثالث: كتب صدرت بعد وفاة الريض ولكنها روت كالم عيل املروي 
يف )هنج البالغة( بإسناد متصل، ومل متر يف طريقها عىل الريض وال عىل كتابه.

 ــ الرابع: كتب صدرت بعد الريض أيضًا ولكنها روت كالم اإلمام عيل
بصورة ختتلف عام يف )النهج( ومل ترش إليه من قريب أو من بعيد.

مدح  من  فيه  قيل  وما  البالغة(  )هنج  لتعريف  الفصل  هذا  خصص  2ــ 
وتقريظ قدياًم وحديثا) 2 (.

البالغة( من شكوك وحاول  ــ عرض يف هذا الفصل ملا اثري حول )هنج   3
تفنيدها) 3 (.

ضمنه  ذكر  البالغة(  هنج  )مكتبة  اسم  الفصل  هذا  عىل  املؤلف  أطلق  ــ   4
فضل )النهج( عىل املكتبة العربية، بام أمدها به من رشوح ودراسات منذ تأليفه 

) 1 ( راجع مصادر هنج البالغة واسانيده 29/1ــ88.

) 2 ( السابق 89/1 ــ99.

) 3 ( السابق 1/ 100 ــ201.
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الفصل  ذلك  ضمن  ذكر  كام  احلديث،  العرص  حتى  اهلجري  الرابع  القرن  يف 
الكتب التي ألفت حول النهج يف اللغات االخرى ) 1 (.

الفصل لدراسة حياة الرشيف الريض،  املؤلف صفحات هذا  ــ خصص   5
جامع )هنج البالغة() 2 (.

ترتيب  معتمدًا  )النهج(  توثيق  يف  الفصل  هذا  يف  الزهراء  عبد  رشع  ــ   6
العريش:  سابقه  دراسة  عن  التوثيقية  دراسته  يميز  ما  أن  إال  الريض،  الرشيف 
أنه ذكر نصوص )هنج البالغة( متكاملة بينام اكتفى سابقه بذكر النص، أو بجزء 
منه متكن من توثيقه كام أن أهم ما يميز هذه الدراسة توثيقها جلل نصوص )هنج 

البالغة(:

1ـ فمن باب اخلطب متكنت من توثيق مئتني وثالثني نصًا

2ـ ومن باب املختار من الرسائل والوصايا وثق فيها ثالثة وسبعون نصًا.

وسبعون  ومخسة  أربعمئة  وثق  واملواعظ  احلكم  من  املختار  باب  ومن  ـ   3
حكمة وعبارة قصرية.

وقد متيز التوثيق يف مصادر هنج البالغة وأسانيده باخلصائص التالية:

الُسنّة  املؤلفني  أثرت عىل  التي  املصادر  النهج يف  تتبع نصوص  الدقة يف   .1
يف  خاصة  فقط  الشيعة  كتب  عىل  عىل   توثيقه  يف  املؤلف  يعول  مل  إذ  والشيعة 
ملصادر  أمهية  أعطى  أنه  كام  نسبتها،  حول  الشبهات  حامت  التي  النصوص 
باملؤلف إىل توثيق بعض  الدقة  الشيعة، ووصلت  السنة أكثر من اهتاممه برواية 
الفقرات أو حتى اجلمل التي وردت يف نصوص طويلة، وقد استلزم منه ذلك 

) 1 ( السابق 1/ 202 ــ273 وقد اعتمد يف هذا الفصل عىل موسوعة الذريعة إىل تصانيف الشيعة. 

) 2 ( السابق 1/ 274 ــ279.
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استخدام أكثر من مصدر لتوثيق فقرة قصرية يف بعض األحيان.

وتبيان  األخرى  املصادر  يف  مثيالهتا  وبني  النهج  نصوص  بني  املقارنة   .2
من  أقدم  مصدر  عىل  احلصول  تعذر  حالة  يف  خاصة  الروايات،  يف  االختالف 

النهج للتوثيق منه ) 1 (.

3. التزام الرتتيب التارخيي يف رسد املصادر، وقلام أخل املؤلف بذلك ) 2 (.

منها،  وثق  التي  املصادر  صفحات  وأرقام  االجزاء  ِذْكر  عىل  النّص   .4
واقتضت االمانة العلمية من املؤلف أن يذكر املصادر التي وثق منها بالوساطة 

مع النص عىل املصدر أو املرجع الذي استعان به يف ذلك.

التي أمكن احلصول عليها مع تذييل الصفحات  النصوص  5. ذكر أسانيد 
برتمجات قصرية لرجال السند كلام دعت الرضورة) 3 (.

نصوصها  إىل  قصرية  وعبارات  فقرات  من  الريض  اجتزأه  ما  أعاد   .6
األصلية كلام واتته الفرصة لذلك، كام اجتهد يف مجع شتات بعض اخلطب التي 
نثرها الريض يف أنحاء متفرقة من كتابه، وقد اعتمد يف ذلك عىل مالحظات ابن 
أيب احلديد وميثم البحراين واخلوئي باإلضافة إىل جمهوداته. كام مل َيفْته أن يذكر 

دقته يف  بعدها وإلدراك  وما  عنده يف 182/2  الوارد  رقم 93  النص  املثال  راجع عىل سبيل   )  1  (

املقارنة بني الروايات راجع عىل سبيل املثال رقم 108 من باب اخلطب 227/2 وما بعدها.

) 2 ( التزام املوثق بالرتتيب التارخيي يكاد يكون الشائع عنده، راجع نص رقم 25 من باب اخلطب 

378/1، العهد رقم 27 من باب الرسائل 26/3 وما بعدها، العبارة رقم 302 من باب احلكم 

.233/4

) 3 ( راجع عىل سبيل املثال تعليقاته عىل رواة النص 17 من باب اخلطب 357/1 وما بعدها. 
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مناسبة النص وتاريخ قوله إذا مكنته مصادره من ذلك ) 1 (. إال أن ذلك العمل 
الكبري مل خيل من بعض املآخذ منها:

لنصوص  توثيقه  أثناء  مصادرها  وذكر  املتقدمة  النصوص  توثيق  إرجاء  ــ  أ 
متأخرة يف النهج ) 2 ( الرتباط كثري من النصوص بعضها ببعض ارتباطًا عضويًا، 
إذ كان من األفضل منهجيا أن يذكر املؤلف املصادر أثناء استعراضه للنصوص 
املتقدمة، ثم حييل القارئ عىل تلك املصادر يف النصوص املتأخرة، ولكن املؤلف 
بحثه  أثناء  الباحث  إرباك  إىل  أدى  مما  كتابه  من  كثرية  مواضع  يف  العكس  فعل 
لبعض  عرضه  أثناء  باخلصوص  ذلك  وقع  وقد  النصوص،  بعض  مصادر  عن 
النصوص يف باب اخلطب واإلحالة عىل مصادرها يف باب احلكم، إذ كان األوىل 
الفرع  يف  عليها  حييل  ثم  اخلطب  وهي  االصل  يف  املصادر  يذكر  ان  منهجيا  به 

وهي احلكم التي تعد جزءًا من تلك اخلطب.

بـ  تعسف توثيق النصوص ) 3 ( التي مل جيد مصدرا هلا وذلك بإيراد عبارات 
عىل  وتعليقهم  أثناء رشحهم  الرشاح  من  غريه  أو  احلديد  أيب  ابن  ذكرها  حوهلا 
تلك النصوص مع أن مثل تلك التعليقات والعبارات ال متت ـ يف اعتقادنا ـ إىل 

التوثيق بأية صلة.

) 1 ( الحظ عىل سبيل املثال تعليقه عىل النص رقم 18 وعالقته بالنص رقم 17 من باب اخلطب 

362/1 وما بعدها.

) 2 ( مثال عىل ذلك ما قاله عند توثيقه النص رقم 105 من باب اخلطب »سيأيت الكالم عىل مصادر 

املرقمة 274 )214/4( وسنعرف هناك ان هذه  ــ يف احلكمة  ــ بحول اهلل وقوته  هذه اخلطبة 

اخلطبة والكلامت القصار 31، 32، 274، 276، )27/4، 29، 214، 216( من خطبة واحدة 

يف مقام واحد ــ 217/2، وراجع أيضًا نص 149 خطب 2/ 334«. 

) 3 ( راجع عىل سبيل املثال استنتاجه لتوثيق النص رقم 94 من باب اخلطب 186/2.
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جـ ـ حياول املؤلف إهيام قارئه بأنه سيذكر مصادر النصوص التي مل يتمكن 
جمرد  تكون  أن  تتعدى  ال  اخلامتة  تلك  أن  مع   )  1  ( كتابه  خامتة  يف  توثيقها  من 

اعتذار وشكر واعرتاف بفضل من اقتبس منهم.

لبعض  توثيقه  أثناء  وصفحاهتا  املصادر  أجزاء  املؤلف  يذكر  ال  قد  ـ  د 
النصوص) 2 ( وإن كان ذلك نادرًا باإلضافة إىل االضطراب يف إحالته من نص 

إىل نص آخر ضمن الكتاب

هـ ـ عدم ذكره املصادر مبارشة أثناء توثيقه لبعض النصوص ) 3 (.

وذلك بسبب الرسد الطويل اململ الذي ال عالقة له بالتوثيق مما يضيع وقت 
معينة  منهجًا حمددًا وخطة  يلتزم  مل  املؤلف  بغيته، خاصة وإن  الباحث يف طلب 
يف إيراده للمصادر) 4 (، فتارة يرسدها مرقمة بعد النص مبارشة، وتارة أخرى 
يذكرها يف ثنايا الفقرات وهو يعلق عىل النص، أضف إىل ذلك إشارته الرسيعة 

إىل اسامء تلك املصادر باختصارها أو باالقتصار عىل ذكر مؤلفيها.

) 1 ( »الكالم عىل هذا الفصل يف كلمة اخلتام« تلك العبارة استخدامها عند تعذر عثوره عىل مصدر 

توثيقه كام يف 365/2، 72/3، 118، ومل يرش إىل يشء من ذلك يف كلمة  يريد  الذي  للنص 

اخلتام تلك. 

) 2 ( مثال ذلك استطراده الطويل أثناء توثيقه نص رقم 3 من باب اخلطب 309/1 ــ 324 وتعليقه 

الطويل عىل النص رقم 5 باب اخلطب وكيفية ذكره املصادر بإطناب ال داعي له 329/1 وايضًا 

344/1 ــ 348 أثناء توثيق النص رقم 13 باب اخلطب.

) 3 ( يراجع السابق.

) 4 ( الحظ طريقته يف توثيق النص رقم 225 من باب اخلطب 170/3، والحظ توثيقه للنص رقم 

6 من باب الرسائل فإنه رسد مصادره بعد استطراد طويل وكان األوىل به أن يذكر املصادر أوال 

كام يفعل أثناء توثيقه ملعظم النصوص. 
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من  اهلائل  الكم  ذلك  توثيق  يف  العظيم  جهده  من  يغىض  ال  ذلك  كل  لكن 
بعده  اتى  من  جعل  مما  املصادر،  مئات  إىل  بالرجوع  البالغة(  )هنج  نصوص 
بل وقرصوا عن  املجال  يقدموا جديدًا يف ذلك  مل  املوثقني عالة عليه ألهنم  من 

الوصول ملا وصل إليه كعبد اهلل نعمة.
5ــ مصادر هنج البالغة ـ لعبد اهلل نعمة   ) )

يقع هذا الكتاب يف ثالثمة واربع وثالثني صفحة من احلجم العادي وينقسم 
عىل قسمني: اختص القسم األول باحلديث عن هنج البالغة وما أثري حوله من 
الثاين  القسم  اما  مئة وثامن وعرشين صفحة،  يقرب من  فيام  تفنيدها  ثم  اقوال، 
األول  الفصل  يف  ذكر  فصول:  ثالثة  إىل  املؤلف  وقسمه  بالتوثيق  اختص  فقد 
يف  وذكر   عيل اإلمام  خطب  من  للمختار  الريض  الرشيف  عقده  ما  مصادر 
الفصل الثاين مصادر ما اختاره الريض من رسائل عيل ووصاياه، اما الفصل 

الثالث فقد جعله لذكر مصادر احلكم والكلامت القصار.

يرى املؤلف أنه بكتابه ذاك قد سد »فجوات عديدة، كانت تنفذ من خالهلا 
اهتامات أولئك املتهمني، وشكوك أولئك الشاكني، من أدباء وعلامء، ومؤرخني، 
تبدد كثريًا من هتمهم وشكوكهم. وذلك  فيه هؤالء خيوطًا من ضياء  وأن جيد 
وحوايل   ،)242( أصل  من  وموعظة  خطبة   )180( حوايل  فيه  جيدون  حني 
كتابًا ورسالة ووصية من أصل )78( وحوايل )200( كلمة من احلكم   )60(
وربطتها  أصوهلا  إىل  أرجعتها  قد  كلمة،   )498( أصل  من  إليها  وما  واألمثال 

) 1 ( طبع هذا الكتاب عىل مطابع دار اهلدى ببريوت 1972 وبالرجوع إىل ثبت املصادر واملراجع يف 

هنايته نرى أن من بني تلك املراجع كتاب )مصادر هنج البالغة وأسانيده( لعبد الزهراء احلسيني، 

مما يؤكد أنه قد ألف بعده. 
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بمصادرها«) 1 (.

البالغة(،  لنا يف جمال توثيق )هنج  املؤلف مل يستطع أن يقدم  وعىل هذا فإن 
أكثر مما قدمه سابقه، الذي استطاع أن يوثق )هنج البالغة(، فيام عدا بضع خطب 
ورسائل وحكم، باإلضافة إىل ذلك فإن مصادره هي مصادر سابقة باختالف يف 
الصفحات الختالف يف الطبعات. ونجد بنظرة رسيعة يف ثبت املصادر واملراجع 
عند كال املؤلفني أن مصادر نعمة ومراجعه ال تتعدى املئة واخلمسة،بينام بلغت 
املصادر واملراجع التي اعتمد سابقه عليها مئتني ومخسة وثامنني مصدرًا، لذا فإنه 
ملن نافلة القول املقارنه بني توثيق النصوص عند كليهام، باإلضافة إىل عدم التزام 
القهقرى  ارجعنا  مما  التوثيق،  أثناء  للمصادر  رسده  يف  التارخيي  بالرتتيب  الثاين 
انتهى سابقه  املؤلف من حيث  بدا  لو  غايته، وحبذا  بالتوثيق  نبلغ  كدنا  ان  بعد 
يمكن  سبق  ما  عىل  وبناء  للنهج.  خدمة  عناء  ذلك  يف  وحسبه  التوثيق،  بإكامل 
اجلدول  يف  األخرية  الثالثة  املتخصصة  الكتب  خالل  من  التوثيق  عملية  امجال 

التايل:

املادة 
اخلطب 
واألوامر

الكتب
احلكموالوصايا

واملواعظ

عدد نصوص كل باب من أبواب 
24479489)هنج البالغة(

عدد النصوص التي وثقها 
1503777العريش من كل باب يف النهج 

عدد النصوص التي وثقها 
23073475احلسيني يف كل باب يف النهج 

) 1 ( عبد اهلل نعمة ــ مصادر هنج البالغة ص 5.
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عدد النصوص التي وثقها عبداهلل 
18060200نعمة من كل باب يف النهج

الذين  املحدثني  الدارسني  من  لكثري  إشارات  توجد  سبق  ما  إىل  باإلضافة 
الدليل عىل صحة  بمثابة  بالرشح والتحليل، تكاد تكون  البالغة(  تناولوا )هنج 
ملا  تبيانه  وبعد  للكتاب  تقديمه  يف  عبده  حممد  فالشيخ   لعيل نصوصه  نسبة 
»ذلك  يقول  واملعاين  املباين  تتناسب وموضوعاهتا من حيث  أساليب  من  حواه 
سيدنا  كالم  من  اهلل  رمحه  الريض  الرشيف  اختاره  ما  مجلة  هو  اجلليل  الكتاب 

.) 1 ( وموالنا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

ذلك  عن  وسكوته  املقدمة،  تلك  ضمن  النهج  يف  الشك  إىل  يرش  مل  أنه  كام 
ترجيح  عىل  يدل  طويلة،  بحواش  عليها  والتعليق  الكتاب  لنصوص  رشحه  ثم 

.اقتناعه بصحة نسبة تلك النصوص لعيل

نسبتها  البالغة( وحماولة  الشك يف نصوص )هنج  أن  مبارك فريى  أما زكي 
النسبة  تلك  فإن  ذلك  عىل  عالوة  علمي،  دليل  إىل  سيتند  ال  الشيعة  علامء  إىل 
تلك  الفائقة عىل صوغ مثل  اللغة، ملقدرهتم  العلامء عباقرة يف  أولئك  جتعل من 
إىل  البالغة  هنج  نسبوا  »الذين  أن  يرى  فإنه  لذلك  الرفيعة  البيانية  األساليب 
بأن هتمة  نقول من جانبنا  بأنه وضعه ألغراض شيعية، فلم ال  الريض حيتجون 

الوضع جاءت لتاييد خصوم احلمالت الشيعية«) 2 (.

البالغة(  )هنج  مع  طويلة  وقفه  اهلل  رمحه  الصالح  صبحي  الشيخ  ويقف 
نسبه  بصحة  ويقينه  مكتملة،  تكون  تكاد  فهرسة  وفهرسته،  حتقيقه  يف  تتلخص 

) 1 ( مقدمة حممد عبده لرشح النهج 10/1، طبعة األندلس.

) 2 ( النثر الفني 1 /81.
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ويف  الكبري،  املجهود  بذلك  القيام  إىل  دعاه  الذي  هو   لعيل النهج  نصوص 
كالمه  اشتمل  »قد  يقول  النهج  يف  الشك  جوانب  من  جانب  لدحض  حماولته 
بعض  تصويرها  ودقة  روعتها  محلت  املخلوقات،  لبعض  عجيبة  أوصاف  عىل 
للنملة  البارع  تصويره  يف  كام  املؤمنني،  أمري  إىل  عزوها  يف  االرتياب  عىل  النقاد 
املقدمة  هذه  غري  يف  األمر  هذا  حتقيق  من  والبد  للطاووس.  سيام  وال  واجلرادة 
ايدينا  بني  اكتملت  مستقل  كتاب  يف  لبيانه  التوفيق  اهلل  نسأل  ما  وهو  العجىل، 
معامله، وسنصدره قريبًا بعون اهلل«) 1 (. ولو كان لديه أدنى شك يف نسبة تلك 
ـ بعد  ـ مل يصدر حتى اآلن  لبينه، وملا حول معاجلتها يف كتاب منفرد  النصوص 

أن عرض هلا يف فهرسته.

من  فيها  أن  ونعتقد  للنهج،  توثيقية  دراسات  من  تتبعه  من  متكنا  ما  ذلك 
ولقد   ،لعيل نصوص  من  فيه  ورد  ما  كل  نسبة  صحة  عىل  القوية  الدالالت 
بجميع  جدولة  عمل  ـ  سبقنا  من  بدراسات  وباالستعانة  ـ  جانبنا  من  حاولنا 
نصوص النهج متكن الباحث من احلصول عىل أي نص يف أية طبعة من طبعاته 
نص  كل  توثيق  حماولة  منع  مشهورة  طبعات  من  لنا  تيرس  ما  خالل  من  وذلك 
من تلك النصوص من مصدر يمكن الباحث من املقارنة بني روايته وبني رواية 
نصوص  توثيق  اعتبار  يمكننا  كله  ذلك  خالل  ومن  النص،  لذلك   )  2 النهج) 
هنج البالغة قضية مفروغًا منها، بحيث تبدو املطاعن االخرى مصطنعة، اهلدف 

منها النيل من قيمته الفكرية، لذلك البد من مناقشتها.

) 1 ( مقدمة حتقيق صبحي الصالح لنهج البالغة ص 12.

) 2 ( راجع جدولة ا لنهج يف هناية هذه الدراسة.
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)ـ التعريض بصحابة رسول اهلل ف بعض من نصوصه  ) ):

تنحرص مشكلة ما سمي بالتعريض بصحابة رسول اهلل فيام اثارته اخلطبة 
يمكن  إذ  واإلمامة،  بالوالية  تتعلق  خطرية  قضايا  من   )  2 )الشقشقية()  املسامة 
 ،عيل اإلمام  إىل  نسبتها  يف  املشكوك  النصوص  أهم  من  اخلطبة  تلك  اعتبار 
اخلطبة  تلك  وثق  فالراوندي  للنهج،  الدارسني  من  كثري  الزعم  ذلك  فند  ولقد 
أيب  ابن  ان  ثم   ،)  3 الرواية)  إليه  تعزى  الذي  عباس  بن  اهلل  بعبد  متصل  بسند 
احلديد قد أفرد فصاًل كاماًل يف رشحه للحديث عن تلك اخلطبة واملصادر التي 
حفظتها قبل الريض) 4 (، ونص ميثم البحراين يف رشحه عىل أنه مل يقبلها ضمن 
ولو   ،)  5 شك)  أي  دونام   عيل إىل  نسبتها  من  تأكده  بعد  اال  النهج  نصوص 
مثال  فهي »خري  إليه  نسبتها  ملا شك يف  لتاريخ عيل وعرصه  الدارس  انصف 
يصور لنا نفس عيل الشاكية«) 6 (. وما ورد يف تلك اخلطبة من شكوى مرة هو 

) 1 ( قال بذلك الذهبي )ت 748( يف ميزان االعتدال 124/3 ويف سري أعالم النبالء 17 /589، 

وابن حجر العسقالين )ت 852( يف لسان امليزان 4 /223، واحلويف يف بالغة اإلمام عيل ص 

121، وأمحد حسن الباقوري يف عيل إمام األئمة ص 70.

) 2 ( النص رقم )3( يف باب اخلطب دارت حوله دراسات كثرية حتدث عنها بالتفصيل حممد رضا 

احلكيمي يف كتابه )رشح اخلطبة الشقشقية( وسميت بالشقشقية لقول اإلمام عيل البن عباس 

لسان  ــ  هدر  شقشقة:  الفحل  وشقشق  والشقشقة  قرت(  ثم  هدرت  شقشقة  )تلك  هنايتها  يف 

العرب املحيط 343/2.

) 3 ( راجع منهاج الرباعة 1 /131 وما بعدها.

) 4 ( رشح هنج البالغة 205/1 وما بعدها.

) 5 ( رشح هنج البالعة مليثم 251/1 وما بعدها.

) 6 ( صبحي الصالح: مقدمة حتقيق هنج البالغة ص 10.
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ما اعتربه املشككون )تعريضا(، ويرجع ذلك إىل أحكام مسبقة، مصدرها عدم 
جترد بعض الباحثني من ترسبات املايض أثناء دراسة احلوادث التارخيية مما ادى 

هبم إىل عدم التفريق بني التعريض والنقد.

فالتعريض لغة خالف الترصيح وهو »التورية باليشء عن اليشء، ويف املثل 
وهو حديث خمرج عن عمران بن حصني، مرفوع: أن يف املعاريض ملندوحة عن 

الكذب ـ أي سعة«) 1 (.

ويفهم من ذلك أنه نوع من الكذب املغلف املستساغ وليس أدل عىل ذلك من 
قول عمر بن اخلطاب »أما يف املعاريض ما يغني املسلم عن الكذب«) 2 (. ولو حاولنا 
تطبيق معنى التعريض عىل ما ورد يف )هنج البالغة( من اقوال يف بعض الصحابة، 
سنجد أن معاين تلك االقوال من الوضوح والرصاحة ما ليس يف حاجة إىل تورية 
أو تزوير، فاتسامها بالوضوح ينأى هبا عن التعريض، كام يبعدها عن الشتم، فمام 
أدري  »ليتني  احلسيني  الزهراء  عبد  قول   طالب أيب  بن  عيل  ومنزلة  يتناسب  ال 
وبغوا  بيعته،  ونكثوا  شتموه  الذين  وأعدائه  خصومه  شتم   عيل عىل  يمتنع  ملاذا 
عليه وتألبوا لقتاله ؟ وأي إنكار عىل )هنج البالغة( إذا نقل فيه يشء من ذلك«) 3 (، 
ألن مقولة اإلمام »َمْن َنَصَب َنْفَسُه للنّاس إَمامًا َفْلَيبدأ بِتعليِم َنْفَسُه َقَبل َتْعليِم َغرْيِه، 
يف  الفذة  شخصيته  دعامات  إحدى  هي  بِِلَسانِه«،  َتأِديبِِه  َقْبَل  بِِسرَيتِه  تأِديُبُه  َولَيُكْن 
التعامل مع من حوله من الناس، فإذا كان هو ال يلتزم بتلك املقولة فكيف يسوغ له 

) 1 ( ابن منظور ــ لسان العرب املحيط 743/2، الزبيدي ــ تاج العروس 412/18.

) 2 ( ابن منظور، السابق 344/2.

) 3 ( مصادر هنج البالغة واسانيده 118/1.
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أن يقول ألصحابه الذين سمعهم يسبون أعداءه من أهل الشام »إيّن أْكرُه َلُكْم أْن 
الَقوِل  َكاَن أصَوَب ف  ْم  َحاَلُ َوَذكرُتْم  ْم  أْعَمَلُ َوَصفُتْم  لو  َولكِنُْكْم  َسبَّابنَِي،  َتكوُنوا 
َو أْبلَغ ِف الُعْذِر«) 1 (. وما نصح به اتباعه وشيعته من أهل الكوفة، هو ذاته ما قاله 
األعامل  وصف  ألن  الشتم،  أو  بالتعريض  تسميته  يمكن  ال  ما  وهو  الصحابة  يف 
عىل حقيقتها وإظهار أوجه احلسن والقبح فيها هو ما يسمى بالنقد البناء، وهو ما 
كان عيل يعمل به ويدعو أصحابه إىل العمل به أيضًا. فالنقد كتعبري عن الفكر 
بمولد  ولدت  إهنا  إذ  اإلسالمي،  الفكر  يف  مبتدعة  أو  جديدة  ليست  ظاهرة  احلر 
يف  لقريش  تنازله  يف   الرسول ترصف  ينتقد  اخلطاب  فعمربن  اإلسالم،  رسالة 
 ،) 3 (ويعارض طلب الرسول الدواة والكتف حني وفاته ،) صلح احلديبية ) 2
َوَما  الذي   الرسول لترصفات  نقد  فإنه  خمارج،  له  وجعلنا  ذلك  تأولنا  ومهام 
يَْنِطُق َعِن الَْهَوى) 4 (، فقد بلغ ذلك النقد يف بعض األحيان حد الصالفة من ذلك 

فقال  اليوم  هذا  يف  صنعت  ما  رأيت  قد  حممد،  »يا   اهلل لرسول  اخلويرصة  قول 
الصحابة  كان  كام   .)  5 عدلت«)  ارك  مل  فقال:  رأيت،  فكيف  أجل،   اهلل رسول 
الثاين  اخلليفة  قول  من  ذلك  عىل  أدل  وليس  البعض،  بعضهم  ينتقدون  أنفسهم 
أو  جترحيهم  بذلك  يقصد  كان  ولو   ،)  6 املسلمني)  إلمامة  رشحهم  الذين  الستة  يف 

) 1 ( اجلدولة ــ خطبة رقم 200.

) 2 ( راجع موقف عمر بن اخلطاب من صلح احلديبية ــ تاريخ الطربي 634/2 وما بعدها.

) 3 ( راجع ما أورده ابن سعد يف ذلك الشان ــ الطبقات الكربى 243/2 ــ 244.

النجم/ 3.  ) 4 (

) 5 ( ابن هشام ــ 138/4.

) 6 ( يف حوار دار بني عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن عباس فيمن يستخلفه عمر إلمامة الناس من بعده 

قال ابن عباس »فقلت له: أين أنت عن عبد الرمحن بن عوف ؟ فقال ذلك رجل ممسك وهذا 
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الغض من مكانة احدهم ملا رشحه لذلك املنصب اخلطري، ويكفي داللة عىل ذلك 
قوله يف عيل »لو وليهم حتملهم عىل منهج الطريق، فاخذ املحجة الواضحة، إال 
أن فيه خصاالً: الدعابة يف املجلس، واستبداد الراي، والتبكيت للناس مع حداثة 
حتى  عليهم  حظر  فقد  عثامن  لسياسة  الصحابة  من  كثري  نقد  وبسبب   )  1 السن«) 
الكالم، وقد رأى القدماء ان رضبه لعبد اهلل بن مسعود ) 2 (ولعامر بن يارس ) 3 (، 
نستبعد  ال  لذلك  اإلسالم،  يف  مرشوع  فالنقد  ذلك.  بسبب  اال   )  4 ذر)  اليب  ونفيه 
عبيد  بن  إليه طلحة  قد سبقه  قاله يف خشونة عمر  وما  الصحابة،   ينتقد عيل ان 
الناس  عىل  »استخلفت  قوله  يف  وذلك  لعمر  بكر  أيب  باستخالف  علم  حني  اهلل 
عمر، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وانت معه ؟ وكيف به إذا خال هبم وانت الق 

ربك«) 5 (، كام ان ما قاله عيل يف عثامن هو عني ما قاله عمر فيه ) 6 (.

األمر ال يصلح اال ملعط يف غري رسف ومانع يف غري اقتار. قال فقلت: سعد بن أيب وقاص ؟ قال: 

مؤمن ضعيف، قال فقلت: طلحة بن عبيد اهلل ؟ قال: ذلك رجل يناول الرتف واملديح، يعطي 

ماله حتى يصل إىل مال غريه، وفيه بأو وكرب. قال فقلت: فالزبري بن العوام فهو فارس اإلسالم؟ 

قال: ذلك يوم انسان ويوم شيطان، وعفة نفس، ان كان ليكادح عىل املكيلة من بكرة إىل الظهر 

حتى يفوته الصالة. قال عثامن بن عفان ؟ قال: ان ويل محل ابن أيب معيط وبني أمية عىل رقاب 

الناس وأعطاهم مال اهلل... تاريخ اليعقويب 158/2.

) 1 ( اليعقويب، السابق 158/2، 170.

) 2 ( اليعقويب، السابق 158/2، 170.

) 3 ( راجع ــ ابن عبد الرب ــ االستيعاب ــ هبامش اإلصابة 477/2. 

) 4 ( راجع اليعقويب، السابق 171/2.

) 5 ( ابن األثري  الكامل يف التاريخ 292/2 ويمكن مقارنته بام جاء يف اخلطبة 3 من وصف لعمر يف النهج. 

) 6 ( راجع اهلامش رقم 5 من هذا الصفحة مع مقارنة قول عمر يف عثامن بام جاء يف اخلطبة رقم 3 ــ 

فقرة 2، هنايتها. 
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الذين حيرصون عىل احلفاظ عىل  اما الشتم والتعريض فهو أسلوب أولئك 
مصاحلهم الذاتية ولو أدى هبم ذلك إىل التضحية بقيم اإلسالم وتعاليمه، وهو 
ما يصوره قول عمر بن عبد العزيز »كان أيب إذا خطب فنال من عيل تلجلج 
منك  عرفت   عيل ذكر  إىل  أتيت  فإذا  خطبتك  يف  متيض  إنك  أبت  يا  فقلت: 
لو  حولنا  الذين  إن  بني  يا  فقال:  نعم،  قلت:  لذلك،  فطنت  أو  قال:  تقصريًا، 

يعلمون من عيل ما نعلم تفرقوا عنا إىل أوالده«) 1 (.

»اجلرح  بعلم  يسمى  ما  ولدت  اإلسالم  يف  الرجال  نقد  مرشوعية  إن  ثم 
والتعديل« فهل يف ذلك من غضاضة من عدم األخذ من أيب هريرة ـ وهو صحايب 
ـ »إال ما كان من ذكر جنّة أو نار«) 2 (، أو أن يقال عن فالن صادق وفالن مرتوك، 
وفالن مدلس ما دامت تلك الصفات صحيحة. وعليه فانا متى نظرنا إىل ما ورد 
يف النهج عن الصحابة بنظرة الناقد النزية، فسنجد أن ذلك يتناسب وواقع الفرتة 
عمر  قول  من  ذلك  عىل  أدل  وليس  حياته  مراحل  مجيع  يف   عيل عاشها  التي 
البن عباس »واهلل يا بن عباس أن عليًا ابن عمك ألحق الناس هبا ولكن قريشًا 
ال حتتمله«) 3 (. عالوة عىل ذلك فإن نقد الرجال يف النهج وإن كان شديدًا مؤملًا 
يف بعض األحيان، إال أنه يف أحيان أخرى يتسم باللني والرفق كام جاء يف وصف 
أصحاب رسول اهلل ) 4 (، وكام ورد يف النص الذي قرظ خالفة عمر يف رأي 
ابن أيب احلديد ويف خالفة أيب بكر يف رأي ميثم البحراين) 5 (، وكام ورد يف نص 

) 1 ( ابن االثري: الكامل 154/4. 

) 2 ( ابن أيب احلديد ــ رشح النهج 68/4. 

) 3 ( اليعقويب ــ السابق، 159/2. 

 .4 ( راجع نص رقم 96 من باب اخلطب الفقرة اخلامسة بوصف أصحاب رسول اهلل (

) 5 ( راجع نص 225 باب اخلطب وتفسريه عند كل من ابن أيب احلديد وميثم. 



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 64

النقد  ذلك  كان  واللني  الشدة  احلالتني  كلتا  ويف   .)  1 لألنصار)  مدح  من  ثالث 
ننزل  جيعلنا  وذلك  تعريض  وال  فيها  جماملة  ال  ورصاحة  موضوعية  من  ينطلق 
حتميل  عدم  مع  اإلمام  يعنيها  التي  املنزلة  النهج  يف  الوارد   عيل اإلمام  كالم 
ذلك  فعلنا  ما  وإذا  النفوس،  يف  كامنة  ترسبات  بفعل  أخرى  أبعادًا  الكلامت 
فسنجد احلقيقة واضحة جلّية من خالل ما أسميناه تعريضًا وهو يف احلقيقة نقد.

صدر  وادب  يتناسب  ال  بم  والعهود  اخلطب  بعض  ف  املفرط  الطول  ـ   3
اإلسالم:

فرتات  من  فرتة  ألية  دراسته  أثناء  موضعيا  األدب  دارس  يكون  أن  جيب 
بالنصوص  حتيط  التي  املالبسات  يدرس  أن  منه  تقتيض  واملوضوعية  األدب. 
يف  الطول  فظاهرة  أحكامه.  بعد  فيام  يصدر  ثم  حمايدة  بنظرة  الدراسة  موضوع 
الشعر  متيز  فلقد   ،عيل اإلمام  اخرتاع  من  تكن  مل  شعرًا  أو  كان  نثرًا  األدب 
تسعني  القيس  امرئ  معلقة  بلغت  إذ  الطول،  بذلك  ـ  خطابيته  مع  ـ  اجلاهيل 
معلقة  وبلغت   ،)  3  ( بيتًا  وعرشين  مئة  العبد  ابن  طرفة  معلقة  وبلغت   )  2 بيتًا) 
بيتًا ) 4 (، كام يمكن اعتبار احلوار الذي دار بني عبد املطلب  لبيد تسعة وثامنني 
ـ ممثاًل لوفد قريش ـ وبني سيف بن ذي يزن من النصوص الطويلة ) 5 (، كام أن 

) 1 ( راجع نص رقم 117 من باب اخلطب. 

) 2 ( راجع أبا زيد القريش ـ مجهرة اشعار العرب 114، 304، 237. 

) 3 ( راجع أبا زيد القريش ـ مجهرة اشعار العرب 114، 304، 237

) 4 ( راجع أبا زيد القريش ـ مجهرة اشعار العرب 114، 304، 237

) 5 ( راجع ابن عبد ربه ــ العقد الفريد 24/2، 31 وما بعدها. فإذا ما دخل الشك يف خطب اجلاهلية 

من  اعتبارها  يمكن  احلديبية  صلح  وكتاب  الرسول  يدي  بني  العرب  وفود  خطب  فإن  تلك، 

النصوص اجلاهلية. 
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خطب وفود العرب بني يدي الرسول وما ختللها من مناقشات حول الدين 
اجلديد، تعد من النصوص الطويلة نسبيًا ) 1 (.

ويعد اإلطناب من خصائص القرآن الكريم، فإذا ما استثنينا السور الطويلة 
املوضوع  الطويلة ذات  السور  بغيتنا يف  نجد  آيات األحكام  اشتملت عىل  التي 

الواحد كسورة يوسف وسورة الكهف.

من   الرسول خطب  بعض  هبا  متيزت  التي  الظواهر  من  أيضًا  والطول 
صالة   اهلل رسول  بنا  صىل  قال:  األنصاري،  زيد  أيب  »عن  روي  ما  ذلك 
العرص،  وصىل  نزل  ثم  العرص،  حرضت  حتى  فخطبنا  املنرب  صعد  ثم  الصبح 
فصعد املنرب فخطبنا حتى غابت الشمس، فحدثنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا 
وأحفظنا«) 2 ( ثم أن الكتاب الذي كتبه بني املهاجرين واالنصار ووادع فيه 
اليهود وعاهدهم،وهو أول عهد كتب يف اإلسالم ) 3 (، يفند مقولة عدم تناسب 

الطول خلطابة صدر اإلسالم وعهوده.

ـ  والقرص  الطول  أن  يدرك  إليها  أرشنا  التي  النصوص  تلك  يف  واملتأمل 
فالوضع  واحلاجة،  املناسبة  تفرضه  ـ  اخلطابة  يف  أم  الكتابة  يف  ذلك  أكان  سواء 
القائم أثناء ذلك هو العنرص األسايس الذي حيدد الطول والقرص، لذا فإن من 
حياول املقارنة يف أساليب اخلطابة والعهود، بني عهدي أيب بكر وعمر وبني عهد 
التي حدثت يف كل عرص فانه بذلك  عيل دون دراسة الظروف واملالبسات 

يلغي أثر احلوادث يف جمرى التاريخ.

) 1 ( املصدر السابق. 

) 2 ( البنا ــ الفتح الرباين 372/21 واحلديث مروي يف مسند أمحد بن حنبل.

) 3 ( راجع ابن هشام ــ السرية 147/2 ــ150.
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كانت  وان  فإنه  سبقه،  من  عرص  عن  جذريًا  اختالًفا  خيتلف   عيل فعرص 
تغري  ان  اال  التاريخ  حساب  يف  جدًا  قصرية  وعهده  عهدوهم  بني  الزمنية  املدة 
العقلية العربية وتفتحها بعض اليشء عىل طابع اجلدل بفعل التفاعل احلضاري، 
أدى بالعريب ابن الصحراء إىل التساؤل عن اخلطأ والصواب يف جمرى احلوادث 
بطبيعة  وهذا  اإلسالم،  نظر  وجهة  من  ومرشوعيتها  ابعادها  ملعرفة  حماولة  يف 
ومدى  ؟  عثامن  قتل  احلق  من  كان  فهل  مرصاعيه.  عىل  اجلدل  باب  فتح  احلال 
 وملاذا استحل اإلمام  مرشوعية حماربة طلحة والزبري ومعهام عائشة لعيل
معاوية  كان  وهل  حرب؟  كغنيمة  امواهلم  وتقسيم  سبيهم  يستحل  ومل  قتاهلم 
عىل حق يف متسكه بدم عثامن بتنصيب نفسه وليًا لذلك باالعتامد عىل قوله تعاىل 
يف  الصواب  مدى  وما  (؟   1  (ُسْلَطاًنا لَِولِيِِّه  َجَعْلنَا  َفَقْد  َمْظُلوًما  ُقتَِل  َوَمْن 

استخدام اخلوارج شعار »ال حكم اال هلل«؟) 2 (.

فاعتامد املسلمني عىل القرآن والسنة دون تأويلهام هو ما كان معموال به قبل 
خالفة عيل اما وقد بدأ الفكر العريب يف التطور، وأخذت روح اجلدل تتبوأ 
مكانتها، فالبد من اتساع نطاق القول لقرع احلجة باحلجة. فاستشهاد عامر بن 
معاوية  جيش  يف  فتنة  يثري  أن  كاد   عيل جيش  ضمن  عليه  اهلل  رضوان  يارس 
اعتامدا عىل قول الرسول لعامر »تقتلك الفئة الباغية«) 3 (. وقد تدارك معاوية 
ذلك بقوله »إنام قتله من أتى به«) 4 (. وحكاية الكويف، وادعاء الشامي يف مجله، 

) 1 ( اإلرساء /33. 

) 2 ( تاريخ الطربي 55/5.

) 3 ( ابن هشام ــ السرية 142/2.

) 4 ( تاريخ الطربي 41/5، وراجع تعليق اإلمام عيل عىل تلك املقولة، خطبة رقم 140. 
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وحكم معاوية للشامي عىل حساب حق الكويف ) 1 (حتمل من دالالت التضليل 
أكثر مما حتكيه من طرافة. أضف إىل ذلك قول عيل إىل ابن عباس حني أرسله 
إىل مناظرة اخلوارج »ال ختاصمهم بالقرآن فانه محال ذو وجوه ولكن حاكمهم 
بالسنة«) 2 (. فذلك يبني بوضوح مدى ما بلغه اجلدل يف عرص عيل. كام ان 
التي البد  التساؤالت  قد طرح كثريًا من  الصحابة عليًا ومعاوية  اعتزال بعض 
من ايضاحها. وال يتأتى معاجلة كل تلك املشاكل اال باألقوال الواضحة املبنية 
عىل احلجج املقنعة، لكشف أساليب التضليل، وفضح التأويالت الباطلة وهذا 
خطبه  يف  والقرص  الطول  بني  يراوح  ـ  املعركة  رحا  قطب  وهو  ـ  عليًا  جعل  ما 

حسبام تقتضيه الظروف.

نوعية  حيددان  اللذان  مها  ـ  العرص  وليس  ـ  هبا  املحيط  والظرف  فاملناسبة 
من  املناسبة  حتتاجه  ما  املواقف  بعض  يف  املوجز  الكالم  يؤدي  ال  فقد  الكالم، 
يعني قرص  اإلجياز ال  إجيازًا، ألن  األدباء  اعتباره يف عرف  يمكن  إطالة ورشح 
»ليس  بمعنى االختصار  فاإلجياز  املقال ملقتىض احلال،  يعني مالئمة  بل  العبارة 
كان  ولو  مقال،  مقام  لكل  بل  كتاب  كل  يف  وبمختار  موضع  كل  يف  بمحمود 

) 1 ( احلكاية كام يروهيا املسعودي يف مروج الذهب 41/3 ــ ان رجال من أهل الكوفة دخل عىل بعري 

له يف دمشق يف حالة منرصفهم من صفني فتعلق به رجل من دمشق فقال: هذه ناقتي أخذت مني 

ناقته فقىض  بينة يشهدون أهنا  بصفني، فارتفع امرمها إىل معاوية واقام الدمشقي مخسني رجال 

معاوية عىل الكويف، وأمر بتسليم البعري إليه، فقال الكويف: اصلحك اهلل انه مجل وليس بناقة، 

فقال معاوية: هذا حكم قد مىض، ودس إىل الكويف بعد تفرقهم فاحرضه وساله عن ثمن بعريه، 

فدفع إليه ضعفه وبره وأحسن إليه، وقال له: أبلغ عليًا اين اقاتله بامئة الف ما فيهم من يفرق بني 

الناقة واجلمل. 

) 2 ( هنج البالغة ورشوحه ــ رسالة رقم )77(.
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اإلجياز حممودًا يف كل األحوال جلرده اهلل تعاىل يف القرآن، ومل يفعل ذلك، ولكنه 
اطال تارًة للتوكيد وحذف تارًة لإلجياز، وكرر تارًة لإلفهام«) 1 (.

النهج  يف  املأثورة  والعهود  اخلطب  بعض  تناسب  بعدم  القول  فإن  لذلك 
يضع  مل  قائله  ألن  األدب،  وروح  يتفق  ال  اإلسالم،  صدر  وعرص   عيل عن 
تلك  ان  خاصة  وحمن،  مشاكل  من  عرصه  يف    اإلمام  به  ابتيل  ما  عتباره  يف 
النصوص التي قيل عنها اهنا طويلة لو وضعت يف مكاهنا الصحيح من التاريخ 
يف  البعيدة  وآرائه  الثاقبة،  »نظراته  استلهام  من  خالهلا  من  لتمكنا  اإلسالمي 
دفع  عىل  واحلرص  شؤوهنا،  وإدارة  الرعية،  حكم  وأساليب،  السياسة،  مبادئ 

الفتن عنها حتى تعيش يف بحبوحة العز والرخاء«) 2 (
4 ـ الوصف الدقيق املستوف جلميع أجزاء املوصوف   3 )

إن وصف عيل للخفاش وللطاووس هو أساس تلك التهمة، فأمحد احلويف 
عىل ما يبدو قد قبل ما جاء من وصف للنملة يف النهج سوى طريقة أكلها) 4 (، 
كام انه قد جتاوز عن وصف اجلرادة سوى ما جاء يف وصف عينيها) 5 (، واستبعد 
أيضًا  واستبعد  كام   ،)  6 أجنحته)  وصف  خاصة   لعيل اخلفاش  وصف  نسبة 

) 1 ( ابن قتيبة ــ أدب الكاتب ص 19. 

) 2 ( صبحي الصالح ــ مقدمة حتقيق هنج البالغة، ص 11. 

) 3 ( من مجلة الشكوك التي وجهها أمحد أمني لنصوص النهج قوله »هذا إىل ما فيه من معان دقيقة عىل 

أسلوب مل يعرف اال يف العرص العبايس كام نرى يف الطاووس« فجر اإلسالم ص 149. 

) 4 ( حممد عبد املنعم خفاجي ــ بالغة اإلمام عيل ص 104، 105، 106.

) 5 ( املصدر نفسه

) 6 ( املصدر نفسه 
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نسبة وصف الطاووس لعيل خاصة ما ورد يف وصف السفاد) 1 ( كام مل يقبل 
ما جاء من وصف دقيق »جلسم الطاووس وريشه وساقيه وحتليله لصياحه«) 2 ( 
إىل  األوصاف  تلك  من   لعيل نسبته  يف  املشكوك  الوصف  تقسيم  ويمكن 

قسمني:

1ـ ما هو مقبول جزئيا.

2ـ ما هو مرفوض كليا.

ان قبول جزء من كالم ما وحذف جزء اخر منه، دونام دراسة دقيقة لذلك، ال 
يتسق وطبيعة البحث يف النصوص األدبية. إذ يفرتض يف الدارس أثناء معاجلته 
للجزء املقبول واجلزء املرفوض ان يالحظ ما اسامه عبد القاهر اجلرجاين بنظرية 
النظم املتمثلة يف دراسة العالقة بني املفردات واجلمل يف البنية األساسية للنص، 
بسبب  بعضها  وجعل  ببعض  بعضها  الكلم  تعليق  ليس)سوى  النظم  ألن 
الباحث من حتليل نسيج النص قيد البحث، ودرس  بعض() 3 (. فإذا ما متكن 
عالقات األلفاظ فيه دراسة مقارنيه، بعده يمكنه إصدار حكمه. إذ ال يمكن يف 
ونقول  جمماًل،  النصوص»وصفًا  تلك  فصاحة  نصف  ان  الدراسات  تلك  جمال 
وحتصل،  القول  تفصل  حتى  يشء  يف  معرفتها  تكون  ال  بل  مرساًل،  قوالً  فيها 
وتسميتها شيئا شيئا«) 4 (، وبعد ذلك إذا ما لوحظ ثمة تفاوت أو اختالف بني 
نسيجه،  الزيف يف  بسبب دخول  بأكمله  النص  للموافقة عىل  فال جمال  اجلزئني 

) 1 ( املصدر السابق.

) 2 ( املصدر السابق. 

) 3 ( دالئل االعجاز ــ املقدمة )ص 30 ــ 31(. 

) 4 ( دالئل االعجاز ــ املقدمة )ص 31(.
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وإال فإن األحكام العامة غري املعللة ال يمكن قبوهلا يف جمال البحث.

فقد جاء يف وصف النملة بني املقبول واملرفوض يف هنج البالغة: »اْنُظُروا إىَِل 
، َوالَ بُِمْسَتْدَرِك  الَّنْمَلِة ِف ِصَغِر ُجثَّتَِها، َوَلَطاَفِة َهْيَئتَِها، الَ َتَكاُد ُتنَاُل بَِلْحِظ اْلَبرَصِ
ُجْحِرَها،  إىَِل  بََّة  احْلَ َتنُْقُل  ِرْزِقَها،  َعَل  َوَصَبْت  َأْرِضَها،  َعَل  َدبَّْت  َكْيَف  اْلِفَكِر، 
َمْكُفوٌل  لَِصَدِرَها،  ُوُروِدَها  َوِف  ِدَها،  لرَِبْ َها  َحرِّ ِف  َمُع  َتْ َها.  ُمْسَتَقرِّ ِف  َها  َوُتِعدُّ
َفا  الصَّ ِف  َوَلْو  اُن،  يَّ الدَّ ِرُمَها  َيْ َوالَ  امْلَنَّاُن،  ُيْغِفُلَها  الَ  بِِوْفِقَها،  َمْرُزوَقٌة  بِِرْزِقَها، 
َوُسْفلَِها،  ُعْلوَها  َوِف  ُأْكلَِها،  َمَاِري  ِف  ْرَت  َفكَّ َوَلْو  اِمِس!  اجْلَ َجِر  َواحْلَ اْلَيابِِس، 
أِس ِمْن َعْينَِها َوُأُذهِنَا، َلَقَضْيَت ِمْن  اِسيِف َبْطنَِها، َوَما ِف الرَّ َوَما ِف اجَلْوِف ِمْن رَشَ
َأَقاَمَها َعَل َقَوائِِمَها، َوَبنَاَها  َفَتَعاىَل الَِّذي  َتَعبًا!  َخْلِقَها َعَجبًا، َوَلِقيَت ِمْن َوْصِفَها 

ا َفاطٌِر، َوَلْ ُيِعنُْه َعَل َخْلِقَها َقاِدٌر«) 1 (. ْكُه ِف فِْطَرِتَ َعَل َدَعائِِمَها! َلْ َيرْشَ

وال  معناه  يكتمل  ال  انه  نالحظ  للنملة،  وصف  من  اجتزانا  فيام  فبالتمعن 
كل  من  صغريًا  جزءًا  لكونه  االصىل،  سياقه  يف  وضعناه  إذا  اال  منه،  الغاية  تتم 
من  وحذفنا  ثانية  للنص  رجعنا  فلو  ذلك.  اقتضت  الدراسة  ان  اال  متكامل، 

سياقه ما هو مشكوك فيه من كالم وقلنا:

»انظروا إىل النملة يف صغر جثتها، ولطافة هيئتها، ال تكاد تنال بلحظ البرص... 
هو  ما  بعد حذف  ـ  انتقلنا  ثم  ـ  اجلامس  واحلجر  اليابس  الصفا  ولو يف  قوله:  إىل 
مشكوك فيه إىل قوله: لقضيت من خلقها عجبًا... بقية النص«، لوجدنا ان البناء 
املفاجئة بني وصف  النقلة  قبوله، بسبب  العقل  يأبى  للنص خيتل بحيث  الداخيل 
السياق.  املعاين يف  املكتمل والتفكر يف قدرة اهلل تعاىل، هذا من حيث  النملة غري 

أما من حيث نسق اجلمل وجرس األلفاظ  فيجدر مالحظة األمور التالية:

) 1 ( خطب ــ 233، فقرة 3. 
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اجلزء املشكوك فيه اجلزء املقبول
انظروا إىل النملة:

يف صغر جثتها ولطافة هيئتها 
ال تكاد تنال بلحظ البرص، وال 

الفكر. بمستدرك 
كيف دبت عىل أرضها

وصبت عىل رزقها
تنقل احلبة إىل جحرها
وتعدها إىل مستقرها
جتمع يف حرها لربدها
ويف وردها لصدرها 

لو فكرت يف جماري أكلها
يف علوها وسفلها

وما يف اجلوف من رشاسيف بطنها
وما يف الرأس من عينها وأذهنا 

1ـ بناء النص يف كال جزئيه عىل اجلمل القصرية ذات الطابع التأميل العميق 
اهلادئ واالعتامد عىل حروف اجلر وضمري الغائبة، مما يعني صدورها من جمرى 

نفيس واحد.

2ـ التناسق التام يف العالقة الرتابطية بني اجلمل باستخدام الفصل والوصل، 
ويتضح ذلك من ربط كل مجلتني مشرتكتني يف ابراز معنى جزئي بواو العطف، 
الفكر«، و»ما يف اجلوف من  بمستدرك  البرص، وال  بلحظ  تنال  مثل ذلك: »ال 
يف  الفصل  أن  مالحظة  مع  وأذهنا«،  عينها  من  الرأس  يف  وما  بطنها،  رشاسيف 
كال القسمني ال يكون إال يف االنتقال من فكرة جزئية إىل فكرة أخرى تكون يف 
بني  اال  الوصل  باألحرى  أو  العطف  يستخدم  مل  إذ  للنص،  العام  املعنى  خدمة 
اجلمل التي تتكامل يف معانيها، ومل يستخدم الفصل إال يف االنتقال بني األفكار 
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لبناء النص متكاماًل، هذا ومل خيالف مؤلف  العامة  التي تكون العنارص  اجلزئية 
األفكار  وتنوع  النص  الفقرات رغم طول  إطالقًا ويف مجيع  النسق  النص ذلك 

فيه.

وتكامل  حروفها  خمارج  حيث  من  األلفاظ  جرس  بني  التام  التجانس  3ـ 
معانيها مما جيعل املواءمة بني القسمني واحدة ال انفصام فيها.

َراَدِة، إِْذ  أما ما ورد يف النهج من وصف للجرادة فهو»َوإِْن ِشْئَت ُقْلَت ِف اجْلَ
 ، ِفيَّ ْمَع اخْلَ ا السَّ ا َحَدَقَتنْيِ َقْمَراَوْيِن، َوَجَعَل َلَ َج َلَ َر اَوْيِن، َوَأْسَ ا َعْينَنْيِ َحْ َخَلَق َلَ
، َوَناَبنْيِ ِبَِم َتْقِرُض، َوِمنَْجَلنْيِ ِبَِم  سَّ اْلَقِويَّ ا احْلِ ، َوَجَعَل َلَ ِويَّ ا اْلَفَم السَّ َوَفَتَح َلَ
بَِجْمِعِهم،  َأْجَلُبوا  َوَلْو  ا،  َ َذبَّ َيْسَتطِيُعوَن  َوالَ  َزْرِعهْم،  ِف  اُع  رَّ الزُّ َيْرَهُبَها  َتْقبُِض، 
إِْصَبعًا  ُن  ُيَكوِّ ُه الَ  ُكلُّ َوَخْلُقَها  ا،  َشَهَواِتَ ِمنُْه  َوَتْقِض  ا،  َنَزَواِتَ ِف  ْرَث  احْلَ َتِرَد  َحتَّى 

ًة«) 1 (. ُمْسَتِدقَّ

عينني...  هلا  خلق  »اذ  التالية:  العنارص  هو  احلويف  يرى  كام  فيه  فاملشكوك 
اجلرادة  وصف  من  املقبول  يصري  هذا  وعىل  هبام«.  تقبض  منجلني  قوله:  حتى 
دهبا...  يستطيعون  وال  زرعهم،  يف  الزراع  يرهبها  اجلرادة  يف  قلت  شئت  »وان 
إىل آخر الفقرة«. وهذا بطبيعة احلال ال يتسق ووصفه السابق لشكل النملة وال 
والدقة  فالتفصيل  النص،  التي وردت يف سياق  الطبيعية  الظواهر  بقية  لوصف 

يف تلك ال تناسب واالختصار يف هذه.

ثم إن عالقة عيل باجلرادة -سواء أكان باملدينة أم بالكوفة- كانت عالقة 
مبارشة فلقد كان باملدينة -عىل عهد الرسول وعهد أيب بكر وعمر وعثامن- 

) 1 ( خطب 233 فقرة 5.
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يامرس مهنة الزراعة) 1 (، كام كان ويّل أمر املسلمني حني أقام بالعراق تلك البيئة 
الزراعية، فال بد انه صادف يف حياته تلك زحف أرساب اجلراد وما حيدثه من 
كوارث كانت موضع اهتاممه كام كانت موضع اهتامم الرسول قبله. من ذلك 
دابره،  واقطع  صغاره  واهلك  كباره،  أقتل  »اللهم  بقوله  اجلراد  عىل   دعوته
فإن  هذا  وعىل   .)  2 الدعاء«)  سميع  إنك  وارزاقنا،  معايشنا  عن  بأفواهها  وخذ 
عنه  فتولد  خلقتها،  يف  التأمل  له  أتاح  البيئتني  كلتا  يف  باجلرادة  املبارش  احتكاكه 

ذلك الوصف الذي شك يف نسبته إليه.

لنضعه   عيل عند  للجرادة  وصف  من  ورد  ما  إىل  هذا  بعد  عدنا  ما  فإذا 
األفكار  مع  التام  اندماجه  سنالحظ  منها،  اجتزناه  التي  اخلطبة  من  مكانه  يف 
فإن  ذلك  إىل  إضافة  والغاية،  الوصف  حيث  من  عليها  بنيت  التي  األخرى 
مجل نص وصف اجلرادة وعباراته تكاد تكون جزءًا من بناء متكامل من حيث 
خمارج  جرس  يف  تتناغم  جيعلها  مما  بينها،  فيام  الفواصل  وترتيب  اجلمل  مقاطع 

ألفاظه متزنة يف بناء كلامته، فمطلع النص:
احلمد هلل الذي ال تدركه الشواهد) 3 (

وال حتويه املشاهد

وال تراه النواظر

ـ اجلزء الثاين يف الصالة عىل النبي:

) 1 ( من ذلك انه حفر عني أيب نيزر بيده كام جاء يف معجم البلدان 176/4.

) 2 ( ابن األثري  جامع االصول 274/8 

الرعد  بفقراهتا الست. واآلية من سورة  السابقة كاملة  ) 3 ( يمكن مالحظة ذلك من قراءة اخلطبة 

.15/
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وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله الصفي

وأمينه الريض

ـ اجلزء الثالث يف معنى التأمل يف قدرة اهلل وعظمته وقد ورد الوصف ضمنه:

لو فكروا يف عظيم القدرة

وجسيم النعمة، لرجعوا إىل الطريق

ولكن القلوب عليلة، والبصائر مدحولة

أال ينظرون إىل صغري ما خلق كيف أحكم خلقة...

ـ وصف النملة: انظروا إىل النملة يف صغر جثتها...

ـ وصف الكون: وكذلك السامء واهلواء، والرياح واملاء...

ـ وصف اجلرادة: وإن شئت قلت يف اجلرادة...

ـ خامتة النص: فتبارك اهلل الذي يسجد له »من يف الساموات واألرض طوعًا 
التتابع  عىل  مبنيا  واحدًا  نظاما  نسقها  يف  تتبع  ومقاطعه  النص  وكرهًا«فجعل 
نسقًا  متعاطفتني  مجلتني  فلكل  باالزدواج،  بالغيًا  عليه  املصطلح  املوسيقي 
يزيد طول  التي ال  اهلادئة،  القصرية  اجلمل  تام عىل  ارتكاز  مع  واحدًا  موسيقيًا 
الواحدة منها يف أغلب األحيان عىل الثالث كلامت، وتتابع تلك اجلمل داخل 
النص أتاح لواو العطف ألن تكون الرابط الرئييس يف حركة الوصل. إذ تكون 
من مئة واحدى وعرشين مجلة يف ست فقرات استخدمت واو العطف خالهلا 

مئة مرة وواحدة.

التنقل بني أساليب  الوثيق بني األفكار واملتمثل يف  الرتابط  أضف إىل ذلك 
فاملفرد  الغائب  املفرد  عن  احلديث  إىل  الغائبني  مجع  عن  احلديث  من  اخلطاب 
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املخاطب، وجتنب الوعظ املبارش لثقل وطأته عىل النفوس، وحماولة األخذ بفكر 
املستمع يف رحلة تأملية يف واقع اخللق وعظمة اخلالق تؤدي يف هنايتها إىل الغاية 
التوحد  عىل  قاطعة  داللة  تدل  جمتمعة  العنارص  تكل  كل  اخلطبة،  من  املطلوبة 
يف أسلوب اخلطبة وصدورها من جمرى نفيس واحد مما يبعد بعض فقراهتا عن 

الشك.

)ـ ما هو مرفوض كليا من نصوص ف هنج البالغة ويتمثل ف:

أوال: وصف اخلفاش  ) ):

إال  ضمنها  اخلفاش  وصف  ورد  التي  للخطبة  مصدر  عىل  نعثر  مل  إننا  رغم 
بدعًا  يكن  مل  اخلفاش  وصف  ألن   ،طالب أيب  بن  عيل  إىل  نسبتها  نرجح  أننا 
َأينِّ  ُكْم  َربِّ ِمْن  بَِآَيٍة  ِجْئُتُكْم  َقْد  َأينِّ  تعاىل  قوله  تفسري  فلقد جاء يف  يف اإلسالم، 
ا بِإِْذِن اهلل) 2 ( ان الطري  َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيً
الطني  من  الطري  خيلق  ان  اراد  ملا  انه  »ذكر  فقد  اخلفاش،  هو  اآلية  يف  املذكور 
خلق  طلبوا  إنام  »ويقال:   ،)  3 اخلفاش«)  له  فقيل  خلقا  أشد  الطري  أي  سأهلم 
بغري  يطري  ودم،  حلم  انه  عجائبه  ومن  اخللق،  سائر  من  أعجب  ألنه  اخلفاش 
ريش، ويلد كام يلد احليوان، وال يبيض كام يبيض سائر الطيور فيكون له الرضع 
يف  يرى  وانام  الليل  ظلمة  يف  وال  النهار،  ضوء  يف  يبرص  وال  اللبن،  منه  خيرج 
كام  ويضحك  ساعة،  الفجر  طلوع  وبعد  ساعة،  الشمس  غروب  بعد  ساعتني: 

) 1 ( راجع اخلطبة رقم 155.

) 2 ( آل عمران /49.

) 3 ( تفسري الطربي 3/ 9.
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وصف  من  ورد  بام  فباملقارنة   .)  1 املرأة«)  حتيض  كام  وحييض  اإلنسان  يضحك 
ال  البالغة(  )هنج  يف  له  وصف  من  جاء  وما  احلكيم  الذكر  تفسري  يف  للخفاش 
نجد ثمة اختالف اال يف الصياغة واألسلوب يف حماولة لتجسيد الصورة إلبراز 
ان  خاصة  سبحانه  قدرته  عىل  للتدليل  إبداع  من  العجيب  احليوان  ذلك  يف  ما 

ذلك الوصف مل يرد يف النهج إال ضمن سياق خطبة وعظية تأملية.

ثم إنه بدراسة أسلوب النص وحتليل معانيه، سنجد أنه ال يكاد خيتلف عام 
الواقعية،  بالنظرة  وتتسم  التأمل  إىل  تعمد  وعظية  نصوص  من  النهج  يف  ورد 
ومتتاز بكثرة الفواصل بحيث يمكن آدماج النص يف بناء الوعظ املتكامل الوارد 
يف النهج دون ان حيدث أي نشاز يف املجرى العامل لتلك النصوص، ألن البناء 
به  وااليامن  اخلالق  قدرة  تأكيد  حماولة  يف  تكمن  واحدة  غاية  إىل  هيدف  الكيل 
سياقه  من  اخلفاش  وصف  اجتزانا  فلو  جترفها.  املادية  احلياة  بدأت  نفوس  يف 
النصني  كال  منبع  ان  لوجدنا  ـ  بجانبه  حتى  أو  النملةـ  وصف  مكان  ووضعناه 
األبعاض  لباقي  خمالفًا  أبعاضه  من  بعض  ليس  الذي  البسيط  »كاجلسيم  واحد 

يف املاهية«) 2 (

ثانيًا: وصف الطاووس  3 ):

وصف  ورد  التي  للخطبة  النهج  قبل  مصدر  عىل  العثور  من  نتمكن  مل 
ورود   ،طالب أيب  بن  عيل  إىل  نسبتها  يرجح  ما  ان  اال  ضمنها،  الطاووس 

) 1 ( القرطبي ـ اجلامع الحكام القرآن 94/4.

) 2 ( ابن أيب احلديد ـ رشح النهج ـ 28/10.

) 3 ( ورد وصف الطاووس ضمن خطبته رقم 166.
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)النهاية  من  مواضع  عدة  يف  غريبها  فرس  كام   ،)  1 األبرار()  )ربيع  يف  منها  جزء 
كال  نص  نسبتها:  تصحيح  إىل  نميل  جعلنا  الذي   ،)  2 احلديث()  غريب  يف 
استخدامها  وعدم  الشك،  إىل  يدعو  ال  بام   عيل إىل  نسبتها  عىل  املؤلفني 
استخدامها  من  الرغم  عىل  اخلطبة  من  أجزاء  إيراد  أثناء  الرتجيحية  العبارات 
تلك العبارات عند شكهم يف نسبة نص إىل قائله أو جهلهام لذلك القائل) 3 (، 
عالوة عىل ذلك تعديل كليهام عند علامء الرجال، ألخذمها يف كتبهام بالروايات 

الصحيحة، وحترهيام الدقة يف النقل) 4 (.

ذاك عن توثيق النص من املصادر املعتربة، أما من حيث األسلوب فالنص 
بام  إال  النملة واجلرادة واخلفاش،  معانيه عام ورد يف وصف  يكاد خيتلف يف  ال 
العام  اللغوي  فالقاموس  لغوية،  مفردات  من  املوصوف  واحليوان  يتناسب 
يتغري  مل  اللفظي  الرؤية، واجلرس  يتناسب وجانب  بام  اال  يتغري  يكاد  هو هو ال 
معاين  عاشت  نفس  أعامق  من  النابع  العميق  باإليامن  النابض  تدفقه  حيث  من 
وارفًا  ظاًل  اعتبارها  يمكن  التي  األوصاف  بتلك  منه  لتخرج  الكريم  القرآن 

) 1 ( الزخمرشي 293/1.

) 2 ( راجع ابن االثري: 37/1، 2 /140، 238/3، 307 470، 144/4، 123/5.

) 3 ( مثال ذلك ما ورد عند ابن األثري  يف غريب احلديث »31/5 منه حديث عيل، وقيل عمر«. ألنه مل 

يتاكد من نسبة احلديث. وكذلك »32/5: منه حديث عمر وقيل عيل«. وقال ابن أيب احلديد عن 

الزخمرشي »مذهبه االعتزال ونرصة أصحابنا معلوم وكذلك يف انحرافه عن الشيعة وتسخيفه 

ملقاالهتم«رشح النهج 280/9.

) 4 ( قال ياقوت عن الزخمرشيـ  معجم األدباء 19/ 26 »كان إماما يف التفسري والنحو اللغة واألدب، 

واسع العلم كبري الفضل متفننا«وقال ابن خلكان عن ابن األثري »إماما يف حفظ احلديث ومعرفته 

وما يتعلق به وخبريًا بأنساب العرب وأخبارهم«وفيات األعيان 348/3.
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ملعاين التنزيل، جاهد عيل بكل طاقاته اللغوية والبالغية إلسباغه عىل احلياة 
ليلتجئ إليه الالهثون من تعب اجلري وراء حياة ال حمالة من زواهلا.

سبق  فقد  ابتكره،  من  أول   عيل يكن  مل  الدقة  من  بلغ  مهام  والوصف 
ضمن  لناقته  العبد  بن  طرفة  فوصف  خاصة،  منهم  والشعراء  إليه  اجلاهليون 
معلقته) 1 (، قد بلغ من الدقة ما ادى بطه حسني إىل الشك يف نسبته إليه بسبب 
ما حواه ذلك املقطع من الغريب بام ال يتناسب وسهولة املفردات التي متيزت هبا 
بقية املعلقة) 2 (،لكن املتأمل يف ذلك الوصف وحماولة دجمه يف موقف الشاعر، 
خيلص إىل أن الوحدة املعنوية ملوضوع املعلقة هو ما جر الشاعر إىل انتهاج ذلك 
من  احلياة  تصور  بأكملها  فاملعلقة  املتأملة،  نفسه  وعورة  الوعر  الدقيق  الوصف 
لنا  يتجىل  كام  واحدة.  وترية  عىل  تكون  ان  يمكن  ال  بأهنا  القائلة،  النظر  وجهة 
ملا  وتأمله  امله  خيبة  عاكسة  معلقته  (ضمن   3 لبيد)  عند  الطبيعة  وصف  روعة 

احدثه الزمن من تشويه يف ربوع كانت عزيزة عىل نفسه.

عىل أن األمثلة من الشعر اجلاهيل قد ال حتقق غايتنا املرجوة للتدليل عىل ما 
نحن بصدده من دقة وصف أثر عن عيل يف )هنج البالغة(، ألن ذلك الشعر 
البيئة، اما الطاووس فبعيد كل البعد  ابن بيئته، ومل يصف شيئا من خارج تلك 

) 1 ( مطلع وصف ناقة طرفة )طويل(:

واين ألمض الم عند احتضاره              بعوجاء مرقال تروح وتغتدي

ـ مجهرة القريش 308.   

راجع ما قاله طه حسني عن ناقة طرفة ـ حديث االربعاء 58/1.   ) 2 (

) 3 ( مطلع وصف األطالل يف معلقة لبيد )كامل(

عفت الديار حملها فمقامها                بمنًى تابد عولا فرجامها

ـ مجهرة القريش237.  
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عن بيئة عيل كام يرى كثري من الشاكني، اال ان الوصف عند اجلاهليني يقربنا 
مما نحن بصدد اثباته، ألننا ال نريد املقارنة بني الوصفني اجلاهيل ببيئته ووصف 
اإلمام عيل للطاووس اال من حيث الدقة التي حتتاج إىل عني ثاقبة يف األشياء 
املوصوف  املحيط  يف  وكبرية  صغرية  كل  مالحظة  يمكنها  شفافة  متأملة  ونفس 
دقة  عنرص  بأن  علاًم  جوانبها،  مجيع  من  الصورة  استكامل  يتيح  فيام  لتوظيفها 
املالحظة ال يمكنه أن يؤدي املطلوب اال إذا دعم بثقافة عميقة متعددة النواحي 
ويكون للبيئة أثر كبري يف بلورة تلك الثقافة وصيغها بسامهتا، التي عادة ما تكون 
بني  باملقارنة  نقتنع  ما جعلنا ال  إليها، وهذا  ينتمي  الذي  األديب  النتاج  بارزة يف 
النهج  يف  منسوب  وصف  من  ورد  ما  وبني  اجلاهليني  عند  وصف  من  ورد  ما 
من  النهج  يف  الوصف  اختالف  يعني  مما  الدقة،  عنرص  حدود  يف  اال   ،لعيل
صورته  يف  واإلسالم  تتناسب  التي  واالهداف  واالساليب  املضامني  حيث 
الناصعة، ومن هنا يمكننا ان نقول: بأن القرآن الكريم مل يرتك صغرية وال كبرية 
تتعلق باحلياة اال وتناوهلا بالوصف املفصل أو املجمل اللامح، ويف كلتا احلالتني 
ايامنًا  التأمل  ذلك  خالل  من  ليزداد  للمسلم  مرشعًا  والتفكر  التأمل  باب  فتح 
وليقوى يقينًا بنظراته إىل احلياة نظرة شاملة بتأملها يف الذرة الصغرية املتمثلة يف 
اخلردلة إىل اإلنسان يف نفسه بنفسه فمن الوصف البالغ الدقة يف القرآن الكريم 

قوله تعاىل:

ِف  ُنْطَفًة  َناهُ 
ْ
َجَعل ُثمَّ   )12( ِطنٍي  ِمْن  ٍة 

َ
ل

َ
ُسل ِمْن  َساَن 

ْ
ن ِ

ْ
ال ْقَنا 

َ
َخل َقَد 

َ
﴿َول

ْقَنا 
َ
َخل

َ
ف ُمْضَغًة  َقَة 

َ
َعل

ْ
ال ْقَنا 

َ
َخل

َ
ف َقًة 

َ
َعل انلُّْطَفَة  ْقَنا 

َ
َخل ُثمَّ   )13( َمِكنٍي  َراٍر 

َ
ق

ْحَسُن 
َ
ًقا آََخَر َفَتَباَرَك اهلل أ

ْ
نَاهُ َخل

ْ
َشأ

ْ
ن
َ
ًْما ُثمَّ أ ِعَظاَم لَ

ْ
َسْونَا ال

َ
ك

َ
ُمْضَغَة ِعَظاًما ف

ْ
ال
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اإليامن  صادق  يدعو  الدقة  يف  املتناهي  الوصف  فذلك   .)  1  (﴾)14( َالِِقنَي 
ْ

ال
إىل التأمل منطلقا من نفسه إىل ان يشمل تأمله املخلوقات االخرى، خاصة إذا 
لذا  النبوة.  الوحي وتربع يف احضان  قد رضع اإلسالم وشم ريح  املتأمل  كان 
من  معانيها   عيل استلهم  زاهية  األلوان  انعكاس  هو  الطاووس  وصف  فإن 
تأملًا، ليس  القرآن الكريم، ثم ان وصف صياحه  التي وردت يف  أوصاف اجلنة 
فانه  واجلامل  احلسن  من  املخلوق  بلغ  فمهام  سبحانه.  هلل  الكامل  بأن  إثباتًا  اال 
بعيد املنال عن الكامل، إذ لو حاولنا تتبع مصدر ذلك الوصف الدقيق يف النهج 
فسنخرج بنتيجة فحواها: ان تلك األوصاف لن يقدر عىل تصويرها يف أسلوهبا 
الرائع ذاك اال من عايش كتاب اهلل معايشة عميقة ومبارشة، وهو ما ينطبق عىل 
علاًم  واكثرهم  سلاًم،  »اكرمهم  بأنه   اهلل رسول  وصفه  الذي   ،عيل حال 
واعظمهم حلاًم«) 2 ( فلقد »اعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مؤنقة«) 3 (. 
صحيح  يف  جاء  فقد  هبا،   النبي اهتم  التي  املوضوعات  من  الوصف  ان  ثم 
مسلم باب خاص مأثور عن النبي يف »اجلنة وصفة نعيمها واهلها«) 4 (، اضافة 
تكون  ان  يستبعد  ال  فإنه  لذا   .)  5 الساعة)  وارشاط  للفتن   وصفه ذلك  إىل 
 ،موضوعات الوصف املذكورة يف )هنج البالغة( من كالم عيل بن أيب طالب
خاصة أهنا مل تكن مقصودة لذاهتا فتوظيفها املحكم يف قضايا اإليامن والتوحيد 

تؤكد تلك النسبة.

) 1 ( املؤمنون/14.

) 2 ( املحب الطربي ـ ذخائر العقبى ص78ـ79.

) 3 ( املحب الطربي ـ ذخائر العقبى ص 78ـ79.

) 4 ( مسلم بن احلجاج ـ 2174/4 حتى 2206 ـ 2207.

) 5 ( املصدر السابق نفسه.
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العرص  ف  العلوم  تدوين  بعد  ظهرت  فلسفية  تعبريات  البالغة  هنج  ف  5ـ 
العبايس  ) ):

وردت يف هنج البالغة نصوص عاجلت قضايا التوحيد، ونفي الصفات عن 
اخلالق سبحانه وبسبب اختالف املذاهب اإلسالمية يف هذا الصدد انكر بعض 
األفكار  تلك  تناسب  عدم  بحجة   عيل إىل  النصوص  تلك  نسبة  الدارسني 
وروح عرص صدر اإلسالم، ألهنم يرون ان اجلدل حول التوحيد والعدل ونفي 
الصفات، وغريها من القضايا التي تتعلق باخللق واخلالق مل تظهر اال يف فرتات 
إىل  نسبتها  النصوص بصحة  تلك  من  بعض  توثيق  ثبت  ما  إذا  أنه  إال  متأخرة، 
مناقشة  قبل  اثباته  سنحاول  ما  وهذا  املقولة،  تلك  يدحض  ذلك  فإن   ،عيل

القول من جوانبه االخرى.

يعترب النص األول من باب اخلطب يف النهج من أطول النصوص واشملها 
هامة  جوانب  عىل  واشتمل  آدم،  وخلق  واالرض،  السامء  بخلق  ابتدأ  حيث 
األرض  السامء  وخلق  الصفات،  عن  اخلالق  وتنزيه  التوحيد،  علم  من  وكثرية 
وقصة آدم، ومعصية إبليس، وهبوط آدم إىل األرض ثم تكليف الرسل، واختتام 
الرسالة بمحمد ثم وصف القرآن الذي أنزل عىل الرسول وما حواه الكتاب 
بذكر  اخلطبة  ختم  ثم  الرشيفة،  النبوية  بالسنة  ذلك  وعالقة  علوم،  من  الكريم 
اال  الريض،  الرشيف  أوردها  التي  نسبيًا  الطويلة  النصوص  من  فاخلطبة  احلج. 
انه مل يذكر إسنادها وال املصدر الذي أخذ منه. وهي اخلطبة التي حامت حوهلا 

) 1 ( أشار إىل ذلك العقاد يف عبقرية اإلمام ص 43 بقوله »ربام وقع الشك يف نسبة بعض الكلامت 

إىل عيل ـ ريض اهلل عنه ـ ألهنا جتمعت بعد عرصه بزمن طويل وامتزج هبا ما البد ان يامزجها من 

علوم القرن الثالث وبعده«هذا وقد توسع احلويف يف كتابه بالغة اإلمام وركز يف شكه عىل النص 

الذي قمنا بتوثيقه، راجع الكتاب املذكور ص26 وما بعدها.
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ذريعة الهتامهم  أولئك  يتخذه  الذي  املثال  فهي  بالتفصيل،  الشكوك يف سياقها 
جانب التوحيد والعدل يف النهج. ولكن بتتبعنا هلا يف املصادر االخرى تأكد لنا 

اهنا مما أثر عن عيل ، خاصة اجلزء املشكوك فيه منها.

فمن ذلك ذكر الراوندي إسندها املتصل بعيل بن أيب طالب وتعقيبه عىل 
ذلك االسناد بقوله »ولو اردت ذكر ما حذفه الريض من هذه اخلطبة لطال هذا 
الكتاب«) 1 (، كام ورد اجلزء اخلاص بنفي الصفات عن اهلل سبحانه عند أيب عيل 
السكوين )ت717() 2 (، هذه وان كانت وفاته بعد الرشيف الريض )ت 406( 
بأن مصدر  يؤكد  املؤلفني  الرواية عند كالم  ان االختالف يف  اال  النهج،  جامع 
الزخمرشي قد أورد جزءا من  ان  الريض، اضف إىل ذلك  السكوين غري مصدر 
 )  4 باب)املالئكة()  اخريف  (،وجزءا   3 والكواكب«)  »السامء  باب  يف  اخلطبة 
أيضًا يف روايته، وهذا يؤكد صحة نسبة اخلطبة لعيل عىل ما  باختالف يسري 
اعتقد، ثم انه يؤكد نسبة ما ورد يف النهج مثلها إذا ما وضعنا يف اعتبارنا املقارنة 

بني أساليب النصوص والتشابه التام يف نظمها.

ابتكاره،  من  هي   لعيل النهج  يف  وردت  التي  املصطلحات  فإن  وعليه 
اإلسالم  صدر  عرص  يف  اجلديدة  الكلامت  تلك  مثل  وجود  ينكرون  والذين 
القرآن  بتأثري  العربية  اللغة  يف  اإلسالم  أحدثه  الذي  التطور  الغاء  حياولون  انام 

) 1 ( منهاج الرباعه 109/1.

) 2 ( راجع عيون املناظرات ص 182 حتى 184 وقارن ذلك بام ورد يف نص رقم1 من باب اخلطب 

يف النهج.

) 3 ( راجع ربيع األبرار للزخمرشي 114/1، 115، 372 وقارن ذلك بام ورد يف نص رقم 1 باب 

اخلطب 

) 4 ( املصدر نفسه.
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أهنم  ثم   )  1 وصالة()  )زكاة،  كمعنى  العربية  املفاهيم  لبعض  كتغيري  الكريم، 
األوائل  املسلمني  قدرة  يف  يشكون  جيعلهم  مما  والنحت  االشتقاق  ينكرون 
واألزلية،  واألزل  واملسبب،  والسبب  واملعلول،  )العلة  مثل  كلامت  توليد  عىل 

) 1 ( بشأن تغري املعنى يتغري الظرف، يقول ابن فارس يف الصاحبي من فقه اللغة ص38 »كان العرب 

يف جاهليتها عىل إرث من آبائهم يف لغاهتم ونسائهم وقرابينهم، فلام جاء اهللـ  جل ثناؤه باإلسالم، 

حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إىل مواضع 

أخر بزيادات زيدت...«، أما بشأن ما استخدث يف اللغة من جديد يف اإلسالم فيحدثنا ابن دريد 

يف املجتنى ص 21، فيقول »قال عيل رضوان اهلل عليه: ما سمعت كلمة عربية إال وسمعتها من 

رسول اهلل. سمعته يقول »مات حتف انفه«وما سمعتها من عريب قبله. وورد يف املزهر 

للسيوطي 302/1 »ويف الصحاح قال أبو عبيد: الصري يف احلديث انه شق الباب، ومل يسمع 

هذا احلرف، وقال:والزّمارة يف احلديث اهنا الزينة، قال أبو عبيد: ومل اسمع هذا احلرف اال يف 

احلديث، وال أدري من أي يشء أخذ. ويف ذلك داللة عىل ان اللغة تتطور بتطور الظروف، كام 

ان االخرتاع يف اللغة مل يكن مقصورا عىل عرب اجلاهلية بداللة ما أثر عن الرسول وعيل بن 

أيب طالب ربيب الرسول وتلميذه، فال غرابة ان يايت يف اللغة باملخرتع اجلديد. وقد أشار إىل 

 فام عدا مما بدا«بقوله »وهو«  بعض من ذلك الريض أثناء تعليقه يف النهج عىل قول اإلمام

أول من سمعت منه هذه الكلمة«.

الدقة  إىل  االزل غري عربية«يفتقر  كلمة  »بان  اإلمام عيل ص127  بالغة  كتابه  احلويف يف  قول  ان  ثم 

والنزاهة العلمية، ألن معنى »االزل بالتحريك: القدم، أزيل. ذكر بعض أهل العلم ان أصل هذه 

الكلمة قوهلم للقديم: مل يزل، ثم نسب إىل هذا فلم يستقم إال باالختصار فقالوا: يزيل  ابدلت 

الياء، الفًا ألهنا اخف، فقالوا: ازيل كام قالوا يف الرمح املنسوب إىل ذي يزن: أزين، ونصل أثريب«، 

ابن فارس )ت395( جممل اللغة 94/1، 95، اجلوهري )ت398( الصحاح 4/ 1622، ابن 

 57/1 القاموس  )ت817(  ابادي  الفريوز   ،57/1 املحيط  العرب  لسان  )ت711(  منظور 

برتتيب الزاوي. 
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واألين، والكيف( والسبب يف شكهم أهنم مل جيدوا هلا شواهد يف كالم العرب، 
فهل وجدوا شواهد يف كالم العرب لكل ما جاء به القرآن الكريم) 1 (؟ وهل 
عدم   ألن  ؟  تتعداه  ال  اللغوي  الشاهد  عند  اللغوية  العبقرية  تقف  ان  يريدون 
جديدة  مصطلحات  أو  كلامت  ابتكار  عدم  يعني  ال  اللغوي  الشاهد  وجود 
فطاقات اللغة ال حيدها زمن، اال ان الناس ـ بالنسبة إىل االبتكار فيها »رجالن: 
رجل شغل بالفرع فال يعرف غريه، واخر مجع األمرين معًا، وهذه الرتبة العليا، 
وذلك  والفتيا،  النظر  أهل  يعول  وعليها  والسنة،  القرآن  خطاب  يعلم  هبا  ألن 
اال  يضريه  ال  الطويل  باسم  الطويل  اسامء  من  يكتفي  اللغوي  العلم  طالب  ان 
يعرف األشق واألسق«) 2 (لذا فإن كل ما ورد يف النهج مما سمي باملصطلحات 
 ،الريبة يف صدروه عن عيل إىل  بابا االشتقاق مما ال يدعو  الفلسفية، هو من 
أو عن غري عيل من صحابة الرسول ممن هلم الباع الطويل يف فهم القرآن 

فهاًم عميقًا.

العرص  وقفًا عىل  يكن  فلم  والكون واخللق واخلالق  الوجود  البحث يف  اما 
األموي أو العرص العبايس، ألنه وان كان بسيطًا يف بدايته فهو معرق يف القدم، 

) 1 ( وردت يف القرآن الكريم كلامت عربية كثرية مل يرد هلا شوهد يف الشعر اجلاهيل من ذلك قوله 

ِذيَن َآَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبيَّنُوا احلجرات/ 6، قال ابن األعرايب مل يسمع  َا الَّ تعاىل: َأهيُّ

يف كالم اجلاهلية يف شعر وال كالم )فاسقا( قال وهذا عجب، كالم عريب ومل يأت شعر جاهيل - 

ابن فارس جممل اللغة: 731/3، كام ورد قوله تعاىل:»ُثمَّ َليقُضوْا َتَفَثُهْم االيةـ احلج/29«. 

والتفث: ما كان من نحو قص األظافر والشارب، وحلق الراس والعانة، وزمي اجلامر، ونحر 

البدن، قال أبو عبيد: ومل جييء فيه شعر حيتج بهـ  صحاح اجلوهري 274/1. وباالمكان مراجعة 

ذلك وامثاله كثري عند السيوطي يف املزهر 294/1 وما بعدها. 

) 2 ( السيوطي ـ املزهر5/1.
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قوله  يف  احلقيقة  عن   إبراهيم بحث  عن  احلكيم  الذكر  يف  ورد  ما  ذلك  من 
تعاىل:

ُموقِننَِي 
ْ
وَن ِمَن ال

ُ
ْرِض َوِلَك

َ ْ
َماَواِت َوال وَت السَّ

ُ
ك

َ
َذلَِك نُرِي إِبَْراِهيَم َمل

َ
﴿َوك

ِحبُّ 
ُ
أ  

َ
اَل ل

َ
ق َل 

َ
ف
َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف َهَذا َربِّ  اَل 

َ
ق ًبا 

َ
ْوك

َ
ى ك

َ
َرأ ْيُل 

َّ
الل ْيِه 

َ
ا َجنَّ َعل مَّ

َ
ل
َ
ف  )75(

ْم َيْهِدِن 
َ
ِئْ ل

َ
اَل ل

َ
َل ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
اَل َهَذا َربِّ ف

َ
َقَمَر بَازًِغ ق

ْ
ى ال

َ
ا َرأ مَّ

َ
ل
َ
َفِلنَِي )76( ف

ْ
ال

اَل َهَذا َربِّ 
َ
ْمَس بَازَِغًة ق ى الشَّ

َ
ا َرأ مَّ

َ
ل
َ
نَي )77( ف

ِّ
ال َقْوِم الضَّ

ْ
وَننَّ ِمَن ال

ُ
ك

َ َ
َربِّ ل

وَن )78(﴾) 1 (. كام »كان 
ُ
ك ا تُْشِ  بَرِيٌء ِممَّ

ِّ
ْوِم إِن

َ
اَل يَا ق

َ
ْت ق

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
َبُ ف

ْ
ك

َ
َهَذا أ

الفلسفية،  النواحي  بعض  يف  العقيل  النظر  من  يشء  القرآن  ظهور  قبل  للعرب 
وان مل يكن ذلك قائاًم عىل أساس أو منهج معروف حمدد«) 2 (، فقول طرفة بن 

العبد )طويل(:
حياتها يف  هاميت  أروي  مصردفذرني  احلياة  يف  شرب  خمافة 
حياته يف  نفسه  يروي  الصديكريم  اينا  عدا  متنا  ان  ستعلم 
ويصطفي الكرام  يعتام  املوت  املتشددارى  الفاحش  مال  عقيلة 
ينفد)3(ارى الدهر كنزًا ناقصا كل ليلة والدهر  األيام  تنقص  وما 

الشباب  ونزق  تتناسب  بسيطة،  فلسفية  نظر  وجهة  تعكس  تلك  فوقفته 
واملوت  احلياة  يف  صيغي  بن  اكثم  تأمل  عن  ختتلف  جيعلها  مما  الالهية،  واحلياة 
عقد  حيلون  ال  سفر  الدار  أهل  »ان  بقوله:  اخيه  يف  هند  بن  لعمرو  تعزيته  يف 

) 1 ( االنعام /74.

) 2 ( حممد يوسف موسى ـ القرآن والفلسفة ص 17.

والصدي:  للمقلل  واملرصد:  رأيس،  وهامتي:  327ـ330  العرب  اشعار  مجهرة  ـ  القريش   )  3  (

وأحسنه  أكرمه  املال:  وعقيلة  وخريته،  صفوته  ياخذ  ويصطفي:  خيتار،  ويعتام:  العطشان، 

وأنفسه، والفاحش اليسء اخللق، واملتشدد: البخيل.
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ليس  ما  عنك  وارحتل  عنك،  بمردود  ليس  ما  أتاك  وقد  غريها،  يف  اال  الرحال 
براجع اليك، وأقام معك من سيظعن عنك ويدعك«) 1 (. وهذا التأمل البسيط 
الوجود  حقيقة  عن  للبحث  صحرائه  يف  بالعريب  حدا  ما  هو  واملوت  احلياة  يف 
يف  فطرح  اإلسالم،  جاء  حتى  الكهان،  بنصح  وأخذ  اجلن،  فتمثل  احلياة  ورس 
اإلسالم،  أركان  أول  التوحيد  فكان  واخلالق،  اخللق  مشكلة  الكريم  القرآن 
النشغاهلم  مناقشة،  أية  ودونام  ببساطة،  األمر  بداية  يف  ذلك  املسلمون  وتقبل 
بنرش الدعوة، ولكن ما لبثوا بعد وفاة الرسول حتى أخذوا يف التساؤل عن 
آي القرآن الكريم وعن صفات اخلالق، من ذلك ان هيوديا حرض مسجد املدينة 
عىل عهد أيب بكر وقال له »اريد ان اسالك عن اشياء ال يعلمها اال نبي أو ويص 
اليهودي: اخربين عام ليس هلل، وعام  قال  بدا لك،  أبو بكر: سل عام  فقال  نبي، 
ليس عند اهلل، وعام ال يعلمه اهلل، فقال أبو بكر: هذه مسائل الزناقة يا هيودي، 
وَهّمّ أبو بكر واملسلمون باليهودي، فقال ابن عباس ريض اهلل عنهام: ما انصفتم 
الرجل... فقام أبو بكر ومن حرض معه حتى أتوا عيل بن أيب طالب... فقال 
عيل: ما تقول يا هيودي، فرد اليهودي املسائل. فقال عيل اما ما ال يعلمه اهلل 
فذلك قولكم يا معرش اليهود ان العزير ابن اهلل، واهلل ال يعلم ان له ولدًا، واما 
قولك اخربين بام ليس عند هلل، فليس اهلل عنده ظلم للعباد، واما قولك اخربين 
الفلسفي  اجلدل  مراحل  من  مرحلة  وتلك   ،)  2 له رشيك«)  فليس  ليس هلل،  بام 
ان  قبل  ربك  كان  لعيل»اين  رجل  سؤال  منه  وشبيه  نعتقد.  ما  عىل  البسيط 
عىل  اإلنسان  حث  قد  الكريم  القرآن  ألن   .)  3 واالرض؟«)  الساموات  خيلق 

) 1 ( ابن عبد ربه ـ العقد الفريد، 3/ 307.

) 2 ( ابن دريد ـ املجتنى ص 45.

) 3 ( السكوين ـ عيون املناظرات 138.
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استعامل العقل الستنباط األشياء وعدم قبول األمور عىل عالهتا. قال تعاىل:

ُهْم 
َ
 َيْفَقُهوَن بَِها َول

َ
وٌب ل

ُ
ل
ُ
ُهْم ق

َ
ِس ل

ْ
ن ِ

ْ
ِنِّ َوال

ْ
ثرِيًا ِمَن ال

َ
نَا ِلََهنََّم ك

ْ
َقْد َذَرأ

َ
﴿َول

َضلُّ 
َ
ْنَعاِم بَْل ُهْم أ

َ ْ
َِك َكل

َ
ول

ُ
 يَْسَمُعوَن بَِها أ

َ
ُهْم آََذاٌن ل

َ
وَن بَِها َول  ُيْبِصُ

َ
ْعنُيٌ ل

َ
أ

وَن )179(﴾) 1 (، فالغفلة هي عدم البحث عن احلقيقة املؤدية 
ُ
َغافِل

ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
أ

إىل اإليامن التام.

طرحه  الذي  والسؤال  بكر،  أيب  عىل  اليهودي  طرحها  التي  االسئلة  ان 
الكون،  قضية  يف  البحث  هو  واحد  جمرى  يف  تصب  كلها   عيل عىل  الرجل 
املناسبة،  واتته  كلام  فيها  يتحدث   عيل ينفك  مل  التي  القضايا  وهي  وخالقه، 
النفوس،  يف  وقويا  ثابتًا  الصادق  اإليامن  لبقاء  بالنسبة  بأمهيتها  العميق  إلدراكه 
فلشعوره بتزعزع قيم اإلسالم الروحية أما القيم املادية التي نتجت عن الفتوح 
فقد  للتوحيد،   يوليها عيل التي  املسلمني بغريهم، وبسبب األمهية  واختالط 
بتعليم  ابتدأك  »وان  بقوله   احلسن إلبنه  وصيته  يف  االسايس  العنرص  جعله 
كتاب اهلل وتأويله ورشائع اإلسالم واحكامه وحالله وحرامه، وال اجاوزك إىل 
وآرائهم  اهوائهم  فيه من  الناس  اختلف  ما  يلتبس عليك  ان  اشفقت  ثم  غريه، 
مثل الذي التبس عليهم، فكان أحكام ذلك عىل ما كرهت من تنبيهك له احب 

ايل من اسالمك إىل أمر ال آمن عليك فيه اهللكة«) 2 (.

إذن فالقول بعدم خوض عيل يف قضايا التوحيد والعدل والتنزيه حيتاج 
إىل دليل يدعمه، فلم يكن يف سريته ما يشري إىل عقابه لسائل عن تلك القضايا 
التارخيية كلها تشري إىل  القدرية يف عرصه، فاملواقف  كام مل يؤثر عنه ترك جمادلة 

) 1 ( االعراف/179

) 2 ( رسائل 31، فقرة 6.
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القائلني  زعم  تبطل   )  1 النهج)  غري  يف  عنه  املأثورة  فالنصوص  لذلك،  معاجلته 
»بظهور أثر الصنعة ـ يف أقواله ـ ظهورًا يساير ما كان قد نشأ يف دولة بني العباس 
إىل  البالغة  هنج  يف  ورد  ما  فنسبة   .)  2 تفكريهم«)  وطرائق  اليونان  ثقافة  من 
املعتزلة يتعارض مع رواية ابن النديم »حدثنا أبو اهلديل العالف، قال: أخذت 
الذي انا عليه من العدل والتوحيد، عن عثامن الطويل، قال أبو اهلديل: واخربين 
عثامن انه أخذه عن واصل بن عطاء، وان واصاًل أخذه عن أيب هاشم عبد اهلل 
حممدًا  وان  احلنفية،  بن  حممد  ابيه  من  أخذه  اهلل  عبد  وان  احلنفية  بن  حممد  بن 
اخربه انه أخذه عن ابيه، وان أباه أخذه عن الرسول«) 3 (، فإقرار رؤوس 
املعتزلة بأخذهم التوحيد والعدل والتنزيه عن عيل بن أيب طالب يؤيد صحة 
ذلك  يف  اقوال  من  البيت  أهل  ائمة  عن  أثر  ما  ان  كام  ذلك،  من  إليه  نسب  ما 
التي  االصول  من  والعدل  التوحيد  ان  خاصة  النسبة،  تلك  يعضد   )  4 الشأن) 
األئمة  من  واوالده   بعيل اقتداء   )  5  ( مذهبهم  يف  اإلمامية  الشيعة  يعتمدها 

) 1 ( حول القضاء والقدر ومناظراته مع القدرية، راجع: فضل االعتزال وطبقات املعتزلة ص 146، 

اقوال  راجع  اخلالق جل شأنه،  الصفات عن  ونفي  التنزيه  وحول  ص176،  املناظرات  عيون 

عيل يف: العقد الفريد 76/4، ترمجة اإلمام عيل يف تاريخ دمشق 232/3، فضل االعتزال 

وطبقات املعتزلة ص146، عيون املناظرات من ص 245 حتى 178.

) 2 ( الباقوري ـ عيل امام األئمة ص 36.

) 3 ( ابن ا لنديم ـ الفهرست 202.

) 4 ( راجع عىل سبيل املثال ما ورد عند ـ الكليني ـ اصول الكايف 1/ 72 وما بعدها.

واجد  تعاىل  اهلل  »ان   25  /1 عرش  اإلثني  اإلماميه  عقائد  كتاب  يف  الزنجاين  يقول  ذلك  عن   )  5  (

التجسيم واحللول والرتكيب والنقائص ومستجمع  الوجود بذاته ولذاته ويف ذاته، ومنزه عن 

جلميع صفات الكامل من العلم والقدرة واالرادة والعدل ونحوها وان صفاته احلقيقية عني ذاته 
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اإلثني عرش.

6ـ استخدام التقسيم ف رشح املسائل ووصفها   ) ):

ان التقسيم العددي ليس هو الباعث احلقيقي عىل الشك يف بعض نصوص 
بأنه  االدراك  متام  يدركون  بذلك  قالوا  والذين  اللغة،  قدم  قديم  ألنه  النهج 
زهري  قول  من  يتعجب  اخلطاب  بن  عمر  كان  فقد  اجلاهيل،  الشعر  يف  موجود 

)وافر(:
)  2 جالء)  أو  نفار  أو  أداء  ثالث         مقطعه  احلق  فان 

ومن التقسيم أيضًا قول االعشى ميمون بن قيس )خفيف(:
ظللنا ما بني شاو وذي قد             ر وساق ومسمع حمفال) 3 (

ومنه أيضًا يف الشعر اجلاهيل قول طرفة بن العبد )طويل(:
الفتى عيشة  من  هن  ثالث  عوديفلوال  قام  متى  احفل  مل  وجّدك 
بشربة العاذالت  سبق  تزيدفمنهن  باملاء  تعل  ما  متى  كميت 
املعمدوتقصري يوم الدجن والدجن معجب اخلباء  حتت  ببهكنة 
حمنبًا املضاف  نادى  إذا  كسيد الغضا ذي السورة املتورد 4)وكري 

) 4 (ومما جاء من تقسيم يف النثر اجلاهيل قول قبيصة بن نعيم حني وفوده وقومه 

وهو الواحد االحد ال رشيك له...«.

) 1 ( قال هبذا الرأي أمحد أمني يف فجر اإلسالم ص 149.

) 2 ( ابن رشيق ـ العمدة 55/1.

) 3 ( أبو زيد القريش ـ مجهرة اشعار العرب 234، حمفال: جيتمع الناس لسامع غنائه جلامل صوته. 

) 4 ( السابق 326، 327ـ العود: الزوار عند املرض، العاذالت: اللوم، الكميت: اخلمر التي ترضب 

احلسنة  ببكهنة:  املطر،  يوم  ختصيص  الدجن:  يوم  تعصري  باملاء،  ختلط  باملاء:  تعل  السواد،  إىل 

اخللق، اخلباء: بيت الشعر، املضاف: املحرج الذي احيط به، حمنبًا، املحنب: الذي بدت عظامه 
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يف  عليك  الواجب  تعرف  ان  ذلك  يف  احلاالت  »فأمحد  ومنه  القيس  أمرئ  عىل 
احدى خالل: اما ان اخرتت من بني أسد أرشفها بيتًا وأعالها يف بناء املكرمات 
صوتًا، فقدمناه إليك بنسعه تذهب مع شفرات حسامك قصدته فيقول رجل: 
امتحن هبلك عزيز فلم تستل سخيمته اال بتسكينه من االنتقام، أو فداء بام يروح 
به  رجعت  فداء  ذلك  فكان  احلسبة،  جتاوز  الوف  فهي  نعمها  من  أسد  بني  من 
توادعنا حتى  أن  وأما  الربءاء،  تسليط االحن عىل  يردده  مل  اجفاهنا  إىل  القضب 

تضع احلوامل فنسدل االزر ونعقد اخلمر وفق الرايات...«) 1 (.

يف   عنه أثر  فمام  الرشيف،  احلديث  يف  التقسيم  ورد  اإلسالم  صدر  ويف 
ذلك قوله »احلت لنا ميتتان ودّمان، فاما امليتتان فالسمك واجلراد، واما الدّمان 
فالكبد والطحال«) 2 (، ومن التقسيم يف حديث أيب بكر قوله »ثالث من كن فيه 

ْنُفِسُكْم﴾، 
َ
ى أ

َ
كن عليه: البغي والنكث واملكر، قال تعاىل: ﴿إِّنََما َبْغُيُكْم َعل

 يَِحيُق 
َ

ى َنْفِسِه﴾ وقال تعاىل ﴿َول
َ
ُث َعل

ُ
إِّنََما َيْنك

َ
وقال تعاىل ﴿َفَمْن نََكَث ف

ْهلِِه﴾«) 3 (. ومنه يف حديث عمر قوله »ثالث قد ضمنهن 
َ
 بِأ

َّ
ّيُِئ إِل ُر الّسَ

ْ
َمك

ْ
ال

اهلل تعاىل وال خلف فيهن: ان اهلل ال يضيع أجر املحسنني، إن اهلل ال هيدي كيد 

من اجلوع واالعياء، والسيد: الذئب، شجر صحراوي وذئابه من أخبث الذئاب، ذي السورة: 

البالغ العطش، املتورد: بلغ ورد املاء.

) 1 ( األصفهاين ـ االغاين 101/9، خالل: خصال، النسع: السري الذي تقاد به الدابة وهوهنا كناية 

عن االنقياد والطاعة، حسامك: سيفك، السخيمة: احلقد، نعمها: حيواناهتا ودواهبا، القضب: 

السيوف، أجفاهنا: أغامدها، اإلحن: احلقد، تضع احلوامل: تلد النساء والعبارة وما بعدها كناية 

عن طلب مهلة أو هدنة. 

) 2 ( الثعالبي ـ برد االكباد يف االعداد ص 104ـ 114.

) 3 ( الثعالبي ـ السابق 
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قوله  عثامن  حديث  يف  ومنه   .)  1 املفسدين«)  عمل  يصلح  ال  اهلل  ان  اخلائنني، 
بالعدل يف  »أصلح األعامل ثالث: خوف اهلل تعاىل يف الرس والعالنية، واحلكم 
الغنى والفقر«) 2 (. ولو أردنا استقصاء  حال الرىض والغضب، واالقتصاد يف 
ذلك لطال بنا املقال. وعليه فال جمال للشك يف نسبة ما ورد من تقسيم عددي 

.يف النهج لعيل بن أيب طالب

 عيل رسالة  إىل  بالذات  موجه  العددي  التقسيم  عن  قيل  الذي  فالشك 
( وكتب   3 دينارًا)  بثامنني  دارًا  اشرتى  انه  بلغه  عندما  لقاضيه رشيح  كتبها  التي 
بذلك عهدًا اشهد فيه شهودًا فكتب له اإلمام بذلك عهدًا ينعى عليه فعلته، 
الشك،  لذلك  احلقيقي  الباعث  تقسيم وحتديد هو  العهد من  ذلك  وما ورد يف 
اختذ  قد  احلديد  أيب  ابن  لكن  منواله،  عىل  نسج  نص  الصحابة  عن  يؤثر  مل  ألنه 
الرشط  ذلك  مثل  أن  عىل  داللة  لرشيح  كتبه  الذي   عيل اإلمام  رشط  من 
الفقهية  الصيغة  ينقل  مل  منهم  احدًا  ان  اال  الصحابة،  زمن  يف  به  معموالً  كان 
إىل املعنى الوعظي سوى اإلمام عيل) 4 (. والشاكون يف هذا النص يأخذون 
عليه التحديد الدقيق للرشط الفقهي بادعاء أن مثل ذلك مل يتبلور بعد يف عرص 
صدر اإلسالم. ويدحض ذلك الزعم ما ورد يف القرآن الكريم من دقة متناهية 

يف كتابة الرشوط كام ورد يف قوله تعاىل:

) 1 ( الثعالبي ـ السابق 

) 2 ( الثعالبي ـ السابق

) 3 ( يقول أمحد أمني يف فجر اإلسالم ص 148 »... هنج البالغة وهو يشتمل عىل كثري من اخلطب 

واألدعية... وقد شك يف جمموعها النقاد...كالذي فيه من وصف الدار وحتديدها بحدود وهي 

أشبه بتحديد املوثقني...«.

) 4 ( راجع رشح النهج 14/ 30ـ31.
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ُتْب 
ْ
َك ُتُبوهُ َولْ

ْ
اك

َ
َجٍل ُمَسمًّ ف

َ
أ  

َ
إِل تََدايَنُْتْم بَِديٍْن  إَِذا  ِيَن آََمُنوا 

َّ
يَُّها ال

َ
أ ﴿يَا 

ُتْب 
ْ
َيك

ْ
ل
َ
ف اهلل  َمُه 

َّ
َعل َما 

َ
ك يَْكُتَب  ْن 

َ
أ َكتٌِب  َب 

ْ
يَأ  

َ
َول َعْدِل 

ْ
بِال َكتٌِب  بَيَْنُكْم 

ِي 
َّ

إِْن َكَن ال
َ
 َيْبَخْس ِمْنُه َشيًْئا ف

َ
َتَِّق اهلل َربَُّه َول َقُّ َولْ ْيِه الْ

َ
ِي َعل

َّ
ُْملِِل ال َولْ

َعْدِل 
ْ
ُيْملِْل َوِلُُّه بِال

ْ
ل
َ
ْن يُِملَّ ُهَو ف

َ
 يَْسَتِطيُع أ

َ
ْو ل

َ
ْو َضِعيًفا أ

َ
َقُّ َسِفيًها أ ْيِه الْ

َ
َعل

ْن  تَاِن ِممَّ
َ
رَُجٌل َواْمَرأ

َ
نْيِ ف

َ
ْم يَُكونَا رَُجل

َ
إِْن ل

َ
َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رَِجالُِكْم ف

َب 
ْ
يَأ  

َ
َول ْخَرى 

ُ ْ
ال إِْحَداُهَما  َر 

ِّ
َفُتَذك إِْحَداُهَما  تَِضلَّ  ْن 

َ
أ َهَداءِ  الشُّ ِمَن  تَْرَضْوَن 

َجلِِه﴾) 1 (، 
َ
 أ

َ
برِيًا إِل

َ
ْو ك

َ
ْن تَْكُتُبوهُ َصِغريًا أ

َ
ُموا أ

َ
 تَْسأ

َ
َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا َول الشُّ

فرشوط الدين كام ينص القرآن الكريم عليها هي من الدقة املتناهية بحيث يمكن 
يف  ضاعت  التي  االخرى  الفقهية  العقود  كتابة  يف  به  حيتذى  نموذجًا  اعتبارها 
خضم ما ضاع من الرتاث اإلسالمي. أضف إىل ذلك ما قام به عثامن بن حنيف 
 ،)  2 فارس)  فتح  بعد  اخلطاب  بن  عمر  من  بتكليف  العراق  لسواد  مسح  من 
ألن  االرايض،  وحتديد  املسح  بعمليات  األوائل  املسلمني  معرفة  عىل  داللة  فيه 
مسح تلك املساحات الشاسعة وحتديد حدودها اجلبائية من قبل احد الصحابة 
يعني بدهيًا انه ال يعوز عيل ـ وهو أفقه األمة وأقضاها ـ أن يميل رشطًا مماثاًل 

لرشوط ابتياع األمالك.

ثم ان ذلك الرشط يتناسب متامًا والزهد الذي التزمه عيل وحث قضاته 
وعامله عليه فهو قد اقتبس من رشط حتديد العقار شكله، اما املضمون فقد نحا 

) 1 ( البقرة/ 282.

) 2 ( راجع ـ أبو عبيد: األموال ص 68 وما بعدها، وراجع أيضًا: البالذري ـ فتوح البلدان ص 268، 

فقد ورد فيه »ان عمربن اخلطاب بعث عثامن بن حنيف األنصاري يمسح السواد فوجده ستة 

وثالثني ألف ألف جريب«.
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به نحوًا زهديًا اهلدف منه الوعظ.

ومما جيعلنا أكثر اطمئنانًا يف نسبة ا لنص لعيل، وروده باختالف يف روايته 
عند الصدوق )ت 361( يف أماليه) 1 ( كام ورد أيضًا أيضًا باختالف يف بعض 
عباراته وسند متصل بالشعبي عند سبط ابن اجلوزي )ت654() 2 ( بحيث ال 
منسوب  تقسيم عددي  من  فيام ورد  لعيل، وال  النص  نسبة  الشك يف  يمكن 

إليه يف النهج كام نعتقد.

7ـ ورود كثري من املغيبات ف ثنايا بعض نصوص النهج  3 ):

مستقبلية  حوادث  حتكي  نصوصًا  البالغة(  )هنج  يف  الريض  الرشيف  أورد 
ما  شعوب  أو  الرتكامن،  وصف  ذلك  من  واعتقاده،  تصوره  حسب  كل  تأوهلا 
وراء النهر أو املغول حسب تفسري البعض) 4 (، كام وردت نصوص مأثورة عن 
عيل يتنبأ فيها بام سيحدث من فتن وما سيصيب الناس جراء تلك الفتن من 
جوع وقتل وترشيد) 5 ( إىل غري ذلك من أمور كظهور املهدي) 6 ( وحكم بني 

) 1 ( أمايل الصدوق ـ املجلس 51ص 256، وراجع يف ترمجة الصدوق الكنى واأللقاب 212/1.

) 2 ( تذكرة خواص األمة ص 149.

ان  الشك عندنا  فيه من  الذي ال خلجة  املحقق  اإلمام ص 126»من  العقاد يف عبقرية  يقول   )  3 (

التتار وما  الزنج وغارت  وفتنة  بن يوسف  البالغة عن احلجاج  التي جاءت يف هنج  النبوءات 

احلوادث  تلك  وقوع  بعد  الكتاب  إىل  النساخ  أضافه  ومما  عليه.  الكالم  مدخول  من  هي  إليها 

بزمن قصري أو طويل«

) 4 ( راجعها مجيعا حسب ترتيبها يف املتنـ  اخلطب النصوص رقم: )128( )151،138،107،100(، 

.)14(،)115(،)160،97(

) 5 ( املصدر السابق نفسه.

) 6 ( املصدر السابق نفسه.
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أمية) 1 ( وما سيصيب الكوفة من إذالل بفعل احلجاج) 2 (وغرق البرصة) 3 (. 
الدارسني يشكك يف نسبتها لعيل، وينظرون إىل ذلك  كل ذلك جعل بعض 

من زاويتني:

األوىل ـ تارخيية:

التنبؤ باملغول وما سيحدثونه من رعب يف أرض اإلسالم وهذا  وتتمثل يف 
يتناىف ومنطق التاريخ لبعد الشقة الزمنية بني عيل وبني محالت التتار عىل دولة 
اإلسالم إذ سقطت بغداد سنة 656هـ بينام كانت وفاة عيل سنة40، مما جيعل 
أولئك الشاكني جيزمون بأن مثل ذلك قد أضيف عىل النهج يف فرتة متأخرة بعد 

وفاة جامعه الرشيف الريض ويمكن الرد عىل هذا الزعم من ناحيتني:

الريض،  الرشيف  بعد  )النهج(  إىل  اضافات  من  زعم  ما  بخصوص  1ـ 
التي نقلت  التي كانت بخط الرشيف الريض، والنسخ  النسخة  ويدحض ذلك 
تذكر  النسخ  تلك  التتار فكل  بدء محالت  قبل  النسخة يف عرصه، أي  تلك  عن 
النص الذي حامت حوله الشكوك بسبب ورود أوصاف تلك الشعوب ضمنه، 
أيب  ابن  عول  التي  النسخ  من  تلك  الريض  ونسخة  اإلسالم،  دولة  وغزوهم 
ذلك  من  متفرقة  مواضع  يف  إليها  إشارته  ذلك  ويؤيد  رشحه،  يف  عليها  احلديد 
ـ ال  ـ عىل كثرهتا  البالغة( املخطوطة منها واملطبوعة  الرشح. كام ان نسخ )هنج 
إىل  أشار  وقد  والتأخري،  بالتقديم  النصوص  بعض  ترتيب  يف  اال  ختتلف  تكاد 

) 1 ( املصدر السابق نفسه.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.
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بعض  لكانت  إضافات  أية  هناك  كانت  فلو   )  1 رشحه)  يف  البحراين  ميثم  ذلك 
الكتاب  شهرة  استفاضت  ان  بعد  طبيعيًا  »كان  إذ  األخرى  من  أقرص  النسخ 
االختالف  يقل  ان  والفضالء  األدباء  ألسنة  عىل  متنه  وتواتر  االفاق،  وطبقت 
اضفنا  واذا  واحدة.  تكون  تكاد  برواية  جيل  إىل  جيل  من  ينتقل  وان  نصه،  يف 
ـ بل التقديس ـ وال سيام لدى  إىل شهرته األدبية ما احيط به من معاين التعظيم 
وندرة  والنقصان،  الزيادة  من  لسالمته  نعجب  مل  الكرام،  الشيعة  علامء  اخواننا 
ما وقع فيه من التحريف والتصحيف) 2 (. اضافة إىل ذلك فانه بمناسبة الذكرى 
بدراسة  الطباطبائي  العزيز  عبد  السيد  قام  فقد  الريض  الرشيف  الوفاة  األلفية 
من  بعضًا  وذكر  البالغة(  )هنج  عند  طوياًل  وقف  وقد   ،)  3 ومؤلفاته)  حلياته 
الريض  عرص  منذ  املكتبات  يف  الباقية  خمطوطاته  لذكر  أيضًا  وتعرض  مصادره، 
حتى القرن الثامن اهلجري، وقد عرض إىل خمطوطة سنة تسع وستني واربعمئة 
القرن اخلامس  املؤدب وهو من أعالم  بن احلسني  بن احلسن  لناسخها احلسني 
أقدم  من  النسخة  وتعترب  يعتقد،  فيام  الريض  الرشيف  عارص  وقد  اهلجري، 
بتصويرها ومتكنا  االحتفال  قامت جلنة  وقد  وأنفسها،  للنهج  املخطوطة  النسخ 
من احلصول عىل صورة من تلك املخطوطة وبتصفحنا إياها وجدنا اخلطبة مثار 
الشك موجودة ضمن نصوصها مع مالحظة أن النسخة قد فرغ من كتابتها قبل 
سقوط بغداد بمئة وتسع وثامنني سنة. لذا فإن اإلدعاء بالزيادة يف هنج البالغة 

بعد الرشيف الريض ـ يف اعتقادنا ـ رضب من املكابرة.

) 1 ( راجع رشح هنج البالغة مليثم413/3.

) 2 ( صبحي الصالح ـ مقدمة حتقيق النهج ص18.

) 3 ( راجع جملة تراثنا، العدد 5 ـ السنة األوىل 1406 ـ1985،ص55 وما بعدها 
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2ـ ان ما مورد من وصف يف )هنج البالغة( لتلك الشعوب، فقد ينطبق عىل 
املغول أو عىل غريهم من شعوب القوقاز األخرى التي غزت البالد اإلسالمية 
وتسلطت عىل اخلالفة، فالنص يف اعتقادنا ال حيدد جنسًا معينًا أو باألحرى ال 
الدالالت  فمن  لبغداد،  غزوهم  بعد  النهج  إىل  يضف  ومل  بالذات  التتار  يعني 
وجوده  سنة656  بغداد  سقوط  قبل  البالغة  هنج  يف  النص  وجود  عىل  املؤكدة 
يف نسخ هنج البالغة التي اعتمدها ابن أيب احلديد يف رشحه، وكام هو معلوم ان 
تم تصنيف الرشح »يف مدة  فقد  بغداد  قبل سقوط  فيه  ابن أيب احلديد قد رشع 
وستامئة،  وأربعني  أربع  رجب سنة  وأوهلا غرة  أشهر  وثامنية  أربع سنني  قدرها 
وآخرها سلخ صفر من سنة تسع وأربعني وستامئة«) 1 (، كام أن الشارح قد تويف 
سنة655 أي قبل سقوط بغداد بعام بحيث يمكن القول ان النص مل يضف إىل 

النهج بعد محلة التتار عىل بغداد.

ذات  هو  الشعوب،  لتلك  البالغة(  )هنج  يف  ورد  الذي  الوصف  إن  ثم 
من  الناس  »ينزل   قوله ذلك  من  فيها،   الرسول عن  أثر  الذي  الوصف 
يكثر  جرس،  عليه  يكون  دجلة،  له  يقال  هنر  عند  البصرية  يسمونه  بغائط  امتي 
أهلها وتكون من أمصار املهاجرين ـ ويف رواية أخرى املسلمني ـ فإذا كان آخر 
شط  عىل  ينزلوا  حتى  االعني  صغار  الوجوه،  عراض  قنطورا،  بنو  جاء  الزمان 
النهر، فيتفرق أهلها ثالث فرق...«) 2 (، وما ذكر يف النهج من وصف ال يكاد 

خيتلف يف مضمونه عام ورد يف احلديث الرشيف.

) 1 ( ابن أيب احلديد ـ رشح النهج 349/20ـ دار احياء الرتاث.

) 2 ( ابن األثري ـ جامع األصول 403/10، وقد جاء يف صحيح مسلم 2233/4 ممثلة حتت رقم 

.66-62
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عقائدية: الثانية: 

من  البالغة(  )هنج  يف  ورد  وما  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  إال  يعلمه  ال  فالغيب 
إاِلَّ  اْلَغْيَب  َواأْلَْرِض  َمَواِت  السَّ ِف  َمْن  َيْعَلُم  اَل  ُقْل  تعاىل  يتناىف وقوله  مغيبات 
اهلل) 1 (، وقد عرضنا ملفهوم عيل بن أيب طالب للغيب يف موضع اخر من 
هذا البحث) 2 ( ولكن الذي نريد أن نسجله هنا أن ما أثر من استكناه لبعض 
األمور املستقبلية مل يكن قرصًا عىل عيل بن أيب طالب دون غريه من صحابة 
رسول اهلل الذين أخذوا ذلك كله عنه. فلو رجع من قال بالشك فيام ورد 
كل  ان  لوجد  الستة  الصحاح  إىل  مستقبلية  ألمور  استكناه  من  النهج  بعض  يف 
 النصوص التي تعرضت للمغيبات يف النهج تتامشى مع ما أثر عن الرسول
من ذلك الشأن) 3 (، باإلضافة إىل ذلك فقد أثر عن عمر بن اخلطاب ما هو أدق 
تفصياًل مما ورد يف النهج منه قوله البن عباس عن خالفة عيل »أما أنه سيليها 
بعد هياط ومياط ثم تزل قدمه فيها، وال يقىض منها اربه، ولتكونن شاهدًا ذلك 
يا عبد اهلل، ثم يتبني الصبح لذي عينني«) 4 (، ومنه ما رواه ابن األثري يف ذكره 
كثري  ومجع  عظيم  أمر  املسلمني  »دهم  إذ  فارس،  من  بجرد(  ودار  )فسا،  لفتح 
واتاهم الفرس من كل جانب، فرأى عمر فيام يرى النائم تلك الليلة معركتهم 
التي  الساعة  إذا كان يف  الصالة جامعة، حتى  الغد  فنادى  النهار،  يف ساعة من 
أقاموا  إن  زنيم واملسلمون بصحراء،  ابن  إليهم، وكان  ما رأى خرج  فيها  رأى 

) 1 ( النمل /65.

) 2 ( راجع القضايا الكالمية يف فكر عيل بن أيب طالب ضمن هذا البحث ص 505 وما بعدها. 

) 3 ( راجع جامع األصول 429/4 يف قتل عثامن، 431 يف وقعة اجلمل، 432 يف اخلوارج، 442 يف 

أمر احلكمني 445 يف ذكر بني مروان 446 يف ذكر احلجاج.

) 4 ( رشح ابن أيب احلديد 80/12.
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فيها احيط هبم، وان استندوا إىل جبل خلفهم مل يؤتوا اال من وجه واحد، فقم 
وقال: خيطب يا سارية بن زنيم اجلبل اجلبل، ثم اقبل عليهم وقال: ان هلل جنودًا 
ولعل بعضها ان تبلغهم، فسمع سارية ومن معه الصوت، فلجئوا إىل اجلبل، ثم 
قاتلوهم من وجه واحج فهزمهم اهلل، واصاب املسلمون مغانمهم«) 1 (، فمن 
إىل  وتوجيهه  املسلمني  جيش  انقاذ  من  متكن  قد  اخلطاب  بن  عمر  ان  املالحظ 
النرص بفارس عن طريق حلم، ثم نداء يف ساعة معينة من املعركة من عىل منرب 

املدينة املنورة التي بينها وبني ارض املعركة مسافات شاسعة.

أثر  ما  تصديق  احتامل  يستوجب  به،  واالعتقاد  ذلك  مثل  تصديق  واحتامل 
ما  كل  يشمل  الشك  فإن  واال  مغيبات،  من  البالغة  هنج  يف   عيل اإلمام  عن 
املغيبات  الشأن، اضافة إىل ذلك فإن  الكرام يف هذا  الرسول وصحابته  أثر عن 
الكثري  فقد ورد  البالغة( فقط،  ليقترص عليها )هنج  املأثورة عن عيل مل يكن 
منها عند املربد) 2 ( وعند أيب حنيفة الدينوري) 3 (، وكل ذلك بجعلنا نميل إىل 

.الرأي القائل باحتامل صحة نسبة تلك النصوص إىل عيل بن أيب طالب

8ـ ورد يف النهج الكثري من النصوص التي فحواها الوهد والتصوف وذكر 
املسيح) 4 (:

تتناسب  ال  اهنا  لو  النهج،  يف  زهدية  نصوص  من  ورد  فيام  نشك  ان  يمكن 
ورسة من نسبت إليه تلك النصوص، ولكن واقع احلال خيالف ذلك، ففي سرية 

) 1 ( ابن األثري  الكامل يف التاريخ 3/ 21 ـ 22.

) 2 ( راجع الكامل يف األدب 303/1.

) 3 ( راجع األخبار الطوال ص151، 152.

) 4 ( راجع حممد سيد كيالين ـ أثر التشيع يف األدب العريب،ص 60ـ 61. 
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ال  بحيث  طبيعته،  من  املنحى  ذلك  أن  تؤكد  التي  الكثرية  األمثلة  من   عيل
يمكن فصله اطالقا عن سريته، من ذلك ما أورده أمحد بن حنبل عىل لسانه »لقد 
رأيتني مع رسول اهلل وإين ألربط احلجر عىل بطني من اجلوع، وان صدقتي 
 اليوم ألربعون الفًا«) 1 (،ومنه أيضًا قول معاوية بن أيب سفيان »لو كان لعيل
بيت من تبن وآخر من ترب ألبعد الترب قبل التبن«) 2 (. هذا وقد دار حديث حول 
الزهاد يف جملس عمر بن عبد العزيز »فقال قائلون: فالن، وقال القائلون: فالن 
 ،)  3  (»طالب أيب  بن  عيل  الدنيا  يف  الناس  أزهد  العزيز:  عبيد  بن  عمر  فقال 
مواقفه  بعض  رايته يف  لقد  »فاشهد  قول رضار   ويكفي داللة عىل زهد عيل
يتململ متلمل  الليل سدوله وهو قائم يف حمرابه، قابض عىل حليته،  وقد ارخى 
أيّب تعرضت؟  اليك عني،  دنيا،  يا  دنيا  يا  بكاء احلزين ويقول:  السليم، ويبكي 
قد  فيك،  يل  حاجة  ال  غريي،  غّري  هيهات:  حينك،  حان  ال  تشوقت؟  إيّل  أم 
آه  حقري،  وأملك  يسري  وخطرك  قصري،  فعيشك  فيها،  رجعة  ال  ثالثًا  طلقتك 
فالزهد جبلة  املورد«) 4 (.  السفر، وعظيم  الطريق، وبعد  الزاد، وطول  قلة  من 
رسول  الزهاد  أعظم  كنف  يف  عيشه  بفعل   عيل أعامق  يف  اإلسالم  زرعها 
عباس،  ابن  »عن  األثر  يف  ورد  فقد  حياته،  شؤون  مجيع  يف  به  واقتدائه   اهلل
أن رسول اهلل دخل عليه عمر، وهو عىل حصري قد أثر يف جنبه، فقال يا نبي 

) 1 ( البناـالفتح الرباين،106/19.

) 2 ( ابن عساكر ـ ترمجة عيل من تاريخ دمشق 158/3 من حتقيق حممد باقر املحمودي.

) 3 ( ابن عساكر ـ السابق 3 /202.

املايل  القايل   ،433  /2 الذهب  مروج  ـ  املسعودي  ـ  منها  املصادر  من  كثري  يف  اخلرب  هذا  ورد   )  4  (

143/2، احلرصي القريواين ـ زهر اآلداب 1/ 40، ابن عبد الرب ـ االستيعاب هبامش اإلصابة 

44/3، االبشيهي ـ املستطرف 1/ 210.
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الدنيا  ومثل  مثيل  ما  والدنيا،  يل  ما  فقال:  هذا،  من  أوثر  فراشًا  اختذت  لو  اهلل، 
راح  ثم  هنار  من  ساعة  شجرة  حتت  فاستظل  صائف،  يوم  يف  سار  كراكب  اال 
باثر  بالقول  النهج  فيام ورد من زهد يف  الدس  فإن حماولة  وتركها«) 1 (. لذلك 
بسبب  ـ  املسيح  بمنهج  اولئك  اسامه  ما  ألن  حجة،  ألية  يستند  ال  فيه  املسيحية 
صحابة  عن  منه  الكثري  أثر  قد  ـ  البالغة(  )هنج  من  واحد  نص  يف  املسيح  ذكر 
 فافرد أمحد بن حنبل فصاًل كاماًل بام أثر عنهم يف »زهد عيسى ،الرسول
 مريم بن  عيسى  قوله»كان  ذلك  يف  هريرة  أيب  عن  أثر  ومما   ،)  2 ومواعظه«) 
يقول ألصحابه: اختذوا املساجد مساكن، والبيوت منازل، وكلوا من بقل الربية 
وانجوا من الدنيا بسالم...وارشبوا املاء القراح«) 3 (، ومنه ما روي عن مالك 
بن أنس، قال »بلغني ان عيسى بن مريم قال لقومه: ال تكثروا الكالم بغري 
ذكر اهلل فتقسوا قلوبكم، فإن القلب القايس بعيد من اهلل، ولكن ال تعلمون، وال 
الناس  فيها كأنكم عبيد، وإنام  ارباب، وانظروا  الناس كأنكم  تنظروا يف ذنوب 

رجالن: مبتىل ومعاىف، فارمحوا أهل البالء، وامحدوا أهل العافية«) 4 (.

 وباملقارنة بني ما ورد يف النهج وبني ما روي عن الصحابة يف زهد املسيح
املعاين  نالحظ ان ال اختالف بني هذا وذاك اال يف صياغة األلفاظ مع انطالق 
ودوراهنا يف رحاب اإلسالم بعيدة كل البعد عن رهبانية املسيحية باالنزواء عن 
الدنيا وترك ملذاهتا. إضافة إىل ذلك فإن ما اسامه أولئك بمنهاج املسيح، مل يتعدَّ 

) 1 ( البنا الفتح الرباين لرتتيب مسند أمحد 102/19.

) 2 ( كتاب الزهد 176/1 حتى 203.

) 3 ( ابن مبارك ـ كتاب الزهد ص 198.

) 4 ( السابق ص 44.
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يف )هنج البالغة( األربعة أسطر وردت ضمن خطبة وعظية) 1 (، ذكر فيها زهد 
نسبتها هي وغريها  نرتاب يف  ، وذلك جيعلنا ال  الرسل  من  النبي وغريه 
يتطابق  النصوص  تلك  كل  يف  الزهد  ألن   ،عيل إىل  األخرى  النصوص  من 

متامًا وهنج اإلسالم النطالق ذلك الزهد من ذم الدنيا وهلوها، فهو مبني عىل:

ـ ما ورد يف القرآن الكريم كام يف قوله تعاىل:

ُغُرورِ﴾) 2 (.
ْ
 َمَتاُع ال

َّ
ْنَيا إِل ََياةُ ادلُّ ﴿َوَما الْ

ـ وما أثر عن الرسول »الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر«) 3 (.

 اهلل رسول  رأيت  »لقد   اهلل لرسول  اخلطاب  بن  عمر  وصف  ومن  ـ 
يظل اليوم يتلوى، ما جيد دقاًل يمال به بطنه«) 4 (

أضف إىل ذلك ما روته املصادر عن زهادة عيل وخشونة لباسه وجشوبة 
طعامه) 5 (.

الوالة  بعض  سلوك  وانتقاد  دقيقا  وصفا  االجتمعية  احلياة  وصف  9ـ 
واخالقهم   6 ):

لسلوك  بالنقد  تعرضت  التي  البالغة  هنج  نصوص  نسبة  يف  الشاكني  ان 
التي  خالفته  فرتة  ينكرون  إنام   ،طالب أيب  بن  لعيل  أعامهلم  وفضح  الوالة 

) 1 ( راجع باب اخلطب، نص رقم 161.

) 2 ( احلديد 20 وال عمران: 185.

) 3 ( صحيح مسلم 2273/4.

) 4 ( السابق 4/ 2285، والدقل: بفتح الدال والقاف أراد التمرـ صحاح اجلوهري 4/ 1698.

) 5 ( راجع أمحد بن حنبل ـ كتاب الزهد 47/2 وما بعدها.

) 6 ( راجع أثر الشيع يف األدب، ص 60ـ61.
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امتدت من 35هـ اىل40هـ ومل تشهد حياته خالهلا االستقرار، حيث بدأت القيم 
تتغري بغلبة النزعة املادية عىل النزعة الروحية يف طبيعة اإلنسان املسلم، ووجود 
عيل يف خضم فرتة االنتقال تلك جعله حيس للوهلة األوىل من توليه اخلالفة، 
معاوية  هو  فها  الصحابة،  من  كثري  نظر  يف  ماديًا  مغناًم  أصبحت  قد  اإلمارة  ان 
يشرتط يف بيعته لعيل ان يقره واليًا عىل الشام) 1 (، والزبري بن العوام يطلب 
منه والية البرصة) 2 (، كام يبدي طلحة بن عبيد اهلل رغبته يف والية الكوفة) 3 (. 
البداية  منذ  األمر  له من حسم  كان البد  املصانعة،  عليه  تأبى  مبادئُه  كانت  وملا 
عىل  األمة  ويؤلبون  عليه  يتظاهرون  أولئك  جعل  مما  الكثريـ  بذلك  كلفه  وان  ـ 
الثورة بقصد نقض خالفته) 4 (، مع مالحظة أن من أولويات األمور التي قام 
ما  وإذا   .)  5 املال)  بيت  عىل  االستيالء  البرصة  دخوهلام  عند  والزبري  طلحة  هبا 
التي  املسؤولية  مستوى  يف  يكونوا  مل  والته  بعض  أن  نجد  جانبًا،  ذلك  تركنا 
أناطها هبم يف الفرتة االنتقالية تلك، من ذلك أن أبا موسى األشعري واليه عىل 
تكن  »مل  كام   ،)  6 امامهم«)  نرصة  عن  الناس  خمذالً  للقتال  »كارهًا  كان  الكوفة 
طاعة مصقلة ـ وايل أذربيجان ـ لعيل طاعة الرجل الذي يصدر يف كل ما يأيت 

) 1 ( راجع ابن قتيبة ـ اإلمامة والسياسة 1/ 117، البالذري ـ انساب االرشاف 2/ 293.

) 2 ( راجع تاريخ 429/4، 438.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

بن حنيف »ال  أمر عثامن  بن جبلة يف  الزبري حلكيم  بن  اهلل  ـ قول عبد  السابق 475/4  ( راجع   4 (

نرزقكم من هذا الطعام، وال نخىل سبيل عثامن بن حنيف حتى خيلع عليًا«.

) 5 ( راجع البالذري ـ أنساب األرشاف 133/2 ففي قول الزبري ملا دخل بيت مال البرصة.

) 6 ( طه حسني ـ عيل وبنوه 34.
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عن معرفة احلق وااليامن«) 1 (، اضافة إىل العصبية القبلية التي كانت تنضح هبا 
نفوس بعض والته كاألشعث بن قيس) 2 (، لكنه بالرغم من كل تلك املصاعب 
مل يتهاون إطالقا يف إحقاق احلق، فقد »كان شديد املراقبة لعامله، يشدد عليهم 
والرقباء  االرصاد  يرسل  كان  وأنه  واخلاصة  العامة  سريهتم  ويف  احلساب،  يف 
هوادة،  دون  الثقيلة  األعباء  بتلك  يقوم  فمن   .)  3 العامل«)  سرية  عىل  ليطلعوه 
واجلرأة،  الشجاعة  بجانب  يملك  كان  إذا  القول  يعوزه  يف عرص مضطرب، ال 
البيان. وعليه فإن ما ورد يف )هنج البالغة( من وصف للمجتمع،  الورع وقوة 
ونقد الذع لسلوك بعض الرجال كمعاوية) 4 (، وطلحة والزبري) 5 (، وعبد اهلل 
بن عباس) 6 ( واالشعث بن قيس وغريهم، هو من كالم عيل ويؤيد ذلك، 
وقائع التاريخ وورود تلك النصوص باختالف يف رواياهتا يف املصادر التارخيية 

للنهج. السابقة 

) 1 ( السابق 116.

االغاين  ـ  االشعث  يف  اإلمام  قول  أيضًا  وراجع  بعدها،  وما   20 صفني  ـ  مزاحم  ابن  راجع   )  2  (

.19/21

) 3 ( أمحد حممود صبحي ـ نظرية اإلمام284.

) 4 ( راجع ابن مزاحم السابق ص29، 57 وما بعدها.

) 5 ( عام قاله يف ذم طلحة راجع العقد الفريد 314/4، اما عام قاله اإلمام عيل يف عالقته بالزبري 

فراجع منه ـ ابن األثري  أسد الغابة 243/3.

) 6 ( أخذ عبد اهلل بن عباس اموااًل طائلة من بيت مال البرصة التي هو وال عليها من قبل عيل فلام 

علم عيل بذلك كتب إليه يف هذا الشأن هيدده ويوبخه وقد دارت بينهام مشادة سجل جزاء 

منها البالذري انساب االرشاف 170/2 وما بعدها.
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0)ـ نسبة بعض نصوص النهج لغري عيل ف مصادر اخرى  ) ):

ان النصوص التي وردت منسوبة لغري عيل يف بعض املصادر، بينام نسبها 
مناقشة  يمكن  بحيث  القلة  من  تكون  تكاد   ،لعيل البالغة(  )هنج  يف  الريض 

كل نص منها عىل حدة، ففي باب اخلطب وردت اربعة نصوص وهي:

1ـ اخلطبة رقم 32 »أهيا لناس انا قد اصبحنا يف دهر عنود«) 2 (. وقد علق 
الرشيف الريض عليها بقوله »هذه اخلطبة ربام نسبها من ال علم له إىل معاوية، 
اجلاحظ  تعليق  أورد  ثم   ،)  3 فيه«)  يشك  ال  الذي   املؤمنني كالم  من  وهي 
ابقاك اهلل ـ رضوب من العجب:  الذي حقق يف نسبتها بقوله »ويف هذه اخلطبة 
منها ان الكالم ال يشبه السبب الذي من اجله دعاهم معاوية، ومنها ان املذهب 
التقية  ومن  واالذالل،  القهر  من  عليه  هم  عام  األخبار  يف  الناس  تصنيف  يف 
مل  انا  ومنها  معاوية،  بحال  منه  وحاله  ومعانيه   عيل بكالم  اشبة  واخلوف، 
نجد معاوية يف حال من احلاالت يسلك يف كالمه مسلك الزهاد«) 4 (، هذا وقد 
وثق عبد الزهراء احلسيني) 5 ( النص بام يثبت صحة نسبته إىل عيل من كتاب 
ـ ملحمد بن طحلة الشافعي( الذي ذكر مكان اخلطبة بعد ان  )مطالب السؤول 
مهد هلا بام يثبت انه مل يأخذها من هنج البالغة، وفيام ورد من تعليقات كل من 
.اجلاحظ والرشيف الريض باإلضافة إىل توثيق النص ما يؤيد نسبته إىل عيل

ـ مصادر هنج  الزهراء احلسيني  ـ ترمجة اإلمام عيل ص 122 بواسطة عبد  ) 1 ( أمحد زكي صفوت 

البالغة 113/1.

) 2 ( راجع النص رقم 32 باب اخلطب.

) 3 ( راجع النص رقم 32 باب اخلطب.

) 4 ( اجلاحظ ـ البيان والتبيانـ 61/2.

) 5 ( مصادر هنج البالغه 417/1.
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2ـ اخلطبة رقم 46 »اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر...«) 1 (، قال عنها 
املؤمنني  أمري  قفاه  وقد   ،اهلل رسول  عن  مروي  الكالم  هذا  »وابتداء  الريض 
بأبلغ كالم ومتمه أحسن متام من قوله: وال جيمعهام غريك«) 2 (، وبالفعل فإن من 
يراجع كتب احلديث الرشيف) 3 ( يالحظ ما ذيل به اإلمام عيل ذلك الدعاء 
املأثور عن الرسول، مما ال يدعو إىل الشك بأن اإلضافة كانت لعيل، ويف 
الشك  ابعاد  العلمية وحرصه عىل  الريض  أمانة الرشيف  اكيدة عىل  ذلك داللة 

عن خمتاراته لعيل يف )هنج البالعة(.

3ـ اخلطبة رقم 110 »اما بعد فإين احذركم الدنيا فإهنا حلوة خرضة...«) 4 (. 
التعليق عليها، وأوردها إيراد املسلامت بنسبتها لعيل، مما  سكت الريض عن 
شك  أي  حوهلا  وجد  ولو  روايته،  يف  يثق  مصدر  من  أخذها  قد  أنه  عىل  يدل 
قتيبة) 6 ( وابن عبد ربه) 7 ( قد  ملا سكت عن ذلك. ولكن اجلاحظ) 5 (، وابن 
نسبوا اخلطبة إىل قطري بن الفجاءة وقد علق بن أيب احلديد عىل نسبة اجلاحظ 
يف  اجلاحظ  عثامن  أبو  شيخنا  ذكرها  اخلطبة  هذه  ان  »واعلم  بقوله  لقطري  هلا 
ألمري  يرووهنا  والناس  الفجاءة،  بن  لقطري  ورواها  والتبيان(  )البيان  كتابه 
ألمري  مروية  املرزباين  اهلل  عبد  أليب  )املؤنق(  كتاب  يف  رأيتها  وقد   ،املؤمنني

) 1 ( يمكن الرجوع إىل النص وتعليق الريض عليه من خالل النهج ـ باب اخلطب.

) 2 ( يمكن الرجوع إىل ا لنص وتعليق الريض عليه من خالل النهج ـ باب اخلطب.

) 3 ( راجع ابن األثري  جامع االصول 86/5.

) 4 ( راجع جدولة النهج ـ باب اخلطب.

) 5 ( البيان والتبيان 126/2.

) 6 ( عيون األخبار 2/ 250 نتفة من اخلطبة.

) 7 ( العقد الفريد 4/ 141.
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املؤمنني، وهي بكالم أمري املؤمنني أشبه، وليس يبعد عندي أن يكون قطري 
قد خطب هبا بعد أن أخذها عن بعض أصحاب أمري املؤمنني فإن اخلوارج 
كانوا أصحابه وأنصاره، وقد لقي قطري أكثرهم«) 1 (، ويف سكوت الريض عن 
التعليق عىل النص، وتعليق ابن أيب احلديد عىل نسبته بعد توثيقه ما جيعل ترجيح 

نسبته إىل عيل أقرب.

4ـ اخلطبة رقم 197 »أهيا الناس إنام الدنيا دار جماز واآلخرة دار قرار...«) 2 (، 
جعل الريض نسبة هذا النص إىل عيل من املسلامت بعدم التعليق عليه كعادته 
قد  املربد  ان  إىل  نبهنا  قد  احلديد  أيب  ابن  ان  اال  الشك،  يف كل نص حيوم حوله 
الناس  نسبه إىل اعرايب نقاًل عن رواية االصمعي معلقا عىل ذلك بقوله »واكثر 
ان يكون االعرايب حفظه فأورده  املؤمنني، وجيوز  الكالم ألمري  ان هذا  عىل 
كام يورد الناس كالم غريهم«) 3 (. فسند رواية املربد) 4 ( األصمعي »والعالقة 
بني العلويني واألصمعي مل تكن مرضية، فقد قطع عيل بن أيب طالب يَد َجدِّ 
األصمعي يف رسقة شن رخيص، ومل يتمكن من التغلب عىل هذه العقدة) 5 (، 
اخلطبة  نسبة  هذه  يعرف  ال  العرب  بكالم  اخلبري  وهو  االصمعي  أن  اعتقد  فال 
لعيل، ولكن ما حيمله من بغض للعلويني ولإلمام عيل عىل وجه اخلصوص 

جعله ال يرّصح بذلك، وما ختطئته للكميت يف قوله )كامل(:

) 1 ( رشح النهج 236/7 وراجع التعليق عىل اخلطبة بأكمله.

) 2 ( راجع جدولة النهج ـ باب اخلطب.

) 3 ( رشح النهج3/11ـ4.

) 4 ( الكامل يف األدب 108/4.

) 5 ( داود سلوم ـ الكميت 31/1.
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فـــم وعـــيـــدك يل بضائر يــــزيــــد        يـــا  ــرق  ــ ــد وأبـ ــ أرع

إال حماولة ختطئة عيل بن أيب طالب) 1 ( بطريق غري مبارش يف قوله »وقد 
يعتد هبا يف هذا  الفشل«) 2 (، فرواية األصمعي ال  أرعدوا وأبرقوا ومع هذين 
املوضع. عالوة عىل ذلك فقد روى الصدوق يف أماليه منسوبًا إىل عيل بزيادة 
 )  3 عنه)  يأخذه  مل  الريض  الرشيف  أن  يؤكد  مما  العبارات  بعض  يف  واختالف 
وعليه فإن هناك مصدرًا ثالثًا أخذه عنه الريض وهذا يؤكد نسبته إىل عيل مما 

ال جمال للشك فيه.

الثاين القسم 

يف  أخ  مىض  فيام  يل  »كان  احلكم  باب  من   297 رقم  النص  عىل  ويقترص 
نسبته  من  تاكده  يعني  مما  عليه  التعليق  دون  الريض  أورده  وقد   ،)  4 اهلل...«) 
أيضًا،  نسبته  الشك يف  إىل  احلديد  أيب  ابن  مل يرش  أيب طالب، كام  بن  إىل عيل 
املوضوع  بنسيج  ملتحاًم   ،)  5 املقفع)  بن  اهلل  عبد  عند  بعينه  النص  وجود  لكن 
لكن  قائله.  إىل  ينسبه  مل  املقفع  بن  ألن  البعض،  شكوك  أثار  فيه  أورده  الذي 

شعر  من  225ـ226  هامش1/  للكميت،  األصمعي  ختطئة  حول  سلوم  داود  تعليق  راجع   )  1  (

الكميت فقد أورد فيه قول األصمعي ورأي املعري يف ذلك القول.

) 2 ( نص 9 من باب اخلطب، وراجع تعليق ابن أيب احلديد عىل النص أيضًا.

) 3 ( أمايل الصدوق ص97.

) 4 ( جدولة النهج ـ باب احلكم والكلامت القصار.

) 5 ( األدب الكبري، ص 133.
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الفصل  ومعاين  أسلوب  وبني  بينه  كبريًا  تفاوتًا  جيد  ومعانيه،  النص  يف  املتأمل 
باجلفاف يف  املتسمة  الواقعية  املقفع  ابن  إذ يغلب عىل عبارات  فيه،  أدرج  الذي 
بعض املواضع، بينام يغلب عىل عبارات النص املقحم يف الفصل، املثالية املتسمة 
أدواته  يف  لقصور  ال  مثلها  عن  يعرب  ان  املقفع  البن  يمكن  ال  التي  بالروحانية 
التعبريية، ولكن لبعده روحيًا عن شحنات العاطفة العميقة اجلياشة التي ترسي 
يف  يبلغ  عميق  إيامن  من  مسحة  عليها  السلسلة  اهلادئة  املعاين  تلك  رشايني  يف 
ما  ليصبح  األسلوبني  بني  الفجوة  فلنالحظ  التصوف.  حد  تعابريها  من  بعض 
نقول أكثر وضوحًا، إذ يقول ابن املقفع: »قد رأينا من سوء املجالسة أن الرجل 
أمره  تصغري  يف  بصاحبه،  يشتفي  ما  فيكون  بصاحبه،  يراها  النعمة  عليه  تثقل 
الزوال والفناء والدول كأنه واعظ وقاص، فال  ان يذكر  النعمة عليه،  وتكدير 
املوعظة واالبالغ،  بمنزلة  ينزل قوله  به وال غريه وال  يعني  خيفي ذلك عىل من 
إىل  لغريه، واالغتامم هبا واالسرتاحة  راها  إذا  النعمة  من  الضجر  بمنزلة  ولكن 
جمتمع  يف  التحاسد  واقع  يصف  السابقة  الفقرة  يف  املقفع  فابن   ،)  1 روح«)  غري 
يتكالب أفراده عىل املادة ويغيل يف نفوس أبنائه احلسد بعبارات سهلة وأسلوب 
ثم  اللفظي.  واملحسن  اخليال  من  خلوه  األديب  األسلوب  إىل  منه  اقرب  علمي 
باملثالية، بأسلوب يكاد يكون روحانيًا يف قوله »واين  ينقلنا إىل جو مشبع  فجأة 
أعظمه  ما  رأس  وكان  عيني،  يف  الناس  اعظم  من  كان  يل،  صحاب  عن  خمربك 
ما  يشتهي  فال  بطنه،  سلطان  من  خارجًا  وكان  عينيه،  يف  الدنيا  صغر  عيني  يف 
ال جيد، وال يكثر إذا وجد، وكان خارجًا من سلطان فرجه فال يدعو إليه ريبة، 
وال يستخف له رأيًا وال بدنًا، وكان خارجًا من سلطان لسانه، فال يقول ما ال 

) 1 ( السابق، ص 132.
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يتنازع فيام يعلم، وكان خارجًا من سلطان اجلهالة...«) 1 (، فهنا يف  يعلم، وال 
السالسة  حيث  من  األفكار  بني  التزاوج  حيث  من  الوضع  خيتلف  الفقرة  هذه 
متاما  املنسجم  الفني  والتصوير  الفواصل،  وتناغم  املعاين،  انسياب  يف  واهلدوء 
باستصغارـ  الدنيا  إىل  نظرته  يف  الصديق  زهد  عن  كالكناية  املوضوع،  وواقع 
فالنفس  اجلامح.  مكبوحة  ولكنها  جاحمة  قوة  والفرج  واللسان  للبطن  وان 
واسلوهبا  هيئتها  حيث  من  السابقة  الفقرة  يف  عنها  متاما  ختتلف  الفقرة  هذا  يف 
يمكن  ال  كمثال،  املقفع  ابن  عنه  حتدث  الذي  الصديق  فإن  وعليه  ومثاليتها، 
ليرتجم  نفسه  أعامق  يتمكن من عيش روحه وسرب  به حتى  ذا عالقة  يكون  أن 
إحساساته وكأنه يكتب عن نفسه ويصف حاله، ألن ابن املقفع ذاته كان قريب 
ينقل عن صاحبه  ان  يمكنه  بنورانيته حتى  تتشبع روحه  2 (وملا  باالسالم)  عهد 
اختلف  سامية  وبأخالق  بالروحانية  املشبع  الوصف  ذلك  مثل  اإليامن  الكامل 
الناس فيمن تكون »فقال قوم هو رسول اهلل... واستبعده قوم... وقال قوم 
املعروف  عمرو  بن  املقداد  هو  قوم  وقال  قوم...  واستبعد  الغفاري  ذر  أبو  هو 

باملقداد بن االسود... وقال قوم انه ليس إشارة إىل اخ معني«) 3 (.

أيب  ابن  يسكت  فلن  ـ  ذلك  الريض  فات  وقد  ـ  املقفع  البن  النص  كان  فلو 
دار  وما  النهج  نصوص  جل  الكبري  رشحه  يف  ناقش  الذي  وهو  عنه  احلديد 

) 1 ( األدب الكبري،ص133.

) 2 ( عبد اهلل بن املقفع »اسمه بالفارسية روزبه... يكنى قبل إسالمه أبا عمر، فلام أسلم اكتنى بأيب 

حممد، واملقفع ابن املبارك وإنام تقفع لن احلجاج بن يوسف رضبه بالبرصة يف مال احتجنه من 

مال السلطان«ابن النديم ـ الفهرست ص132.

) 3 ( ابن أيب احلديد ـ رشح النهج 184/19.
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ابن قتيبة) 1 ( قد نسب النص للحسن بن عيل بن أيب  حوهلا من خالف. ثم ان 
طالب، وال يستبعد ان يكون احلسن  قد سمعه من أبيه وأورده يف مناسبة 
ما إيراد املسلامت، هذا وقد أشار ابن ميثم البحراين أثناء تعليقه عىل النص إىل 
ان ابن املقفع) 2 ( قد نسب ذلك القول للحسن اال اننا مل نجد ذلك يف النسخ 
حذف  ولربام  تصلنا  مل  خطية  نسخة  يف  عليه  اطلع  قد  يكون  فلربام  املطبوعة، 
بن  احلسن  إىل  منسوبًا  النص   )  3 الكليني)  روى  كام  التحريف،  بفعل  االسم 
عيل باختالف يسري يف روايته عام أورده كل من ابن املقفع والرشيف الريض، 
كام نسب الزخمرشي) 4 ( النص إىل اإلمام عيل أيضًا وعليه فإن االرجح عندنا 

.نسبته إىل عيل

من  أكثر  ف  مستحدث  شيعي  مصطلح  وهي  )ويص(:  كلمة  ورود  ))ـ 
موضع ف النهج  5 ):

كلمة  ورود   ،لعيل البالغة(  )هنج  نصوص  بعض  يف  الشك  أسباب  من 
الدعوى  عىل  الرشعية  اسباغ  الشيعة  منه  يرمي  الذي  السيايس  باملعنى  )ويص( 
 .باخلالفة دون غريه من صحابة الرسول القائلة بأحقية عيل بن أيب طالب
الشيعة  اختالف  من  هو  املشككني،  أولئك  نظر  وجهة  من  )ويص(  فمصطلح 
تبلورت  املوالني لعيل كحزب معارض  الشيعة  بروز  بعد  متأخرة  يف عصور 

) 1 ( عيون األخبار 335/2.

) 2 ( رشح النهج 5/ 389.

) 3 ( االصول من الكايف 237/2.

) 4 ( ربيع االبرار 1/ 305.

) 5 ( راجع حممد سيد كيالين ـ أثر التشيع يف األدب العريب، ص 66. وحول إنكار كلمة ويص فيام أثر 

عن النبي واهتام الشيعة بتلفيقها، راجع أمحد أمني: فجر اإلسالم ص 267. 
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افكاره ومعتقداته) 1 (. واملتأمل فيام ورد يف النهج من نصوص ال جيد كلمة ويص 
بمعناها السيايس اال يف موضع واحد هو »هلم خصائص الوالية وفيهم الوصية 
أردنا  ما  فإذا   . البيت  آل  وفيهم(  )هلم  يف  بالضمري  واملعنى   ،)  2 والوراثة«) 
إثبات صحة نسبة تلك اخلطبة، أو باالحرى تلك العبارة القصرية التي وردت 
املأثورات  بأن مصطلح ويص قد ورد يف  نثبت  ان  املتوجب  فيها لعيل، فمن 
النبوية بنفس املعنى الذي تعنيه عقيدة الشيعة له، وذلك بتتبعه تارخييًا. فأول ما 
تصادفنا كلمة )ويص( بمعناها االصطالحي يف عيل ، يف بداية تباشري الدعوة 

اإلسالمية، إذ انه ملا نزل قوله تعاىل:

يدعو عشريته  بأن  عليًا   الرسول أمر   )  3 َربنَِي﴾) 
ْ
ق
َ ْ
ال َعِشرَيتََك  نِْذْر 

َ
﴿َوأ

قد  »اين   هلم قال  طعامهم  من  وفرغوا  جتمعوا  ان  وبعد  طعامًا،  هلم  ويعد 
فأيكم  إليه،  أدعوكم  أن  تعاىل  اهلل  أمرين  وقد  واآلخرة،  الدنيا  بخري  جئتكم 
قال عيل:  فيكم؟  أخي وويص وخليفتي  يكون  أن  األمر عىل  يؤازرين عىل هذا 
فأحجم القوم عنها مجيعًا قلت: وإين ألحدثهم سنا، وأرمصهم عينًا، وأعظمهم 
بطنًا وأمحشهم ساقًا، أنا يا نبي اهلل أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي ثم قال: ان 

هذا أخي وويص وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا«) 4 (.

وبصدد كلمة ويص، سأل سلامن الفاريس رسول اهلل »يا رسول اهلل ليس 

لنشأة  عرض  فقد  بعدها،  ص28وما  الشيعة  لدى  اإلمامة  نظرية  صبحي:  أمحد حممود  راجع   )  1  (

التشيع.

) 2 ( خطب ـ 12.

) 3 ( الشعراء 214.

) 4 ( تاريخ الطربي 2/ 321، ابن اال ثري ـ الكامل يف التاريح 2/ 42.
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 من نبي إال وله ويص وسبطان، فنوصيك وسبطاك؟... فلام صىل رسول اهلل
الظهر، قال: ادن يا سلامن... فقال: سالتني عن يشء مل يأتني فيه أمر، وقد اتاين 
ان اهلل قد بعث اربعة االف ويص، وثامنية االف سبط، فو الذي نفيس بيده ألنا 

خري النبيني، وان وصيي خلري الوصيني، وسبطاي خري االسباط«) 1 (.

مواطن  يف  بالذات   عيل ويف   النبي من  ويص  كلمة  تكررت  وقد 
متعددة، منها قوله »إن لكل نبي وصيًا وإن عليًا وصيي ووارثي«) 2 (، ويف 
أيب  بن  عيل  موعدي  وينجز  ديني  يقيض  ووارثي  »وصيي   قال آخر  موطن 
طالب«) 3 (. ويف وصية منه يف عيل بن أيب طالب »اويص من آمن باهلل 
وصدقني، بوالية عيل بن أيب طالب، من تواله، فقد توالين ومن توالين فقد 

توىل اهلل، ومن احبه فقد احبني ومن احبني فقد احب اهلل عزو جل«) 4 (.

كام وردت كلمة )ويص( بمعناها السيايس، ويف عيل أيضًا يف شعر صدر 
بن  عمرو  عىل  رده  يف  عجالن  بن  النعامن  األنصار  شاعر  قول  يف  كام  اإلسالم 

العاص حني هجا األنصار بعد وفاة رسول اهلل: )طويل(:

وكــــان هــوانا فــي عــيل وانــــه              ألهل لا يا عمر من حيث ال تدري
وصــي النبي املصطفى وابن عمه            وقـــاتل فرسان الضاللة والكفر) 5 (

ومنه أيضًا قول حسان بن ثابت االنصاري )طويل(:

) 1 ( ابن اسحاق ـ السرية ص 105.

) 2 ( املحب الطربي ـ ذخائر العقبى، ص 71.

) 3 ( املحب الطربي ـ ذخائر العقبى ص 71.

) 4 ( الزبري بن بكار ـ األخبار املوفقيات ص 312.

) 5 ( املصدر السابق، ص 593.
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جزى اهلل عنا واجلزاء بكلفه          أبا حسن عنا ومن كايب حسن

حفظت رسول اهلل فينا وعهده             اليك ومن أوىل به منك من ومن
الست اخاه ف الدى ووصيه                              واعلم منهم بالكتاب وبالسنن) 1 (

ويف نفس السياق يقول أبو االسود الدؤيل )وافر(:
احب حممدًا حبا شــديــدًا            وعباسًا وحزة والوصيا) 2 (

يوم  استشهاده  قبل   عيل بن  احلسني  خطبة  يف  ورد  ما  أيضًا  ذلك  ومن 
عاشوراء )اما بعد، فانسبوين، فانظروا من انا، ثم ارجعوا إىل أنفسكم وعاتبوها، 
وابن   نبيكم بنت  ابن  الست  حرمتي؟  وانتهاك  قتيل،  لكم  حيل  هل  فانظروا 

وصيه وابن عمه«) 3 (.

النبوي  احلديث  يف  وردت  كام  السيايس،  بمعناها  )ويص(  كلمة  إذًا  تلك 
الرشيف، ويف الشعر ويف اخلطابة، وهي تدحض ما زعم بإن الشيعة هم الذين 
ابتدعوا وألبسوها ذلك املعنى لذلك فإن وجودها يف )هنج البالغة( مأثورة عن 

عيل بن أيب طالب مما ال ريب فيه.

))ـ ذكر اإلمامة عل لسان عيل وأحقيته فيها ف مواضع كثرية من النهج 
هو ما ل يدث منه عل اإلطالق  4 ):

عرض )هنج البالغة( ألحقية عيل بن أيب طالب يف خالفة املسلمني دون 

) 1 ( الزبري بن بكار ـ األخبار املوافقيات، ص 598.

) 2 ( املربد ـ الكامل 3/ 205.

) 3 ( تاريخ الطربي 5/ 424.

) 4 ( راجع أثر التشيع يف األدب العريب، السابق ص 65.
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دعا  ما  وهذا   .)  1 نصًا)  عرش  أربعة  يف  وصحابته   اهلل رسول  قرابة  من  غريه 
بعض الدارسني إىل الشك يف نسبة نصوص النهج لعيل، أو عىل األقل الشك 
يف نسبة تلك النصوص االربعة عرش، عىل اعتبار ان عليًا بايع من قبله طوعًا 
اإلسالم  صدر  تاريخ  يف  املحايد  الباحث  ولكن  اخلالفة.  يف  ألحقيته  يدع  ومل 
حياته  طيلة  اخلالفة  يف  احقيته  يذكر  نفك  ما  إذ  املقولة،  تلك  يناقض  ما  سيجد 
ابتداء من اليوم األول الذي بويع فيه أليب بكر. حيدثنا ابن قتيبة عن ذلك فيقول 
»ثم ان عليًا أيت به إىل أيب بكر، وهو يقول: انا عبد اهلل وأخو رسول اهلل، فقيل 
له: بايع، فقال: أنا أحق هبذا األمر منكم ال أبايعكم وأنتم أوىل بالبيعة يل«) 2 ( 
وقد يرى أولئك الشاكون ان ذلك القول خمتلق عىل عيل، ولكن الذي يؤيده 
يف  يشء  عىل  آيس  ال  »إين  وفاته  عند  بكر  أيب  لسان  عىل  ورد  ما  صحته  ويثبت 
الدنيا إال عىل ثالث فعلتهن ووددت اين تركتهن، وثالث اين تركتهن ووددت 
اين فعلتهن، وثالث وددت اين سالت رسول اهلل عنهن، فإما الثالث الاليت 
فعلتهن ووددت اين تركتهن: فوددت ان مل أكشف بيت فاطمة عن يشء، وان 
انه  بكر  أبو  متنى  الذي    فاطمة  بيت  (، وكشف   3 أغلقوه عىل حرب«)  كانوا 
أيب  بيعة  عىل  اكره   ،عليًا ان  يعني  ثم   ،عيل معارضة  ضمنا  يعني  يفعله  مل 
بكر بعد اخراجه من بيت فاطمة بالقوة، فقول عيل وما صاحبه من أمر عىل 
 الوق بكشف بيت فاطمة، كل ذلك يعني معارضة عيل البيعة باإلضافة إىل 
وانه مل يؤد البيعة اليب بكر اال مكرها، فشعوره بالغبن الذي وقع عليه بعد وفاة 

رقم  اخلطب:212،180،173،163،152،99،73،66،37،26،4،3،2واحلكمة  راجع   )  1  (

.187

) 2 ( ابن قتيبة ـ اإلمامة والسياسة 11/1.

) 3 ( ابن عبد ربه ـ العقد الفريد 4/ 268.
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الرسول هاجس ظل يالحقه، إذ ما فتيء يذكر ذلك بامل ومرارة يف كل مناسبة 
تقتضيه، حتى بعد ان بويع باخلالفة، فمن ذلك قوله يف أول خطبة بعد ان بويع 
له »قد كانت لكم امور ملتم عيل فيها ميلة مل تكونوا عندي فيها بمحمودين وال 
مصيبني. أما إين لو أشاء لقلت، عفا اهلل عام سلف، سبق الرجالن، وقام الثالث 

كالغراب مهه بطنه...«) 1 (.

ويتضح من النصوص التي بني أيدينا أن شكواه من ذلك كانت من املرارة 
قال:  بكرة  أيب  بن  الرمحن  عبد  فعن  له،  املنابذين  عنه حتى  رواها  بحيث  واألمل 
رسول  توىف  لقيت،  ما  األمة  هذه  من  أحد  لقي  »ما   طالب أيب  بن  عيل  قال 
اهلل وأنا أحق الناس هبذا األمر فبايع الناس أبا بكر واستخلف عمر، فبايعت 
ورضيت وسلمت، ثم بايع الناس عثامن فبايعت ورضيت وسلمت، وهم اآلن 
انعقاد  قبل  اخلالفة  يف  بأحقيته  القول  ان  كام   ،)  2 معاوية«)  وبني  بيني  يميلون 
الشورى) 3 (، وعىل املأل يوم بويع لعثامن مشهور) 4 (، وأيضًا مناشدته الصحابة 
بسامعهم حديث الغدير) 5 ( عن رسول اهلل فيه من الدالالت األكيدة: عىل 

) 1 ( اجلاحظ ـ البيان والتبيان 50/2.

) 2 ( البالذري ـ أنساب األرشاف 77/2.

تاريخ  الشورى  أصحاب  الستة  ضمن  للخالفة  عمر  رشحه  بعدما  العباس  لعمه  قوله  راجع   )  3  (

الطربي 229/4، 230.

) 4 ( راجع قوله لعبد الرمحن بن عوف بعد أن بايع لعثامن ـ ابن األثري  الكامل 37/3.

) 5 ( الغدير ـ غدير خم: بني مكة واملدينة بينه وبني اجلحفة ميالن ـ معجم البلدان 188/4. وهو 

املوضع الذي اعلن فيه الرسول عىل املأل بعد حجة الوداع قوله »من كنت مواله فهذا عيل 

مواله...« وقد أورد أمحد بن حنبل مناشدة عيل الصحابة عن سمعاهم حديث الغدير ورواه 

تلك  عساكر  ابن  رد  كام   ،/27/25/23 الرباين  الفتح  راجع  ـ  خمتلفة  طرق  بسبعة  مسنده  يف 
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قوله بأحقيته باخلالفة، لذا فإن ما ورد يف )هنج البالغة( من مثل تلك النصوص 
املنسوبة إليه، ما هي اال غيض من فيض أثر عنه، مما ال يدع إىل الشك يف صحة 
نسبتها، وان جل تلك النصوص موثقة من مصادر إما إهنا قد الفت قبل الرشيف 
الريض، واما اهنا قد وردت فيها باختالف يف رواياهتا) 1 ( يدل عىل أهنا أخذت 

من مصادر غري الصادر التي اعتمدها الريض.
3)ـ السجع املفرط واألناقة اللفظية ف كثري من نصوص )هنج البالغة(  ) )

أيب  بن  لعيل  البالغة(  )هنج  نصوص  من  كثري  نسبة  يف  الشك  أسباب  من 
األناقة  ان  اعتبار  عىل  منها،  الكثري  يف  واالزدواج  السجع  شيوع   ،طالب
احلضارة  تفاعل  بعد  متأخر،  وقت  يف  العريب  الفني  النثر  دخلت  قد  اللفظية 
أننا  إال   ،)  3 والتأثري)  التأثري  بفعل  املجاورة  باحلضارات  اإلسالمية  العربية 
نعتقد ان تلك الفكرة مصيبة لبعدها عن الواقع، إال إذا كان القصد من القول: 
كغاية  بالسجع  الهتاممه  األديب،  إليها  يعمد  التي  اخلارجية  اللفظية  الزخرفة 

هيدف إليها عىل حساب املضامني.

فالنثر اجلاهيل وان مل يصلنا منه سوى النزر القليل، إال إننا نعتقد انه قد بلغ حد 
االتقان والروعة، ألن نزول القرآن الكريم بأساليبه التعبريية املعجزة وموسيقاه 
الرائعة املبنية بإحكام ال يمكن حماكاهتا، فيه الدالالت البعيدة واألكيدة عىل ان 
بالغي  وذوق  العربية،  بأساليب  تامة  دراية  عىل  كانوا  قد  جاهليتهم  يف  العرب 

املناشدة بثالث عرش رواية خمتلفة ـ ترمجة عيل من تاريخ دمشق 30-5/1.

) 1 ( راجع مصادر النصوص االربعة عرش.

) 2 ( راجع أمحد امني: فجر اإلسالم ص 149، شوقي ضيف: الفن ومذاهبه يف النثر ص 62.

) 3 ( راجع أمحد أمني: السابق.
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رفيع، وما حتديه هلم بآياته إال ألهنم قد بلغوا مكانة سامقة من الصياغة األدبية، 
به.  يتملكونه ويفخرون  حتتاج إىل نامذج معجزة تفحمهم وتتحداهم يف اعز ما 
وفهم  ويتذوقونه،  يفهمونه  قومًا  خياطب  كان  انام  بالغته  »يف  الكريم  فالقران 

القرآن وتذوقه ال يمكن ان يقع اتفاقًا وبال استعداد«) 1 (.

اللفظية  موسيقاه  تكون  ان  فالبد  البالغية،  القرآن  بمعجزة  سلمنا  ما  فإذا 
كتاب  يف  الواردة  بصوره  فالسجع  وعليه  املعجزة.  تلك  من  يتجزأ  ال  جزءا 
هالل  أبو  أشار  (ولقد   2 الزمن«)  تطور  مع  تطور  اللغة  يف  اصيل  »طابع  اهلل 
الكريم،  القرآن  استثنى كالم عن االزدواج، فكان  »لو  بقوله  لذلك  العسكري 
قول  ان  كام   .)  3 فيه«)  االزدواج  كثر  وقد  اخللق  من كالم  خارج  نظمه  ألنه يف 
السجع اجلاهيل  الكهان«) 4 (يؤكد وجود نوع من  الرسول »اسجعًا كسجع 
املستكره بجانب السجع املقبول املحبب للنفس، ولوال ذلك ملا ورد السجع يف 
وصلوا  الطعام،  وأطعموا  السالم،  أفشوا  الناس  أهيا  »يا  منها  التي   أحاديثه
األرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم) 5 (. يعلق اجلرجاين 
اجتلب من  لفظًا  ما ذكرت  »فانت ال جتد يف مجيع  بقوله  الرشيف  احلديث  عىل 
 .)  6 مذهبه«)  إىل  وأهدى  به  وأبر  منه  باملعنى  احق  هو  ملا  وترك  السجع  أجل 
الكلمة  »ربام غري  للفظ يف بعض األحيان  املوسيقية  بالقيمة   النبي فإحساس 

) 1 ( زكي مبارك: النثر الفني 55/1.

) 2 ( السابق 54/1.

) 3 ( أبو هالل العسكري ـ كتاب الصناعتني 260.

) 4 ( السابق ـ 161.

) 5 ( ارسار البالغة 12.

) 6 ( ارسار البالغة 13.



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 118

عن وجهتها للموازنة بني األلفاظ واتباع الكلمة أخواهتا كقوله: »أعيذه من 
اهلامة والسامة وكل عني المة. وإنام أراد ملمة«) 1 (.

البديعة، خصائص اصيلة  إذن فالسجع واالزدواج وغريمها من املحسنات 
ما  فإن  وعليه  وافدة،  حضارية  تأثريات  جراء  فيه  تدخل  مل  إذ  العريب  النظم  يف 
يف  بديعية  وحمسنات  لفظية  موسيقى  من  ذلك  وغري  وازدواج  سجع  من  ورد 
)هنج البالغة( أصيلة يف نسبتها إىل عيل ألهنا ال تتعدى يف بنائها وانسجامها 
وال  افراط  غري  من  الرشيف  النبوي  واحلديث  الكريم  القرآن  ظالل  يف  السري 
تفريط، بحيث يمكننا تقويمها ونقدها من خالل ما يمكن استنباطه من قواعد 
لبعدها  النبوية،  واملأثورات  احلكيم  الذكر  يف  الفني  البناء  عليها  شيد  واصول 
يف  واتساقها  املخارج،  حيث  من  الفاظها  تناغم  يف  واالنسجام  التكلف،  عن 
نصوصها خلدمة املعاين يف جوها الذي قيلت فيه، مما ينأى هبا عن االفتعال ألهنا 
الذي  العرص  لروح  متثليها  يف  صادقة  عاطفة  عن  وهدوئها  صخبها  يف  صادرة 
قيلت فيه، بداللة احساسنا من خالل العبارات يف جرسها عن نبض صادق ال 
بالصورة احلية تلك اال  تنقله  ان  اوتيت من ملكة بالغية  يمكن آلية نفس مهام 
إىل  وأحاسيسهم  اآلخرين  انفعاالت  ترمجة  ألن  واقعه،  يف  معايشته  خالل  من 
أفكار من الصعوبة والتعقيد، بحيث ال يمكن أن يعرب عنها إال صاحبها، وهذا 
ما يمكن أن نعيشه بالفعل، عند دراستنا لألساليب التعبريية يف فكر عيل بن أيب 

.) 2 (طالب

فيه  ورد  وما  املتناثرة  اخلطب  واشالء  املتكاملة  بنصوصه  البالغة(  )هنج  ان 

) 1 ( كتاب الصناعتني، ص 161.

) 2 ( يمكن استخالص ذلك من قراءة يف الباب اخلامس من هذا البحث ص 601 وما بعدها.
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من رسائل وعهود وحكم وكلامت قصار، هو بناء متكامل ومنسجم »امتزج فيه 
منها  نسل عنرصًا  ان  معه  نستطيع  امتزاجًا ال  أدب وفلسفة وفروسية وسياسية 
يعني  ذاته  االعتبار يف حد  1 (. وذلك  العنارص«)  بعيدًا عن سائر  لنقيمه وحده 
صدور النهج من جمرى واحد يف بنائه بحيث ال يمكن بأي حال من األحوال أن 
نرى يف هندسته صدعًا أو يف تناغم أصواته نشازًا ألنه كل متكامل وان حاول 

الرشيف الريض توزيع نصوصه عىل شكل منهج معني ارتاه فكره.

) 1 ( زكي نجيب حمفوظ: املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري،ص 29.
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منهج الشريف الرضي ف تصنيفه
لنصوص )نهج البالغة(

ضمن   عيل لإلمام  الريض  الرشيف  اختارها  التي  النصوص  عدد  بلغ 
اجلملة  يتعدى  ال  صغري  بني  نصًا،  عرش  واثني  مئة  ثامن  البالغة(  )هنج  كتاب 
املكونة من الكلمتني أو الثالث واملتوسط املتكون من فقرة أو فقرتني، والكبري 

الذي بلغ عدة صفحات وقد صنفت يف الكتاب حسب اجلدول التايل:

اخلطب وما 
جيري جمراها

العهودالوصاياالرسائل
احلكم والكلامت 

القصار

24461144489

اما املنهج الذي اختطه الرشيف الريض لتوزيع املادة يف املنهج فـ »يدور عىل 
ثالث اقطاب:

ـ أوهلا: اخلطب واألوامر.

ـ وثانيها: الكتب والرسائل.
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ـ ثالثها: احلكم واملواعظ) 1 (.

وعىل هذا فقد ضم الكتاب، مقدمة وثالثة ابواب:

التي دعته إىل مجع  الريض األسباب  فيها الرشيف  املقدمة:) 2 ( وقد بني  1ـ 
مع  مادته،  تنسيق  يف  ارتآه  الذي  واملنهج   ،عيل اإلمام  مأثورات  من  تيرس  ما 
ذكر  كام  العلوم،  من  وغريها  البالغة  جمال  يف   عيل اإلمام  بعبقرية  االشادة 
ابواب  ذلك  تال  ثم  البالغة«  »هنج  بـ  الكتاب  تسمية  سبب  املقدمة  تلك  ضمن 

الكتاب:

2ـ الباب األول: املختار من حماسن خطب اإلمام عيل، وقد احتوى عىل 
السياسية  منها  املضامني،  متنوعة  وكبري،  بني صغري  نصًا  وأربعني  وأربعة  مئتني 
ومنها  واخللق  اخلالق  شؤون  يف  تبحث  التي  التأملية  ومنها  االجتامعية  ومنه 

الزهدية إىل غري ذلك من أدعية وتفسري لبعض من آيات القرآن الكريم.

3ـ الباب الثاين: املختار من حماسن كتبه وعهوده ووصاياه، وعدد نصوص 
 عيل أسلوب  دراسة  خالهلا  من  يمكننا  نصًا،  وسبعون  تسعة  الباب  هذا 
االجتامعي والسيايس وطرق تعامله مع أعدائه وعالقاته بعامله من قضاة وجباة 
خراج وقادة ووالة، ونظرته إىل طبقات األمة، وكيفية التعامل مع كل طبقة من 
خالل عالقة احلاكم باملحكوم، إىل غري ذلك من وصايا أخالقية تتعلق بشؤون 

الدنيا والدين) 3 (.

قصرية  أقوال  من  عنه  أثر  وما  حكمه  حماسن  من  املختار  الثالث:  الباب  3ـ 

) 1 ( مقدمة الرشيف الريض للنهج ـ ملحق رقم 1.

) 2 ( راجع املقدمة السابقة.

) 3 ( املصدر نفسه.
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الثراء  من  وهو  تقريبًا،  نصًا  وثامنني  وتسعة  مئة  أربع  من  الباب  هذا  ويتكون 
بحيث ال يمكن حرص مضامينه يف موضوعات معينة، إذ باإلمكان عّده شاماًل 

جلميع شؤون احلياة.

وانتقاء  املادة  الريض يف مجع  الرشيف  بذله  الذي  الكبري  املجهود  إىل  إضافة 
موسوعية،  ثقافة  ذي  بارع  كمؤلف  قدرته  جتلت  فقد  وتبويبها،  منها  شواهده 
لتبيان  أو  التوثيق،  لغاية  اما  عليها،  بالتعليق  النصوص  من  لكثري  عرضه  أثناء 
مسألة  ملناقشة  أو   ،)  2 الغريب)  بعض  لرشح  وأما   ،)  1 دقيقة)  بالغية  قيمة 
فقهية عرض إليها النص) 3 (، إىل غري ذلك من مسائل كالمية أو سياسية. وملا 
ذلك  أدى  فقد   ،)  4 النصوص)  تلك  مجع  من  اهلدف  هي  البالغية  الغاية  كانت 
أضف   ،)  5 الكتاب)  داخل  ومتباعدة  خمتلفة  فصول  عىل  وتفريقها  جتزئتها،  إىل 
فهم  معه  يصعب  مما  يذكرها،  مل  خطب  من  العبارات  بعض  اجتزاءه  ذلك  إىل 
تلك العبارات فهاًم دقيقًا وأدى إىل كثرة التأويالت حوهلا) 6 (، ومنه أيضًا ورود 
فقرات متتالية يف فصل واحد من خطب متعددة) 7 (، والرشيف الريض إذ يقوم 
من  اختاره  فيام  جاء  »ربام  املقدمة  يف  يقول  يفعل،  بام  تام  وعي  عىل  فانه  بذلك 
ذلك فصول غري متسقة، وحماسن كلم غري منتظمة ألن أورد النكت واللمع وال 

) 1 ( راجع عىل سبيل املثال اخلطبة رقم21.

) 2 ( راجع عىل سبيل املثال تعليقه عىل النص رقم 3، باب اخلطب، واخلطبة 42، واخلطبة 48.

) 3 ( راجع تعليق الريض عىل احلكمة رقم 263.

) 4 ( راجع مقدمة الرشيف الريض للنهج.

) 5 ( لقد أرشنا إىل ذلك يف ص 37 من هذا البحث.

) 6 ( راجع ص 37 وما بعدها من هذا البحث.

) 7 ( وسبق وان ارشنا إىل ذلك يف ص 37 وما بعدها من هذا البحث.
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اقصد التتايل والنسق«) 1 (.

كام أن اهلاجس البالغي الذي ملك عىل الريض إحساسه أثناء تنسيق املادة 
أوقعه يف كثري من املعاين املكررة وعذره يف ذلك »أن روايات كالمه ـ أي اإلمام 
عيل ـ ختتلف اختالفًا شديدًا: فربام اتفق املختار يف روايته فنقل عىل وجهه ثم 
وجد بعد ذلك يف رواية أخرى موضوعًا غري موضعه األول، إما بزيادة خمتارة، 
لالختيار، وغرية عىل  استظهارًا  يعاد،  أن  احلال  فتقتيض  عبارة،  أحسن  لفظ  أو 
نسيانًا ال  أو  فاعيد بعضه سهوًا  بام اختري  أيضًا  العهد  بعد  الكالم، وربام  عقائل 

قصدًا واعتامدًا«) 2 (.

)هنج  مادة  تنسيقه  يف  الرشيف  منهج  أن  سبق،  مما  استخالصه  يمكن  وما 
البالغة( قد انبنى عىل حمورين:

ـ األول: أسايس وهو البالغي.

ـ الثاين: ثانوي وهو تصنيف النصوص حسب املوضوعات.

وسيطرة املحور األول عىل فكر الريض أدت إىل جتزئة كثري من النصوص لتسليط 
الضوء عىل اجلانب البالغي فيها، وقد أوقعه ذلك يف أخطاء البد من ذكرها:

املراعاة  دون  النص  من  واجتزاءه  البالغي  اجلانب  عىل  الرتكيز  أوال:ان 
انطمست  التي  الفكرية  اجلوانب  بعض  فهم  دون  حال  سياقه،  يف  التام  ملعناه 
تلك  معاين  حول  واالفرتاضات  للتخمني  الباب  فتح  مما  ذلك  بسبب  معاملها 

النصوص) 3 (.

) 1 ( الرشيف الريض ـ مقدمة النهج.

) 2 ( املصدر نفسه.

قوله:  133»فاما  رقم  اخلطبة  عىل  تعليقه  للنهج294/8اثناء  رشحه  يف  احلديد  أيب  ابن  يقول   )  3  (
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ثانيا: إن إيراد فقرات متتابعه يف فصل واحد، أدى إىل التناغم األسلويب بني 
الفقرات، والتنافر يف سياقها املعنوي كفصل منتظم، مما يوقع الدراس يف حرية، 
خاصة إذا اعتمد يف دراسته عىل )هنج البالغة( دون رشوحه املطولة كرشح ابن 
أيب احلديد ورشح ميثم البحراين أو منهاج الرباعة للخوئي، ألن تلك الرشوح 
هي التي حاولت معاجلة مثل تلك الفصول بإسهاب) 1 ( معتمدة عىل املصادر 

السابقة عىل النهج.

الكتاب، حال  الواحد يف فصول متفرقة متباعدة داخل  النص  ثالثًا: توزيع 
دون الوحدة العضوية التي أرادها اإلمام عيل من النص.

رابعًا: قد نتغاىض عن التكرار الذي أورد الريض له عذرًا يف مقدمته، ولكن 
هناك نصوصًا كررها الريض بعينها دون أية زيادة جديدة فيها وأشار إىل ذلك 

التكرار عند إيرادها) 2 (.

خامسًا: عالج بعض ما ورد من غريب يف كالم اإلمام عيل ضمن باب 
احلكم والكلامت القصار، يف ثامنية نصوص) 3 (، استأنف بعدها الباب املذكور، 
وحبذا لو افرد هلا بابًا خاصًا توسع فيه، ألن الغريب مل يقترص عىل تلك النصوص 

الثامنية يف خمتاراته الكثرية املتنوعة.

)وكتاب اهلل( إىل قوله: )ال خيالف بصاحبه عن اهلل( ففصل آخر مقطوع عام قبله ومتصل بام مل 

يذكره جامع )هنج البالغة«(. 

) 1 ( عرضنا لنامذج من ذلك يف ص 37 وما بعدها من هذا البحث.

) 2 ( عىل سبيل املثال راجع الفقرة األخرية من اخلطبة رقم 173 وقارهنا بالنص رقم 212 من باب 

اخلطب ـ جدولة النهج.

) 3 ( للتثبت من ذلك، راجع باب احلكم ابتداء باحلكمة رقم 260 وانتهاء باحلكمة رقم 268. 
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الريض  الرشيف  بذله  الذي  الكبري  املجهود  من  يغض  ال  ذلك  كل  أن  عىل 
أنه ال  أثر عن عيل كام  الوافر من الرتاث اإلنساين الذي  يف حفظه هذا الكم 
ينقص من قيمة النهج كأثر أصيل يمدنا بفيض زاخر من عبقرية تراثنا الفكري 

يف جمال السياسة واالجتامع واألخالق والفلسفة واألدب والبالغة.



127

قيمة نهج البالغة

من خالل دراسة متعمقة يف نصوص )هنج البالغة( نظهر بنتيجة مفادها أن 
من  متكاملة  تكون  تكاد  أهنا  إال  موضوعاهتا،  يف  تنوعت  وإن  النصوص،  تلك 
ـ يف رجل  ـ اجلميل  العجيب  الفكري، فهي متثل »اجلمع  حيث أساليبها ونبعها 
السيايس  بسيفه وجواده، وهو  القتال  الذي جييد  الفارس  يكون  ان  بني  واحد، 
الذي جيادل ويقاول، وهو األديب الذي كيف صياغة اللفظ يف أروع ما تكون 
الكون كله يف أحكام  بفلسفته إىل ضم  ينزع  الذي  الفيلسوف  الصياغة... وهو 
موجزة مركزة نافذة إىل صميم احلق«) 1 (، وتلك االشعاعات املتفرعة من ذلك 

الكل املتكامل هي التي منحت )هنج البالغة( الثراء من حيث:

)- القيمة األدبية والبالغية:

عرفنا مما سبق أن اهلدف البالغي هو األساس الذي من أجله مجعت نصوص 
وهو   - اجلمع  بذلك  قام  حني  الريض  الرشيف  أن  أعتقد  وال  البالغة(  )هنج 
األديب الشاعر ذو الذوق الرفيع- قد غفل عام سيحدثه الكتاب من ضجة يف 
بالبالغة واألدب،  املهتمني  رفيعة عند  األدبية، وما سيناله من مكانة  األوساط 

) 1 ( املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري ص 54.
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خاصة أنه قد ألفه ومجع شتاته بناء عىل رغبة املتأدبني من أبناء عرصه) 1 (، كام ان 
اطالعه عىل أثر تلك النصوص يف بالغة من سبقه من الكّتاب) 2 ( كان حافزًا له 
منها  أثناء االختيار  النصوص  لتلك  إىل ذلك معايشته  عىل ذلك اجلمع، أضف 
فبرباعته وحذقه بصناعة الكالم متكن من اختيار درر الكلم، التي أصبحت من 
حتى  الوجود  إىل  الكتاب  ظهر  أن  فام  والرشوح  الدراسات  رحى  قطب  بعده 
تناولت األقالم نصوصه بالرشوح الكبرية والصغرية) 3 (، وتناقلتها األلسن يف 
لغاهتا املختلفة) 4 (، فأصبحت معانيها ميدانًا تتبارى العقول يف إظهار عجائبها، 
الدراسات  تلك  ورشح غريبها، والوقوف عند أرسار بالغتها، بحيث شكلت 
والرشوح مكتبة تكاد تكون متكاملة) 5 (. أضف إىل ذلك الدراسات التي ألفت 
حول النهج وعىل هامشه، فقلام صدرت دراسة أو ترمجة لإلمام عيل وحياته 
من  أنه  كام  روائع،  من  النهج  حواه  ملا  ذلك  يف  مشرية  لبالغته،  وتعرضت  إال 
البالغة وموضوعاته وما  النادر جدًا أن يرتجم للرشيف الريض دون ذكر هنج 

دار حوهلا من جدل له أو عليه.

القديم، بل ما زالت مستمرة،  البالغة( عىل  الدراسات يف )هنج  ومل تقترص 

) 1 ( راجع مقدمة الرشيف الريض للنهج.

) 2 ( ال بد أنه قد أطلع عىل ما روي عن عبد احلميد بن حييى الكاتب )ت 132هـ( حني سئل »ما الذي 

مكنك من البالغة، وخرجك فيها؟ قال: حفظ كالم األصلع: يعني أمري املؤمنني ـ اجلهشياري 

قوله  374هـ(  )ت  الفارقي  نباتة  ابن  استاذه  عن  أثر  قد  كام   ،182 ص  والكتاب  الوزراء،  ـ 

»حفظت من اخلطابة كنزًا اليزيده االنفاق إال سعة وكثرة، حفظت مائة فصل من مواعظ عيل 

بن أيب طالب«، ابن أيب احلديد: رشح النهج 1/ 24.

) 3 ( لقد تعرضنا لذلك يف ص 19 وما بعدها من هذا البحث.

) 4 ( لقد تعرضنا لذلك يف ص 19 وما بعدها من هذ البحث.

) 5 ( ملعرفة ذلك بالتفصيل: راجع عبد الزهراء احلسينيـ  مصادر هنج البالغة وأسانيده 220/1 وما بعدها.
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اللغة،  لنفائس  »الطالبني  يويص  بالكتاب  اشادته  معرض  يف  عبده  فمحمد 
وافضل  حمفوظهم،  أهم  الكتاب  هذا  جيعلوا  ان  ملراقيها،  التدرج  يف  والطامعني 
الفاظه  التي جاءت من اجلها. وتأمل  مأثورهم، مع تفهم معانيه يف االغراض 
واساليبها  النهج  نصوص  فبالغة   .)  1 عليها«)  للداللة  صيغت  التي  املعاين  يف 
الرفيعة، شحذت عقول الدارسني وحريت افهامهم ال ألهنا اختذت من القوالب 
البالغة  توظيف  استطاعت  صاغتها  التي  الفذة  العقلية  ألن  بل  غاية،  اجلاملية 
باحليوية  تتسم  ـ يف طبيعتها اخلالصةـ ملعاجلة موضوعات احلياة، معاجلة  العربية 
والصدق، فأذابت الفروسية والسياسة واألخالق والفلسفة والزهد يف قوالب 
حمكمة من املتعذر الفصل بني عنارصها وإقامة أي عنرص منها »وحده بعيدًا عن 
سائر العنارص«) 2 (.وعىل ذلك فإن عنرصي البالغة واألدب يف )هنج البالغة( 
ـ وان كانا مها السبب املبارش يف مجع نصوص الكتاب ـ إال أهنام مل يكونا عنرصي 
القيمة الوحيدين، ألن معاجلة تلك النصوص جلوانب متعددة من احلياة منحها 

القيمة العالية عىل اعتبارها أثرًا إنسانيًا له مكانته من حيث القيمة التارخيية.

) ـ القيمة التارخيية:

متسلسلة  التارخيية  احلوادث  يذكرون  اإلسالم  صدر  فرتة  مؤرخو  كان  إذا 
البالغة( نصوصًا كثرية تؤرخ  اعتامدًا عىل روايات أخذت سامعًا، فإن يف )هنج 
تلك  يف  أصيل  طرف  قائلها  ألن  وعيان،  مشاهدة  عن  احلوادث  تلك  ملعظم 
احلوادث يف بداية الدعوة اإلسالمية، وبعد وفاة الرسول. وقطب رحى تلك 
احلوادث بعد مقتل عثامن بن عفان. وبناء عليه فإن نصوص النهج ـ إذا ما نظرنا 
فيها بحيدة ـ هي من أصدق الوثائق التارخيية التي أرخت لتلك الفرتة ومن أمهها 

) 1 ( مقدمة رشح هنج البالغة ص 12 من طبعة دار األندلس.

) 2 ( املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري ص 29.
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أيضًا. وتتجىل أمهية تلك الوثائق التارخيية، يف عدم اقتصارها عىل رسد احلوادث 
لتلك  مناقشتها  يف  بل  اإلسالمي،  للمجتمع  عرضت  التي  املشاكل  ووصف 
فالنصوص  هلا،  املناسبة  احللول  لوضع  حماولة  مع  الوجوه  جيمع  من  املشاكل 
التارخيية املأثورة يف النهج عن عيل »تعطي صورة واضحة عن نظراته الثاقبة 
وآرائه البعيدة يف مبادئ السياسة وأساليب حكم الرعية وإدارة شؤوهنا واحلث 
عىل دفع الفتن عنها«) 1 (. ثم أن الدراس للحوادث التارخيية من خالل النهج 
يمكنه أيضًا متابعه التاريخ اإلسالمي يف انعطافته الكبرية التي عرب عنها حديثًا 
بـ »الفتنة الكربى«) 2 ( التي متكن دارس تلك احلقبة من معرفته األرسار اخلفية 

الدقيقة التي بسببها استحالت اخلالفة اإلسالمية إىل ملك عضوض.

البالغة(  )هنج  من  تتخذ  ال  اإلسالم،  صدر  لتاريخ  دراسة  أية  فإن  لذلك 
لتلك  العام  التاريخ  أن  خاصة  قارصة،  ـ  عتقادنا  يف  ـ  تعترب  مصادرها  من  مصدرًا 
الفرتة ال حيلل احلوادث كتحليل نصوص النهج هلا من واقع معايشتها حيث يرى 
الباحث من خالل العبارات »أن حروبًا قد شبت وغارات شنت... واحلق منترص، 
والباطل منكرس، ومرج الشك يف مخود، وهرج الريب يف ركود«) 3 (. فاحلوادث 
التارخيية يف النهج ال حتتسب من النوافل، وإنام هي من أسسه التي مل تكن الصياغة 
جتعل  واضحة  جلية  لتبدو  عنها  الزمن  غبار  ورفع  وجهها  إلجالء  هلا  خادمة  إال 

الباحث يعيش التاريخ وحيلل احلوادث بعيدًا عن أية تأثريات خارجية.

) 1 ( صبحي الصالح: مقدمة حتقيق هنج البالغة ص11.

) 2 ( أرخ طه حسني لفرتة عثامن ثم لفرتة عيل يف كتابني منفصلني بعنوان »الفتنة الكربى«وقد أرخ يف 

ذينك الكتابني إىل ما أصاب الدولة اإلسالمية من رشخ عميق أحاهلا يف هناية األمر إىل ملك وراثي.

) 3 ( حممد عبده: مقدمته لرشح هنج البالغة ص 10 من طبعة األندلس.
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3 ـ القيمة الفكرية لنهج البالغة:

انبنى عليها كثري من نصوص )هنج  التي  الركائز  الفكرية من  النواحي  تعد 
األخالق  وعلم  والتوحيد،  العدل،  قضايا  ملعاجلة  عرضت  التي  البالغة( 
باحلياة  تتعلق  ورائية  ما  موضوعات  من  ذلك  غري  إىل  واملجتمع  والسياسة 
الفرق  جلميع  بالنسبة  وأساسيًا  مهاًم  مصدرًا  النهج  جعل  ما  وذلك  واملوت، 

اإلسالمية عىل اختالف مشارهبا:

فمن ذلك تعويل الشيعة عىل نصوصه كمصدر لعقائدهم وباألخص العدل 
والتوحيد عىل أساس »أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كالم أمري املؤمنني 
ـ صلوات اهلل عليه ـ وخطبه فإهنا تتضمن ما ال زيادة عليه وال غاية وراءه«) 1 (.

كام يمكن للباحث أن يتعرف عىل كثري من العنارص األولية التي انبنت عليها 
آراء اخلوارج وعقائدهم يف اإلمامة وأحكام القرآن وغري ذلك من اآلراء التي 
 تدور حول اإليامن والكفر، وذلك من خالل اجلدل الذي دار بني اإلمام عيل

وبينهم بعد قضية التحكيم، وقد حفظ لنا النهج طرفًا كبريًا من ذلك النزاع.

باعرتاف  فواضح  وخطبه   عيل بأقوال  الكالم  وعلامء  املعتزلة  تأثر  أما 
وعلامء  املعتزلة  استعملها  التي  الكلامت  بعض  ورود  أدى  وقد   )  2 شيوخهم) 
تلك  نسبة  يف  الشك  إىل  النهج،  نصوص  من  بعض  يف  كمصطلحات  الكالم 

.النصوص لعيل

هذا وقد اعتمد األشاعرة يف كثري من حججهم الكالمية وعقيدهتم يف اخللق 

) 1 ( الرشيف املرتىض: اماليه 1/ 140.

) 2 ( راجع: ابن انديم الفهرست ص 202.
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واخلالق عىل ما أثر عن عيل بن أيب طالب من خطب وأقوال) 1 (.

كام اختذ املتصوفة من اقواله يف الزهد والتقشف وصفات املؤمنني ما يتناسب 
وأفكارهم، حتى لقد أول أحد الشارحني بعض نصوص النهج تاوياًل صوفيًا) 2 (، 

كام أفرد شارح آخر فصوالً طويلة لدحض تلك األفكار والرد عليها) 3 (.

مبسوطة  األفكار  تلك  كل  جيد  املطولة،  البالغة(  )هنج  لرشوح  فاملتصفح 
يتناسب وكل عقيدة عىل اعتبار أن ما  بناء عىل تأويل النصوص بام  فيه، وذلك 
الفطنة والنظر دون كالم اهلل ورسوله، وفوق  أهل  فيه من كالم هو »عند  ورد 
كالم البرش واضحة مناره، مرشقة آثاره، ال يستبعد يف هذا الدهر أن يلتبس يشء 
من مشكالته عىل من يقتبس إما من ألفاظه الغرائب أو معانيه العجائب«) 4 (.

تندرج  متكاماًل  نصًا  البالغة(  )هنج  اعتبار  يمكننا  سبق  ما  ضوء  فعىل 
ترتد  التي  الرئيسية  املوضوعات  نفسها  هي  »ثالثة  عناوين  حتت  موضوعاته 
والعامل  اهلل  هي:  أال  السواء  عىل  وحديثهم  قديمهم  الفالسفة  حماوالت  إليها 
يف  دراستنا  عليها  سرتتكز  التي  األساسية  املحاور  أيضًا  وهي   ،)  5 واإلنسان«) 

فكر عيل بن أيب طالب كام يبدو من خالل هنج البالغة.

) 1 ( راجع ما قاله ابن أيب احلديد يف ذلك ـ رشح النهج 1/ 17، هذا وقد اعتمد االشاعرة يف الكثري 

من مناظراهتم عىل ما أثر عن عيل بن أيب طالب من خطب وأقوال، وقد ذكر أيب عيل عمر 

السكوين يف كتابه ـ عيون املناظرات ـ أحدى عرشة مناظرة من ص 167 حتى 184. 

) 2 ( راجع عىل سبيل املثال رشح ميثم البحراين للنص رقم 216 من باب اخلطب.

) 3 ( عرض اخلوئي للصوفية وتسفيه مذهبهم يف منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة 133/13. حتى417، 

2/14 حتى 24 وذلك يف استطرد طويل أثناء تعليقه عىل ما ورد من زهد يف اخلطبة رقم 203.

) 4 ( الراوندي: منهاج الرباعة4/1.

) 5 ( املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري ص 30.
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الفصل األول
مفهوم اإلمامة ف فكر علي

)ـ سياسة الدولة ف اإلسالم:

كان  قد  انه  ندرك   .النبي لترصفات  ومتعمقة  شاملة  نظرة  خالل  من 
بجانب تبليغه الدعوة يضع أسس الدولة التي ستحتضن الدين، ومل يكن ذلك 

الترصف منه اجتهادًا شخصيًا، استنادًا لقوله تعاىل:

فاألمر   ،)  1 اْنَتُهوا﴾) 
َ
ف َعْنُه  َنَهاُكْم  َوَما  ُخُذوهُ 

َ
ف الرَُّسوُل  آَتَاُكُم  ﴿َوَما 

يفرق يف  القولية والفعلية ال  الترصفات  الكريمة يشمل مجيع  اآلية  الساموي يف 
القرآنية  اآليات  »مجيع  ان  نعتقد  فأننا  لذلك  والعبادات،  العقائد  بني  الترشيع 
الدولة  بموضوع  تتعلق  التي  األحكام  من  حكم  لترشيع  نزلت  التي  الكريمة 
 )  2 اإلسالمي«)  املجتمع  يف  رشعية  دولة  قيام  أساس  عىل  جاءت  وشؤوهنا 
اخروي  وآخر  دنيوي  عمل  بني  جتزئته  يمكن  ال  متكاماًل  كاًل  اإلسالم  لكون 
احلية  الناطقة  روحها  وهو  بارسها  احلياة  »هو  فالدين  بينهام،  الوثيق  للرتابط 

) 1 ( احلرش /7.

) 2 ( عبد الرزاق الفضيل: الدولة اإلسالمية ص 12.
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والنظر  والفكر  والوعي  والشعور  الفهم  الدافعة وهو  وقوهتا  الرئييس  وحمركها 
ان  منظور  من  ينطلق  اإلسالم  يف  والدولة  الدين  بني  فالرابط   .)  1 واالدراك«) 
اإلنسانية،  وعالقاته  معامالته  خالل  من  يعربه  مسلك  للمسلم،  بالنسبة  احلياة 
بالناس صالح  النعيم املقيم الدائم يف اآلخرة، ألن »مقصود الشارع  ليصل إىل 
آخرهتم، فوجب بمقتىض الرشائع محل الكافة عىل األحكام الرشعية يف أحوال 
أن  نجد  والدولة،  الدين  بني  التالزمي  الرتابط  وبسبب   )  2 واخرهتم«)  دنياهم 
قائدًا والسياسة  الدين  تتابعيًا، يكون  ارتباطًا  الدولة يف اإلسالم مرتبطة  سياسة 

مقودة، ويمكن مالحظة ذلك من تتبعنا لتكوين الدولة يف اإلسالم.

) ـ تكوين الدولة ف اإلسالم:

من   )  3 الثانية)  العقبة  بيعة  بعد  من  قد متكن   الرسول أن  فيه  مما ال شك 
وضع اللبنة األساسية للمجتمع اإلسالمي، نواة الدولة ألنه  هبذه البيعة قد 

أبو األعىل املودودي: احلكومة اإلسالمية ص 13.  ) 1 (

) 2 ( ابن خلدون املقدمة ص 238.

) 3 ( بيعة العقبة الثانية: العقبة: موضع بني منى ومكة، بينها وبني مكة نحو ميلني وعندها مسجد، 

ومنها ترمى حجارة العقبة، وكان من حديثها أن النبي كان يف بدء امره يوايف املوسم بسوق 

عكاظ وذي املجاز وجمنة، ويتتبع القبائل يف رحاهلا يدعوهم إىل أن يمنعوه ليبلغ رسالت ربه، فال 

جيد احدًا ينرصه، حتى إذا كانت سنة احدى عرشة من النبوة لقي سته نفر من االوس عند هذه 

فانرصفوا  فآمنوابه وصدقوه...  يمنعوه...  ان  إىل اإلسالم وعرض عليهم   العقبة، فدعاهم

إىل املدينة وذكروا أمر رسول اهلل فأجاهبم ناس وفشا فيهم اإلسالم، ثم ملا كانت سنة إثنتي 

عرشة من النبوة واىف موسم احلج إثنا عرش رجاًل فآمنوا وأسلموا )فسميت بيعة العقبة األوىل( 

فلام كانت سنة ثالث عرشة من النبوة اتى منهم سبعون رجاًل وامراتان وبايعوا الرسول عىل 

املنعة، وهي بيعة العقبة الثانية ـ ياقوت ـ معجم البلدان 43/4.
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متكن من وضع اثنتني من أهم ركائز الدولة اإلسالمية:

لتأمني  إليها  حمتاجًا  كان  التي  واملنعة  احلامية  عىل  احلصول  األوىل:  الركيزة 
ففي  االنتشار،  هلا  ليتاح  االستقرار  من  الدعوة  ولتمكني  أصحابه  حياة 
نساءكم  منه  متنعون  مما  متنعوين  أن  عىل  »أبايعكم  العقبة  ليلة  للمبايعني   قوله
الدعوة  إلقرار  أجله  من  يسعى  الذي  العظيم  اجلهد  عىل  داللة   )  1 وأبناءكم«) 
داخل سياج أمني قوي، ألن ما طلبه من محاية ليس بالسهل اليسري عىل العريب 
تلك  ان  إىل  باإلضافة  القيم وامنعها. هذا  العرض وصيانته أغىل  الذي يرى يف 
ملا هلا من  به من عداوة قريش وسخطها  قبل هلم  ما ال  إىل  املعاهدة ستعرضهم 

قوة ونفوذ يف القبائل العربية بحكم مكانتها الدينية.

وتتمثل يف هجرة الرسول مع من آمن به إىل املدينة بأمر  الركيزة الثانية: 
من اهلل تعاىل لقوله:

املؤمن  (، فحامية   2 َسبِيِل اهلل﴾)  ِف  ُيَهاِجُروا  َحتَّ  ْوِلَاَء 
َ
أ ِمْنُهْم  َتتَِّخُذوا   

َ
ل

َ
﴿ف

املدينة  إىل  الكفر  دار  من  هياجروا  حتى  املؤمنني  عىل  فرضًا  تكون  ال  ومواالته 
املنورة دار اإليامن آنذاك لقوله تعاىل:

َحتَّ  ٍء  َشْ ِمْن  يَتِِهْم 
َ

َول ِمْن  ُكْم 
َ
ل َما  ُيَهاِجُروا  ْم 

َ
َول آََمُنوا  ِيَن 

َّ
﴿َوال

ُيَهاِجُروا﴾) 3 (، هذا وقد وردت »اهلجرة« واحلض عليها باملعنى الذي نقصده 
بناء  يف  امهيتها  عىل  يدل  مما   ،)  4 الكريم)  القرآن  من  موضعًا  وعرشين  ثالثة  يف 

) 1 ( ابن هشام ـ السرية 89/2.

) 2 ( النساء /89.

) 3 ( األنفال /72.

) 4 ( البقرة /218 ـ آل عمران/195ـ النساء/89، 97، 100 ـ االنفال/72، 74، 75ـ التوبة/ 20، 
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الدولة اجلديدة لكوهنا تدعو إىل جتمع برشي يعتمد العقيدة أسًا يف بناء العالقات 
اإلنسانية.

بعد أن دخل ذلك التجمع مرحلة التنفيذ بتوافد املسلمني إىل املدينة امتثاالً 
ألمر اهلل سبحانه وتعاىل، دخلت الدولة الفتية مرحلة وضع القوانني التي تربط 
مل  اهنا  خاصة  إليها،  الوافدين  باجلامعة  املدينة  تقطن  كانت  التي  الفئات  خمتلف 
والكفار،  اليهود،  بجانبهم  يستوطنها  كان  فقد  املسلمني،  عىل  حكرًا  بعد  تكن 
فكان كتاب الرسول  بني املهاجرين واألنصار وموادعة اليهود) 1 (. واملتمعن 
يف حمتوى ذلك الكتاب جيد انه اختصار دقيق وشامل ملا ورد يف القرآن الكريم 
السلم  حالتي  يف  بغريهم  املسلمني  وعالقة  املسلمني  بني  للعالقات  تبيان  من 
مغانم  من  عنها  ينجم  وما  القضايا  لتلك  ومعاجلة  اخرى،  جهة  من  واحلرب 
 الرسول إىل  وغريهم  مسلمني  من  املدينة  سكان  رجوع  ووجوب  ومغارم، 
يف كل األمور السياسية، وعدم إبرام أية معاهدة اال بعلم منه. واملتصفح للقران 
الكريم سيجد يف آياته تاييدًا لكل رشط من رشوط ذلك الكتاب، ومن املعلوم 
معظم  نزول  قبل  أي  اهلجرة،  من  األوىل  السنة  بداية  يف  كتب  قد  الكتاب  ان 
النبي  رغبة  بحسب  ينزل  كان  قد  القرآن  ان  هذا  يعني  وليس  الترشيع،  آيات 
الكتاب من  لذلك  أن تصوره  ـ  أعتقادنا  ـ يف  يعني  وإنام  ترمجة ألفكاره،  أو   
دون  للدولة  العريضة  اخلطوط  يرسم  أن   متكن حيث  االهلية،  املعجزة  قبيل 
سابق جتربة أو ممارسة، وعليه يمكننا القول أن األساس الذي قامت عليه دولة 
حكومة  )مقر  الرشيف  النبوي  املسجد  وحتى  اإلهلي،  الوحي  هو   الرسول

100، 117ـ النحل/41، 110 ـ احلج/58، ـ النور/ 22ـ االحزاب/6، 50ـ احلرش/8،   9 ـ 

املمتحنة/ 10. 

) 1 ( راجع ابن هشام: السرية 2/ 147، فقد ذكر نص الكتاب وعرض لتفسري غريبه.
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التي عرضها  الكثرية  العروض  الرغم من  باختيار احد، فعىل  النبي( مل يكن 
اهايل املدينة عىل الرسول للسكنى يف جوارهم واألخذ بزمام ناقته فقد قال 
للجميع »اهنا مأمورة، خلوا سبيلها...فانطلقت حتى بركت يف حمل من حمالت 

بني النجار، وذلك يف حمل املسجد«) 1 (.

هامة  الدولة خطوة  بناء  ذاك، سار يف  املوادعة  كتاب  بعد   الرسول ان  ثم 
ـ  الدولة  نواة  ـ  املدينة  متكامل، وجعل  اسالمي  إنشاء جمتمع  منها حماولة  اهلدف 
بوتقة ذلك االنصهار باذابة الفوارق، وتبديد هاجس الغربة من نفوس النازحني 
العقيدة واخوة اإلسالم، جتعل من األرض  اساسها  بزرع مواطنة جديدة  إليها، 
ثانويًا، فكانت مؤاخاته بني املهاجرين واالنصار، فقد »آخى رسول  واملال شيئًا 
اهلل بني أصحابه حني نزلوا املدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة، ويؤنسهم من 
مفارقة االهل والعشرية، وشد ازر بعضهم البعض«) 2 ( واستمرت تلك املؤاخاة 
النفوس،  من  اإلسالم  متكن  حتى  املرياث،  ذلك  يف  بام  يشء  لكل  بشموليتها 
واطمأن املسلمون يف وطنهم اجلديد، بعد ان ذابت الفوارق ومل تعد الغربة تشكل 
هاجسًا مقلقًا للنفوس املؤمنة، فنزل القرآن الكريم لفسخ اجلانب املادي من تلك 

املؤاخاة جلعلها روحية خالصة لوجه اهلل تعاىل، ففي قوله جل شأنة

ٍء  َشْ بُِكلِّ  اهلل  إِنَّ  اهلل  كَِتاِب  ِف  بَِبْعٍض   
َ

ْول
َ
أ َبْعُضُهْم  ْرَحاِم 

َ ْ
ال و 

ُ
ول

ُ
﴿َوأ

َعلِيٌم﴾) 3 (، قرص سبحانه التوارث عىل القرابة من األهل بعد أن كانت مؤاخاة 

) 1 ( احللبي: السرية احللبية 2/ 245.

) 2 ( السهييل: الروض االنف. عن السرية البن هشام 150/2 اهلامش 4.

) 3 ( األنفال /75.
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وبقيت   ،)  1 واملرياث«)  النرصة  يف   عيل وبني  وبينه  أصحابه  بني   النبي«
املؤاخاة بني املسلمني ـ دون االرث ـ عىل حاهلا لقوله تعاىل:

ُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة﴾) 2 (، فالقرص يف اآلية عىل املؤمنني يؤكد بقاء تلك 
ْ
﴿إِنََّما ال

يف  مستقرون  الناس  من  مجع  »هي  الدولة  كانت  فإذا  واستمراريتها.  االخوة 
ما  فإن   ،)  3 خاص«)  نظام  وفق  أنفسهم  بحكم  ويستقلون  احلدود  معني  اقليم 
قام به الرسول من خطوات يكاد يطابق ما حدده ذلك التعريف للدولة، كام 
الوحي كان يساير  الرسول، ألن  الكيان اجلديد مل يكن من اجتهاد  ان ذلك 

عمله خطوة بخطوة كام الحظنا سابقًا.

غرم  أو  غنم  من  ذلك  عىل  يرتتب  وما  احلرب  وقواعد  اجلهاد  نظم  إن  ثم 
هو من وحي السامء، فعن اإلذن بمحابة الكفار واعداء اإلسالم بعد ان قامت 

الدولة، يقول سبحانه:

َقِديٌر)39(﴾) 4 (، 
َ
نَُّهْم ُظلُِموا َوإِنَّ اهلل َعَ نَْصِِهْم ل

َ
وَن بِأ

ُ
يَن ُيَقاتَل ِ

َّ
ِذَن لِل

ُ
﴿أ

ويقول سبحانه يف أهلية القيادة :

ُهُم 
َ
َْعل ًة َونَ ئِمَّ

َ
ُهْم أ

َ
َْعل ْرِض َونَ

َ ْ
ِيَن اْسُتْضِعُفوا ِف ال

َّ
ْن َنُمنَّ َعَ ال

َ
﴿َونُِريُد أ

والعدل  السلم  اقرار  أجل  من  للحرب  االستعداد  وعن   ،)  5  (﴾)5( َوارِثنَِي 
ْ
ال

يقول سبحانه:

) 1 ( مغنية ـ التفسري الكاشف 516/3.

) 2 ( احلجرات /10.

) 3 ( يوسف خياط: معجم املصطلحات العلمية والفنية 245.

) 4 ( احلج /39.

) 5 ( القصص /5.
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َْيِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهلل  ٍة َوِمْن رَِباِط الْ وَّ
ُ
ُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ق

َ
وا ل ِعدُّ

َ
﴿َوأ

ُكْم﴾) 1 (، وعن اجلنوح إىل السلم يقول سبحانه: َوَعُدوَّ

املؤمنني  ومبايعة   ،)  2 اهلل﴾)  َعَ   
ْ َوتََوكَّ َها 

َ
ل اْجَنْح 

َ
ف ِم 

ْ
ل لِلسَّ َجَنُحوا  ﴿َوإِْن 

للرسول عىل املوت كرشط سيايس هي مبايعة هلل سبحانه وتعاىل وفقًا لقوله 
الكريم يف بيعة الرضوان) 3 (،

ِيَن ُيَبايُِعونََك إِنََّما ُيَبايُِعوَن اهلل﴾) 4 (. ويف قضية االرسى وهي من 
َّ

﴿إِنَّ ال
املشاكل السياسية املتولدة عن احلرب، يقول سبحانه:

فالراي   ،) 5 ْرِض﴾) 
َ ْ
ال ِف  ُيْثِخَن  ى َحتَّ  ْسَ

َ
أ  ُ

َ
ل يَُكوَن  ْن 

َ
أ نِلَِبٍّ  َكَن  ﴿َما 

اهلجرة،  من  الثانية  السنة  يف  بدر  عزوة  بعد  اآلية  هذه  نزول  سبب  يف  الراجح 
انه كان عتابًا من اهلل عز وجل ألصحاب نبيه املعنى: »ما كان ينبغي لكم ان 
تفعلوا هذا الفعل الذي اوجب ان يكون للنبي ارسى قبل االثخان وهلم هذا 

األخبار بقوله:

) 1 ( األنفال /60.

) 2 ( األنفال /61.

 3 ( بيعة الرضوان: كانت حتت شجرة سمرة باحلديبية، وكان الصحابة الذين بايعوا رسول اهلل (

كثري 5/  ابن  تفسري  وقيل مخسامئة واألوسط أصح:  أربعامئة  وقيل  ألفًا وثالثمئة،  قيل  يومئذ، 

التي  الشجرة  ببئر هناك عند مسجد  بالكبرية وسميت  ليست  قرية متوسطة  343. واحلديبية: 

بايع رسول اهلل حتتها... وبينها وبني مكة مرحلة وبينها وبني املدينة تسع مراحل... وبعض 

احلديبية يف احلل وبعضها يف احلرم ـ ياقوت: معجم البلدان 2/ 229.

) 4 ( الفتح /10.

) 5 ( األنفال/67، واالثخان يف اليشء املبالغة فيه واإلكثار منه واملراد املبالغة يف قتل الكفار.
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ْنَيا﴾، والنبي مل يأمر باستبقاء الرجال وقت احلرب  ﴿تُِريُدوَن َعَرَض ادلُّ
وال أراد قط عرض الدنيا، وإنام فعله مجهور مبارشي احلرب، فالتوبيخ والعتاب 
1 (، واملستخلص  الدية«)  بأخذ   النبي أشار عىل  بسبب من  متوجها  إنام كان 
كان  بدر  أرسى  يف  املسلمني  بعض  اختذه  الذي  السيايس  القرار  ان  ذلك  من 
رابطة  يؤكد  مما  ذلك،  عن  الكريم  القرآن  يسكت  ومل  اإلسالم  حلكم  خمالفًا 
الدين بالدولة، ألن قواعد احلرب وما يرتتب عليها من معاهدات بشأن السلم 
والتسلح واألرسى وغري ذلك من امور عسكرية وأخرى اجتامعية ال يمكن ان 

تكون ذات فاعلية إال يف جمتمع مستقر حتكمه القوانني.

والسياسية  االجتامعية  العالقات  لتنظم  جاءت  الترشيع،  آيات  مجيع  إن  ثم 
املسلمني  وبني  الذمة،  أهل  من  وغريهم  املسلمني  وبني  أنفسهم،  املسلمني  بني 
من  مع  التعامل  طريقة  الكريم  القرآن  أحكم  فقد  ذلك،  عىل  عالوة  والكفار، 
يمتنع عن الدخول يف اإلسالم من االفراد واجلامعات، فحكم السيف يف رقاب 
الكفار من قاطني شبه اجلزيرة العربية، بينام ترك حرية العبادة ألصحاب الديانات 
الساموية رشيطة دفع اجلزية. ولو امعنا النظر يف صلح احلديبية) 2 ( الذي تنازل 

) 1 ( القرطبي: اجلامع ألحكام القرآن8/ 45، 46.

) 2 ( صلح احلديبية: كان يف ذي القعدة من السنة اخلامسة هلجرة الرسول، خرج الرسول معتمرًا 

وأربعامئة...  ألف  األعراب  من  تبعه  ومن  واألنصار  املهاجرين  من  مجاعة  ومعه  حربًا  اليريد 

فلامسمعت قريش بمسريه اجتمعت عىل منعه من دخول مكة، فلام استقر به املقام يف احلديبية 

أخذ يفاوض قريش، فانبثق عن تلك املفاوضات صلح احلديبية رشوطًا مخسةقد تبدو من حيث 

الظاهر اهنا جمحفة بحق اإلسالم واملسلمني، اال اهنا قد كانت يف باطنها ذات فوائد عظيمة من 

عدة نوح: أوال: اعرتاف قريش بدولة الرسول كقوة يمكنها التفاوض من مركز قوة، كام يمكنها 

ادخال أي حتالف قبيل حتت محايتها.
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 للرسول يقول  عمر  جعل  حد  إىل  صالحياته،  من  كثري  عن   الرسول فيه 
»يا رسول اهلل، ألست برسول اهلل؟ قال: بىل، قال: اولسنا باملسلمني؟ قال: بىل، 
فكان  ديننا؟،  يف  الدنية  نعطي  فعالم  قال:  بىل،  قال:  باملرشكني؟،  أوليسوا  قال 
ولن  امره  اخالف  ولن  ورسوله،  اهلل  عبد  انا  بقوله:  ذلك  عىل   الرسول رد 
يضيعني«) 1 (، فصلح احلديبية بناء عىل قول الرسول قد كان بوحي من اهلل.

السادسة  السنة  يف  املجاورة  املاملك  ملوك  إىل  رسله   الرسول وبعث 
ألن   ،)  2 الديني)  للبعد  تابع  الدولة  يف  السيايس  البعد  ان  عىل  يدل  للهجرة 
إلرادة  اخلضوع  أو  اإلسالم،  دين  يف  الدخول  أما  امللوك  ألولئك  كتبه  فحوى 

دولة اإلسالم امتثاالً لقوله تعاىل:

ثانيَا: فرتة السالم التي تعاهد الطرفان عليها أتاحت للناس التفكري يف أمن واستقرار، فكان ذلك من 

أهم عوامل انتشار اإلسالم، فقد دخل فيه تلك الفرتة مثل ما دخل فيه قبل ذلك وأكثر.

 مسلمة قريش اال بموافقتها، قد طلبت قريش من الرسول ثالثا: ثم إن رشط عدم قبول الرسول

  الغاءه وعدم العمل به، بعد ان فر عتبة بن اسيد الثقفي وهو مسلم من سجنه مل يقبله الرسول

امتثاالً للمعاهدة، ففر هو وسبعون رجاًل بإسالمهم إىل ذي املروة عىل ساحل البحر عىل طريق 

النبي  التجارية، فارسلت قريش إىل  قريش إىل الشام، فضيقوا عىل قريش، يعرتضون قوافلهم 

يناشدونه الرحم ملا أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن، فآواهم رسول اهلل، وبذلك صارت اهلجرة 

إىل املدينه آمنة دون أية معارضة من قريش، فتحولت مجيع بنود الصلح لصالح اإلسالم مما أتاح 

له االنتشار يف قبائل العرب ـ راجع بشأن ذلك: ابن هشام ـ السرية 3/ 321 ابن األثري  الكامل 

يف التاريخ 2/ 135، ياقوت معجم البلدان2/ 1229. 

) 1 ( تاريخ الطربي 643/2.

) 2 ( جرت كتب رسول اهلل إىل املوك وغريهم بدعوهتم إىل اإلسالم فإن أَبو فاجلزية، وذلك كان 

يويص أمراء جيوشه ورساياه، ولالطالع عىل نامذج من هذه الكتب، راجع: أبو عبيد ـ األموال 

ص20 وما بعدها.
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بعوثه تلك  َونَِذيًرا﴾) 1 (، فلم تكن  بَِشريًا  لِلنَّاِس  ًة 
َّ
َكف  

َّ
إِل َناَك 

ْ
ْرَسل

َ
أ ﴿َوَما 

من  اصيل  جزء  مؤسساهتا  بجميع  اإلسالم  يف  الدولة  فبناء  اهلل.  من  بوحي  اال 
الدين، ألهنا مل تكن خارجة عن نطاق الوحي، بحيث يمكننا القول بأن الركائز 
سياسة  سارت  وقد  النعمة،  وامتام  الدين  باكتامل  وضعها  تم  قد  األساسية 
الدولة بعد وفاة الرسول يف نفس االجتاه الديني يف ظل ترشيع القرآن وسنة 

.الرسول

التي  االجتامعية  التغريات  بعد  اال   الرسول سياسة  من  يشء  يتغري  مل 
حدثت للمتجمع العريب أثر تغري خريطة الدولة اإلسالمية بعد الفتوح الواسعة 
االنحراف  العرب  حماولة  التغيري  ذلك  جراء  من  فكان  اإلسالم،  وانتشار 
بالسياسة الدينية نحو املصاحل الدنيوية، وقد بدأ ذلك االنحراف يأخذ طريقة 
إىل نفوس القرشيني يف اخلفاء منذ حكم عمر بن اخلطاب) 2 (، ثم تكشفت معامله 
يف حكم عثامن) 3 ( وأسفر عن وجهه يف خالفة عيل الذي عايش ظروف ذلك 
إعادهتا  جاهدًا  وحاول  إحساساته،  بكل  الدينية  السياسة  يف  اخلطري  املنعطف 
بانطالق  األوان  فوات  بعد  ولكن  الرسالة،  صاحب  رسمها  التي  اجلادة  إىل 
الشهوات املادية من عقاهلا، وخفوت جذوة القيم الروحية، فكان عىل عيل ان 
توكيد  للنبي يف  املمثل الرشعي  انه  اعتبار  الدينية عىل  بالسياسة  التمثل  يعيد 
نجده  لذلك  شكوك،  من  حوهلا  اثري  ما  بتبديد  احيائها  وحماولة  السياسة  تلك 
امتداد  اال  هي  ما  حكومته  بأن  يقرر  سياسته،  فيها  اعلن  التي  األوىل  خطبته  يف 

) 1 ( سبأ 28.

) 2 ( راجع مقتل عمر ص 289 من هذا البحث.

) 3 ( راجع مقتل عثامن ص 290-291 من هذا البحث.
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يوم  كهيئتها  عادت  قد  بليتكم  وان  »اال  قوله  من  يبدو  كام   الرسول حلكومة 
بعث اهلل نبيكم، والذي بعثه باحلق لتبلبلن بلبلة، ولتغربلن غربلة ولتساطن 
سوط القدر، حتى يعود اسفلكم اعالكم، واعالكم اسفلكم«) 1 (، فالظاهر من 
تشبيهه عرصه بعرص بداية البعثة النبوية انه عازم عىل اعادة تلك السياسة التي 
نبذهتا قريش إىل نصاهبا، لذا فانه يقول للمسلمني يف خطبة أخرى »ولكم علينا 
تعاىل وسرية رسول اهلل والقيام بحقه ونعش سنته«) 2 (،  العمل بكتاب اهلل 

.ومن هذا املنطلق يمكننا دراسة الساسة الدينية يف فكر عيل بن أيب طالب

3ـ السياسة الدينية ف فكر عيل ومقارنتها بالسياسة اإلسالمية:

بجمع  املادي  نفعها  وراء  جريا  السلطة  حب  النفوس  يف  استرشى  ان  بعد 
األموال واقتناء الضياع واالماء والعبيد واجلواري) 3 (، أخذت السياسة طريقها 
املتكالبني عىل  لنا عيل واقع  الدين شيئا فشيئا، وقد صور  يف االستقالل عن 
السلطة تصويرًا دقيقًا يف مواضع متعددة من النهج فصنفهم إىل أربعة أصناف:

لشعوره  إال  ليشء،  ال  السلطان  طلب  عن  املتقاعس  هو  األول:  الصنف  ـ 
امتالك  قلة األعوان وعدم  املتنافسني بسبب  نفسه وضعفه عن مقارعة  بحقارة 
الثروة فهو »ال يمنعه من الفساد يف األرض إال مهانة نفسه وكاللة حده ونضيض 

) 1 ( خطب 16.

) 2 ( خطب 170.

) 3 ( بشأن ما كان يمتلكه بعض الصحابة من ثروات راجع: طبقات بن سعد 109/3، 222ومروج 

الذهب 242/2، 342، ومعجم البلدان5/ 138، والعقيدة والرشيعة للمترشق جولد سهري 

.121
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وفره«) 1 (.

وسيلة  أية  للرش  يبتغي  الذي  احلاقد  اإلنسان  يف  املتمثل  الثاين:  الصنف  ـ 
إرضاء  العباد من أجل  السيف يف رقاب  اإلنسانية جانبا، وحتكيم  القيم  بتنحية 
غرور النفس يف حب التسلط فهو »املعلن برشه املجلب بخيله ورجله قد أرشط 

نفسه وأوبق دينه حلطام ينتهزه أو مقتب يقوده أو منرب يقرعه«) 2 (.

الشعارات  برفع  يبطن،  الذي يظهر خالف ما  املنافق  هو  الثالث:  الصنف  ـ 
الرباقة واختاذ الدين وسيلة للوصول إىل السلطة، بالتصنع يف األقوال واألفعال 
»قد طامن من شخصه وقارب من خطوه، وشمر عن ثوبه، وزخرف من نفسه 

األمانة، واختذ سرت اهلل ذريعة إىل املعصية«) 3 (.

بأنه  الداخيل  اقتناعه  السلطة  طلب  عن  اقعده  الذي  هو  الرابع:  الصنف  ـ 
بزي  تزيا  ذلك  من  وهروبًا  الناس،  مع  التعامل  عىل  قدرته  لعدم  هلا  أهاًل  ليس 
نفسه،  ُضؤولة  امللك  »أبعده عن طلب  الذي  فهو  القناعة ستارًا  واختذ  الزهاد، 
وانقطاع سببه، فقرصته احلال عن حاله فتخىل باسم القناعة وتزين بلباس أهل 

الزهادة، وليس من ذلك يف مراح وال مغدى«) 4 (.

فالسلطة يف عرف الفئات األربع مطمع دنيوي ال يمت للدين بصلة، وبسبب 
نجوم تلك الفئات املتسلقة وقع احليف عىل عامة الناس الذين استحالوا جراء 
وثكالن  خملص،  وداع  مكعوم،  وساكت  مقموع،  »خائف  إىل  أولئك  أطامع 

) 1 ( خطب 32.

) 2 ( املصدر نفسه.

) 3 ( املصدر نفسه.

) 4 ( خطب 32.
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أفواههم  أجاج،  بحر  يف  فهم  الذلة  وشملتهم  التقية،  أمخلتهم  قد  موجع، 
ضامرة، وقلوهبم قرحة، قد وعظوا حتى ملوا، وقهروا حتى ذلوا، وقتلوا حتى 
الدين  فإن  املتسلقة،  األربع  للفئات   عيل تصنيف  من  يبدو  فكام   .)  1 قلوا«) 
فيهام  الدين  يشكل  متداخالن  خطان  إهنام  بل  متوازيني،  خطني  ليسا  والسلطة 
خالل  من  ذلك  ونلمس  متازجهام،  اطار  يف  للعالقات  املنظم  التداخل  أساس 

.دراستنا لعالقة السلطة بالدين يف فكر عيل

:4ـ السلطة والدين ف فكر اإلمام عيل

وعىل   ،النبي لسياسة  امتداد   عيل سياسة  بإن  القول  من  عرفنا  لقد 
السيايس   عيل فكر  يف  األساسية  الركيزة  أن  املرجح  فمن  األساس،  ذلك 
الدينية خضوعًا مطلقًا، لذلك ارتأى ان يف  هي خضوع السلطة املدنية للسلطة 
حماربته اخلارجني عىل سلطته ـ بعد ان ويل اخلالفة ـ واجبًا دينيًا، وان املهادنة مع 
أولئك كفر بام جاء به حممد استنادًا لقوله »وقد قلبت هذا األمر بطنه وظهره 
 حتى منعني النوم، فام وجدتني يسعني اال قتاهلم أو اجلحود بام جاء به حممد
فكانت معاجلة القتال اهون عيل من معاجلة العقاب، وموتات الدنيا اهون عيل 
من موتات اآلخرة«) 2 ( فعيل يرى من واجبه كامام لألمة أن ال يتهاون وال 
ظل  يف  العدالة  حتقيق  السلطة  غاية  ألن  اإلسالم،  رشعه  ما  حساب  عىل  هيادن 

رشيعة السامء.

ومن منطلق إسالمي بحت بنى أيضًا سياسته املالية، فال حماباة وال مفاضلة 

) 1 ( املصدر السابق بنفه.

) 2 ( خطب 54، وجاء مثله أيضًا يف اخلطبة رقم 43.
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مجيع  هو  عايش  وقد   )  1 اهلل«)  مال  »املال  ألن  توزيعه  يف  املجتمع  طبقات  بني 
الصحابة ترصف الرسول يف املال، فطلحة والزبري وغريمها من املسلمني ليس 
هلم يف املال إال بقدر ما رشه اإلسالم لكل فرد لذلك فإنه يقول لطلحة والزبري 
ملا عتبا عليه مساواهتم بغريهم من املسلمني »أما ما ذكرمتا من أمر األسوة، فإن 
ما  وأنتام  أنا  بل وجدت  مني،  وليته هوى  برأي، وال  فيه  أنا  مل أحكم  أمر  ذلك 
جاء به رسول اهلل قد فرغ منه، فلم احتج إليكام فيام فرغ اهلل من قسمه وأمىض 
فيه حكمه، فليس لكام واهلل عندي وال لغريكام يف هذا عتبى«) 2 (. ثم إن ممارسته 
حني  والزبري  لطلحة  قاله  مما  ذلك  نستشف  الدينية  السياسة  عىل  تقوم  للسلطة 
احتجا عىل سياسته يف تسيري األمور دون مشورة منهام »ملا افضت ايل نظرت إىل 
فلم  فأقمته،  النبي  أستن  وما  فاتبعه  به،  باحلكم  وأمرنا  لنا  وما وضع  اهلل  كتاب 
احتج إىل رأيكام وال رأي غريكام«) 3 (. فأسلوب احلكم يف فكر عيل ال يقاس 
نجاحه برىض العامة وإنام يقاس بمدى مطابقته ملا جاء يف الرشيعة اإلسالمية، 
التطبيق الصحيح ألساليب احلكم واملعاملة هو  املختلفة حول  النظر  فوجهات 
ما حدا بعيل إىل القول ملن بايعه »ليس أمري وأمركم واحدًا، أين أريدكم إىل اهلل 
وأنتم تريدونني ألنفسكم«) 4 (. فالقيادة يف فكر عيل  مبنية يف األساس عىل 
لذلك  احلياة،  شؤون  مجيع  عىل  الرشع  بتطبيق  اإلمام  أو  اخلليفة  ومهمة  الدين، 
فإن الطاعة التي يتوخاها يف مجهور املسلمني ليست لشخصه، وانام هي ملصلحة 
ألهل  يقول  الصدد  هذا  ويف  وصالح،  هداية  قيادة  هلم  قيادته  ألن  املطيعني، 

) 1 ( خطب 126.

) 2 ( خطب 199، والعتبى: العتاب واللوم.

) 3 ( خطب199.

) 4 ( خطب 136.
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كان  وان  اجلنة،  طريق  عىل  اهلل  شاء  إن  ـ  حاملكم  فإين  أطعتموين  »فإن  البرصة 
ذا مشقة شديدة ومذاقة مريرة...«) 1 (، فالقيادة احلقة هي التي تؤدي إىل اجلنة 
وهي غاية اإلسالم من احلكم كام يراها مما يؤكد االرتباط الوشيج بني الدين 
والدولة يف النظام اإلسالمي »الن اإلسالم دين وليس قانونًا أخالقيًا وال مذهبًا 
عىل  شموليته  يف  الدين  ملعنى  الواسع  املفهوم  أساس  عىل  وذلك   ،)  2 فلسفيًا«) 
وممارسات  وعبادات،  اعتقادات  من  عليه  تنطوي  بام  وفروعها  الرشائع  اصول 

متعلقة بجميع شؤون الدين والدنيا فوصف الدين عىل أنه:

أـ ممارسة شعائر وطقوس معينة.

ب ـ االعتقاد يف قيمة مطلقة ال تعدهلا أية قيمة.

جـ ـ ارتباط الفرد بقوة روحية عليا) 3 (.

الذي  اإلسالم  وشمولية  يتناىف  ما  وهو  والطقوس  العبادات  عىل  يقرصه 
والتصديق  التصديق،  واليقني هو  اليقني،  والتسليم هو  »التسليم  بأنه   وصفه
هو اإلقرار هو األداء، واألداء هو العمل«) 4 (املطلق الالحمدود بزمان أو مكان 
لبناء خري اإلنسانية »الن لفظ العمل يشمل االعتقاد والنطق باللسان وحركات 
االركان... كل ذلك عمل وفعل«) 5 ( وهذا يبطل الزعم بعدم وجود فرق بني 
دين  اإلسالم  »ان  اعتبار  عىل  والسياسة  احلكم  حيث  من  واملسيحية،  اإلسالم 

) 1 ( خطب 156.

) 2 ( عبد املجيد النجار: العقل والسلوك يف البيئة اإلسالمية ص 23.

) 3 ( خياط: معجم املصطلحات العلمية والفنية، ص 247.

) 4 ( حكم 122.

) 5 ( ابن أيب احلديد، السابق 18/ 314.
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تزيد  وال  الرش...  عن  ويبعد  اخلري  إىل  ويوجه  املنكر  عن  وينهى  باملعروف  يأمر 
املسيحية عىل هذا وال تنقص منه، والمر ما قال عيسى للذين جادلوه من بني 
ارسائيل: اعطوا ما لقيرص وما هلل هلل«) 1 (. ألن مفهوم »األمر باملعروف والنهي 
مضمونه  من  اطالقا  افراغه  يمكن  ال  اإلسالم  يف  ديني  املنكر«كمصطلح  عن 
الثوري الذي بثه اإلسالم فيه، فتصوره عىل انه جمرد نصح وارشاد وتبشري يبعده 
وقد  الفساد،  وهدم  الظلم  عىل  الثورة  مبادئ  من  كمبدا  السيايس  مفهومه  عن 
اإلسالم  أراده  الذي  السيايس  البعد  ذلك  العصور  من  كثري  يف  املسلمون  منحه 
خروجه عىل  عند  الكوفة  خطبته الهل  بن عيل يف  احلسني  يؤثر عن  فمام  له، 
يزيد قوله »أهيا الناس، ان رسول اهلل قال: من رأى سلطانًا جائرًا حلرم اهلل، 
ناكثا لعهد اهلل، خمالفا لسنة رسول اهلل، يعمل يف عياد اهلل باالثم والعدوان، فلم 
يغري عليه بفعل وال قول كان حقا عىل اهلل ان يدخله مدخله، اال وان هؤالء قد 
احلدود،  وعطلوا  الفساد  واظهروا  الرمحن،  طاعة  وتركوا  الشيطان  طاعة  لزموا 

.) 2 (» واستأثروا بالفيء واحلوا حرام اهلل، وحرموا حالله وأنا أحق من غريَّ

ثم ان االستشهاد بمقولة املسيح بحسب مفهومها الذي وردت يف سياقه) 3 ( 

) 1 ( طه حسني: الفتنة الكربى ـ عثامن ـ ص 27.

) 2 ( تاريخ الطربي 403/5.

ينتزعوا  ان  حاولوا  الذين  اهلريودسيون  ألولئك   املسيح عن  صدرت  قد  املقولة  ان  يبدو   )  3  (

اعرتافًا منه بالتمرد عىل السلطة القائمة حني قالوا له »يا معلم، نعلم انك صادق وتعلم طريق 

نعطي  ان  اجيوز  تظن.  ماذا  لنا  فقل  الناس،  وجوه  إىل  تنظر  ال  ألنك  باحد،  تبايل  ال  باحلق  اهلل 

التي  العملة  يا مراؤون، أروين  جزية، لقيرص أم ال؟ فعلم يسوع خبثهم، وقال: ملاذا جتربونني 

تدفع هبا اجلزية، فقدموا دينارًا. فقال هلم: ملن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا: لقيرص، فقال هلم: 

نقاًل   157/1 السياسية  األفكار  تاريخ  كتاب  عن  هلل...،  هلل  وما  ليقرص،  ليقرص  ما  إذا  اعطوا 
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ألن  اإلسالمي،  الدين  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  ومفهوم  تتناقض 
دفع  جيب  هلا  قيمة  ال  إذ  السياسية،  الرضورات  إىل  اإلذعان  جيب  »أنه  معناها 
 )  1 اهلل«)  ختص  ال  ألهنا  بالتحديد  وذلك  املدنية  للطاعة  اخلالد  الرمز  الرضيبة 
من  السياسة  ان  اعتبار  عىل  املسيحية  الديانة  يف  متامًا  معدوم  السيايس  فالفكر 
خمتلفة  بأهنا  تدرك  الدنيوي  املجتمع  »أمور  وأن  الدنيوي  املجتمع  اختصاص 
مبني عىل  املسيحي  فالتبشري   ،) 2 الساموي«)  املجتمع  أمور  اختالفًا جذرايًا عن 
بكل عيوبه، وهو موجه  الدنيوي  بالواقع  وإقرار  القائم،  الوضع  تثبيت  أساس 
نظام  يف  احلقيقية  »اهلناءة  بأن  إقناعهم  ملحاولة  واملعدمني  املنبوذين  إىل  بالذات 
أو  االجتامعية  أو  األرضية  التعاسة  حاالت  حتمل  جيب  وأنه  األرض  ملذات 
اجلسدية«) 3 ( بعكس نظرة اإلسالم للدين، حيث يرى فيه »أنه أساس املواطنة، 
احلقيقية  القيمة  هو  بل  ال  السياسية،  طبيعته  من  قيمته  باملاهية،  هو  فالدين 
الوحيدة هلذه الطبيعة السياسية«) 4 (، لذلك فإن ما زعم من دنيوية السياسة يف 

عن أنجيل مّتى االصحاح الثاين والعرشون/ اآلية 16-22. ـ االية 16ـ 22. فمفهوم مقولة 

ظاملة  كانت  وان  حتى  الدنيوية  للسلطة  اخلضوع  تعني  فيه  وردت  الذي  السياق  يف   املسيح

وهذا ال يتناسب ومفهوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كعنرص فعال من عنارص السياسة 

الدينية يف اإلسالم، هيدف إىل دفع األمة نحو االحسن واالصلح، بنسف الفساد وفضح أساليب 

االلتواء والغش، ويكفي يف هذا الصدد بأن »كلمة حق عند سلطان جائر«هي من لب قاعدة 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

) 1 ( تاريخ األفكار السياسية 1/ 148.

) 2 ( املصدر نفسه/ 149.

) 3 ( املصدر نفسه/ 148.

) 4 ( املصدر نفسه/ 191.
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اإلسالم استنادًا عىل تنازع املسلمني عىل خالفة الرسول »ألنه تويف من غري 
أن يسمي أحدًا خيلفه من بعده«) 1 (تنبني عىل ركيزتني:

1ـ رفض نظرية اإلمامة) 2 ( عند الشيعة.

وصف  يف  واملستخلصة  اإلمامة  يف  السنة  فقهاء  مقوالت  عىل  االعتامد  2ـ 
الواقع وتربيره دون حماكمته.

أوالً: رفض نظرية اإلمامة عند الشيعة، ودراستها لغاية نقدية هجومية عىل 
الرغم من استقرائها ادلتها وبراهينها من القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة.

سوى  تكن  مل  والتي  اإلمامة،  يف  السنة  فقهاء  مقوالت  عىل  اإلعتامد  ثانيًا: 
وصف ملا حدث بعد وفاة الرسول يف حماولة لرفع املالم عن ترصف الصحابة 
العرص احلديث، عىل  احلاكمية يف اإلسالم يف  لدنيوية  وتأييدًا  القديم  وذلك يف 

الرغم مما يكتنف تلك املقولة من تناقضات.

الوصفية التربيرية تكمن يف قوهلم برشطي صحة انعقاد اإلمامة ومها:

)ـ اختبار أهل العقد واحلل.

)ـ بعهد اإلمام من قبل  3 ).

فعىل ضوء ما حدث يف سقيفة بني ساعدة من جمالت انتهت بإشهار بيعة أيب 

) 1 ( راجع: خالد حمي الدين: واالشرتاكية ص 162، عيل عبد الرزاق: اإلسالم واصول احلكم ص 

181، ممدوح حقي: التعليق عىل كتاب اإلسالم واصول احلكم ص 187.

) 2 ( حول نظرية اإلمامة عند الشيعة، راجع ص 166 من هذا البحث.

279،املاوردي:  ص  الدين  اصول  البغدادي:  القاهر  عبد  عند:  اإلمامة  انعقاد  كيفية  راجع   )  3  (

األحكام السلطانية ص6، ابن حزم: الفصل يف امللل والنحل 167/4.
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بكر) 1 ( انبثق رشط اختيار )أهل احلل والعقد( وصار رشطًا أساسيا يف صحة 
انعقاد اإلمامة. ثم ان رشط جواز قبول اإلمامة بعهد اإلمام من قبل فهو أيضًا 
فيام  يتفقون  ثم يف حرص عمر اخلالفة يف ستة   ،) 2 بكر يف عمر)  أيب  لعهد  تربير 

بيتهم الختيار احدهم خليفة) 3 (.

أما تربير الواقع، فهو القبول والتسليم بام حدث يف الثالث حاالت عىل أنه 
من من األمور السياسية املقطوع بصحتها، بناء عىل صحة انعقاد احلكم باختيار 
فئة معينة هم )اهل احلل والعقد( أو بعهد من اخلليفة السابق للخليفة الالحق، 
التي  احلكم  نظم  تؤيد  جديدة  أخرى  تربيرات  ابتكار  للفقهاء  بعد  فيام  اتاح  مما 

فرضت نفسها بالقوة عىل دولة اإلسالم.

وافتقار كال الرشطني إىل الدليل الرشعي هو ما أتاح القول بانفصال احلكم 
عن الدين رغم االقرار أن »اخلالفة هي محل الكافة عىل مقتىض النظر الرشعي 
كلها  ترجع  الدنيا  أحوال  إذ  إليها.  الراجعة  والدنيوية  األخروية  مصاحلهم  يف 
عند الشارع إىل اعتبارها بمصالح الآلخرة، فهي يف احلقيقة خالفة عن صاحب 
الدنيا«) 4 (، فالتعريف كام يبدو ينص عىل ان  الرشع يف حراسة الدين وسياسة 
اخلالفة منصب ديني اهلدف منه محل الناس كافة عىل موائمة األعامل الدنيوية، 
لتتناسب وأعامل اآلخرة التي تريض اهلل. وقد يبدو التعريف ـ من وجهة نظرنا 
الدينية، لوال اسناده اختيار صاحب ذلك املنصب اخلطري  الناحية  ـ متوازنا من 

) 1 ( راجع ص180من هذا البحث.

) 2 ( راجع ص180 من هذا البحث.

) 3 ( راجع ص 180 من هذا البحث.

) 4 ( ابن خلودون: املقدمة 239.
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الهل احلل والعقد مما جيعل اجلانب الديني يف بعض نواحية خيضع إىل اجلانب 
الدنيوي، الذي عادة ما تؤثر فيه العواطف الذاتية واالنفعاالت الشخصية من 
عصبية ومواالة، وحب، وكره وهو ما يتناىف يف جمال التطبيق باعرتاف املرشعني 
تتصف  اإلسالم  يف  السياسية  »األنظمة  بأن  املقولة  من  يبدو  كام  اإلسالميني 
بأهنا إسالمية أو  باألحرى دينية«) 1 (، وما دام الدين هو القيم عىل السياسة يف 
اإلسالم فالبد أن يكون لإلمامة ـ احلارسة لتلك السياسة واملنفذة هلا ـ رشوطها 
الفكر  يف  ورشوطه  الوجوب  حيث  من  هلا  التعرض  عليها  حيتم  مما  املعتربة 

اإلسالمي، ومدى تطابقه وما جاء يف فكر عيل  كام يبدو يف هنج البالغة.

مفهوم اإلمامة:

)ـ اللغوي: جتمع املعاجم اللغوية) 2 ( عىل أن مفهوم كلمة إمام: هو القدوة 
يقترص  إمام ال  كلمة  ان  ذلك  يفهم من  كام  الذي حيتذى،  النموذج  أو  املثال  أو 

إطالقها عىل اإلنسان فقط، إذ قد يكون الكتاب إمامًا، كام يف قوله تعاىل:

جيمع  الذي  اخليط  أن  »ويقال   ،)  3 إَِماًما﴾)  ُموَس  كَِتاُب  ْبلِِه 
َ
ق ﴿َوِمْن 

اخلرز إمام«) 4 ( واإلمام »املثال، وما يتعلمه الغالم يف املكتب... وخيط البناء، 

) 1 ( أمحد حممود صبحي: نظرة اإلمامة ص 17.

ابن منظور: لسان  اللغة 1/ 82،  فارس: جممل  ابن  الصحاح 1865/5،  ( راجع: اجلوهري:   2 (

العرب 151/1.

) 3 ( هود/17.

) 4 ( ابن فارس: جممل اللغة 1/ 82.
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وخشبة البناء، والطريق«) 1 (. وعىل هذا فإن حتديد معنى الكلمة ومعرفة نوعها 
ذلك  من  أُقِصَد  سواء  فيه  ترد  الذي  السياق  من  استخالصه  يمكن  وطبيعتها 

املدح كام يف قوله تعاىل:

ْمِرنَا﴾) 2 ( أم الذم كام يف قوله تعاىل:
َ
ًة َيْهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
َناُهْم أ

ْ
﴿وََجَعل

لغرض  السياق  يف  ترد  وقد   ،)  3 انلَّارِ﴾)   
َ

إِل يَْدُعوَن  ًة  ئِمَّ
َ
أ َناُهْم 

ْ
﴿وََجَعل

بالغي كام يف قوله تعاىل:

ٍء أْحَصْيَناهُ ِف إَِماٍم ُمبنٍِي﴾) 4 (، فاملقصود امام كام يبدو يف السياق  ﴿َوُكَّ َشْ
ـ الكناية عن »معلومات اهلل سبحانه عىل التفصيل«) 5 ( وملا كانت معاين مفردة 
عن  تولد  فقد  مادية،  أو  معنوية  أكانت  سواء  والقيادة  املثال  يف  تنحرص  )امام( 
ذلك املعنيان: االصطالحي، والسيايس، لكون السياق التعبريي منحهام ذلك.

ال يمكن حتديد الفرتة اإلسالمية ملصطلح إمام، اال  ) املعنى االصطالحي: 
أننا كان يف فرتة مبكرة جدًا الرتباط املعنى ارتباطًا وثيقا بالصالة التي فرضت 
يوليها  التي  ولألمهية   ،)  6 النبوية)  البعثة  من  األوىل  السنة  يف  املسلمني  عىل 
يف  والشيعة  السنة  اختلف  فقد  )إمام(  لكلمة  االصطالحي  للمعنى  املسلمون 

) 1 ( ابن منظور: لسان العرب 1/ 61.

) 2 ( األنبياء /73.

) 3 ( القصص/41.

) 4 ( يس /12.

) 5 ( الطربي: جممع البيان 12/22.

من  بمشهد  العتيق  البيت  عند   بخدجية وعيل  الرسول رواية صالة  ذلك  راجع يف شأن   )  6  (

العباس ابن عبد املطلب وهي كام نعتقد أول امامة للصالة يف االسالم ـ تاريخ الطربي 311/2.
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السنة  فيه يف  تويف  الذي   الرسول أثناء مرض  الصالة  املسلمني يف  امامة  أمر 
أبا بكر  احلادية عرشة من هجرته) 1 (.اذ يرى السنة ان الرسول قد استناب 
أثناء مرض  بالناس  الشيعة ان صالة أيب بكر  بينام يرى  بالناس،  عنه يف الصالة 
وهذا  بعد.  فيام  السلطة  من  له  متكن  حتى  عائشة،  من  بأمر  كانت   الرسول

.االختالف يدل عىل انبثاق املعنى السيايس الذي سيربز بعد وفاة الرسول

السيايس وجب  املعنى  املعنى االصطالحي وبني  ولالحرتاز من اخللط بني 
تقييد أحدمها فوجدوا إنه من االجدى تقييد املصطلح الديني بإضافته فقد »قال 
قوم أن اسم اإلمامة قد يقع عىل الفقيه والعامل وعىل متويل الصالة بأهل مسجد 
إمام  فالن  فيقال:  باإلطالق،  ال  بإضافته  اال  هؤالء  عىل  يقع  ال  نعم،  قلنا  ما، 
الدين، وإمام بني فالن، فال يطلق ألحدهم اسم اإلمامة بال خالف«) 2 (. وعىل 

 الزهري: حدثي محزة بن عبداهلل عن عمران عن عائشة قالت »ملا استعز برسول اهلل ) 1 ( قال 

قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس...ابن هشام ـ السرية النبوية 301/4، ويف رواية أخرى عن 

عبد اهلل بن زمعة عن االسود بن املطلب بن اسيد قال »ملا استعز برسول اهلل وأنا عنده يف 

نفر من املسلمني قال: دعاه بالل إىل الصالة، فقال: مروا من يصيل بالناس ـ السابق 303/4. 

ومن املالحظ أن الرواية األوىل تنص عىل تكليف أيب بكر بالصالة بينام مل تعني الرواية الثانية 

فردًا بعينه. وحيتج الشيعة بالرواية الثانية عىل »أن ذلك القول كان من عائشة لبالل: قل أليب 

 وقد سمع مقالتها قال: انكن صوحيبات يوسف، ثم خرج بكر يصىل بالناس، فلام أفاق

االيضاح  ـ  شاذان  ابن  بالناس«  فصىل  العباس...وتقدم  بن  والفضل   عيل عىل  متوكئا 

ص183، وراجع أيضًا استخالف الصالة بالتفصيل برواية الشيعة عند املفيد ـ اإلرشاد ص 

97، عىل أننا نعتقد ان صالة أيب بكر مل تكن السبب املبارش ملبايعته يف سقيفة بني ساعدة ولكن 

ص  راجع  األنصار،  نفوس  يف  البلبلة  احدث  ما  قريش«هو  من  »األئمة  باحلديث  احتجاجه 

202-204 من احلديث. 

) 2 ( ابن حزم: الفصل يف امللل والنحل: 90/4..
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هذا األساس اكتسبت لفظة إمام )مطلقة( معناها السيايس.

3ـ املعنى السيايس: إذا ما اطلقنا كلمة )إمام( عىل شخص ما دون تقييدها 
اإلمامة  ألن  لألمة  والسيايس  الديني  القائد  تعني  اإلسالمي  باملفهوم  فأهنا 
عىل  ونطلق   )  1 الدنيا«)  وسياسة  الدين  حراسة  يف  النبوة  خلالفة  »موضوعة 
متقلدها لقب )إمام( ألهليته واعتباره قدوة يف أفعاله وأقواله، وقد اعترب صحة 
انعقادها يف صدر اإلسالم قياسًا عىل إمامة الصالة، اعتبارًا بقول كل من عمر بن 
اخلطاب وأيب عبيدة اجلراح أليب بكر يف سقيفة بني ساعدة »ال واهلل ال نتوىل هذا 
األمر عليك، فإنك أفضل املهاجرين وثاين اثنني إذ مها يف الغار، وخليفة رسول 
اهلل عىل الصالة، والصالة افضل دين املسلمني... ابسط يدك نبايعك«) 2 (، إذ 
صارت امامة أيب بكر للمسلمني يف الصالة من أهم املزايا التي أهلته المامتهم 
امام  لكلمة  السيايس  املضمون  ان  يعني  دنياهم. ولكن هذا ال  تدبري شؤون  يف 

وليد اجتامع السقيفة.

باإلضافة إىل ذلك فإن اإلمامة ليست من »األلقاب املستجدة للخليفة أثناء 
القرآن  يف  السيايس  بمضموهنا  ورودها  بداللة   ،)  3 بالعراق«)  العباسية  الدولة 

الكريم، باتفاق املفرسين عىل أن قوله تعاىل:

ًة﴾ من قوله: ئِمَّ
َ
ُهْم أ

َ
َْعل ﴿َونَ

ُهُم 
َ
َْعل ًة َونَ ئِمَّ

َ
ُهْم أ

َ
َْعل ْرِض َونَ

َ ْ
ِيَن اْسُتْضِعُفوا ِف ال

َّ
ْن َنُمنَّ َعَ ال

َ
﴿َونُِريُد أ

) 1 ( املاوردي: األحكام السلطانية، ص 5.

) 2 ( تاريخ الطربي 3/ 221.

) 3 ( القلقشندي: مآثر األنافة 21/1.
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السيايس  املعنى  أثر  كام   .)  2 وملوكًا«)  »والة  نجعلهم  أي   ،)  1  (﴾)5( َوارِثنَِي 
ْ
ال

لالمام عن النبي يف قوله »األئمة من قريش«) 3 (، وقد رجح احتجاج أيب بكر 
بنص احلديث السابق، عىل مطالبة األنصار باخلالفة يف سقيفة بني ساعدة) 4 (.

األمر  لويل  التعريفات  اقدم  من  اعتبارها  يمكن  السيايس  باملعنى  فاإلمامة 
باملهام  الدينية  املهام  تداخل  حيث  من  االنسب  اهنا  كام  اإلسالمية،  الدولة  يف 
املرجح،  فمن  لذلك  الدين،  عىل  وقيم  وقدوة  كقائد  اختصاصاته  يف  الدنيوية 
العامة عىل  »الرياسة  يطلقونه عىل  الشيعة لالمامة كمصطلح سيايس  اختيار  ان 
مجيع الناس«) 5 ( هو من باب االختيار الدقيق جلمع السلطتني الدينية والدنيوية 
الكريم،  القرآن  من  استيحاء  الوشيج،  الرتابط  أساس  عىل  اإلمام  شخص  يف 
واحلديث الرشيف، وما أثر عن عيل بن أيب طالب يف هنج البالغة) 6 (عىل أنه 
استخدمهام  القيمة،  يف  له  مساويني  اخرين  لقبني  هناك  فإن  امام،  لقب  بجانب 

املسلمون للتعريف القائم بأمور املسلمني بعد الرسول ومها:

) 1 ( القصص /5.

) 2 ( راجع تفسري الطربي 20/ 19، الطربيس: جممع البيان 20/ 163، القرطبي: اجلامع ألحكام 

القرآن 349/13.

) 3 ( مسند اإلمام أمحد )الفتح الرباين6/23(.

) 4 ( راجع العقد الفريد، 4/ 258.

) 5 ( الطرحيي: جممع البحرين15/6.

) 6 ( وردت كلمة امام باملفهوم السيايس عن عيل بن أيب طالب يف )هنج البالغة( اثنتني وسبعني 

مرة، تسعة وثالثون اساًم رصحيًا وثالثة وثالثون ضمريًا راجع عىل سبيل املثال: اخلطب:18، 

104، 152، والرسالة 6، ملعاوية بن أيب سفيان.
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)ـ خليفة رسول اهلل

)ـ أمري املؤمنني

لقب خلفية رسول اهلل:

املنوب  لغيبة  اما  الغري  عن  »النيابة  بأهنا  اخلالفة  الكفوي  البقاء  أبو  يعرف 
والقدرة  للجدارة  اما  االستخالف  ويكون   )  1 لعجزه«)  واما  ملوته،  واما  عنه، 
 ،)  2 األرض«)  يف  عباده  اهلل  استخلف  هذا  وعىل  املستخلف،  لترشيف  و»اما 
املناطة  األمور  تدبري  يف  قبله  هو  من  مقام  يقوم  الذي  هو  املعنى  هبذا  فاخلليفة، 
 )  3 الكربى)  باإلمامة  اخلالفة  بتعريف  السيايس  املعنى  تولد  ومنه  باملستخلف. 

واخلليفة بأنه »السلطان األعظم«) 4 ( أو احلاكم، كام ورد يف قوله تعاىل:

 ) 5 (﴾ َقِّ اْحُكْم َبنْيَ انلَّاِس بِالْ
َ
ْرِض ف

َ ْ
َناَك َخلِيَفًة ِف ال

ْ
﴿يَا َداُووُد إِنَّا َجَعل

أي »ملكًا لتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر فتخلف من كان قبلك من األنبياء، 
واالئمة الصاحلني«) 6 (، كام أثر عن الرسول بشأن اخلالفة باملعنى السيايس 

قوله »ال يزال هذا األمر عزيزًا إىل اثنى عرش خلفية كلهم من قريش«) 7 (.

وافق  حني  بكر،  أبو  هو  اإلسالم  يف  خليفة  لقب  اختذ  من  أول  إن  يقال 

) 1 ( الكليات299/2.

) 2 ( السابق.

) 3 ( راجع ابن خلدون: املقدمة ص 239.

) 4 ( ابن منظور: لسان العرب املحيط 882/1.

) 5 ( سورة ص /26.

) 6 ( القرطبي: اجلامع ألحكام القرآن 188/15.

) 7 ( صحيح مسلم 1403/3.
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»انام  ألنه  اهلل  بخليفة  سامه  من  عىل  منكرًا   اهلل رسول  بخليفة  يسمى  ان  عىل 
يستخلف من يغيب أو يموت، واهلل تعاىل باق موجود عىل األبد ال يغيب وال 
الراشدين  عىل  خليفة  اسم  اطالق  وجوب  حنبل  بن  أمحد  ويرى   .)  1 يموت«) 
 دون غريهم استنادًا لقول رسول اهلل »اخلالفة  األربعة واحلسن بن عيل 
يف امتي ثالثون سنة، ثم ملك بعد ذلك«) 2 (، عىل أساس احتساب مدة خالفة 
الراشدين واحلسن بن عيل واملقدرة بثالثني سنة، إال أن رأي أمحد بن حنبل 
الفقهاء، مل يمنع من اطالق لقب خليفة عىل كل من متكن  ذلك ومن تابعه من 
أي  تسمية  الفقهاء  بعض  لتجويز  وذلك  بالقهر،  أو  بالعهد  سواء  السلطة  من 

متسلط بخليفة »وان كان خمالفًا لسرية أهل العدل«) 3 (.

ـ ما مل خيرج عن صيغته االصلية لغرض  املؤمنني: األمر بمعناه املطلق  أمري 
بالغي هو طلب اليشء عىل سبيل االستعالء ومنه سمي االمري ملكًا »لنفاذ أمره 
تولية  والتأمري  أمريًا...  عليهم  صار  إذا  إمارة  يأمر  الرجل  وأمر  أمراء  واجلمع 

اإلمارة، وأولو األمر الرؤساء وأهل العلم) 4 (.

وإضافة أمري إىل املؤمنني من األلقاب املستحدثة يف خالفة عمر بن اخلطاب، 
استثقال لقب )خليفة خليفة رسول اهلل(  السنة والسبب يف ذلك  أهل  يرى  كام 
أبو  بذلك  اسامه  من  أول  ان  وقيل  املؤمنني(  )أمري  لقب  املسلمون  عليه  فاطلق 

) 1 ( القلقشندي: مآثر األنافة 1/ 15.

) 2 ( بذل املجهود يف حل أيب داود 170/18، القلقشندي: ماثر االنافة 12/1.

) 3 ( مآثر األناقة 14/1.

) 4 ( لسان العرب املحيط 97/1، 98.
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ثانية، ان أول من طلق عليه ذلك  وبرة) 1 ( وعيل بن أيب طالب، ويف رواية 
ربيعة  بن  لبيد  دخول  يف  يستأذنه  عليه  دخل  حني  العاص،  بن  عمرو  اللقب 
ان طلب عمر  بعد  العراق،  بعد قدومهام من عامله عىل   ،)  2 بن حاتم)  وعدي 
الشيعة  أما   .)  3 العراق)  بأمور  عارفني  برجلني  إليه  يرسل  ان  العامل  ذلك  من 
وان  النبوة،  املؤمنني( هو من مستحدثات عرص  )أمري  لقب  ان  اإلمامية فريون 
فعن   )  4 بعده«)  يسم  ومل  قبله  احدًا  به  يسم  »مل  عليًا  به  اختص  قد   الرسول
أمري  الباب  هذا  من  يدخل  من  أول  أنس  »يا   اهلل رسول  قال  قال:  انس، 
املؤمنني وسيد املسلمني وقائد الغر املحجلني وخاتم الوصيني، قال انس »قلت 
اللهم اجعله رجاًل من األنصار وكتمته. إذ جاء عيل  فقال: من هذا يا أنس؟ 

فقلت: عيل فقال مستبرشًا فاعتنقه...«) 5 (.

) 1 ( أبو وبرة: هكذا ورد االسم يف مآثر االنافة 26/1، 27 ومل اعثر له عىل ترمجة.

أبوه حاتم هو اجلواد املوصوف باجلود...  ) 2 ( عدي بن حاتم: بن عبد اهلل بن سعد بن احلرشج: 

معظاًم  قومه،  يف  رشيفًا  جوادًا  كان  كثرية،  أحاديث   النبي عن  ورى  اسالمه.  وحسن  اسلم 

عندهم وعند غريهم... كان منحرفًا عن عثامن... شهد بعض الفتوح اإلسالمية وشهد صفني 

مع عيل، تويف سنة سبع وستني من اهلجرة وله من العمر مائة وعرشون سنة. راجع أسد الغابة 

.10 ،9 ،8/1

) 3 ( حول هذا األمر راجع: مآثر األنافة 26/1، 27.

) 4 ( الطرحيي: جممع البحرين 211/3.

بن  بريدة  عن  ص28:  االرشاد  يف  املفيد  وعن   ،63/1 األولياء  حلية  االصفهاين:  نعيم  أبو   )  5  (

خصيب األسلميأنه قال »ان رسول اهلل أمرين وأنا سابع سبعة فيهم أبو بكر وعمر وطلحة 

أظهرنا«  بني  حي   اهلل ورسول  ذلك  فسلمنا  املؤمنني  بامرة  عيل  عىل  سلموا  فقال:  والزبري، 

وورد مثل ذلك عند: الطربيس ـ االحتجاج ص 157، واملجليس ـ بحار االنوار 290/37 وما 
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بعدها )باب ما أمر به النبي من التسليم عليه بامرة املؤمنني« ونحن نرجح مقولة الشيعة يف 

تلقيب عيل بـ)أمري املؤمنني( منذ عهد رسول اهلل استنادًا إىل الوقائع التارخيية املرتبطة بذلك. 

فعن أيب نيزر قال »جاءين عيل بن أيب طالب وانا اقوم بالضيعتني: عني أيب نيزر والبغيبغة، فقال 

يل هل عندك طعام ؟ فقلت طعام ال أرضاه ألمري املؤمنني، قرع من قرع الضيعة بإهالة سنخة 

)اإلهالة: ما أذيب من الشحم، والسنخة: املتغرية الرائحة(، فقال: عيل به، فقام إىل الربيع ـ وهو 

جدول ـ فغسل يده، ثم أصاب من ذلك شيئا، ثم رجع إىل الربيع فغسل يده بالرمل حتى انقاها، 

ثم ضم يديه كل واحدة منهام إىل اختها، ورشب هبام حسًا من ماء الربيع، ثم أخذ املعول وانحدر 

يف العني، فجعل يرضب، وأبطأ عليه املاء، وقد تفضج عرقًا، فانتكف العرق عن جبينه، ثم أخذ 

كأهنا عنق جزور، فخرج  فانثالت  فيها وجعل هيمهم،  فاقبل يرضب  لعني،  ا  إىل  املعول وعاد 

إليه فكتب: بسم اهلل  بدواة وصحيفة، قال فجعلت هبام  مرسعًا، فقال: أشهد أهنا صدقة، عيلَّ 

الرمحن الرحيم. هذا ما تصدق به عبد اهلل عيل أمري املؤمنني...«املربد الكامل 208/3، البكري ـ 

معجم ما استعجم 2/ 657، ياقوت ـ معجم البلدان 4/ 175. فمن املعلوم أن عليًا قد اشرتى 

الضيعتني ـ عىل ما ذكرت تلك املصادر ـ يف حياة رسول اهلل من الصحايب عبد الرمحن بن سعد 

بن زرارة الذي استوبأمها وكره العيشة فيهام، وقد وردت عبارة )أمري املؤمنني( ضمن الرواية 

مرتني: األوىل عىل لسان أيب نيزر قبل أن يبدأ عيل بحفر عني، والثانية عندما كتب عيل صك 

الصدقة املتزامن مع تفجر ماء العني يف نفس اليوم كام يستنتج من قول عيل بعد تفجر املاء 

مبارشة )أشهد أهنا صدقة عيلَّ بدواة وصحيفة(. ومن املرجح أن يكون حفر العني قبل تويل عيل 

اخلالفة، ألنه بعد ما بويع له باخلالفة انشغل متاما بإعادة أمور الدولة إىل نصاهبا يف حماولة منه 

إلمخاد الفتنة وإخراج الثوار من املدينة وتوزيع عامله عىل األمصار، مما حيول بينه وبني العمل يف 

الضيعتني اللتني مها يف ينبع خارج املدينة، علام بأن املدة بني بيعته وبني وقعة اجلمل التي بارح 

العراق اربعة اشهر، ألهنا وقعت يف منتصف مجادى االخرة سنة  بسببها مدينة الرسول إىل 

الرابع والعرشين من ذي احلجة سنة  البيعة له باملدينة فقد كانت يف  ست وثالثني هجرية، أما 

مخس وثالثني هجرية، وعليه فليس بإمكانه يف هذه املدة القصرية املليئة باألحداث والفتن أن 
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وجوب اإلمامة: من اعظم انجازات البرشية يف مراحل تطورها احلضاري، 
يف  األمن  ووضع  االفراد،  عالقات  لتنظيم  ملحة  كحاجة  احلكومة  ابتكار 
نصابه، فرضورة التجمع اإلنساين ولدت احلاجة إىل التكامل يف اجياد الوسائل 
التنافس وتعارض  العيش، وهذا من جانب آخر ولد  لتهيئة أسباب  الرضورية 
املصالح مما ادى إىل حماولة تسلط ذوي القدرة عىل املستضعفني من ابناء املجتمع 
حصل  »اذا  فاالجتامع  فردية،  ملصالح  وتسخريها  األسباب  امتالك  سبيل  يف 
ملا يف  البعض  بعضهم عن  يدفع  وازع  بد من  فال  العامل هبم  للبرش...تم عمران 
السبب  هو  الوازع  ووجوب   ،)  1 والظلم«)  العداوات  من  احليوانية  طباعهم 
فقد  العظمى.  اإلمامة  عليها  املسلمون  اطلق  التي  احلكومة  انبثاق  يف  املبارش 
اتفقت مجيع الفرق اإلسالمية عىل »وجوب اإلمامة... وانه البد للمسلمني من 

أنه مل يعد إىل املدينة إطالقا بعد مغادرته  يرتك شؤون الدولة ليذهب إىل العمل يف ضيعته، ثم 

إياها، إذ بقي يف العراق حتى اغتيل سنة أربعني هجرية، لذلك فاألرجح أن حفر العني وكتابة 

صك الصدقة قد مّتا قبل أن يبايع له باخلالفة سواء أكان ذلك يف عهد الرسول أو يف عهد أيب 

بكر وعمر، مما يرجح أن اللقب قد أطلقه عليه أبو نيزر قبل توليه اخلالفة، وهذا يعنيـ  من وجهه 

نظرنا ـ أنه من األلقاب التي خصه هبا الرسول خاصة أن الضيعتني كانتا تدران أمواال وفرية 

عىل عهد الرسول استنادًا لرواية أمحد بن حنبل يف كتاب الزهد )ص51( عن عيل قوله »لقد 

اليوم ألربعون  رأيتني مع رسول اهلل وأين ألربط احلجر عىل بطني من اجلوع وأن صدقتي 

الف دينار«. ثم إن قول املربد »بأن وقف الضيعتني لسنتني من خالفته« ال يتناسب والتزامنية 

التي وردت يف الرواية ألن عليًا يف ذلك التاريخ مل يكن متواجدًا يف املدينة حتى يقوم باحلفر 

ويكتب صك الوقف، لذلك فقد يكون ما عناه املربد بالوصية، ليس صك الوقف، ولكن وصيته 

العامة يف كيفية ترصيف يف أمواله التي ذكرها الرشيف الريض يف هنج البالغة)الرسالة رقم24(.

) 1 ( مقدمة ابن خلدون ص 55.
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أما ينفذ أحكامهم، ويقيم حدودهم ويغزي جيوشهم... وخالفهم رشذمة من 
القدرية) 1 ( كأيب بكر األصم) 2 ( وهشام الفوطي) 3 (() 4 (.

ما  رسعان  ولكنها  اإلسالمية،  الفرق  التقاء  نقطة  يعّد  اإلمامة  فوجوب 
رشعي  مدرك  أهنا  والسنة  األشاعرة  يرى  بينام  إذ  الوجوب  طريقة  يف  تفرتق 

أنفسهم  املعتزلة ذلك عن  نفى  املعتزلة، وقد  السنة واألشاعرة عىل  القدرية: لقب أطلقه أهل   )  1 (

لقول القايض عبد اجلبار)ت 415هـ( »ان هذا اللقب مل يثبت لنا... ألننا نزعم ان ذلك اللقب 

ملن خيالفنا يف احلق، ونزعم ان افعال العباد من خلق اهلل واهنا بقضائه وقدره... فأا القدرية فهم 

الذين يزعمون ان اهلل تعاىل قدر املعايص، وجعلوا ذلك كالعذر للعايص حتى اعتقد بعضهم انه 

ال يقدر وال يصح منه غري ما قدر اهلل تعاىل... وأصحابنا نفوا املعايص عن اهلل وهم اثبتوه، فيجب 

ان يكون اللقب هلم الزمًا«فضل االعتزال وطبقات املعتزلة ص 167، وحسب املفهوم العلمي 

فإن القدرية »هم الذين يؤمنون بكون األشياء حمددة مدبرة يف األزل حيث تصبح ال مناص من 

وقوعها«يوسف خياط ـ معجم املصطلحات العلمية ص 521.

 ،2 ( أبو بكر االصم )ت200هـ( كان من املعتزلة املعدودين، وفيه ميل عىل أمري املؤمنني عيل (

وبذلك كان يعاتب، فأخرجه املعتزلة من مجلة املخلصني وله كتب كثرية ـ ابن النديم الفهرست 

ص 214، وبشان وجوب اإلمامة كان يزعم »ان الناس لو كفوا عن الظلم الستغنوا عن اإلمام« 

عبد القاهر البغدادي ـ أصول الدين ص 271.

) 3 ( هشام بن عمرو الفوطي: كان من أصحاب أيب اهلذيل فانحرف عنه فعتم عليه املعتزلة وانحرفوا 

مل  االعتزال.  إىل  داعية  وكان  البحر  من  بلدان  عدة  إىل  وسافر  البرصة  أهل  من  وكان  عنه... 

تذكر وفاته ـ ابن النديم ـ ص 214 ويتمثل رأيه يف اإلمامة: »األمة إذا اجتمعت كلها عىل احلق 

احتاجت حينئذ إىل اإلمام، وأما إذا عصت وفجرت وقتلت اإلمام مل جيب عىل أهل احلق منهم 

حينئذ إقامة اإلمام«عبد القاهر البغدادي ـ أصول الدين272.

) 4 ( اصول الدين السابق ص 271 وتكاد مجيع مصادر السنة التي تناولت املوضوع تتفق عىل ذلك. 

راجع: املارودي ـ األحكام السلطانية ص5، ابن حزم ـ الفصل يف امللل والنحل 87/4.
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ال  بالعقل  »تدرك  أهنا  الشيعة  يرى   ،)  1 البرصة)  معتزلة  ذلك  يف  يشاركهم 
أيضًا معتزلة بغداد باإلضافة  العقيل  باملدرك  السمعية«) 2 (. وقد أخذ  باألوامر 

إىل اجلاحظ من معتزلة البرصة) 3 (.

ـ  العقيل  الدليل  وبني  الرشعي  الدليل  بني  اخلالف  نقطة  تنحرص  وتكاد 
باملدرك  القائلني  دليل  يف  البحث  فمن  اإلمامة،  ابتداء  تارخيية  يف  ـ  اعتقادنا  يف 
الرشعي، نجد أهنم ينظرون من واقع ما حدث يف سقيفة بني ساعدة يوم وفاة 
وجوبه  عرف  قد  واجب  اإلمام  نصب  »إن  يقول  حني  خلدون  فابن   ،النبي
السقيفة  يوم  تم  ما  بالوجوب  الصحابة والتابعني«) 4 ( ويعني  بإمجاع  يف الرشع 
باتفاق بعض الصحابة. ومن هنا يتضح اخللط يف فكر القائلني باملدرك العقيل، 
أحقاب  يف  بالفعل  موجود  كواقع  وجودها  وبني  انتخاهبا،  ساعة  احلكومة  بني 
متأخرة من تاريخ اإلنسانية السيايس. والسبب املبارش يف ذلك اخللط يرجع إىل 
عدم وجود نظرية حمددة متكاملة لالمامة عند السنة، لعدم احلاجة إىل مثل ذلك 
من  تتولد  العادة  يف  النظريات  وألن  احلكم،  متارس  قائمة  كسلطة  هلم  بالنسبة 
وانام  القائم،  احلكم  من  سلبي  بموقف  تكتفي  ال  التي  املعارضة  »احزاب  فكر 
تقدم نظرية متسقة يف اصول احلكم«) 5 ( لذلك يمكن عّد ما قيل من قبل السنة 

حول نظرية اإلمامة، هو جمرد رد فعل.

) 1 ( راجع ابن أيب احلديد، السابق308/2.

) 2 ( احليل ـ االلفني ص 27.

) 3 ( راجع ابن أيب احلديد، السابق 308/2.

) 4 ( املقدمة ص 240.

) 5 ( حممد حممود صبحي: نظرية اإلمامة ص 23.
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والشيعة حني يتفقون مع املعتزلة بالقول باملدرك العقيل يف وجوب اإلمامة 
حيث  من  املكلفني  عىل  الرياسة  »يوجبون  املعتزلة  ألن  معهم  خيتلفون  فاهنم 
كان يف الرياسة مصالح دنيوية، ودفع ومضار دنيوية«) 1 (، أما الشيعة اإلمامية 
يصفون  انام  العقيل،  باملدرك  يقولون  حني  أهنم  ثم  تعاىل.  اهلل  عىل  فيوجبوهنا 
كل  يف  العقالء  »اتفاق  عىل  بناء  االفراد  حياة  ينظم  كواقع  نشأهتا  منذ  احلكومة 
عليه  يبنون  الذي  األساس  (وهو   2 الرؤساء«)  إقامة  عىل  زمان  كل  ويف  صقع 
دليلهم العقيل، لكونه أسبق من الدليل الرشعي، ألن الرشع ـ من وجهة نظرهم 
ليتمكن  لالنسان  اهلل  وهبه  عقيل  بمدرك  اال  ملزم  كقانون  به  االخذ  يمكن  ال  ـ 
اإلمامة  مل تكن  فلو  الرش،  باخلري وجتنب  من حرية االختيار واالرداة يف االخذ 
من امللكات العقلية »لكان اهلل تعاىل خمال بالواجب يف أكثر الناس، ألنه ان امتنع 
بوجوب  والقول   )  3 التكليف«)  ينايف  وهو  إجلاء  كان  فعله،  من  وكان  الفعل 
 اإلمامة عقاًل من األفكار التي يمكن تلمس مالحمها عند عيل بن أيب طالب
جدل  من  حوهلا  دار  وما  االستخالف،  ازمة  ان  اعتبار  عىل  البالغة(،  )هنج  يف 

كانت من اصعب مراحل حياته الفكرية.

:وجوب اإلمامة ف فكر عيل
اإلمامة  يف  حمدد  فلسفي  تعريف  عىل  احلصول  نتوقع  ال  احلال  بطبيعة 
ووجوهبا، فيام أثر عن عيل بن أيب طالب من أقوال يف )هنج اليالغة( ولكن 
ذلك ال يعني سكوته عن املوضوع بصفته قطب رحى املعارضة التي استدارت 

) 1 ( ابن أيب احلديد، السابق 308/2.

) 2 ( احليل، األلفني ص15، 16، واالجلاء: االضطرار واجلأه ـ اضطره لفعل ما مل يكن مقتنعا به.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.
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حوهلا نظرية اإلمامة. فعيل يف هذا املجال مل يكن منظرًا، بل كان مطبقًا لنظرية 
متكاملة اجلوانب فإذا »كان عالج أيب بكر وعمر )لقضية اإلمامة( عالجًا مؤقتًا، 
 لدرء فتنة متوقعة، دون وضع أسس كاملة لنظام احلكم«) 1 ( فقد حاول عيل
باألحداث والفتن،  املليئة  القصرية  أثناء خالفته  ـ  البالغة(  يبدو من )هنج  ـ كام 
.) 2 (ان يضع تلك األسس عىل ضوء القرآن والسنة، كام أفهمها له الرسول

ان  اإلطالق  عىل  يمكن  وال  ورضورية،  واجبة   عيل فكر  يف  فاإلمامة 
الناس باألمن وتستقر احلياة، ويف هذا املجال يقول  النظام بدوهنا وينعم  يسود 
انه ال  ملا سمع قول اخلوارج »ال حكم اال هلل«: »كلمة حق يراد هبا باطل، نعم 
أمري  من  للناس  وأنه البد  إال هلل،  إمرة  يقولون: ال  ولكن هؤالء  اال هلل،  حكم 
األجل،  فيها  ويبلغ  الكافر،  فيها  ويستمتع  املؤمن،  إمرته  يعمل يف  فاجر،  أو  بر 
من  للضعيف  به  ويؤخذ  السبل،  به  وتأمن  العدو،  به  ويقاتل  الفيء  به  وجيمع 
القوي، حتى يسرتيح بر ويسرتاح من فاجر«) 3 (، فنص عيل السابق يرتكز 

عىل ثالث نقاط:

ـ األوىل: االلتباس يف فكر اخلوارج بني األحكام الترشيعية واإلمارة بمعناها 
القيادي، املناط هبا تطبيق رشيعة السامء.

ـ الثانية: وجوب اإلمارة مطلقة.

ـ الثالث: الغاية املطلقة من اإلمارة.

1ـ االلتباس ف فكر اخلوارج بني األحكام الرشعية وبني اإلمارة: إذ يفهم من 

) 1 ( حممد حممود صبحي ـ نظرية اإلمامة ص 26. 

) 2 ( أرجع قول عيل عن نفسه يف هذا الشأن، اخلطبة رقم240.

) 3 ( خطب 40.
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قول عيل إن اخلوارج قد خلطوا بني الترشيع وبني نفي اإلمارة، بعدم قبوهلم 
التحكيم، لعدم وجود نص يدعم أو ينفي ذلك القبول، إذ يفهم من قوهلم )ال 
حكم اال هلل( »بأنه ال حكم كيل وال جزئي ملجتهد أو أمري أو أي إنسان كائنًا من 
املنصوص عليها فيرتك  املنصوص عليه كتابًا وسنة، ما غري  كان إال يف األشياء 
امرها إىل اهلل«) 1 ( ولكن املنطق والعقل يأبيان ذلك ألن »أكثر األحكام الفرعية 
االجتهاد  بحسب  منتزعة  تكون  بل  اهلل،  أحكام  اهنا  مع  عليها  املنصوص  غري 
نفوا  بأن )ال حكم اال هلل( قد  أهاًل لذلك«) 2 (. فقوهلم  وساير طرقها ملن كان 
اإلمرة لغري اهلل مع أن االستنباط العقيل يقول برضورة احلاكم الذي تستقيم به 

مصالح الناس واحوال الرعية.

السلطة  أو  قال بوجوب )اإلمارة(  قد    اإلمارة مطلقة: فعيل  )ـ وجوب 
أو اإلمامة كرادع، يقيم أود املجتمع، إال أنه قد قال بإطالقها، فهو ال يريد من 
للناس«  »البد  فقوله  خاصة،  طبيعة  ذات  معني،  وقت  يف  معينة  إمارة  القول 
تعني أي ناس يتفقون فيام بينهم لتأمري أحدهم عليهم ليصون مصاحلهم، لذلك 
قد    عليًا  ان  االعتبار  بعني  األخذ  فاجر«. وهنا جيدر  أو  »بر  السياق  جاء يف 
جعل اإلرادة احلرة املتمثلة يف العقل هي األساس يف وجوب اإلمارة باعتبارها 
وليدة التفكري اجلامعي، أما عدم ربطه إياها بالدين كام يتبني من النص فألنه قد 
الترشيع  بسياج من  إمامة حماطة  إليها من حيث االطالق كإمارة، وليست  نظر 
كون  من  اخلوئي  أو  احلديد  أيب  ابن  طرحه  ما  النص  جمال  فليس  اإلسالمي، 

) 1 ( مغنية ـ يف ظالل هنج البالغة 753/1.

) 2 ( ميثم البحراين ـ رشح هنج البالغة 102/2.
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اإلمارة  ـ  النص  من  يبدو  كام  ـ  يعني  فهو   ،،)  1 ديني)  كمنصب  اإلمامة  مناقشة 
بمعناها املطلق يف جماهلا التارخيي العام دون حتديدها أو ربطها بترشيع إهلي.

ثم إن الدليل العقيل عىل وجوب اإلمامة يف فكر عيل يمكن استنتاجه من 
ارادوا منه استطالع »حقيقة حاله من أصحاب اجلمل،  قاله لرسول قوم  كالم 
لتزول الشبهة من نفوسهم فبني له من إمرة معهم ما علم انه عىل حق، ثم قال 
 :له: بايع، فقال: إين رسول قوم، وال أحدث حدثًا حتى ارجع إليهم، فقال
فرجعت  الغيث،  متساقط  هلم  تبتغي  رائدًا  بعثوك  وراءك  الذين  أن  لو  أرأيت 
كنت  ما  واملجاذب،  املعاطش  إىل  فخالفوا  واملاء،  الكأل  عن  واخربهتم  إليهم 
يدك،  اذًا  فامدد   فقال واملاء  الكأل  إىل  تاركهم وخمالفهم  كنت  قال:  صانعًا؟ 
 .)  2 فبايعته«)  عيل  احلجة  قيام  عند  أمتنع  ان  استطعت  ما  اهلل  فو  الرجل:  فقال 
فقد طلب عيل بيعة الرجل من وجهة عقلية مبنية عىل اإلرادة التامة يف حرية 
عىل  مبنية  تكن  مل  هنا  الرجل  فاستجابة  الطريق،  له  أوضح  أن  بعد  االختيار، 
هو   عيل موقف  بأن  داخيل  اقتناع  عىل  مبنية  هي  ما  بقدر  ترشيعية  نصوص 
احلق، وذلك من خالل توظيف عيل للصورة العقلية، ولو أن الرجل رفض 
بيعته فباختياره املحض أيضًا، ألن احلق ال يعرف بالرجال، ولكن الرجال تعرف 
باحلق، لذلك فقد قال عيل للحارث بن حوط) 3 ( حني سأله عن أصحاب 
اجلمل، أكانوا عىل حق أم كانوا عىل ضالل، قال: »يا حارث إنك نظرت حتتك 

) 1 ( راجع ابن أيب احلديد 308/2، اخلوئي ـ منهاج البارعة 178/4.

) 2 ( خطب ـ 171.

) 3 ( احلارث بن حوط، باحلاء املهملة. ويقال: إن املوجود يف خط الريض »ابن خوط« باخلاء املعجمة 

له عىل  أعثر  مل   ،اإلمام عيل أنه من أصحاب  يبدو  ـ  احلديد 19/ 148  أيب  ابن  ـ  املضمومة 

ترمجة.
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الباطل  تعرف  ومل  أهله،  فتعرف  احلق،  تعرف  مل  إنك  فحرت،  فوقك  تنظر  ومل 
صحبتهام  خالل  من  والزبري  طلحة  إىل  »نظرت  انك  أي   )  1 أتاه«)  من  فتعرف 
لرسول اهلل وإىل عائشة من خالل حرمة رسول اهلل «) 2 (، واحلق ال يمكن 
ماجريات  يف  بالتأمل  العقل  أعامل  خالل  من  وإنام  واملركز  بالوجاهة  إدراكه 
األمور تأماًل مرتويًا وعميقًا، وعليه فإن االخذ بام حدث يف السقيفة بأنه ترشيع 
أو نص قانوين، ألن بعضًا من صحابة الرسول  قد أقروا به، ال يمكن قبوله 

.من وجهة نظر عيل

3ـ إما من حيث الغاية من اإلمارة: فقد قرصها عيل عىل الشؤون الدنيوية 
املجتمع  امن  الستتباب  نظام  حلفظ  السلطة  رضورة  عن  يتحدث  لكونه  العامة 
اإلمامة  صورة  استكامل  يمكننا  ال  لذلك  اسالمي،  غري  أو  اسالميا  أكان  سواء 
التي جيب  الرشوط  إىل  بالتعرض  اال   فكر الرشعية يف  الناحية  من  ووجوهبا 
اإلمام  عند  رود  بام  مقارنتها  ثم  ومن  اإلسالمية  الفرق  نظر  وجهة  من  توفرها 

عيل يف ذات املوضوع.

4ـ رشوط استحقاق اإلمامة من وجهة تظر الفرق اإلسالمية: تكاد الفرق 
يستحق  فيمن  توفرها،  الواجب  من  معينة  رشوط  عىل  تتفق  كلها  اإلسالمية 
اإلمامة العظمى وحيرصها فريق يف أربعة، بينام يرى املاوردي حرصها يف سبعة 

رشوط هي:

1ـ العدالة عىل رشوطها اجلامعة.

2ـ العلم املؤدي إىل االجتهاد يف النوازل.

) 1 ( حكم ـ 270.

) 2 ( مغنية ـ يف ظالل النهج 376/4.
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3ـ سالمة احلواس من السمع والبرص واللسان ليصح معها مبارشة ما يدرك هبا.

4ـ سالمة األعضاء من نقص يمنع عن استيفاء احلركة ورسعة النهوض.

5ـ الرأي املفيض إىل سياسة الرعية وتدبري املصالح.

6ـ الشجاعة والنجدة املؤدية إىل محاية البيضة وجهاد العدو.

7ـ النسب، وهو أن يكون من قريش، لورود النص فيه وانعقاد اإلمجاع عليه«) 1 (.

2 (. ويكاد رشط  الذنوب«)  العصمة من  الرشوط  الشيعة يف هذا  »وزادت 
يقصدون  ال  وهم  عندهم،  اإلمامة  استحقاق  يف  األساس  هو  يكون  العصمة 
بالعصمة االضطرار إىل الطاعات واالمتناع عن املعايص ال إراديا، وإنام العصمة 
وجتنب  الفضائل  الختيار  املعصوم  هبا  سبحانه  اهلل  يزود  إرادية  قوة  عندهم 
املعايص بكابح داخيل ذايت، مع االقتدار عىل فعل املعايص باالختيار احلر اخلايل 
تعاىل  اهلل  يفعله  الذي  اللطف  »هي  الشيعة  اعتقاد  يف  فالعصمة  إجلاء،  كل  من 
القبيح«) 3 (. وعىل اعتبار ان العصمة من  العبد عنده االمتناع من فعل  فيختار 
برشطية  يقصدون  ال  فاهنم  البرش،  سائر  دون  الشيعة  عند  اإلمام  خصوصيات 
العلم والعدالة وغريمها من الرشوط عىل املحمول اللفظي لتلك املعاين، ألهنم 

) 1 ( املاوردي: األحكام السلطانية ص6، واتفق عبد القاهر البغدادي يف أصول الدين ص 277 وابن 

خلدون يف املقدمة ص241 عىل ان الرشوط التي جيب توفرها يف مستحق اإلمامة أربعة هي »العلم 

ذكر  القريش«بينام  النسب  وهو  خامس  رشط  يف  واختلف  احلواس،  وسالمة  والكفاية  والعدالة 

القلقشندي يف مآثر األنافة 31/1، 39، أربعة عرش رشطًا هي »الذكور، البلوغ، العقل، البرص، 

السمع، النطق، سالمة األعضاء، احلرية، اإلسالم، العدالة، النجدة، العلم املؤدي إىل االجتهاد، 

صحة الرأي، التدين، سالمة النسب« وأخذنا بقول املاوردي يف املتن ألنه األخرص واألشمل.

) 2 ( أصول الدين ص 277.

) 3 ( الرشيف املرتىض: أمايل املرتىض 377/2.
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يوجبون يف اإلمام »ان يكون أفضل زمانه دينا وورعًا وعلام وسياسة«) 1 (فأفعل 
التفضيل »أفضل«هنا يقصد به، ان العلم والعدالة واالجتهاد وحدها ال تكفي، 

ألن اجلدارة واالستحقاق لألفضل واألقوى.

فيام  الظاهر  يف  متفقة  بدت  وإن  اإلمامة،  استحقاق  يف  الفريقني  فرشوط 
الرئيس  الرشط  الشيعة  جعله  الذي  التفضيل  بأفعل  اهنا  اال  ـ  العصمة  عدا 
عقد  موضوع  يف  طرحه  سنحاول  ما  وهذا  الرأيني.  بني  باعد  قد  لالستحقاق 
اإلمامة بني النص، واالختيار ووالية العهد وذلك بعد حماولتنا تلمس الرشوط 

.التي جيب ان تتوفر يف مستحق اإلمامة يف فكر عيل

:رشوط استحقاق اإلمامة ف فكر اإلمام عيل
اإلمامة يف فكر عيل كام يبدو يف النهج، والية مطلقة عامة، يتحمل اإلمام 
الرشيعة  وتطبيق  واألموال،  والدماء  االعراض  صيانة  مسؤولية  بمقتضاها 
الرشيفة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  نص  اللذين  والعدل  االنصاف  بمقتىض 
واألحكام  واملغانم  والدماء  الفروج  عىل  الوايل  يكون  ان  »ينبغي  فال  عليهام، 
وامامة املسلمني، البخيل، فتكون يف أمواهلم هنمته، وال اجلاهل فيضلهم بجهله، 
وال اجلايف فيقطعهم بجفائه وال احلائف للدول فيتخذ قومًا دون قوم، وال املرتيش 
فيهلك  للسنة  املعطل  املقاطع، وال  فيها دون  باحلقوق، ويقف  فيذهب  يف احلكم 
لتحقيق  الفرد  طريقه  عن  يتوصل  ترشيفيا  منصبًا  ليست  فاإلمامة   .)  2 االمة«) 
جوهرها  يف  ألهنا  والدنيوية،  الدينية  العباد  حقوق  حساب  عىل  خاصة  مارب 

) 1 ( احليل: األلفني 41.

) 2 ( خطب ـ 131، 175.
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يف  الدائم  والنعيم  الدنيا  يف  السعيدة  احلياة  هلم  يؤمن  بام  املؤمنني  مصالح  رعاية 
االخرة، فاألسس التي جيب ان تقام اإلمامة عليها هي الكرم والعدل والنزاهة يف 
تنفيذ األحكام بام يصون حقوق األفراد، لذلك يرى عيل »ان أحق الناس هبذا 
األمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر اهلل«) 1 ( فقد حرص االستحقاق يف رشطني مها:

1ـ األقوى عىل األمر.

2ـ األعلم بأمر اهلل.

يمكن  ما  لكل  مانعًا  جامعًا  اعتباره  فيمكن  األمر  عىل  األقوى  رشط  أما 
األكمل  املستحق »هو  يكون  أن  إذ جيب  املدينة،  توفره من رشوط اإلستحقاق 
قدرة عىل السياسة، واألكمل علام بمواقعها وكيفية تدبري املدن واحلرس وذلك 

يستلزم كونه أشجع الناس«) 2 (.

ألن   ،عيل اإلمام  فكر  يف  االستحقاق  حلقة  تستكمل  الثاين  وبالرشط 
االعلم بأمر اهلل جيب ان يكون حميطًا إحاطة تامة ومتناهية يف الدقة بأصول الدين 
والرشيعة  متاما  يتناسب  بام  احلياة  يف  املستجدات  معاجلة  من  ليتمكن  وفروعه 

اإلسالمية.

افعل  االستحقاق  لرشطي  ذكره  يف  استخدم  قد  عليًا  ان  املالحظ  ومن 
بقوله »وهذا  ذلك  احلديد عىل  أيب  ابن  »األحق واألقوى«، وقد علق  التفضيل 
ان  قال:  ما  املفضول، ألنه  امامة  البغداديني يف صحة  اصحابنا  ينايف مذهب  ال 
إمامة غري األقوى فاسدة، ولكنه قال: أن األقوى أحق«) 3 (. وكام يبدو لنا من 

) 1 ( السابق.

) 2 ( ميثم البحراين ـ رشح النهج 340/3.

) 3 ( ابن أيب احلديد 328/9.
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الزيدية) 1 (، وبعض  تأويل بحسب فكرة  السياق، ان الرشطني ال حيتاجان إىل 
املعتزلة، والقائلة )بجواز إمامة املفضول مع وجود األفضل(، ألن عليًا يعني ان 
املؤهل الوحيد املستحق لإلمامة هو: األقوى واألعلم، ويمكن تفسري ذلك بناء 
عىل ما ورد يف موضع اخر من النهج »ان أوىل الناس باألنبياء اعلمهم بام جاءوا 
برساالهتم  للعاملني  اال  مقامهم،  والقيام  األنبياء  بنيابة  للناس  فالحق   ،)  2 به«) 
العاملني هبا النارصين هلا يف مجيع املواطن، فال جمال للمفاضلة يف األسلوب إذ 
دون  واألعلم  األقوى  عىل  االستحقاق  يف   عيل فكر  باقتصار  القول  يمكننا 
غريه من الناس فالقول بتقديم املفضول مع وجود األفضل من احلجج الكالمية 
التي يقول هبا الزيدية وبعض املعتزلة، هو من باب االحتجاج باقتضاء املصلحة 
فتنة  من  اإلسالم واخلوف  أجل  من   بكر وعمر وعثامن عىل عيل أيب  بتقديم 
واالشاعرة  السنة  لكن  أولئك،  نظر  يف  األفضل  انه  مع   عيل ويل  إذا  قريش 
أبو احلسن االشعري بوجوب  يقول  املقولة  وبناء عىل رفض  الفكرة،  يرفضون 
هو  من  وجود  مع  الحد  اإلمامة  تنعقد  وال  زمانه...  أهل  أفضل  »اإلمام  كون 

) 1 ( الزيدية: هم اتباع زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، ساقوا اإلمامة يف أوالد فاطمة 

 ومل جيوزوا ثبوت اإلمامة يف غريهم، إال أهنم جوزوا أن كل فاطمي عامل شجاع سخي خرج 

 ...باإلمامة أن يكون إماما واجب الطاعة سواء أكان من أوالد احلسن أو من أوالد احلسني

 وكان من مذهب زيد »جوز إمامة املفضول مع قيام األفضل فقال: كان عيل بن أيب طالب

دينية راعوها من  بكر ملصلحة رأوها وقاعدة  أيب  إىل  أن اخلالفة فوضت  اال  الصحابة،  أفضل 

تسكني ثائرة الفتنة وتطييب قلوب العامة« الشهرستاين امللل والنحل 155/1 وكذلك قال هبذا 

الرأي معتزلة بغداد ـ راجع ابن أيب احلديد 328/9، وأمحد حممدود صبحي ـ الزيدية ص 225.

) 2 ( حكم ـ 96.
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االفضلية،  بحسب  كان  اخللفاء  ترتيب  فإن  هذا  وعىل   ،)  1 فيها«)  منه  افضل 
وان جوزوا املفاضلة فال تدخل فيها خالفة أيب بكر وال خالفة عمر إذ تنحرص 
املفاضلة عندهم بني عثامن وعيل) 2 ( فوضع املفاضلة يف اخلالفة ـ من وجهة 
التارخيي نصًا رشعيا، لكون مجهور  التسلسل  ـ يتخذ من  نظر االشاعرة والسنة 
بتقديم  القول  الشيعة اإلمامية  اقروه واتفقوا عليه. كام يرفض  من الصحابة قد 
املفضول مع وجود االفضل ملصلحة اقتضتها الظروف، ملا يف القول من منافاة 
ملنطق العقل، ألن عدم قبول األفضل من لدن فئة معينة تقدم مصلحتها الذاتية 
عىل مصلحة األمة باكملها مما يأباه العقل وال يقره القرآن الكريم، ألن »العقل 
مرتبة  وخفض  املفضول  مرتبة  ورفع  الفاضل،  وإهانة  املفضول  تقديم  يقبح 

الفاضل، والقرآن الكريم، قد نص عىل إنكار ذلك، فقال تعاىل:

َفَما  ُيْهَدى  ْن 
َ
أ  

َّ
إِل ي  يَِهدِّ  

َ
ل ْن  مَّ

َ
أ يُتََّبَع  ْن 

َ
أ َحقُّ 

َ
أ َقِّ  الْ  

َ
إِل َيْهِدي  َفَمْن 

َ
﴿أ

جيد  إذ  املفاضلة،  يقبل  ال  ذاته   عليًا إن  ثم   .)  3 ُموَن﴾) 
ُ
ْك تَ ْيَف 

َ
ك ُكْم 

َ
ل

»زعمت  رسائله  احدى  عىل  رده  ضمن  ملعاوية  يقول  واألفضل،  األحق  نفسه 
واملفضول،  والفاضل  أنت  وما  وفالن...  فالن  اإلسالم  يف  الناس  افضل  ان 
والسائس واملسوس... فدع عنك من مالت به الرمية فإنا صنائع ربنا، والناس 
صنائع لنا«) 4 (، إذ ال فضل ألحد علينا سوى فضل اهلل سبحانه، اما فضلنا فقد 

) 1 ( عبد القاهر البغدادي ـ أصول الدين ص 252، وراجع أيضا: ابن حزم ـ الفصل يف امللل والنحل 

105/4 فقد رفض القول باملفاضلة وشنع عىل القائلني هبا، وقال بأفضلية بحسب ترتيبهم يف 

خالفتهم.

) 2 ( راجع عبد القاهر البغداد ـ اصول الدين ص 293.

) 3 ( املطهر احليل: هنج احلق ص 188 واآلية موضع الشاهد من سورة يونس/35.

) 4 ( رسائل ـ28.
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عم مجيع الناس ألهنم اهتدوا بنا إىل اإلسالم. وعىل نفس املعنى يمكن محل قوله 
يف موضع آخر من النهج »اين الذين زعموا أهنم الراسخون يف العلم دوننا كذبًا 
واخرجهم،  وادخلنا  وحرمهم،  وأعطانا  ووضعهم،  اهلل  رفعنا  أن  علينا،  وبغيًا 
الذين  أولئك  عىل  رصيح  رد  فهو   .)  1 العمى«)  ويستجىل  اهلدى،  يستعطى  بنا 
هو  والقيادة  للهداية  املؤهل  فالعلم   ،البيت أهل  عىل  باملفاضلة  يقولون 
قضية  من  ـ  يبدو  ما  عىل  ـ  فموقفه  صلبه  من   الرسول عرتة  ويف  فيه،  املتمثل 
القول  يمكن  بحيث  الرافض،  موقف  هو  االفضل  عىل  املفضول  تقديم  جواز 
جتازوًا باسبقيته إىل نفي تلك املقولة قبل ان تربز عىل سطح السياسة اإلسالمية. 
فاستخدامه السم التفضيل )أحق وأعلم( يعني حرص استحقاق اإلمامة يف من 
يتوفر الرشطان فيه دون أية مفاضلة، واستخدامه يف السياق )إّن( املشددة التي 

التوكيد. تعني 

يف  البرصة  ومعتزلة  واالشاعرة  السنة  حرصها  التي  االستحقاق  فرشوط 
يف   عيل عن  أثر  ما  مع  مضامينها  يف  تتفق  تكاد  والكفاية(  والعدالة  )العلم 
حتدد  التي  الكيفية  يف   عيل فكر  مع  ختتلف  إهنا  إال  قول،  من  البالغة(  )هنج 
فاهنم  رعيته،  أفضل  اإلمام  كون  بوجوب  أولئك  يقول  بينام  إذ  الرشوط،  تلك 
الذي  املقياس  ) 2 (، فال حيددون  يكتفون من ذلك بكونه )عاملًا، عادالً، كفؤًا( 
صار به اإلمام هو االفضل. بينام يرى عيل ان مستحق اإلمامة جيب ان يكون 
دون  املزايا  بتلك  لتفرده  االفضل  صار  وبذلك  واألكفى(،  واألعدل  )األعلم، 
سواه من افراد امته، ومن هذا النبع استقى الشيعة اإلمامية نظريتهم يف اإلمامة، 

) 1 ( خطب ـ 144.

) 2 ( راجع رشوط انعقاد اإلمامة عند السنة واالشاعرة ص 170-171 من هذا البحث.
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ثم بعد ذلك بينوا الكيفية التي يمكن معرفة االفضل هبا.

عليه  خالف  ال  يكون  يكاد  قريش«الذي  من  »األئمة  وجوب  رشط  اما 
لقوله  االطالق  ال  احلرص  فيه   عيل نظر  فوجهة   ،النبي عن  لتواتره 
من  الوالة  تصلح  ال  هاشم،  من  البطن  هذا  يف  غرسوا  قريش  من  األئمة  »ان 
البطن  يف  حرصها  جيب  بل  قريش،  يف  دولة  ليست  فاإلمامة   ،)  1 غريهم«) 
كنانة  اصطفى  اهلل  »ان  قوله   عنه أثر  فقد   ،النبي جاء  منه  الذي  اهلاشمي 
بني هاشم،  قريش  كنانة، واصطفى من  قريشًا من  اسامعيل واصطفى  ولد  من 
واصطفاين من بني هاشم«) 2 (، وبناء عىل ما ورد يف احلديث الرشيف فإن بني 
هاشم هم املصطفون من قريش، لذلك فإن عليًا يرى ان »هلم خصائص حق 

الوالية«) 3 ( دون غريهم كام خصهم اهلل سبحانه بالنبوة دون غريهم.

 الشيعة، فيمكن تلمسه يف فكر عيل به  انفرد  اما رشط )العصمة( الذي 
سائر  دون   بالرسول عالقته  فتميز  البالغة(،  )هنج  من  عدة  مواضع  يف 
عىل  نفسه  فراض  العليا  املثل  نفسه  يف  غرس  طفولته،  منذ  وصحابته  قرابته 
الصدق قوالً وعماًل منذ نعومة اظافره ويمثل ذلك قوله »قد علمتم موضعي 
وأنا  حجره  يف  وضعني  اخلصيصة  واملنزلة  القريبة  بالقرابة   اهلل رسول  من 
قول  يف  كذبة  يل  وجد  وما  فراشة...  يف  ويكتنفني  صدره،  إىل  يضمني  وليد، 
يكن  مل  الرذيلة  عن  ومتناعه  بالفضيلة  تعلقه  ولكن   ،)  4 فعل«)  يف  خطلة  وال 

) 1 ( خطب ـ 144.

) 2 ( صحيح مسلم 1782/4.

) 3 ( خطب ـ 2.

) 4 ( خطب ـ 190.
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عن تقليد، كام مل يكن ترصفًا آليًا ال خيار له فيه مما يعد من قبيل االجلاء ولكن 
إرادي  بترصف  اآلثام  وبني  بينه  حال  ما  هو  ارادته  بضبط  نفسه  يف  حتكمه 
أخطئ،  أن  بفوق  نفيس  يف  لست  »إين  خطبه  إحدى  ضمن  ويقول   ،)  1 حر) 
وال آمن ذلك من فعيل، إال أن يكفي اهلل من نفيس ما هو أملك به مني«) 2 (، 
فاخلطأ والصواب من طبائع البرش، وهو أيضًا من البرش، اال ان امتالكه لزمام 
نفسه حيول بينه وبني مواقعة اخلطأ مهام كان ضئياًل، بفضل قوة ايامنه ورسوخ 
كام  التواضع  سبيل  عىل  عصمته  بعدم  منه  اعرتافًا  يعني  ال  ذلك  فقوله  يقينه، 
اإلختيارية  العصمة  يعني  ولكنه   ،)  3 البالغة)  لنهج  شارحان  بذلك  يقول 
عىل  مني(  أملك  هو  ما  نفيس  من  اهلل  يكفي  أن  )إال  قوله  يف  اإلستثناء  بحمل 

قوله تعاىل عىل لسان يوسف:

عىل   )  4  (﴾ َربِّ رَِحَم  َما   
َّ

إِل وءِ  بِالسُّ اَرٌة  مَّ
َ َ
ل انلَّْفَس  إِنَّ  َنْفِس  ُئ  بَرِّ

ُ
أ ﴿َوَما 

ألنه  منقطع،  استثناء  وهو  باإلستثناء.  نصب  موضع  يف  ريب:  رحم  »ما  اعتبار 
  عيل  وقول   .)  5 بالسوء«)  األمارة  النفس  من  بالعصمة  املرحوم  استثناء 

) 1 ( مما يدل عىل الترصف االرادي احلر يف فكر عيل قوله »انام هي نفيس أروضها بالتقوى لتايت 

إىل مصفى  الطريق  ولو شئت الهتديت  املزالق،  وتثبت عىل جوانب  االكرب،  اخلوف  يوم  امنة 

ويقودين  هواي  يغلبني  ان  هيهات  ولكن  القز،  هذا  ونسائج  القمح،  هذا  ولباب  العسل،  هذا 

جشعي«رسائل ـ45. 

) 2 ( خطب ـ211.

) 3 ( راجع: رشح ابن أيب احلديد 108/11، ورشح ميثم البحراين 48/4.

) 4 ( يوسف /53.

) 5 ( القرطبي: اجلامع ألحكام القرآن 210/9، واعترب املستثني يف االية منقطعًا عىل أساس انه ليس 

بعضًا من املستثنى منه ويمكن تقدير اال ـ بلكن.
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بالعصمة ال يعني اقتصارها عىل نفسه دون سواه من ولده من أهل البيت الذين 
بأحسن  فأنزلوهم  الصدق  ولسنة  الدين،  واعالم  احلق،  »أزمة  بأهنم  وصفهم 

منازل القرآن«) 1 (، والقرآن كتاب اهلل الذي:

 ِفِه﴾) 2 (. وإنزال آل البيت
ْ
 ِمْن َخل

َ
َاِطُل ِمْن َبنْيِ يََديِْه َول

ْ
تِيِه ال

ْ
 يَأ

َ
﴿ل

منازل القرآن يعني اإلقرار بعصمتهم، لذلك جاء امره إىل املكلفني »بأن جيروا 
العرتة يف اجالهلا واعظامها واالنقياد هلاو الطاعة ألوامرها جمرى القرآن«) 3 (. 
البيت) 4 (  فقول بعض املعتزلة باختصاص عيل بالقصمة دون سواه من آل 
فإن  وعليه  أنزلوهم(.  ـ  )هم  الغائب  مجع  ضمري  للعرتة  واستخدامه  يتسق  ال 
متكلمي  ابتكار  من  يكن  مل  اإلمامة،  استحقاق  رشوط  من  كرشط  العصمة 
ان  يرى  الذي   ،عيل عن  أخذوه  قد  ـ  يبدو  كام  ـ  ألهنم  وفقهائهم  الشيعة، 
اإلمامة نيابة عامة ومطلقة عن الرسول يف كل ما يتعلق بالدنيا والدين، وعىل 
التي  انعقاد اإلمامة، ورأيه يف األفكار  ضوء ذلك يمكننا دراسة فكره يف كيفيه 

طرقت املجال ذاته.

عقد اإلمامة: حرص القلقشندي) 5 ( طرق عقد اإلمامة عند السنة يف ثالث:

) 1 ( خطب ـ 86.

) 2 ( فصلت/42.

) 3 ( ابن أيب احلديد 376/6.

) 4 ( راجع ابن أيب احلديد 376/6، فقد قرص العصمة عىل عيل دون سواه.

) 5 ( اخرتنا القلقشندي: مآثر االنافة 39/1 وما بعدها حلرصه مجيع اآلراء التي قيلت يف املوضوع 

القاهر  عبد  ذلك  عىل  نص  كام  طريقتني،  يف  العقد  حرصوا  قد  عليه  السابقني  وألن  تقريبًا، 

اختيار أهل احلل والعقد، وكذلك  أو  النص  إذ قرصه عىل  الدين 279(  البغدادي يف )أصول 

فعل املاوردي يف )األحكام السلطانية ص6( وما بعدها، وقد حتدث ابن خلدون يف املقدمة ص 
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عقدها  عىل  واتفاقهم  والعقد  احلل  أهل  باجتامع  اإلمامة  انعقاد  يف  األوىل: 
رسول  وفاة  بعد  بكر  أيب  خالفة  كانت  ذلك  »وعىل  رشوطها  يستجمع  فيمن 

.) 1 (»اهلل

الثانية: تنعقد اإلمامة لشخص اإلمام بعهد من اإلمام الذي قبله »واألصل 
يف ذلك ما رويأنه ملا مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه«) 2 ( عهد باإلمامة من 

بعده لعمر فصحت بيعته.

الثالثة: تنعقد اإلمامة »للمتغلب عليها بالقهر واالستيالء إذا مجع رشائطها 
كان  وان  املتغلب  امامة  الشافعي  أصحاب  وجوز  بيعة،  وال  إليه  عهد  غري  من 

فاسقًا«) 3 (.

أركان  أعظم  هو  ما  مجلة  من  اإلمامة...  »ان  فريون  اإلمامية  الشيعة  أما 
اسنادها  اخلالق  عىل  جيوز  ال  لذلك   )  4 بدوهنا«)  يثبت  ال  اإليامن  وان  الدين 
الختيار املكلفني »ألن القصد من نصب اإلمام، امتثال اخللق ألوامره ونواهيه، 
واالنقياد إىل طاعته، وسكون ثائرة الفتن وإلزالة اهلرج واملرج، وإبطال التغلب 

262 عن والية العهد، ومل يتطرق لرشط اختيار أهل احلل والعقد، وذلك عىل أساس انه رشط 

مفروغ من صحته وثباته، وذلك ألنه قد ذكره عند املبادرة إىل بيعة أيب بكر يف فصل )اختالف 

األمة يف حكم منصب اإلمامة ورشوطه( املقدمة ص239. اما عن القهر واالستيالء فقد ضمنه 

فصل )انقالب اخلالفة إىل ملك( املقدمة ص 253.

) 1 ( مآثر االنافة 40/1، 48.

) 2 ( السابق.

) 3 ( السابق 58/1.

) 4 ( املطهر احليل: األلفني 36.
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وتغلبت  األهواء  لتدخلت  املكلفني  إىل  االختيار  أسند  فلو   ،)  1 واملقاهرة«) 
املصالح الذاتية مما يتناىف والقصد من اإلمامة لذلك »ذهبت اإلمامية كافة إىل ان 

الطريق إىل تعيني اإلمام أمران:

ـ النص من اهلل تعاىل أو نبيه، أو إمام تثبتت إمامته بالنص.

األمور  العصمة، وهي من  اإلمامة  يده ألن رشوط  املعجزات عىل  ـ ظهور 
التي ال يعلمها إال اهلل تعاىل«) 2 (.

العباد  محل  يف   الرسول عن  اإلمام  نيابة  يف  العالية  الدينية  املكانة  وفكرة 
ابن خلدون  عند  فقد وردت  الشيعة،  تكن مقصورة عىل  مل  القويم،  النهج  عىل 
بأمور  القيام  يف  عنه  نائبًا  اخلليفة  جعل  إنام  سبحانه  اهلل  »إن  اخلليفة  مكانة  عن 
عباده ليحملهم عىل مصاحلهم ويردهم عىل مضارهم«) 3 (، فابن خلدون وان 
نيابته  يف  قدسية  مكانة  للخليفة  يعطي  أنه  إال  )بالنص(  الشيعة  بمقولة  يقر  مل 
عن اهلل يف خلقه، وهو بذلك يدحض زعم القائلني ان فكرة الشيعة يف اإلمامة 
فيام  ـ  التي  الدينية  اخلليفة  بمنزلة  تقول  لكوهنا   ،)  4 اإلسالم)  روح  عن  غريبة 

) 1 ( السابق ص 38.

) 2 ( املطهر احليل: هنج احلق وكشف الصدق 168.

) 3 ( املقدمة 245.

التيارات  كل  استعرضنا  إذا  »إننا  ص61:  واالشرتاكية  الدين  يف  الدين،  حمي  خالد  يقول   )  4  (

الفكرية، والفرق اإلسالمية مل نجد غري الشيعة اإلمامية الذين يمكن ان يقرتب فكرهم حول 

اقامة )اإلمام( واجبًا عىل اهلل وليس واجبًا عىل  )اإلمامة( من نظرية احلق اإلهلي، فهم يرون 

الناس، وان اهلل قد حدد اشخاص األئمة، وان الرسول قد اوىص بذلك يف )عيل( وبينه، 

ونحن نتفق معه يف كل ما جاء به من عقائد الشيعة يف اإلمامة ونتفق معه أن املذاهب األربعة 

تقر بوصية أيب  أهنا  بالوصية يف عيل وأوالده، مع  القول  الفرق اإلسالمية ترفض  ومعظم 
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نعتقد أيضًا تتفق مع ما ورد عند املاوردي، بأن »اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة 
طريقة  يف  أساسًا  ينحرص  واالختالف   ،)  1 الدنيا«)  وسياسة  الدين  حراسة  يف 
العباد، عىل  املتمثل يف اختيار  الدنيوي  باجلانب  السنة  يتمسك  إذ  تعيني اإلمام، 
الرغم من اهنم يقولون بأن اإلمامة منصب ديني ودنيوي، بينام يرى الشيعة أن 
النزيه  االختيار  مستوى  يف  ليسوا  فإهنم  والعلم،  املعرفة  هبم  بلغت  مهام  الناس 
ميل  من  البرشية  الطباع  يف  ملا  اآلخر،  اجلانب  دون  جانب  إىل  امليل  عن  البعيد 
نحو املصالح الشخصية واملكاسب املادية، وجنوح نحو األثرة واألنانية، لذلك 
فإن من لطف) 2 ( اهلل بالعباد فقد أوجب النص عىل اإلمام ليكون حجة عليهم 

بكر يف عمر،   ولكننا ال نتفق معه يف أن الشيعة اإلمامية يقولون بأن اخلليفة »نائب اهلل«النه 

يناقض ما جاء عندهم ان »اإلمامة عبادرة عن خالفة شخص من االشخاص للرسول يف 

اقامة قوانني الرشع وحفظ حوزة امللة عىل وجه جيب اتباعه عىل األمة كافة ـ االلفني ص 12«. 

الدين«  أمور  »من  بإضافة  ٍء﴾   َشْ ِمْن  ِكَتاِب 
ْ
ال ِف  ْطَنا  رَّ

َ
ف ﴿َما  تعاىل:  اهلل  لقول  تفسريه  أما 

العبادات  عىل  يقترص  مل  الكريم  القرآن  ان  الباحث  من  ادراك  عدم  نعتقد  فيام  فهو  اآلية،  إىل 

التي كان يقصد هبا )امور الدين( ولكنه كتاب ترشيع وعبادة وانكاره ذلك ال يغري من كلون 

من  وغريها  اشرتاكية  من  احلديثة  االيديولوجية  االسقاطات  عن  البعد  كل  بعيدًا  اإلسالم 

نسبها  التي  اهلل  ظل  اخلالفة  ان  ومقولة  اإلسالم،  ثوب  الباسها  الكاتب  حاول  اطروحات 

الباس خالفتهم صبغة  الذين حاولوا  السنة  اخللفاء  ابتكار بعض  الشيعة هي من  إىل  االستاذ 

دينية ويمكن مراجعة مثل ذلك املعنى فيام جاء عىل لسان زياد بن ابيه يف خطبته البرتاء ـ العقد 

الفريد 112/4، وما أثر عن أيب جعفر العبايس ـ العقد الفريد 99/4. اضافة إىل ذلك فإنه مل 

يؤثر مثل هذا القول عن عيل أو عن األئمة اإلثني عرش كام مل يقل فقهاؤهم بأن اإلمام نائب 

اهلل يف األرض، بل قالوا فيام نعتقد نائب للرسول.

) 1 ( األحكام السلطانية ص 5.

) 2 ( اللطف يف عرف املتكلمني ما يقرب من الطاعات وبيعد عن املعايص، وال حظ له يف التمكني 
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أمام اهلل،   وقد تعرض اإلمام عيل إىل معظم آراء انعقاد اإلمامة يف ثنايا خطبه 
ورسائله، اما عىل سبيل االحتجاج عىل خصومه السياسيني، وأما لتوضيح وجه 

نظره التي يؤمن هبا ويتبناها وهي هذه.

طريق انعقاد اإلمامة ف فكر اإلمام عيل كم يبدو ف هنج البالغة:
مل تكن مقوالت اإلمام عيل عن طريق انعقاد اإلمامة ملجرد اإلدالء برأية 
يف قضية رشعية بقصد التنظري، خاصة وان تلك املقوالت متسه مبارشة العتقاده 
بأنه صاحب حق وقطب من أقطاب سياسة عرصه، لذلك مل يقبل مقولة: انعقاد 
اإلمامة باتفاق أهل احلق والعقد ألهنا فكرة استحدثت لتربير الواقع، بل وإهنا 
الذين  والعقد  احلل  أهل  رؤوس  معظم  ألن  اجلوانب  مستكملة  تكن  مل  أيضًا 
بني  البيعة أليب بكر يف سقيفة  انعقاد  أثناء  املدينة كانوا غري متواجدين  كانوا يف 
البيعة حسب معظم املصادر) 1 ( بخمسة هم: عمر  انعقدت تلك  ساعدة، فقد 
بن اخلطاب، وأبو عبيدة بن اجلراح، وأسيد بن حضري) 2 (، وبشري بن سعد) 3 (، 

وال يبلغ االجياد ملنافاة التكليف... وهو من املصطلحات التي يعول عليها الشيعة، راجع: جممع 

البحرين 120/5.

) 1 ( راجع القلقشندي: مآثر األنافة 42/1 فقد أورد مقالة غريه من املصادر يف القضية ذاهتا.

) 2 ( اسيد بن حضري: بضم اهلمزة واحلاء... االنصاري االويس االشهيل... اسلم قبل سعد بن معاذ 

الثانية، وكان أبو بكر  عىل يد مصعب بن عمري باملدينة، وكان اسالمه بعد العقبة األوىل وقبل 

يكرمه وال يقدم عليه واحدًا... آخى رسول اهلل بينه وبني زيد بن حارثة. تويف يف شعبان من 

سنة عرشين ـ أسد الغابة 111/1 وما بعدها.

) 3 ( بشري بن سعد بن ثعلبة بن كقب بن اخلزرج... شهد العقبة الثانية وبدرًا واحدًا واملشاهد بعدها 

يقال انه أول من بايع ابابكر يوم السقيفة من األنصار وقتل يوم عني التمر مع خالد بن الوليد 
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وسامل موىل أيب حذيفة) 1 (، وملجرد االحتجاج وتسجيل املوقف عىل تلك البيعة 
يقول عيل »واعجباه أتكون اخلالفة بالصحابه، والقرابة؟ وروي له شعر يف 

هذا املعنى ـ )طويل(:

غيــب واملشـــريون  بـــذا  فـكيف  أمــــورهم        مـــلـكت  كنـت  فــإن 
وإن كنت بالقربى حجبت خصيمهم                          فـغـــريك أوىل بالـــنبي وأقـــرب) 2 (

فإذا كان مقياس صحة انعقاد اإلمامة أليب بكر، كام يراها عمر، هي صحبته 
  صحبه  ومن  اللحمة  القريب  هبا  فاألوىل  املوطن،  مجيع  يف   اهلل لرسول 
منذ نعومة أظافره حتى اليوم الذي احلده يف قربه، اما االحتجاج »باالختيار 
انعقدت  السقيفة حني  يثبت لغياب جل الصحابة عن  ورضا اجلامعة«) 3 ( فلم 
البيعة، اما االحتجاج بانعقاد البيعة قرابة الرحم من الرسول حسب قول أيب 
األمر  الناس هبذا  اولياؤه وعشريته، واحق  بشأن قريش »هم  السقيفة  يوم  بكر 
احق  هم   البيت آل  عرتة  من  القريبة  بالقرابة  املقياس  ذلك  فعىل   ،)  4 بعد«) 

واوىل باألمر دون سائر قريش.

افتقاد  بحجة  بيعته  عن  امتنع  حني  معاوية  عىل  رده  جمال  يف   عليًا إن  ثم 

بعد انرصافه من الياممة سنة اثنتي عرش ـ أسد الغابة 231/1. 

) 1 ( سامل موىل أيب حذيفة وهو سامل بن عبيدا بن ربيعة... من أهل اصطخر... هاجر إىل املدينة قبل 

النبي...آخى رسول اهلل بينه وبني معاذ بن ماعض... شهد املشاهد كلها، قتل يوم الياممة 

سنة احدى عرشة من اهلجرة ـ أسد الغابة 416/2.

) 2 ( حكم ـ 187.

) 3 ( ابن أيب احلديد السابق 416/18.

) 4 ( تاريخ الطربي 220/3.
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حيرضها  حتى  تنعقد  ال  اإلمامة  كانت  »لئن  يقول  خالفته،  عىل  االمجاع  رشط 
معاوية  اختذه  الذي  االمجاع  فرشط   ،)  1 سبيل«)  من  ذلك  إىل  فام  الناس  عاملة 
ذريعة لالمتناع عن البيعة، مل يكن اال من باب طلب املستحيل، لذلك جيب عىل 
الناس عليه  تعارف  ما  إىل  االنقياد  البيعة  امتنعوا عن  الذين  وامثاله من  معاوية 
منذ حكم أيب بكر بالرجوع إىل أهل احلل والعقد الذين »حيكمون عىل من غاب 
ان  اعتقادنا  ويف   .)  2 خيتار«)  ان  للغائب  وال  يرجع  ان  للشاهد  ليس  ثم  عنها، 
باتفاق أهل احلل  بالقرابة أو  انعقاد اإلمامة  كل ما ورد عند اإلمام عيل عن 
والعقد أو بالشورى كان ملجرد االحتجاج عىل من حياولون تربير الواقع بعد ان 
تم اقراره »ألن الشورى التي قيل باستخالف أيب بكر بمقتضاها، أو نظر إليها 
املقرر الختيار اخللفاء فإهنا مبدأ الحق مسبوق مل ينشأ ساعة  عىل اهنا األساس 
للنصوص  للمتتبع  يبدو  إذ   ،)  3 األذهان«)  عىل  بعد  من  طرأ  بل  اإلستخالف 
املتعلقة باإلمامة يف )هنج البالغة( ان ما قيل من اتفاق أهل احلل والعقد مل يكن 
ان  كام  بالقوة،  فرض  واقع  عىل  رشعية  إلضفاء  العرص  سياسيي  من  حماولة  اال 
من  أفرغ  الشفاه،  به  تلعب  اسم  »جمرد  اال  هي  ما  األفواه  الكتها  التي  الشورى 
مضمونه«) 4 (. اضف إىل ذلك بأن عليًا مل يكن ليقيم للقرابة أية صلة بعقد 
اإلمامة ألنه يعتقد »ان ويل حممد من اطاع اهلل وان بعدت حلمته، وان عدو حممد 
الذين  القرشيني  من عىص اهلل وان قربت قرابته«) 5 (، وهو كام نالحظ رد عىل 

) 1 ( خطب ـ 175.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( عبد الفتاح عبد املقصود ـ السقيفة ص 146، 264.

) 4 ( املصدر السابق.

) 5 ( حكم ـ 94.
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من  لقرابتهم  باخلالفة  أوىل  اهنم  بزعمهم  السقيفة  يوم  األنصار  عىل  احتجوا 
مل  انه  اال  اإلمامة،  استحقاق  يف  بالقرابة  نوه  وان   فعيل سلم.  و   الرسول
يكن يقصد من ذلك سوى إقامة احلجة عىل من اختذ القرابة ذريعة، لذلك فإنه 

»مل يضع قرابته من النبي مزية ترشحه للخالفة من بعده«) 1 (.

انعقاد  رشوط  عاجلت  التي  البالغة(  )هنج  لنصوص  ترتيبنا  خالل  فمن 
ختلو  ال  األرض  أن  إىل  الشك  إىل  يدعو  ال  بام  يقرر   عليًا ان  نجد  اإلمامة، 
)من قائم هلل بحجة، اما ظاهرًا مشهورًا، أو خائفًا مغمورًا، لئال تبطل حجج اهلل 
يقرهبم  ـ  بعباده  اهلل  ـ لطف من  الشيعي  الفكر  2 (، ووجود احلجة يف  وأنبيائه«) 
من ا لطاعات ويبعدهم عن املعايص، وعليه بنى اإلمام جعفر الصادق قوله 
»لو مل يبق يف األرض اثنان لكان احدمها احلجة«) 3 (، لذلك يعد عيل نفسه 
مبلغًا عن النبي، قائام مقامه قائال بلسانه، يقول الصحابه »واهلل ما اسمعكم 
الرسول شيئًا اال وها أنا ذا اليوم مسمعكموه، وما اسامعكم اليوم بدون اسامعكم 

) 1 ( العقاد ـ عبقرية عيل ص 111.

) 2 ( حكم ـ 145، فقرة 6، وقد علق ابن أيب احلديد عىل قول عيل ذاك بأنه »يكاد يكون ترصيح 

بمذهب اإلمامية، عىل ان اصحابنا ـ أي املعتزلة ـ حيملون عىل ان املراد به األبدال الذين وردت 

ـ  النهج 351/18، ويرى ميثم البحراين  النبوية عن اهنم يف األرض سائحون« رشح  األخبار 

رشح النهج 336/5 »انه ترصيح منه بوجوب اإلمام بني الناس يف كل زمان ما دام التكليف 

من نصوص )هنج  كثري  عليًا يف  التاويل والن  من  ميثم خللوه  رأي  إىل  نميل  ونحن  قائاًم«، 

البالغة( يعترب نفسه وآل البيت هم احلجة عىل اخللق عند اخلالق سبحانه من ذلك قوله »أنا 

حجيج املارقني وخصيم الناكثني ـ خطب 74«وقوله أيضًا »بقيه من بقايا حججه وخليفة من 

خالئف أنبيائه ـ خطب 189«. 

) 3 ( الكليني ـ اصول الكايف 179/1.
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باالمس«) 1 (، وهو حني يقوم بذلك اال ألنه يعتقد بأن مكانته يف اإلسالم تايت 
تالية بعد الرسول يف املنزلة استنادًا لروايته عنه حني ابتداء نزول الوحي 
ولكنك  بنبي،  لست  انك  اال  أرى،  ما  وترى  اسمع،  ما  تسمع  »انك  له  قال  إذ 
لوزير، وانك لعىل خري«) 2 (. إذ يفهم مما أثر عنه من اقوال انه حني يقوم بامر 
لكونه  ولكن  املسلمني،  مجهور  قبل  من  منتخب  خليفة  ألنه  فليس  املسلمني، 
يعتقد بأنه امام منصوص عليه من قبل اهلل سبحانه، كام يتضح مما ورد يف وصيته 
اهلل يف  اليكم ويل اهلل وخليفته،آلخذ منكم حق  »ارسلني  الصدقات  لعامله عىل 
ان اإلمامة ال  يلقي ضوًءا عىل تفكريه يف  أنه ويل اهلل  اموالكم«) 3 (، فنصه عىل 
تكون مطلقة يرشح هلا أهل احلل والعقد من يرونه صاحلًا هلا، ألن رؤيتهم مهام 
اتسعت يف شموليتها فهي دون رؤية اخلالق سبحانه يف مصالح عباده، فاألئمة 
يف فكر عيل »قّوام اهلل عىل خلقه وعرفاؤه عىل عباده، ال يدخل اجلنة اال من 
عرفهم وعرفوه، وال يدخل النار اال من انكرهم وانكروه«) 4 (، وهنا يستوقفنا 
تفسري املقولة بني املعتزلة والشيعة، فابن أيب احلديد ـ من املعتزلة ـ يؤوهلا يف ضوء 

) 1 ( خطب ـ 88.

 اهلل رسول  من  »انا   216/20 ـ   لعيل احلديد  أيب  ابن  ويروى   .27 فقرة   ،90 ـ  خطب   )  2  (

كبريًا  رباين صغريًا، وآخاين  الذراع،  كالكف من  العضد،  املنكب، وكالذراع من  كالعضد من 

ولقد علمتم اين كان يل منه جملس رس ال يطلع عليه غريي، وانه اوىص يل دون أصحابه وأهل 

افعل، ثم  باملغفرة فقال:  اليوم، سألته مرة ان يدعو يل  اقله الحد قبل هذا  بيته، وألقولن ما مل 

قام فصىل، فلام رفع يده للدعاء استمعت إليه، فإذا هو يقول: اللهم بحق عيل عبدك اغفر لعيل، 

فقلت: يارسول اهلل، ما هذا ؟ فقال أو أحد اكرم منك عليه فاستشفع به إليه؟«.

) 3 ( رسائل ـ 25.

) 4 ( خطب ـ 152 فقرة 2.
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قوله تعاىل:

نَاٍس بِإَِماِمِهْم﴾) 1 (، أي »ينادي كل قوم باسم امامهم«) 2 (. 
ُ
﴿يَْوَم نَْدُعوا ُكَّ أ

نفسه  به  يعني    عيل  كالم  ان  فريى  الشيعة  متكلمي  من  البحراين  ميثم  اما 
واألئمة من ولده، وقد استند يف رأيه ذاك عىل نقطتني) 3 (:

كيفية  يوضح  من  إىل  حمتاجة  ونواه  اوامر  من  حوته  بام  الرشيعة  ان  األوىل: 
العمل هبا لتسلك باالنسان طريق اخلري واجلنة، وال يتأتى ذلك اال بمعرفة من 

يعمل هبا، وهم األئمة الواجب اإلفتداء هيدهيم.

 بيته أهل  يريدهم هم  الذين  األئمة  ان   املشهور عن عيل الثانية: وهو 
ولعل  النار.  ويبعد عن  اجلنة  إىل  يؤدي  الدين  اركان  امامتهم ركن من  ومعرفة 
رأي ميثم هو االرجح، فاألئمة الذين يعنيهم عيل ـ كام نعتقد ـ هي العرتة من 
كل  يف  امجعني  اخللق  دون  بواليته  الناس  احق  اهنم  اعتبار  عىل  النبوة،  بيت  آل 
منقول معقول، ألنه »ال يقاس بآل حممد من هذا األمة احد، واليسوى هبم 
من جرت نعمتهم عليهم ابدًا، هم أساس الدين، وعامد اليقني... وهلم خصائص 
حق الوالية، وفيهم الوصية والوراثة«) 4 (. وقد تأول ابن أيب احلديد الوالية يف 
الشاهد بأهنا »حق والية الرسول عىل اخللق«) 5 (، فال يقصد هبا اإلمامة كام 
ولكن  واخلالفة  »النص  ليست  بأهنا  والوراثة(  )الوصية  وتأول  الشيعة،  تزعم 

) 1 ( اإلرساء /71.

) 2 ( ابن أيب احلديد 152/9.

) 3 ( راجع رشح هنج البالغة 235/3، 236.

) 4 ( خطب ـ 2 ـ فقرة 3.

) 5 ( ابن أيب احلديد 139/1.
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أمورًا أخرى لعلها ـ إذا ملحت ـ أرشف واجل«) 1 (، ومع جتاوزنا عن قول ابن 
غرضه  يوافق  ما  كالم  كل  من  يستنبط  أن  أحد  كل  يعدم  »ال  فإنه  احلديد،  أيب 
وإن غمض«) 2 (، فعىل أي حممل يمكن تأويل قول عيل بعد كالمه السابق، 
فاحلق   ،)  3 منتقله«)  إىل  ونقل  أهله  إىل  احلق  رجع  إذ  »اآلن  الفقرة  نفس  ويف 
النهج هو اخلالفة) 4 (، والسياق يشري  الذي رجع إىل أهله باتفاق مجيع تفاسري 
لذلك وال جمال فيه إىل التأويل. ثم اننا لو قبلنا قول ابن أيب احلديد بأن املقصود 
يف  »كانت   عيل قول  تأويل  يمكننا  حممل  أي  فعىل  العلم،  وراثة  الوراثة  من 
عنها  وسخت  قوم  نفوس  عليها  فشحت  السامء،  اظلته  ما  كل  من  فدك،  ايدينا 
نفوس قوم آخرين، ونعم احلكم اهلل«) 5 ( فعيل يؤكد حقهم يف فدك) 6 ( مما 

) 1 ( املصدر السابق نفسه 140/1.

) 2 ( املصدر نفسه ـ 266/8.

) 3 ( خطب ـ 2.

) 4 ( راجع الراوندي ـ منهاج الرباعة 114/1، ابن أيب احلديد 140/1، فقد فرس احلق باخلالفة ثم 

تأول املعنى حسب القائلة بجواز تولية املفضول مع وجود االفضل، ميثم البحراين ـ رشح النهج 

248/1، حممد عبده ـ رشح النهج 38/1، اخلوئي ـ منهاج الرباعة 343/2، مغنية يف ظالل 

النهج 82/1.

) 5 ( رسائل ـ 45.

بينها وبني املدينة يومان، وقيل ثالثة، افاؤها اهلل عىل رسوله يف سنة  ) 6 ( فدك: قرية باحلجاز، 

سبع صلحًا ـ معجم البلدان 238/4. وجاء يف كتاب فضائل اخلمسة يف صحاح الستة للفريوز 

اْلُقْرَبى  َذا  َوَآِت  تعاىل:  قوله  تفسري  ذيل  يف  املنثور(  )الدر  يف  السيوطي  عن   168/3 آبادي 

البزاز وأبو يعىل وابن أيب حاكم وابن مردويه عن أيب سعيد اخلدري  ُه... قال: وأخرج  َحقَّ

 فاعطاها فدكا. وبعد وفاة الرسول  فاطمة قال: ملا نزلت هذه اآلية...دعا رسول اهلل

جاءت فاطمة  حينئذ تطلب صدقة النبي  باملدينة وفدك وما بقي من مخس خيرب، فقال 
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جيعل مقولة اقتصار وراثة آل البيت عىل العلم دون سواه من لوازم الوراثة 
التي  احلجة  هي  الوراثة  تكن  مل  وان  مقبولة،  غري  ـ   عيل فكر  يف  ـ  األخرى 
اعتمد عليها عيل يف املطالبة باخلالفة، ألنه يف اعتقاده أن النص هو األساس 
برسالة  آمن  من  أول  له وهو  فال جيوز  اجلدل،  تقبل  اعتمده كحجة ال  ما  وهو 
حممد ان يكذب عليه ويدعي ما ليس له، فلو مل يكن واثقا ان اخلالفة من حقه 
بالنص ملا جادل دوهنا وملا طالب هبا، وما قوله »اتراين اكذب عىل رسول اهلل؟ 
واهلل النا أول من صدقه، فال اكون أول من كذب عليه، فنظرت يف امري، فإذا 
امليثاق يف عنقي لغريي«) 1 (، وتكاد تتكرر كلمة  بيعتي واذا  طاعتي قد سبقت 
احلق يف اخلالفة بمرارة يف ثنايا الكثري من خطبه من ذلك قوله »فو اهلل ما زلت 
مدفوعًا عن حقي مستأثرًا عيل منذ قبض اهلل نبيه حتى يومنا هذا«) 2 (، ويف 
معرض رده عىل احدى رسائل معاوية إليه يقول »وقلت اين كنت أقاد كام يقاد 
اجلمل املخشوش، حتى ابايع، لعمر اهلل لقد اردت ان تذم فمدحت وان تفضح 
فافتضحت، وما عىل املسلم من غضاضة يف ان يكون مظلومًا ما مل يكن شاكًا يف 

 قال: ال نورث ما تركناه صدقة... فأبى أبو بكر ان يدفع إىل فاطمة أبو بكر: ان رسول اهلل

 عيل كالم  من  ويبدو  سعد315/2.  ابن  طبقات  ـ  توفيت  حتى  عليه  فوجدت  شيئا،  منها 

خالف ما أثر عن أيب بكر وانه كان يقول بتوريث النبي كل ما يورثه املسلم الهله ـ لتفصيل 

ذلك وتضارب اآلراء فيه، راجع: ابن أيب احلديد 205/16 وما بعدها ـ الطربيس ـ االحتجاج 

ص90، وراجع أيضًا تعليقات رشاح النهج لقول عيل عند دفنه السيدة فاطمة »وستنبئك 

ابنتك بتضافر أمتك عىل هضمها، فاحفها السؤال واستخربها احلال، هذا ومل يطل العهد، ومل 

خيل منك الذكر« خطب ـ196. 

) 1 ( خطب ـ 37، 6.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.
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دينه، وال مرتابًا بيقينه، وهذه حجتي إىل غريك قصدها، ولكني اطلعت لك منها 
 بقدر ما سنح من ذكرها«) 1 (، فالشاهد يوضح بجالء ـ كام نعتقد ـ ان عليًا
كان يطالب بحق، ال يرتاب يف انه له، وان تنازله عن ذلك احلق مل يكن بمحض 
ارادته وسكوته عن ذلك ال يعني اقتناعه بصالحية حكم من سبقه بداللة قوله 
التي  فاألشياء   ،)  2 اشياء«)  لغريت  املداحض  هذه  من  قدماي  استوت  قد  »لو 
يراه  ما  مكانه  واحالل  نسفه  من  البد  قائم  وضع  هي  تغيريها  إىل  يتوق  كان 

االصلح من وجهة نظر دينية بحته.

ويبدو التناسق يف الربط بني النبوة والوالية يف فكر عيل من خالل حماولة 
وما   بالرسول الروحية  عالقتهم  بتبيان  الدينية   البيت آل  ملنزلة  جتسيده 

لذلك من تأثري عىل املكلفني من حيث السعادة والشقاء يف الدنيا واالخرة.

فمن خالل تنسيق النصوص املتعلقة بآل البيت يف )هنج البالغة( يمكننا 
من  الرغم  فعىل   ،عيل تفكري  يف  والوالية  الرسالة  بني  الوشيج  الرابط  ادراك 
كثرة تلك النصوص) 3 (، وتعدد مناسباهتا، اال انه باالمكان تشكيلها يف وحدة 
»اعلموا  قوله  املثال  سبيل  عىل  ذلك  من  الفكري،  السياق  حيث  من  متكاملة 
الكتاب  بميثاق  تاخذوا  ولن  تركه،  الذي  تعرفوا  حتى  الرشد  تعرفوا  لن  انكم 
فالتمسوه  نبذه،  الذي  تعوفوا  حتى  به  متسكوا  ولن  نقضه،  الذي  تعرفوا  حتى 
عن  حكمهم  خيربكم  الذين  هم  اجلهل،  وموت  العلم،  عيش  فاهنم  أهله،  عند 

) 1 ( رسائل ـ35، فقرة 4.

) 2 ( حكم 280.

) 3 ( بلغ عدد النصوص التي وردت يف ذكر آل البيت يف هنج البالغة مخسة عرش نصًا ـ من اخلطب 

2، 4، 92، 95، 98، 142، 145، 150، 152، 187، 188، 237، واحلكمة 137، هذا ما 

عدا ما ورد يف ثنايا الرسائل متفرقا.
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ولده  من   البيت وآل  نفسه  يعني  فهو   ،)  1 منطقهم«)  عن  وصمتهم  علمهم 
الرسالة،  وحمط  النبوة،  شجرة  »نحن  قوله  يف  السياق  متابعة  يمكن  بحيث 
وخمتلف املالئكة، ومعادن العلم، وينابيع احلكم، نارصنا ينتظر الرمحة، وعدونا 
من  احلق،  راية  فينا  »خلق  قد  سبحانه  اهلل  ألن   )  2 السطوة«)  ينتظر  ومبغضنا 
 تقدمها مرق، ومن ختلف عنها زهق، ومن لزمها حلق... اال ان مثل ال حممد
كمثل نجوم السامء، إذا خوى نجم طلع نجم، فكأنكم قد تكاملت من اهلل فيكم 
بني  النصوص  موسيقى  بني  فالتفاوت   .)  3 تاملون«)  كنتم  ما  واراكم  الصنائع 
ادراجها  وبني  بيننا  حيول  ال  مناسباهتا  وتباعد  مناحيها  وتعدد  وصخب،  هدوء 
يف سياق واحد، متثل خالصته الفكرية ان حق قيادة الناس وهدايتهم، جيب ان 
تنحرصـ من بعد رسول اهلل ـ يف آل بيته من دون سواهم حتى قيام الساعة، 
 ،حممد عىل  املنزلة  اهلل  ورشيعة  املتطابق  الواسع  بالعلم  اخللق  عن  لتميزهم 
التي  الدينية  املنزلة  وبني  والوالية،  بالوصية  عيل  قول  بني  الربط  حولنا  ما  فإذا 
خص هبا آل البيت من دون غريهم من سائر املسلمني ـ فيام أثر عنه من اقوال 
 ـ فسنجد ان ذلك الفكر مبني عيل ان اإلمامة قد كان النص عليها يف آل البيت
من قبل وفاة النبي فلم يكن يمر يف روع عيل أو خيطر عىل باله »ان العرب 

تزعج هذا األمر بعده عن أهل بيته«) 4 (.

فيها  القول  وفصل  اإلمامة  يف  تكلم  من  أول  )ت126(  الكميت  كان  فإذا 

) 1 ( خطب ـ 147 فقرة 3.

) 2 ( السابق 108 فقرة 3.

) 3 ( السابق 99، فقرة 6.

) 4 ( رسائل 62، فقرة 1.
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يف هاشمياته) 1 (وان عيسى بن روضة )ت158( أول من ناظر يف اإلمامة) 2 ( 
وان أول من »الف يف ذلك عيل بن اسامعيل بن ميثم«) 3 (، املعارص لواصل بن 
عطاء )ت131() 4 ( فإن مجيع أولئك  عىل ما نعتقد مل يبدأوا من فراغ ـ اقواهلم 
التي  القصار  والكلامت  والعهود  والرسائل  اخلطب  ألن  وتفريعاهتا  اإلمامة  يف 
أثرت عن عيل ـ وكان كل أولئك قريبي عهد هبا ـ كانت بمثابة الزاد الفكري 
الذي مهد هلم الطريق وفتق هلم الكالم. فقد راينا من اشالء اخلطب والرسائل 
التي وصلتنا ضمن )هنج البالغة(كيف طرح عيل قضية اإلمامة التي ما فتئ 
قبله، مما جيعلنا نرجح  َمن  فيها، طوال عهده وعهد   بيته يكرر حقه وحق آل 
بأن الرباهني الكالمية التي بنى عليها الشيعة نظريتهم يف اإلمامة قد كانت وليدة 
عرص صدر اإلسالم، حيث وضع أسسها الفكرية عيل بن أيب طالب، ثم جاء 
من بعده متكلمو الشيعة وبسطوا القول فيها، مقتفني اثره، مما جيعلنا نرفض ما 

قال به جولد سهري من تأثر الشيعة بفكر املعتزلة) 5 (، يف هذا املجال.

) 1 ( جاء عند السيوطي ـ يف رشح شواهد املغني 28/1 عن الكميت »كان جداًل، وهو أول من ناظر 

يف التشيع«.

) 2 ( عيسى بن روضة التابعي موىل بني هاشم صاحب أيب جعفر العبايس)ت158( أول من صنف 

يف علم الكالم. له كتاب يف اإلمامة، وبقي إىل عرص أيب جعفر العبايس، مل أعثر عىل سنة وفاته ـ 

اعيان الشيعة 383/8.

) 3 ( ابن النديم ـ الفهرست ص 323.

) 4 ( راجع ترمجته يف السابق، ص 202.

الكالم  علم  ان  النظر  يسرتعي  »مما   200 ص  والرشيعة  العقيدة  كتاب  يف  سهري  جولد  يقول   )  5  (

الشيعي يتجه بصفة خاصة نحو املعتزلة، ألنه يستند فيام يسوقونه من براهني لتاييد نظرية اإلمامة 

عىل قواعد اعتزالية بحته، فاحلاجة إىل وجود امام لكل عرص، وما جيب ان متتاز به هذه الشخصية 
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واذا كان عيل يعتقد بأحقيته يف اإلمامة التي أقيص عنها فال بد ان يكون 
له موقف فكري حمدد جتاه أولئك الذين حالوا بينه وبني ممارسة حقه، وهذا ما 

سنحاول تتبعه من خالل نصوص هنج البالغة التي عرضت لذلك.

من عصمة وقداسة، وقد ربطها الشيعةال شك يف طابعها االعتزايل«، وقد سقنا من النصوص 

املأثوةر عن عيل يف مواطنها من هذا الفصل ما يؤيد مقولة الشيعة من غري تاثريات خارجية. 

علام بأن املهدي كاعتقاد موجود عند مجيع الفرق اإلسالمية  راجع ا لفتح الرباين لرتتيب مسند 

أمحد بن حنبل 49/24 وما بعدها، بذل املجهود يف حل أيب داود 190/17 وما بعدها، فضائل 

الفرق  عند  املنتظر  املهدي  بعدها. واالختالف حول  وما  الستة 398/3  الصحاح  اخلمسة يف 

وغريهم  السنة  يقول  بينام  إذ  املهدي.  وجود  فيكيفية  بل  كمعتقد،  وجود  يف  ليس  اإلسالمية 

امامهم  بأنه  الشيعة اإلمامية  يعتقد  بأنه مل خيلق بعد ويغلق متى شاء اهلل،  الفرق اإلسالمية  من 

الثاين عرش الذي غاب عن األنظار وسيظهر يف اخر الزمان فأصل عقيدة املهدي مأخوذة من 

االحاديث النبوية الرشيفة وال دخل يف تأثر الشيعة باملعتزلة يف اثباهتا باحلجج الكالمية.
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الثاني الفصل 
فكر اإلمام علي بن أبي طالب

ف جمريات السياسة ف عصره

قبل الدخول يف فكر اإلمام عيل يف جمريات عرصه جيدر النظر يف نقطتني 
يرتكز عليهام ذلك الفكر كام يبدو من خالل تتبعنا لنصوص هنج البالغة:

.ـ األوىل: واجب احلاكم يف نظر اإلمام عيل

.ـ الثانية: اإلستقاللية يف فكر اإلمام عيل

:ـ واجب احلاكم ف نظر اإلمام عيل(

الغاية من احلكم يف فكر اإلمام عيل من خالل نظرته  من املمكن ادراك 
الزاهدة يف احلياة بحيث ال يمكن الفصل بني ترصفه اخلارجي يف معامالته مع 
عن  وتنأى  التلون  متقت  واحدة  شخصية  ذو  فهو  الداخيل،  إيامنه  وبني  الناس، 
االزدواجية، فال يأمر بطاعة اال ويوجبها عىل نفسه اوالً، ثم يطبقها عىل غريه بعد 
ذلك، وال ينهى عن معصية اال وهو القدوة يف جتنبها) 1 (، وعىل ذلك فهو فرد 

) 1 ( راجع خطب ـ 177، فقرة 2.
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من افراد األمة مساو يف املنزلة ألي فرد من افرادها مهام كانت منزلته االجتامعية 
ال ليشء اال ألنه قدوة، والقدوة مثال جيب ان حيتذى من قبيل الرشائح الواسعة 
بني طبقات األمة، وبطبيعة احلال فإن الفقراء واملعدمني هم الكثرة الغالبة فمن 
بالفقري  يتبيغ  الناس كيال  أنفسهم بضعفة  ان يقدروا  العدل  ائمة  املتوجب »عىل 
فقره«) 1 (. ومساواة اإلمام نفسه بأفقر طبقات األمة ـ كام يرى اإلمام عيل ـ 
إليها  للتقرب  املجتمع،  فرض من اهلل وليس حماولة إلرضاء رشحية من رشائح 
اإلمامة، ألن  اعتبار زهده وتقشفه من مستوجبات  يمكن  لذلك  بزهّيا.  بالتزّي 
احلياة،  بملذات  يستمتع  ان  اإلسالمية  األمة  يف  باألمر  القائم  وهو  مقدوره  يف 
املالبس  ألني  ويلبس  القمح  لباب  من  املصنوع  اخلبز  مع  العسل  مصفى  فيأكل 
يف  العدل  من  فليس  ذلك،  عليه  يأبى  باملسؤولية  شعوره  ولكن   ،)  2 وأفخرها) 
مكاره  يف  امته(  )يشارك  وال  املؤمنني  أمري  »هذا  بالقول  إليه  يشار  ان  مفهومه 
الدهر، أو )يكون( اسوة هلم يف جشوبة العيش«) 3 (فمن خالل التزامه بمبادئ 
اإلسالم يرى ان اإلمامة ليست منصبًا ترشيفيا غايته امللك والسطوة كام أثر عن 
معاوية يف قوله ألهل الكوفة »اتروين قاتلتكم عىل الصالة والزكاة واحلج، وقد 
علمت انكم تصلون وتزكون وحتجون ولكن قاتلتكم ألتأمر عىل رقابكم«) 4 (. 
 فقضية اإلمامة أو بمعنى أصح، التحكم يف رقاب العباد ـ كام يرى ذلك عيل
إذا مل تصدر عن اقتناع بمبادئ اإلسالم، مع خلوها من أية اطامع دنيوية، أو أية 
التي ال  الزائلة،  املادة  اشكال  مثل أي شكل من  مثلها يف ذلك  مزايا شخصية، 

) 1 ( خطب ـ 203، ويتبيغ: هييج به.

) 2 ( راجع يف ذلك قوله لعثامن بن حنيف عامله عىل البرصة ـ رسالة رقم 45.

) 3 ( رسائل 45 ـ فقرة 3 وجشوبة العيش: خشونته.

) 4 ( ابن أيب احلديد 75/16.



197الباب الثاين : فكر عيل بن أيب طالب  السيايس كام يبدو يف هنج البالغة  ................... 

جدوى من امتالكها مادامت ال حتقق اهلدف املرجو منها، وهو سعادة الناس يف 
ظل عدالة اجتامعية شاملة. لذلك فقد اعترب عىل ثورة أيب سفيان املفتعلة) 1 ( 
يف سبيل حق اهلاشميني وعىل رأسهم اإلمام عيل بعد ان بويع اليب بكر، ما 
املسلمني، من  الفتنة وتبديد شمل  نار  القصد منها اشعال  هي اال فقاعات زبد 
ينال من مكانة اهلاشميني، ألن  أجل أمر تافه لن ينقص من قيمة عيل، ولن 
اخلالفة كمنصب القصد منه التسلط وشهوة امللك ما هي اال »ماء اجن، ولقمة 

يغص هبا آكلها«) 2 (.

فالغاية من احلكم يف فكر اإلمام عيل، بقاء قواعد اإلسالم قوية حتى ولو 
كان ذلك عىل حساب اهتضام حقه املرشوع. يقول ألصحاب الشورى ملا عزموا 
عىل مبايعة عثامن »لقد علمتم اين احق هبا من غريي، واهلل ألسلمن ما سلمت 
وفضله،  ذلك  ألجر  التامسًا  خاصة،  عيل  اال  جور  فيها  يكن  ومل  املسلمني  امور 
ما  مظلومًا  يكون  ان  هيم  فال   )  3 وزبرجة«)  زخرفة  من  تنافستموه  فيام  وزهدًا 
دام اإلسالم مصانًا، ألن نظرته الشمولية املتعمقة ملجريات االحداث بعد وفاة 
الرسول حتمت عليه ان يبقى يف الظل نائيًا بمبادئه من ان متس، أو ان حيور 
ارصاره عىل املطالبة باحلكم بأنه شهوة حب التسلط يف رقاب العباد ـ ألن اقتناعه 
بتكامل طريف اإلسالم، كعبادة واسلوب حياة، ال جمرد طقوس وشعائر،  التام 
التنبيه  ذلك  معلاًل  عليه  منصوص  كويص  احلكم  يف  ألحقيته  ينبه  جعله  ما  هو 
وتلك املطالبة ليست من أجل اشباع رغبة التسلط واالمتالك، ولكنها من أجل 

) 1 ( راجع ص 263 من هذا البحث، فقد فصلنا القول يف ذلك.

) 2 ( خطب 5،73.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.
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إىل  احلقوق  واعادة  املادة  افسدته  ما  بإصالح  إليه  نصاعته  واعادة  الدين  محاية 
نصاهبا بقمع الظلم والظاملني) 1 (.

وما دامت رشائع اإلسالم  كام يراها عيل ـ تؤدى عىل الوجه املريض، فلن 
تكون غضاضة عليه، يف السكوت عن حقه، مرتبصًا باي زيغ حتدثه السلطة، إذ 
مل يكن وقوفه يف الظل اال وليد نظرة واقعية يف جمريات األمور يف فرتة كان الدين 
قياس موقف  يمكن  (، عىل هذا   2 بعد)  تشتد  ملا  العود  مازال طريًا اخرض  فيها 

اإلمام عيل الفكري جتاه الرجال واألحداث يف عرصه.

:ـ االستقاللية السياسية ف فكر اإلمام عيل(
املتعلق  فكره  حدد   للنبي كويص  عليه  بالنص   عيل اإلمام  اعتقاد  ان 
الوصاية  رفض  لذلك  غريمها،  دون  والسنة  القرآن  حدود  يف  الدولة  بسياسة 
مهام  عنه  يدافع  ان  جيب  مبدأ  كصاحب  عليها  انبنت  التي  السياسة،  تلك  عىل 
مقتل عمر  بعد  ينال اخلالفة  ان  بإمكانه  كان  فلقد  التضحيات يف سبيله،  بلغت 
اهلل وسنة رسوله  »بكتاب  العمل  إليها برشط  بن عوف  الرمحن  عبد  دعاه  حني 
أفعل  أن  »أرجو  قائاًل  الرشط  رفض  ولكنه   ،)  3 بعده«)  من  الشيخني  وسرية 

) 1 ( راجع خطب، 136، فقرة 2.

) 2 ( ذلك بناء عىل قول عيل يف رسالته الهل مرص »فواهلل ما كان يلقى يف روعي، وال خيطر بباىل 

ان العرب تزعج هذا األمر من بعده عن أهل بيته، وال اهنم منحوه عني من بعده، فام راعني 

الناس قد رجعت عن  الناس عىل فالن يبايعونه، فامسكت يدي حتى رأيت راجعة  انثيال  اال 

اإلسالم يدعون إىل حمق دين حممد، فخشيت ان مل انرص اإلسالم وأهله أن أرى فيه ثلاًم، أو 

هدمًا تكون املصيبة به عيل اعظم من فوت واليتكم... فنهضت يف تلك االحداث حتى زاح 

الباطل وزهق، واطمأن الدين وتنهنه...« رسالة رقم62 

) 3 ( العقد الفريد 279/4.
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وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي«) 1 (، فلو كانت اخلالفة يف حد ذاهتا طلبته لقبل 
بذلك،  مل يرض  أنه  إال  بالقول،  القبول  الشيخني، حتى وإن كان  العمل بسرية 
ألنه يرفض اإللتواء وألنه حيج أحقيته بأن يؤخذ برأيه، ال أن يأخذ برأي غريه، 
ألنه انام يعمل بعلم علمه أياه النبي ودعا له بأن يعيه صدره، وتضطم عليه 
جوانحه) 2 (. فهو إذ ما وضع بني اختيارين مصلحته أو مصلحة اإلسالم فإنه 
يكن  مل  لذلك  الشخصية،  فيه مصلحة اإلسالم، مهام عظمت خسارته  ما  خيتار 
من  شديد  احلاح  بعد  اال  عثامن،  مقتل  بعد  اخلالفة  منصب  قبوله  السهل  من 
الناس، واشرتاط منه عىل املبايعني، القبول باحلكم كام يعلمه هو ال كام يريدون، 
ويف هذا الصدد يقول »اعلموا أين إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ومل أصغ إىل 

قول القائل وعتب العاتب«) 3 (.

سادت  التي  لالضطرابات  يتصدى  ان  عليه  كان  اخلالفة،  إليه  أفضت  وملا 
وجرأة   الرسول صحابة  أسخطت  فتن  من  عثامن  عامل  أحدثه  ما  أرجاء 
حتى  عثامن  والة  يقر  أن  شعبة  بن  املغرية  عليه  فأشار  عثامن،  قتل  عىل  العامة 
فرتة  إىل  واليته  عىل  معاوية  يقر  األقل  عىل  أو  يعزهلم،  ثم  له،  الوضع  يستتب 
معاوية  إقرار  فإن حجته يف  بقية والة عثامن،  اقرار  له حجة يف  تكن  مل  ما، ألنه 
عىل الشام، بأن عمر قد أقره من قبل، فلم يكن غريبًا ان يرفض اقرتاح املغرية 
رفضًا قاطعًا بقوله »ال أداهن يف ديني وال أعطي الدين من أمري... وال استعمل 

) 1 ( السابق.

) 2 ( راجع هناية اخلطبة رقم 128.

) 3 ( خطب ـ 91.
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معاوية يومني ابدًا«) 1 ( ثم ان طلحة والزبري حني بايعاه كانا يرجوان ان تكون 
اننا  عىل  »نبايعك  البيعة  حني  له  قاال  اهنام  روي  وقد  غريمها،  دون  احلظوة  هلام 
رشكاؤك يف هذا األمر، فقال هلام: ال ولكنكام رشكاي يف الفيء، ال استأثر عليكام 

وال عىل عبد حبيش جمدع بدرهم ما دونه، ال انا وال ولداي هذان«) 2 (.

السيايس،   عيل اإلمام  فكر  من  جعلت  اهلل  ذات  يف  الصلبة  فاملواقف 
منهجًا صلبًا ال يقبل املناورة واملداورة، وقد أشار عمر بن اخلطاب إىل ذلك 
التفرد السيايس يف شخص عيل بقوله »لو وليتهم حيملهم عىل منهج احلق، 
واستبداد  املجلس،  يف  الدعابة  خصاالً:  فيه  ان  اال  الواضحة،  املحجة  فاخذ 
يرتاءى  كام  تناقض  من  املقولة  يف  ما  وبرغم   .)  3 للناس«)  والتبكيت  الرأي، 
الشعور بتضخم الشخصية والتعايل،  بالرأى، وهو نوع من  لنا بني االستبداد 
4 (، اال اننا نلمس فيها أيضًا مانحن  وبني الدعابة التي تعني التبسط واهلزل) 
يقصده  الذي  احلق  فمنهج  السياسة،   عيل شخصية  حول  قول  من  بصدده 
يوليهام  ان  منه  طلبا  حني  والزبري  لطلحة  بقوله   عيل يعنيه  ما  هو  عمر، 

) 1 ( تاريخ الطربي 4/ 440، كامل ابن األثري 101/3 وقد ذكر املصدران حوار عيل مع املغرية 

بأكمله.

) 2 ( ابن أيب احلديد 42/7.

) 3 ( تاريخ اليعقويب 2/ 159.

) 4 ( ما قيل عن استبداد عيل برأيه ودعابته وتبكيته للناس خيالف متام ما وصفه أصحابه الذين 

عارشوه به من ذلك ما أثر عن رضار الضايب حني طلب معاوية منه وصف عيل قوله »وكان فينا 

ايانا وقربه منا ال نكاد نكلمه  إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه  كأحدنا، جييبنا إذا سالناه، وينبئنا 

هليبته والنبتدئه لعظمته، يعظم أهل الدين وحيب املساكني، ال يطمع القوي يف باطله والييأس 

الضعيف من عدله«احلرصي القريواين ـ زهر االداب 1/ 41.
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ومن  اصحايب  من  وامانته  بدينه  اريض  من  اال  امانتي  يف  ارشك  ال  اين  »اعلام 
عن  البعد  الوالية،  يف  السيايس   عيل مقياس  ألن   )  1 دخيلته«)  عرفت  قد 
كل شهوة مادية، وطلحة والزبري ممن ال يرتيض أمانتهام، ألنه يعرف دخيلتهام 
إليه  أشار  ما  اما  الشخصية  مصاحلهام  دعم  أجل  من  االمارة  عىل  وحرصهام 
املنزلة  أن  يرى  ألنه  اال  فليس   ،عيل شخص  يف  استبدادية  طبيعة  من  عمر 
عن  وإقصائه   وفاته بعد  حتى  تتغري  مل   الرسول عند  هبا  حظي  التي 
»اال  الصدد  هذا  يقول يف  إذ   ،ويتقفى خطاه يسري عىل هنجه  فهو  اخلالفة، 
ان موضعي من رسول اهلل بعد وفاته، كموضعي منه أيام حياته، فامضوا 
من  نابع  )برأيه،  عيل  فتمسك   ،)  2 عنه«)  تنتهون  عندما  وقفوا  به  تؤمرون  ملا 

يتجزأ. ال  كل  والدولة  الدين  بأن   الرسول لنهج  وتصوره  ايامنه 

عرصه  رجال  جتاه  السياسية  مواقفه  دراسة  يمكن  األساس  هذا  وعىل 
الظل  يف  وقوفه  فإن  لذلك  إليه،  بالنسبة  رضا  فهو  الدين  وافق  فام  واحداثه، 
يف  املشاركة  وبني  بينه  حيل  مل  حقه،  يعتقده  عام  اقيص  التي  السنوات  طيلة 
احلاكم  بواجب  سميناه  ما  خالل  فمن  ذلك،  منه  طلب  ما  إذا  الدولة  سياسة 
عرصه  ماجريات  يف   عيل فكر  إىل  الدخول  يمكننا  السياسية  واالستقاللية 

البالغة(. كام رسمها )هنج 

يمكن تقسيم فكر عيل ف ماجريات عرصه السياسية إىل مرحلتني

 ،وما قبل خالفته وهي مرحلة ما بعد وفاة الرسول ـ املرحلة األوىل: 
مخس  سنة  عفان  بن  عثامن  مقتل  حتى  للهجرة،  عرشة  احلادية  السنة  من  ومتتد 

) 1 ( ابن أيب احلديد 231/1.

) 2 ( ابن أيب احلديد 37/7.
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وثالثني، ويمكن دراسة فكر عيل يف هذه املرحلة من خالل الوقائع التارخيية 
التالية:

1ـ مؤمتر سقيفة بن ساعدة.

2ـ حكم أيب بكر.

3ـ حكم عمر بن اخلطاب.

4ـ الشورى.

5ـ حكم عثامن بن عفان.

وثالثني  مخس  سنة  من  ومتتد  خالفته  فرتة  متثل  التي  وهي  الثانية:  املرحلة  ـ 
هجرية حتى سنة اربعني، ويمكن دراسة فكره يف هذه املرحلة من خالل الوقائع 

التالية:

1ـ أصحاب اجلمل ـ أو ـ الناكثون

2ـ معاوية وبنو أمية ـ أو القاسطون

3ـ اخلوارج ـ املارقون

4ـ إرادة قريش.

املرحلة األوىل:
واملتمثلة ف فرتة ما بعد وفاة الرسول

:ـ مؤمتر سقيفة بني ساعدة   ) ) ف فكر اإلمام عيل(

باملدينة وهي ظلة كان األنصار جيلسون حتتها، فيها بويع أبو بكر... واما  ) 1 ( سقيفة بني ساعدة: 

بنو ساعدة الذين اضيفت هلم السقيفة، فهم مجاعة من االنصار، وهم بنو ساعدة بن كعب بن 

البلدان 288/3، 229، اما بشأن  ـ معجم  اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة، ومنهم سعدبن عبادة 
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مل يكن عيل وآل بيت الرسول وجل املهاجرين حضورًا يف اجتامع السقيفة، 
بخربها  يعلموا  فلم  لدفنه،  واالعداد   الرسول بتجهيز  شغل  يف  كانوا  ألهنم 
اال بعد ان »بويع أبو بكر واقبلت اجلامعة التي بايعته تزفه زفًا إىل مسجد رسول 
ان  ألولئك  تسنى  كيف  إذ  النفوس،  اصاب  ذهواًل  إال  يكن  فلم   ،)  1  (»اهلل
يربموا أمرًا يف مثل ذلك اليوم العصيب دون ان يستشار مجيع أويل األمر، وعىل 

ذلك األساس بنى عيل فكرته فيام أثر عنه من قول أليب بكر )طويل(:
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم               فكـــيف بــذا واملـشـريون غـيب  ) )

فعيل ـ عىل ما يبدو ـ ال يعتقد ان ثمة شورى يف انعقاد البيعة أليب بكر، 
مؤمتر  نظره يف  اما وجهة  األمر،  تقتيض حضور مجيع من هيمهم  الشورى  ألن 
السقيفة فقد بناها عىل تفنيد منطق كل من األنصار واملهاجرين الذين حرضوا 
 اليوم. فاإلسالم ال جييز لألنصار االدعاء بخالفة رسول اهلل السقيفة ذلك 
ال  جيوز  ال  به  يوىص  ومن   ،الرسول قبل  من  هبم  موىص  اهنم  اعتبار  عىل 
عقاًل وال رشعًا ان يكون قائدًا، وبناء عىل ذلك قال ملا بلغته أنباء السقيفة »ما 
احتججتم  فهال   :قال امري،  ومنكم  أمري  منا  قالت  قالوا:  األنصار؟،  قالت 
عليهم بأن رسول اهلل أوىص بأن حيسن إىل حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، 
تكن  مل  فيهم  اإلمامة  كانت  لو   :فقال عليهم؟،  احلجة  هذه  يف  وما  قالوا: 

الوصية هبم«) 3 (.

ما دار يف السقيفة من حوار بني األنصار ورهط قريش من الصحابة فيمكن مراجعته يف تاريخ 

الطربي 218/3 وما بعدها.

) 1 ( الزبري بن بكار ـ األخبار املوفقيات ص 578.

) 2 ( حكم: 187.

) 3 ( خطب ـ66.



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 204

رسول  من  بقرابتهم  احتجوا  فقد  قريش،  وهم  الثاين،  السقيفة  طرف  أما 
اهلل كام ورد يف قول عمر بأهنم »أولياؤه وعرشتُه«) 1 (، وهم بحجتهم تلك 
ال يستحقون اإلمامة أيضًا من وجهة نظر عيل وذلك بناء عىل قول اهلل تعاىل:

 بَِبْعٍض ِف كَِتاِب اهلل﴾) 2 (، فإذا كان مقياس 
َ

ْول
َ
ْرَحاِم َبْعُضُهْم أ

َ ْ
و ال

ُ
ول

ُ
﴿َوأ

يف  يكون  أن  به  فاألوىل   ،الرسول من  البعيدة  لقرابتهم  األمر  استحقاقهم 
رمحه القريب وعرتته، ويمثل وجهة نظر عيل تلك قوله »ماذا قالت قريش؟ 
بالشجرة واضاعوا  احتجوا   :فقال  ،الرسول بأهنا شجرة  احتجت  قالوا: 
الثمرة«) 3 (، فالثمرة وهي النتاج األصيل للشجرة أوىل بأن يكون هلا احلق دون 
غريها من سائر الفروع، و عىل ذلك بنى عيل فكره من خالفة أيب بكر، كراي 

مضاد اهلدف منه اقامة احلجة.

)ـ موقف عيل من حكم أيب بكر:
مل حيسم أمر البيعة باحلكم أليب بكر حساًم تامًا يف مؤمتر السقيفة كام تصوره 
رسدهم  ثنايا  يف  املؤرخني  فلتات  خالل  من  يبدو  إذ  التارخيية،  املصادر  لنا 
للحوادث ان رصاعًا خفيًا قد احتدم وان املسلمني قد حتزبوا إىل فرقتني إذ يمكن 
السكك  هبم  تضايقت  حتى  بجامعتها  اقبلت  »اسلم  بأن  القول  من  يستنتج  ان 
بالنرص«) 4 (، أي  فأيقنت  ان رأيت اسلم  اال  يقول: ما هو  فبايعوا، فكان عمر 

) 1 ( تاريخ الطربي 220/3.

) 2 ( االنفال/75.

) 3 ( خطب ـ66.

) 4 ( تاريخ الطربي 222/3 وأسلمـ  اسم يطلق عىل عدة بطون وقبائل، والذين يعينهم عمرـ  كام اعتقد 

ـ هم اسلم بن افىص: بطن من خزاعة وهم: بنو اسلم بن افىص بن حارثة بن عمرو من القحطانية، 
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أن فوز أيب بكر مل يتحقق بسهولة ويرس، إذ لو كان األمر كذلك ملا قال »فأيقنت 
هنا  فاليقني  اسلم،  مبايعة  قبل  غامضة  كانت  قد  الرؤية  ان  يعني  بالنرص«مما 
تنم  السياق  يف  )النرص(  كلمة  ان  كام  الفشل،  من  واخلوف  والوجل  شكًا،  يتبع 
استقر  ان  فام  اخرى.  عىل  كفة  لريجح  ينفجر  ان  كاد  الذي  اخلفي  الرصاع  عن 
أولئك  وتنبه  غرة،  عىل  القوم  أخذ  الذي  اجلدل  جراء  بكر  اليب  السقيفة  أمر 
البيعة، حتى »ندم قوم كثري من  املجتمعون للرسعة املذهلة التي متت فيها تلك 
األنصار عىل بيعته والم بعضهم بعضًا، وذكروا عيل بن أيب طالب، وهتفوا 
ذلك  يف  وكثر  املهاجرون،  لذلك  فجزع  إليهم،  خيرج  فلم  داره  يف  وانه  باسمه، 
الكالم«) 1 (، ثم ان املنافرات بني األنصار واملهاجرين كادت ان حتدث فتقا يف 
اإلسالم، بإثارة النعرات القبلية، لو ال تدارك بعض الصحابة لألمر بسد افواه 
بآبائهم وأجدادهم وأخواهنم  ملا فعلوه   ،موتوري قريش عىل األنصار وعيل
كثري  هناك  ان  ثم   .)  2  (اهلل رسول  يدي  بني  اجلاهلية  يف  معهم  حروهبم  يف 
العوام،  الزبري بن  من رؤوس املهاجرين ممن امتنع عن بيعة أيب بكر من أمثال: 
واملقداد بن عمرو وأيب ذر الغفاري، وعامر بن يارس، وسلامن الفاريس، ومل يدلوا 
بيعتهم) 3 ( اال مكروهني »وكان إبان بن سعيد أحد من ختلف عن بيعة أيب بكر 

من قراهم وبرة قرية ذات نخيل من اعراض املدينةـ  كحالةـ  معجم قبائل العرب 26/1.

) 1 ( الزبري بن بكار ـ األخبار املوفقيات 583.

) 2 ( راجع ذلك بالتفصيل عند الزبري بن بكار، السابق من ص 595 حتى ص 602.

) 3 ( راجع سليم بن قيس اهلاليل الكويف )ت يف حدود 90 هـ( ـ كتاب سليم بن قيس ص 89 وما 

بعدها، وقد ذكر الكتاب وصاحبه ابن النديم ـ الفهرست ص 275 يف اخبار فقهاء الشيعة وما 

صنفوه من الكتب، راجع ايضا: تاريخ اليعقويب 124/2.
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تبعًا  ذاك  موقفه  إبان يف  وكان   ،)  1 بايع«)  بايعوا  فلام  بنو هاشم  يصنع  ما  لينظر 
ألخيه األكرب خالد بن سعيد بن العاص الذي أسلم وأبو بكر يف يوم واحد) 2 (، 
وقيل ان أبا بكر قد أمر خالدًا ذاك عىل جيوش الشام، فاعرتض عمر عىل ذلك 
فو  بلغك؟  قد  ما  هاشم  لبني  وقال  بيعته،  عنك  حبس  وقد  خالدًا  »أتويل  قائاًل 
بن  يزيد  مكانه  ووىل  فعزله  لذلك  بكر  أبو  فامتثل   )  3 توجهه«)  ان  أرى  ما  اهلل 
أيب سفيان وأبا عبيدة بن اجلراح) 4 (. لذلك فمن املرجح ان البيعة أليب بكر مل 
تتم ومل يستقر له األمر اال بعد ان بايعه عيل بن أيب طالب، وتبعه بنو هاشم 
الضعاف  قريش  بذلتها  التي  املحاوالت  عن  التارخيية  املصادر  بعض  حتدثنا  إذ 
البيعة »من ذلك توجه أيب بكر وعمر بن اخلطاب  جانب عيل وارغامه عيل 
لياًل  املطلب  بن عبد  العباس  إىل منزل  بن اجلراح واملغرية بن شعبة  وأيب عبيدة 
ليفتوا من عضد   ،)  5 بعده«)  له ولعقبه من  يكون  »نصيبًا  له يف احلكم  ليجعلوا 
تبعه من  العباس بذلك، وبقي عيل ومن  اقناع  عيل ولكنهم مل يفلحوا يف 

آل بيته وأشياعه »ستة أشهر مل يبايعوا حتى ماتت فاطمة  فبايعوا«) 6 (.

حوهلا  دار  وما  البالغة(،  )هنج  يف  نصوص  من   عيل عن  أثر  مما  ويبدو 
أيب  مبايعة  من  األوىل  األيام  يف  حاول  قد   عليًا أن  وتعليقات  رشح  من 

) 1 ( ان األثري  أسد الغابة 47/1، وراجع ترمجة ابان يف املصدر نفسه.

) 2 ( السابق 97/2، 98، وترمجة خالد هناك أيضًا.

) 3 ( تاريخ اليعقويب 133/2.

) 4 ( راجع السابق 133/2.

) 5 ( راجع احلادث باكلمله عند ابن قتيبة ـ اإلمامة والسياسة 15/1، وتاريخ اليعقويب 2/ 124 وما 

بعدها.

) 6 ( ابن األثري  الكامل يف التاريخ 224/2.
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  فاطمة  السيدة  زوجته  وقفت  وقد  حقه،  يعتقده  كان  ما  يسرتجع  أن  بكر 
 بجانبه) 1 (ولكنه مل يفلح، من ذلك ما أثر عن معاوية يف إحدى رسائله لعيل
قوله »لقد حسدت أبا بكر والتويت عليه ورمت افساد امره، وقعدت يف بيتك، 
يتهم  فمعاوية   ،)  2 بيعته«)  عن  تأخروا  حتى  الناس  من  عصابة  واستغويت 
انطوت  ومهام  بكر  أيب  بيعة  إلفشال  والتحريض  والتعدي  باإلفساد   عليًا
تلك املقولة عىل مكر وخديعة بقصد اإلساءة لعيل، فإهنا تيضء جوانب من 
تلك  بأن  نعتقد  مما جيعلنا  بكر  أيب  بيعة  إزاء  الصحابة  من  موقف عيل وكثري 
البيعة قد احدثت يف بدايتها نوعًا من التشتت الفكري يف مصداقية اإلسالم يف 
اختالف  يف  وجدت  إذ  منها،  اإلسالم  مبادئ  تتمكن  ملا  الذين  أولئك  نفوس 
بدًا   عيل جيد  مل  لذلك   .)  3 الدين)  عىل  للتمرد  ذريعة   اهلل رسول  صحابة 
يف  رشحًا  حتدث  ان  كادت  التي  املتناقضات  هذه  إزاء  حاسم  موقف  اختاذ  من 
اإلسالم، حتى لو كان ذلك عىل حساب حقه، ألن مصلحة اإلسالم تقتيض منه 
التضحية) 4 ( وكانت بيعته أليب بكر الذروة يف هذه التضحية، اال ان تلك البيعة 
املصادر  بعض  لنا  سجلت  طويل  جدل  بعد  اال  حتدث  ومل  طواعية  عن  تأت  مل 

) 1 ( راجع ما قاله سليم بن قيس يف كتابه بشأن محل عيل فاطمة الزهراء عىل محار وأخذه بيدي ابنيه 

احلسن واحلسني وذهابه إىل بيوت أصحاب رسول اهلل يناشدهم اهلل يف حقه ص 82 ـ83.

) 2 ( رشح ابن أيب احلديد 186/15.

) 3 ( نعني بذلك ارتداد بعض القبائل عن اإلسالم وامتناع القبائل االخرى عن دفع الزكاة، يمكن 

مراجعة ذلك يف تاريخ الطربي 301/3 وما بعدها.

) 4 ( بشأن امتناع عيل عن بيعة أيب بكر، والسبب الذي جعله فيام بعد يبايع، راجع قول عيل يف 

رسائل 62، فقرة 1.
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التارخيية جانبًا منه) 1 (، مقترصة عىل الرسد، لذلك مل نتمكن من متثيل الصورة 
قد  البالغة(  )هنج  ولكن  احلق  ذلك  عن  جمادلته  أثناء  النفسية  ملعاناته  الصادقة 
الينا بعض مأثورات عيل التي توضح بعض اجلوانب من تلك املعاناة،  نقل 
من ذلك قوله يف شأن من نقلوا حقه لغريه بتأويالت مفتعلة تنم عن نكوصهم 
عام اوىص به الرسول »حتى إذا قبض اهلل رسوله رجع قوم عىل االعقاب، 
السبب  وهجروا  الرحم،  غري  ووصلوا  الوالئج،  عىل  واتكلوا  السبل  وغالتهم 
الذي امروا بمودته ونقلوا البناء عن اساسه، فبنوه يف غري موضعه«) 2 (، ويبدو 
قضية  بشأن  اختالفًا  الشيخني  مع  خيتلف   عليًا ان  ـ  نعتقد  كام  ـ  املقولة  من 
تعبري  اال   ،)  3 اشهر)  ستة  مدة  بكر  أليب  البيعة  عن  امتناعه  وما  االستخالف 
يقول  نصوصًا   لعيل تذكر  األدبية  املصادر  بعض  ان  ثم  ذلك،  عن  واضح 
رواه  ما  ذلك  من  باخلالفة،  غريه  دون  واحقيته   اهلل رسول  من  بمنزلته  فيها 
له اجلاحظ من عتاب وجهه ملن امال اخلالفة عنه من مجهور املسلمني) 4 (، كام 
السقيفة،  بيعة  الثاين بعد  اليوم  ان ما دار من جدل بني عيل وبني أيب بكر يف 
يدل عىل اخلالف العميق بني وجهتي نظر كليهام، ولكنه خالف »يقف عند حد 
إىل  االحتكام  بأن   عيل العتقاد   ،)  5 باحلجة«)  احلجة  وقرع  واحلوار  النقاش 
السيف يف مثل تلك الظروف العصيبة لن يكون يف صالح اإلسالم، فكان رصاع 

) 1 ( راجع عىل سبيل املثال اإلمامة والسياسة البن قتيبة 12/1، 13، ابن اعثم: الفتوح 12/1، 13.

) 2 ( خطب ـ 148.

) 3 ( أكثر املصادر ترجح ان بيعة عيل أليب بكر مل حتدث اال بعد ستة اشهر ـ راجع: تاريخ الطربي 

208/3، العقد الفريد 260/4، ابن األثري  الكامل يف التاريخ 220/2.

) 4 ( راجع البيان والتبيني 50/2، 51.

) 5 ( مغنية ـ يف ظالل النهج 305/2.
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بني العاطفة والعقل بالنسبة لعيل، حيث حسم ذلك الرصاع لصالح العقل، 
فأقر عيل بالتسليم عىل اهتضام حقه، وأمل ممض فاضت به أعامقه) 1 (.

فاعتقاده بأحقيته باخلالفة بعد الرسول هو املحور األساس الذي اعتمده 
اجلراح  بن  عبيدة  أبو  له  يقول  بشأن ذلك،  الصحابة  يف مواجهة من جادله من 
حديث  إنك  عم،  ابن  »يا  بالبيعة  بكر  أليب  التسليم  عىل  ارغامه  حاولوا  حني 
أبا  السن، وهؤالء مشيخة قومك ليس لك مثل جتربتهم، ومعرفتهم، وال أرى 
بكر اال اقوى عىل هذا األمر منك«) 2 ( فكان رده عىل تلك املقولة »يا أبا عبيدة، 
فهال  ووعيتها  سمعتها  لقد  فأنسيت؟  نافست  أم  فنسيت،  العهد  عليك  اطال 
التي  بالسن  يتطرق إىل مسألة االحقية  ان عليًا مل  رعيتها«) 3 ( فمن املالحظ 
املستحدثة  العوامل  من  السن  عامل  بأن  ـ  نظن  كام  ـ  إلدراكه  عبيدة  أبو  أثارها 
ضمن ذلك اجلدل الفتقار الطرف املقابل إىل احلجة، ألن الرسول حني أمر 
أسامة، وهو احلدث، عىل املهاجرين األولني مل يضع السن مقياسًا لذلك التأمري.

لذلك فإننا لو أخذنا مسألة اخلالفة من منظور اإلمام عيل كام هو منصوص 
عليها يف )هنج البالغة(، فسنخلص إىل أنه قد كان يرى أهنا حقه املنصوص عليه 
من قبل الرسول سلب منه عنوة إذ ما فتيء يكرر ذلك يف كل مناسبة، يقول 
حميل  أن  ليعلم  وإنه  فالن،  تقمصها  لقد  واهلل  »اما  بالشقشقية  املسامة  خطبته  يف 

منها حمل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل، وال يرقى إىل الطري«) 4 (.

) 1 ( راجع خطب 3، فقرة 1.

) 2 ( اإلمامة والسياسة 12/1.

) 3 ( ابن أيب احلديد 307/20.

) 4 ( خطب 3، فقرة 1.
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إال أن ما محله يف نفسه من ضيم مل حيل بينه وبني تقديم العون واملشورة كلام 
كانا  وحد  ضعف  عىل  استطاعته  حسب  وسدد  »فقارب  لذلك،  احلاجة  دعت 
فيه«) 1 (، لذلك مل يبخل برأيه، ومل يرتدد يف ابداء موقفه بصدق وأمانة ومحاس 
الروم  لغزو  اإلسالمية  اجليوش  ارسال  عىل  عزم  فحني  إليه،  بكر  أبو  جلأ  كلام 
 ،طالب أيب  بن  عيل  فاستشار  واخروا،  »فقدموا  الصحابة  من  كثريًا  شاور 
الظفر  ان يفعل، فقال: إن فعلت ظفرت«) 2 (فأخذ بمشورته فكان  فأشار عليه 
من  اال  ذاته  حد  يف  بكر  أيب  شخص  إىل  ينظر   عيل اإلمام  يكن  مل  لإلسالم، 
ليست  هنا  واالستجابة  فالطاعة  اإلسالم،  مصلحة  إىل  الشمولية  نظرته  خالل 
امتثاالً لشخص أيب بكر، لذلك يمكننا القول بأن حياة اإلمام عيل يف عهد أيب 
بكر مل تكن سوى املناصحة والطاعة املقرونة باإليامن، واالنتظار املقرون باألمل 
عسى ان يعود احلق إىل نصابه، ويمكن استخالص ذلك من قوله »توىل أبو بكر 
تلك األمور، فيرس وسدد، وقارب واقتصد، وصحبته مناصحًا واطعته فيام اطاع 
اهلل فيه جاهدًا، وما طمعت ان لو حدث به حادث وانا حي ان يرد ايل األمر الذي 
فيه، طمع مستيقن، وال يئست منه يأس من ال يرجوه، ولوال خاصة ما  نازعته 
انه ال يدفعها عني، فلام احترض بعث إىل عمر فواله  بينه وبني عمر لظننت  كان 
فسمعنا واطعنا وناصحنا«) 3 (، فمسألة مركز اخلالفة اإلسالمية يف فكر اإلمام 
مصانًا  اإلسالم  مادام  ثانوية،  مسالة  انه  اال  ـ  عظيمة  امهية  ذو  كان  وان   عيل
وحقوق العباد مؤداة يف ظل الرشع من غري عسف وال ارهاق وعىل ذات النهج 

) 1 ( رشح ابن أيب احلديد 218/20.

) 2 ( تاريخ اليعقويب 133/2.

) 3 ( ابن أيب احلديد 218/20.
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يمكننا تتبع موقفه من شخص عمر بن اخلطاب وحتديد فكره من سياسته.

3ـ موقف اإلمام عيل من خالفة عمر:
إىل  يرجعان  سلطته  أمر  وتقويم  بكر  أيب  بيعة  تثبيت  ان  يف  شك  ثمة  ليس 
جاهد  فلقد  االشهاد،  رؤوس  عىل  السقيفة  يف  له  باملبايعة  ومبادرته  عمر  جرأة 
جهادًا مستميتًا يف سبيل ذلك إىل احلد الذي جعله يعد اخلالفة معركة وفوز أيب 
القول يف ذلك.  قبيلة أسلم كام أسلفنا  بايعت  له بعد أن  بكر هبا نرصًا شخصيًا 
أليب  البيعة  عىل  عبادة  بن  سعد  إرغام  حاول  قد  بأنه  التارخيية  املصادر  وحتدثنا 
األنصاري  سعد  بن  بشري  وتدخل  امتناعه  يف  سعد  تصلب  لوال  باإلكراه،  بكر 
مبايعته  اعترب  فقد  بمنزلته  عمر  والعتداد   .)  1 الفتنة)  من  وجتنبًا  للنزاع  حساًم 
بيعة  نعتقد-  كام  ـ  نظره  وجهة  من  تعادل  إهنا  إذ  للمهاجرين،  ملزمة  بكر  اليب 
األنصار كافة) 2 (. ومل يأل جهدًا لرتسيخ دعائم تلك البيعة بمالحقة املتخلفني 
فقد  خالفته،  طيلة  مقامه  ويقوم  بكر  أيب  أزر  من  يشد  عمر  واستمر   .)  3 عنها) 
كان يصيل بالناس نيابة عنه أثناء تغيبه عن املدينة) 4 (، كام كان أبو بكر ال يميض 
مجاعة  آراء  عىل  األحيان  من  كثري  يف  رايه  يرجح  وكان  عمر،  مشورة  دون  امرًا 

) 1 ( راجع ذلك بالتفصيل: تاريخ الطربي 3/ 222، العقد الفريد 258/4 ويف ص 260 ذكر ابن 

الكامل يف  األثري   ابن  االنصاري،  اغتيل هبا سيد اخلزرج سعدبن عبادة  التي  الكيفية  ربه  عبد 

التاريخ 224/2.

) 2 ( راجع يف ذلك الصدد ما قاله عمر للمهاجرين يف مسج املدينة بعد ان متت بيعة السقبفة يف اإلمامة 

الطربي  تاريخ  الثاين يف  اليوم  بكر يف  البيعة أليب  إمتام  والسياسة 11/1/، وراجع حّضه عىل 

.203/3

بشأن معاملة عمر املتخلفني عن بيعة أيب بكر راجع ابن أيب احلديد 174/1.   ) 3 (

) 4 ( راجع تاريخ الطربي 432/3.
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جعلت  بكر  أيب  عهد  يف  تبوأها  التي  املكانة  تلك  عمر  فمواقف   ،)  1 املسلمني) 
عيل ينظر إليه ومنذ البداية عىل أنه املؤهل لألمر بعد أيب بكر، وهو ما يمكن 
تبايع،  له عمر »إنك لست مرتوكًا حتى  استخالصه من قول عيل حني قال 
فقال له عيل: احلب حلبًا لك شطره، واشدد اليوم امرره يردده عليك غدًا«) 2 (.

أبو  حزم  فقد   عيل قاله  ما  يعزز  يكاد  للحوادث  املنطقي  والتحليل 
ما  كل  من  اهلاشميني  جتريد  عىل  فيها  تسلم  التي  األوىل  الوهلة  منذ  امره  بكر 
ويف  عامة  قريش  يف  بوضعها  اخلالفة  ذلك  يف  بام   ،النبي عن  وراثته  يمكن 
»لوال  عباس  بن  اهلل  لعبد  عمر  فقول  اخلصوص،  وجه  عىل  اخلطاب  بن  عمر 
املسبق  االختيار  يتضمن   )  3 إليكم«)  أمركم  ألعاد  موته  بعد  يف  بكر  أيب  راي 
إليكم«،  »أمركم  قوله  بداللة  حقهم  عن   البيت آلل  املتعمد  واالبعاد  لعمر 
لعمر  بكر  أيب  عهد  أن  ثم  واألحقية.  االختصاص  تعني  السياق  يف  فاإلضافة 
عليكم  استخلفت  قد  فإين  بعد  »أما  عىل  فيه  للنص  االستخالف  مقولة  يؤكد 
إىل  حتوله  يمكن  ال  الذي  الرتشيح  مقولة  يتعارض  مما   )  4 اخلطاب«)  بن  عمر 
عبارة  أية  استخالص  يمكن  ال  إذ   ،)  5 املسلمني)  موافقة  بعد  إال  استخالف 
تأويل  التعسف يف  املذكور حتى ولو حاولنا  العهد  تنم عىل الرتشيح من سياق 
أيب  قول  فإن  ذلك  إىل  اضافة  سياقها،  يف  االستخالف  نص  لثبات  العبارات، 

) 1 ( راجع عىل سبيل املثال موقف أيب بكر من طلب كل من عيينه بن حصني واالقراع بن حابس ورد 

عمر عىل ذلك املوقف وما قاله هلام أبو بكر بشأن رد عمرـ رشح بن أيب احلديد 58/12.

) 2 ( اإلمامة والسياسة 11/1.

) 3 ( ابن أيب احلديد 190/1. وقد أورد مثله باختالف الطربي يف تارخيه 222/4.

) 4 ( تاريخ الطربي 428/3، ابن األثري  الكامل يف التاريخ 292/2.

) 5 ( راجع: طه حسني ـ الشيخان ص 48.
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عليكم  استخلفت  قد  واين  قرابة  ذا  عليكم  استخلفت  ما  »فإين  للمسلمني  بكر 
بأن هناك سابقة  ـ  نعتقده  ما  ـ عىل  تلميحًا  يبني   ) 1 له واطيعوا«)  عمر فاسمعوا 
استخالف بالقرابة حياول أبو بكر ابعاد مثلها عن نفسه، كام وان األمر بالسمع 
والطاقة للمستخلف هو بعيد عام قيل من شورى، إذ لو كان أبو بكر يبغي من 
قوله الشورى جلعل االستخالف يف صيغة اقرتاح ال يف صيغة أمر مؤكد متبوع 

والطاعة. بالسمع 

املصادر  فسنجد  زمانيا،  ترتيبًا  لعمر  بكر  أيب  عهد  ترتيب  حاولنا  ما  وإذا 
التارخيية التي ارخت لذلك تكاد تتفق جلها عىل التايل:

عفان  بن  وعثامن  عوف  بن  الرمحن  عبد  من  لكل  بكر  أيب  سؤال  ان  أوال: 
من  دون غريه   )  2 كان حمصورًا يف شخص عمر)  االستخالف  كتابة عهد  قبيل 
الصحابة مما يعني ـ فيام نظن ـ ان أبا بكر قد بنى امره عىل النص لعمر وما ذاك 

السؤال اال من قبيل التمهيد.

ثانيًا: ان ذاك السؤال من قبل أيب بكر مل يأت ـ فيام نعتقد ـ اال بعد ايامنه التام 
بكفاءة عمر، فهو يقول لعبد الرمحن بن عوف عن غلظة عمر »لو أفيض األمر 

إليه لرتك كثرًا مما هو عليه«) 3 (.

ثالثا: حماولة أيب بكر التكتم عىل قضية االستخالف وحرص خربها يف اثنني 
دون اهليئة املكونة من العرشة من الصحابة الذين حرصت بعض املراجع جملس 

) 1 ( تاريخ الطربي 3/ 428، ابن األثري  الكامل يف التاريخ 292/2.

) 2 ( راجع ذلك يف املصدرين السابقني يف موضوع )ذكر استخالف عمر(.

) 3 ( املصدر السابق.



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 214

هيئة  يصريوا  مل  ـ  نظن  فيام  العرشةـ  أولئك  ان  مالحظة  مع   ،)  1 فيهم)  الشورى 
استشارية اال بعد ان حرص عمر بن اخلطاب اخلالفة يف ستة منهم أثناء وفاته) 2 ( 
وذلك بعد موت ثالثة منهم رابعهم عمر بن اخلطاب، اضف إىل ذلك فإن تلك 
من  غريها  أو  اخلالفة  أمر  يف  للتداول  قط  بأكملها  جتتمع  مل  االستشارية  اهليئة 
شؤون احلكم، كام ان التاريخ مل حيدثنا اطالقًا عن اتفاق حتى نصف نصاهبا عىل 
شأن من شؤون األمة، بل هو حتايش أيب بكر وكتامنه أمر االستخالف عن بعض 
اهلاشميني واحد  أيب طالب وهو زعيم  بن  أمر عيل  3 (، كام حدث  أفرادها) 

) 1 ( العرشة هم: أبو بكر وعمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب وطلحة بن عبيد 

الرمحن بن عوف، وأبو  بن زيد، وعبد  بن أيب وقاص، وسعيد  العوام، وسعد  بن  اهلل، والزبري 

عبيدة بن اجلراح، وقد وردت فيهم احاديث عن سول اهلل صىل اهلل عيله واله وسلم بتبشريهم 

باجلنة، اال ان تلك االحاديث مل تتضمن اهنم أهل احلل والعقد وال اهنم أهل الشورى، راجع 

 31/1 العرشة  مناقب  يف  النرضة  الرياض  ـ  الطربي  املحب  عند:  احاديث  من  فيهم  روي  ما 

حتى38.

) 2 ( راجع الشورى يف فكر عيل ص 221 من هذا البحث.

) 3 ( تذكر املصادر التارخيية ان أبا بكر ملا اراد ان يعقد باخلالفة لعمربن اخلطاب »دعا عبد الرمحن 

بن عوف، فقال: اخربين عن عمر، فقال: ياخليفة رسول اهلل، هو واهلل افضل من رايك فيه من 

رجل... فقال أبو بكر:... ال تذكر يا أبا حممد مما قلت لك شيئا، ثم دعا عثامن بن عفان، قال: 

اخربين عن عمر، قال: انت اخرب به، فقال أبو بكر: عيل ذاك يا أبا عبد اهلل، قال اللهم علمي به 

أبا عبد اهلل، ال تذكر مما ذكرت لك  يا  اهلل  أبو بكر: رمحك  قال  ان رسيرته خري من عالنيته... 

شيئا«تارخ الطربي 428/3، ابن األثري  الكامل يف التاريخ 2/ 291، 292، فمن املالحظ ان 

استشارة أيب بكر قد اقترصت عىل اثنني فقط من أهل الشورى دون غريمها، وحتديد االستشارة 

يف عمر بالذات وتربير غلطته مما يعني إهنا متهيد لعقد اخلالفة يف شخص عمر وليس استشارة، 

ويعزز ذلك االعتقاد حماولة أيب بكر التكتم عىل اخلرب حتى ال تتم معارضته قبل أن يتم.
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من عّد يف الشورى، مما يعني تشكيل تلك اهليئة من اخرتاع املؤرخني املحدثني 
فأبو بكر كام يرى عيل مل  للواقع بصلة،  تارخيية ال متت  استنتاجات  بناء عىل 
الشورى  بتعضيد من عمر ودون علم معظم من سموا هبيئة  يتسلم اخلالفة اال 
بيت  يف  بكر  أيب  مع  متواجدًا  كان  الذي   ،طالب أيب  بن  عيل  رأسهم  وعىل 
النبي حني جاء عمر وأرّس أليب بكر خرب اجتامع السقيفة) 1 ( دون غريه ممن 

كانوا حول النبي يف تلك الساعة.

اعرتاضهم  ثم  الصحابة ومن  العهد مل حتل دون علم بعض  إن رسية  رابعا: 
عليه، من ذلك قول طلحة بن عبيد اهلل التيمي ـ أحد أفراد هيئة الشورى أليب بكر 
الناس منه وأنت معه، وكيف  الناس عمر، وقد رأيت ما يلقى  »استخلفت عىل 
به إذا خال هبم وانت الق ربك«) 2 (، فلو كان االستخالف متولدًا عن مشورة 
بعقاب  التهديد  املتضمنة  احلدة  هبذه  املريض  بكر  أليب  طلحة  مقولة  جاءت  ملا 
اهلل، ثم أن أبا بكر ذاته يؤكد استخالفه لعمر ضمن رده عىل طلحة يف قوله»أباهللِ 
 ،)  3 أهلك«)  خري  أهلك  عىل  استخلفت  قلت:  فسألني  ريب  لقيت  إذا  ختوفني؟ 
علاًم بأن احلوار احلاد الذي دار بني أيب بكر وطلحة يأيت يف ترتيبه الزماين األول 
يرجح  مما  لعمر،  والطاعة  بالسامع  املسلمني  بكر  أيب  أمر  العهد، وقبل  كتابة  قبل 
أن االستخالف قد كان واردًا قبل املداوالت التي جرت فيام بعد أسباغ الرشعية 
اتفاقًا  أن  البالغة  هنج  يف   عيل اإلمام  عن  أثر  مما  االستنتاج  يمكن  إذ  عليه، 

مسبقًا) 4 ( قد أدى باخلالفة إىل عمر ولوال ذلك ملا تعداه أبو بكر.

) 1 ( راجع تاريخ الطربس 219/3، ابن األثري  الكامل يف التاريخ 222/2.

) 2 ( الكامل يف التاريخ 292/2.

) 3 ( السابق.

) 4 ( راجع خطب 3، فقرة 1، وطابقه باملحاجة التي دارت بني عمر وعيل بشأن البيعة يف اإلمامة 
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بناء عىل ما سبق ال يمكن قبول قول من قال »بأن خالفة عمر مل تتم بعهد 
من أيب بكر«) 1 ( ألن القائل قد بنى استنتاجه ذاك عىل أساس انه ليس من حق 
اإلمامة  يف  حتدثوا  من  قول  مع  يتعارض  ذلك  لكن  بعده،  ملن  يعهد  ان  اخلليفة 
امهية  وبشأن   )  2 بعده)  ملن  اخلليفة  عهد  جوزوا  قد  ألهنم  السنة،  فقهاء  من 
عىل  االعتداء  بلغها  حني  عمر  بن  اهلل  لعبد  عائشة  تقول  العظيمة  االستخالف 
أمة  تدع  ال  له:  وقل  سالمي  عمر  أبلغ  بني  »يا  املسجد  يف  اخلطاب  بن  عمر 
حممد بال راع، استخلف عليهم، وال تدعهم بعدك مهاًل فإين اخشى عليهم 
الفتنة«) 3 (. فمحاولة الباس عهد استخالف عمر ثوبًا من الديمقراطية بالقول 
ينفي كونه قرارًا فرديًا يف نظر  فيه، ال  باشرتاك املسلمني يف اختاذه، ومشاورهتم 
إىل  به  فأدىل  لسبيله  األول  النهج »حتى مىض  كام ورد يف   أيب طالب بن  عيل 
فالن من بعده«) 4 ( فقد اتفق رشاح النهج عىل تفسري )ادىل هبا( يف سياق اخلطبة 
أيب  ابن  وخرج   ،)  5 رشوة«)  إليه  دفعه  إذا  احلاكم،  إىل  له  ما  )ادىل  للقول  طبقًا 

احلديد العبارة طبقًا لقوله تعاىل:

ِم﴾) 6 (، »اي  ُكَّ  الْ
َ

وا بَِها إِل
ُ
َاِطِل َوتُْدل

ْ
ُكْم بَيَْنُكْم بِال

َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تَأ

َ
﴿َول

تدفعوها هلم رشوة... ملا كان يرى ان العدول هبا عنه إىل غريه اخراج هلا إىل 

والسياسة11/1.

) 1 ( فتحي عبد الكريم ـ الدولة والسيادة ص 247.

) 2 ( راجع ص 180 من هذا البحث.

) 3 ( اإلمامة والسياسة 23/1.

) 4 ( خطب، 3.

) 5 ( الراوندي ـ منهاج الرباعة 124/1.

) 6 ( البقرة /188.
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غري جهة االستحقاق«) 1 (.

ـ يف  ومهام بلغت احلدة يف نقده خلالفة أيب بكر ومن بعده خالفة عمر فهي 
يف  يكمن  هنا  فاإلختالف  شخصيهام،  يف  التاريخ  ذكره  عام  خترج  ال  ـ  اعتقادنا 
وإال  باألمل،  ممزوج  ساخط  باسلوب  نقده  عن  عرب  قد   فعيل التناول،  طريقة 
فإن أبا بكر قد قال يف مطلع حكمه مستقياًل عبء اخلالفة زاهد فيها »ال حاجة 
يف  التعبري  ذات   عيل اإلمام  تناول  وقد   ،)  2 بيعتي«)  اقيلوين  بيعتكم  يف  يل 
يظهر  بينام  إذ  والفعل،  القول  بني  التناقض  من  والتعجب  االستغراب  معرض 
عقدها  يف  بالوصية  حيرص   عيل يراه  حياته،  أثناء  اخلالفة  يف  الزهد  بكر  أبو 
لعمر بن اخلطاب بعد وفاته معربًا عن ذلك بقوله: »فيا عجبًا، بينا هو يستقيلها 
يف حياته، إذ عقدها آلخر بعد وفاته«) 3 (، ألن املفروض ـ وجهة نظر عيل ـ 
فيمن »يستقيل من أمر عىل ظاهر احلال، جيب أن يكون زاهدًا فيه متربمًا منه... 

ومن عقده لغريه ووىص به إىل سواه فهو عىل غاية التمسك به«) 4 (.

فإذا كان عيل ينكر عىل أيب بكر ذلك، فإنه يف ذات الوقت ينتقد شخص 
املعقود له حني يصفه باخلشونة وعدم الثبات يف األحكام، بحيث أصبح عهده 
الفتيا والقضاء ال يلتزم منهجًا معينًا، فقد كان عمر »ما حيكم باألمر  من حيث 
انه  5 ( من ذلك  به«)  أفتى  ثم يرجع عنها، ويعتذر مما  بالفتيا  ينقضه، ويفتي  ثم 

) 1 ( رشح النهج 163/1.

) 2 ( اإلمامة والسياسة 14/1.

) 3 ( خطب 3، ويستقيلها يطلب االعفاء منها.

) 4 ( الراوندي: منهاج الرباعة 125/1.

) 5 ( ابن أيب احلديد 171/1، 181.
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احلكم يف  ثم خاف من  كثرية خمتلفه،  األخوة قضايا  مع  »اجلد  توريث  قىض يف 
هذه املسالة، فقال: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل يف اجلد برأيه«) 1 (، 
تلك  كل   عيل متثل  وقد  غضبه،  ورسعة  مزاجه  حدة  إىل  باالضافة  هذا 
أسلوب  حواه  عام  النظر  وبغض   ،)  2 )بالشقشقية()  املسامة  خطبته  يف  الصفات 
اخلطبة من حدة، فمن املرجح ان ما ورد فيها من نقد ال خيرج عام قاله التاريخ 
فيه ووصف به نفسه. فعبد الرمحن بن عوف يقول اليب بكر حني ساله عن عمر 
»فيه غلظة«) 3 (. ويف خطبته األوىل بعد توليه احلكم يقول عمر »اللهم اين غليظ 
اللهم  املعروف،  نوائب  يف  فسخني  شحيح  اين  اللهم  طاعتك...  الهل  فليني 
ارزقني خفض اجلناح ولني اجلانب للمؤمنني...«) 4 (،   فام قاله عيل يف عمر 
نقد  هو  وإنام  تعريض،  وال  سب  ليس  فهو  نفسه،  عن  عمر  قاله  ما  يتعدى  ال 
الغضب من طبع عمر حتى  فالغلظة واجلفاف ورسعة  ما ييسء.  خال من كل 
اال   ،) 5 يده«)  أهله مل يسكن غضبه حتى يعض  »اذا غضب عىل بعض  انه  قيل 
أن ذلك مل يكن ليثلم يف متانة ايامنه وصدق عزيمته يف النصح لالسالم واهله، 
يكن  فلم   ،عيل وبني  بينه  النظر  وجهات  يف  االختالف  من  فبالرغم  لذلك 
عمر ليرتدد يف استشارة عيل، كام مل يبخل عيل من اسداء املشورة والنصح 

بروح ملئوها التسامح والصدق، ألن الغاية بقاء اإلسالم قويًا عزيزًا.

القضائية  املشاركات  من  كثريًا  واألدب  التاريخ  كتب  لنا  حفظت  لقد 

) 1 ( السابق.

) 2 ( راجع خطب 3، فقرة 2.

) 3 ( تاريخ الطربي 428/3، ابن األثري  الكامل يف التاريخ 29/2.

) 4 ( العقد الفريد 65/4، ابن أيب احلديد 31/12، وقد أوردها باختالف. 

) 5 ( الزبري بن بكار ـ املوفقيات ص 602.
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والفقهية) 1 ( التي ساهم عيل يف عهد عمر الذي كان »يتعوذ باهلل من معضلة 
ليس هلا أبو احلسن«) 2 (، ومن االقوال املأثورة عن عمر يف حق عيل »لوال 

عيل هللك عمر«) 3 (.

جتاه  السيايس   عيل فكر  إىل  نخلص  أن  يمكن  مناقشات  من  اسلفنا  مما 
فإذا كان عيل قد حتدث عن  البالغة(،  حكم عمر من خالل نصوص )هنج 
غلظة عمر وخشونته فانه يف اجلانب الثاين قد قدم له من االراء السياسية ما فيه 
داللة عىل عمق نظرته لوقائع األمور كام تنبئ عن اخالصه وصدق اجتهاده يف 
الناحية  اعتبارها يف غاية األمهية من  يمكننا  ثالثة نصوص  النهج  ففي  النصح، 

السياسية:

استخدام  للحاكم  ختول  التي  الرشعية  الصالحية  تبيان  يف  منها:  األول 
يف   عيل نظر  وجهة  وتنطلق  اإلسالمية،  اجليوش  لتجهيز  اخلاصة  األموال 
ووضعه  املال  توزيع  أحكام  يف   النبي وسنة  القرآن  أحكام  من  الشأن  هذا 
األموال  من  يشء  يف  الترصف  جيوز  »فال  الرشع  له  خصصها  التي  املواضع  يف 
عليًا يف  استشار عمر  ملا  األساس  (، وعىل هذا   4 باذن رشعي«)  اال  واملنافع 
القرآن  »ان  له  قال  ومال،  حيل  من  الكعبة  يف  كان  بام  املسلمني  جيوش  جتهيز 
يف  الورثة  بني  فقسمها  املسلمني  أموال  أربعة:  واألموال   النبي عىل  أنزل 

) 1 ( راجع بعض مشاركات عيل القضائية يف عهد عمر عند: املحب الطربي ـ الرياض النرضة يف 

مناقب العرشة 3/ 163، 164، 165ـ وسبط ابن اجلوزيـ  تذكرة اخلواص ص 135 وما بعدها. 

) 2 ( ابن عبد الرب ـ االستيعاب هبامش اإلصابة 39/3.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( ابن أيب احلديد 278/19.
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وضعه،  حيث  فوضعه  واخلمس  مستحقيه،  عىل  فقسمه  والفيء  الفرائض، 
فرتكه  يومئذ،  فيها  الكعبة  حيل  وكان  جعلها،  حيث  اهلل  فجعلها  والصدقات 
اهلل، ومل يرتكه نسيانًا، ومل خيف عليه مكانًا، فاقره حيث اقره اهلل ورسوله«) 1 (، 
الكعبة سياسية،  الترصف يف حيل  أراد عمر  أجلها  التي من  األساسية  فالقضية 
حيث أراد جتهيز جيوش املسلمني بتلك األموال، ولكن عليًا اعتربها فرعية 
إزاء احلكم الرشعي، مما يعني من وجهة نظره عدم جتويز الترصف يف أي ملك 
خالل  من  نعتقد  ما  وعىل  الرشع،  ظالل  يف  اال  اإلسالمية  الدولة  ممتلكات  من 
موقف عيل ذاك إن »الفرق بني الرشيعة والسياسة من وجهة هنايتهام ان هناية 
السياسية هي الطاعة للرشيعة«) 2 ( لذلك فقد عمل عمر بمشورة عيل دون 
حاله  عىل  الكعبة  حيل  فرتك  بالترصف،  عليه  أشاروا  الذين  املسلمني  من  غريه 

قائاًل لعيل »لوالك الفتضحنا«) 3 (.

جليوش  القيادة  حول  كليهام  يف  االستشارة  فتتمحور  اآلخران  النّصان  أما 
وقتال   )  4 الروم)  لغزو  املسلمني  جيوش  يقود  ان  عمر  أراد  فحني  اإلسالم 
خيرج  أال  احلالتني  كلتا  يف  عليه  فأشار  ذلك،  يف   عليًا استشار   )  5 الفرس) 
بنفسه ويكلف من ينوب عنه من أهل اخلربة والدراية باحلرب ويبعث معه من 
ذوي الرأي من رجال املسلمني ممن يعتمد عليهم وعىل ما يبدو فإن عمر قد أخذ 

) 1 ( حكم ـ 278.

) 2 ( أفالطون يف اإلسالم ص 200 بتحقيق عبد الرمحن بدوي.

) 3 ( حكم ـ 278.

) 4 ( راجع خطبة 134 وخطبة 146.

) 5 ( املصدر السابق نفسه.
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بمشورة عيل يف حرب فارس ) 1 ( أال انه مل ياخذ برأيه يف حرب الشام) 2 (.

فإذا ما اعتربنا االستشارة جمرد اختيار من حق املستشري قبوهلا أو رفضها فإن 
ذلك جيعل عليًا ال جيد أية غضاضة يف نفسه حني مل يعمل عمر بمشورته، بل 

بقي أمينا عىل عهده صادقًا يف نصحه طيلة خالفته.

فمن خالل وقفة تأمل يف النصوص التي أثرت عن عيل يف )هنج البالغة( 
إبان حكم عمر نجدها حتمل يف طياهتا معاين التعاطف والتسامح املشبعني بروح 
إسالمية عميقة ال يشوهبا زيف وال يكدرها رياء، ألهنا تعبري صادق عن عنارص 
معاناته  رغم  لإلسالم،  خملص  كل  جتاه   عيل حنايا  هبا  فاضت  التي  األصالة 
ترصفاته  عىل  لتؤثر  تكن  مل  الشخصية  املعاناة  تلك  ولكن  املضاع،  حلقه  وتأمله 
كوريث حلكمة النبي وعمله يف جعل اإلسالم ورفعته هي الغاية، لذلك كان 
نصحه لعمر نابع من اقتناعه برضورة تقديم املصلحة العليا لألمة اإلسالمية عىل 
أنه  إال  باخالص  النصيحة  يعطي  بينهم يف سلب حقه، فكان  الذي كان  اخلالف 
للمرة  يؤول  يرى حقه يف اخلالفة  أن  نفسه  فقد حز يف  بجانب ذلك االخالص، 
التي  العصبية  عىل  املبنية  املفاضلة  اال  حق  أدنى  دون  لغريه،  ـ  عمر  بعد  ـ  الثالثة 
السرية  مريض  فكان  األمر  عمر  »وتوىل  يقول:  الصدد  هذا  ويف  اإلسالم  مقتها 
بدافعها عني  يعدهلا عني ليس  إذا احترض فقلت يف نفيس لن  النقية حتى  ميمون 
وكانوا  عليهم  لواليتي  كراهة  منهم  أحد  لوالية  كانوا  فام  ستة  سادس  فجعلني 
إنا أهل  يا معرش قريش   جلاجة أيب بكر وأقول  يسمعون عند وفاة رسول اهلل 

) 1 ( بشأن موقف عمر من املشورتني راجع تاريخ الطربي 608/3، 125/4.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.
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بيت أحق هبذا األمر منكم«) 1 ( فمن خالل عالقته بالستة الذين رشحهم عمرـ 
عليه  انبنت  الذي  االجتاه  يتحدد  خلالفته،  منهم  واحد  الختيار  ـ  احتضاره  أثناء 

سياسة عمر يف ذلك االختيار فيام سمي يف التاريخ اإلسالمي بالشورى.

4ـ الشورى ف فكر عيل كم تبدو ف هنج البالغة:
حرص  أجله،  بدنو  وأحس  وعرشين  ثالثة  سنة  اخلطاب  بن  عمر  أصيب  ملا 
اختيار اخلليفة من بعده يف احد ستة من الصحابة، هم: عثامن بن عفان األموي، 
وعيل بن أيب طالب اهلاشمي، وعبد الرمحن بن عوف الزهري، وسعد بن أيب 
وقاص الزهري، وطلحة بن عبيد اهلل التيمي، والزبري بن العوام األسدي، وقد 
سبب  اما  اخلطري،  املنصب  لذلك  احدهم  عىل  بينهم  فيام  االتفاق  إليهم  فوض 
راض  وهو  مات  قد   الرسول فلكون  سواهم  دون  الستة  ألولئك  ترشيحه 
عنهم. ويبدو من خالل دراستنا لتاريخ الفرتة ان ذلك االختيار من قبل عمر مل 
يكن وليد ساعته. فلقد احس عمر بام يدبر يف اخلفاء أثناء خالفته حني نمى إىل 
سمعه »أن الزبري قال: لو قد مات عمر لبايعنا عليًا«) 2 ( وكان قوم يقولون 
»لوقد مات أمري املؤمنني اقمنا فالنًا، يعنون طلحة بن عبيد اهلل«) 3 ( وجاء مثل 
من  عمر  وقف  فلقد  احلال،  وبطبيعة   ،)  4 شعبة)  بن  املغرية  عن  رواية  يف  ذلك 
ذلك موقف املتشدد لقطع دابر تلك النوايا يف خطبته باملدينة بعد قفوله من اخر 

ابن أيب احلديد: 96/6.  ) 1 (

) 2 ( القسطالين: ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري 19/10.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( راجع: العقد الفريد 281/4.
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حجة له بقوله »انه بلغني ان قائاًل منكم يقول: لو قد مات أمري املؤمنني بايعت 
فالنًا، فال يغرن امرؤ ان يقول: ان بيعة أيب بكر فلتة«) 1 (، فام حدث يف بيعة أيب 
بكر من استعجال ورسعة ال يرغب عمر ان يتكرر مرة اخرى، مما يعني انه قد 
كان يفكر جديًا فيمن سيخلفه، من ذلك كثرة سؤاله عن الشخص املؤهل الذي 
ترتضيه قريش لنفسها من بعده، فقد »روي عن عبد اهلل بن عباس قال: طرقني 
املدينة،  نواحي  بنا نحرس  أخرج  فقال:  الليل،  بعد هدأة من  اخلطاب  بن  عمر 
فخرج وعىل عنقه درته حافيًا حتى اتى بقيع الغرقد فاستلقى عىل ظهره، وجعل 
يرضب امخص قدميه بيده وتأوه صعدًا، فقلت له: يا أمري املؤمنني ما أخرجك 
إىل هذا األمر؟ قال: أمر اهلل يا ابن عباس، قال: إذا شئت اخربتك بام يف نفسك، 
قال: غص غواص، ان كنت لتقول فتحسن، قال: ذكرت هذا األمر بعينه، واىل 
من تصريه، قال صدقت«) 2 (، ثم تذاكر الرهط الستة الذين رشحهم عمر فيام 
بعد الختيار اخلليفة فيام بينهم، ويبدو ان عمر قد انتقد انه كان يميل كل واحد 
منهم مما يثلم يف أهليته للخالفة) 3 (، ولكن ينتابنا شعور انه كان يميل إىل جانب 
فمام  الباقني  االربعة  إىل  ميله  من  أكثر  عوف  بن  الرمحن  وعبد  عفان  بن  عثامن 
يرون يف شأن عثامن، عن حذيفة بن اليامن »أنه قال: قال يل عمر: من ترى الناس 
رون بعدي؟ قال: قلت سموا هلا عثامن، قال: فسكت«) 4 ( حتى قيل ان أمر  يؤمِّ
عثامن قد اشتهر وطارت به حداة االبل وعمر ما زال حيًا، »روي عن حارثة بن 

) 1 ( تاريخ الطربي 285/3.

) 2 ( راجع احلديث باكمله يف تاريخ اليعقويب 158/2. 

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( القايض عبد اجلبار ـ املغني 20/القسم الثاين/30 وقد جاء يف انساب االرشاف 214/2 عن 

حارث قال »حججت مع عمر فسمعت حادي عمر حيدو: ان االمري بعده ابن عفان.
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مرضوب قال: سمعت احلادي يقول: اال ان األمري بعده ابن عفان«) 1 (.

كان عمر يميل إىل عثامن، وقد شعر عيل بن أيب طالب بذلك امليل، واحس 
اخلالفة  ان  الشورى،  رجال  ضمن  يكون  ان  فيها  قبل  التي  األوىل  الوهلة  منذ 
ستؤول إىل عثامن، فمام يؤثر عنه يف ذلك قوله لبني هاشم »ان اطيع فيكم قومكم 
فلن يؤمروكم ابدًا، وتلقاه العباس فقال له: عدلت عنا، قال له: وما اعلمك، قال: 
قرن يب عثامن، ثم قال: ان ريض ثالثة رجال وثالثة رجاًل، فكونوا من الذين فيهم 
عبد الرمحن بن عوف، فسعد ال خيالف ابن عمه عبد الرمحن وعبد الرمحن صهر 
عثامن، ال خيتلفون، فلو كان االخران معي ما نفعاين«) 2 (، وال نعتقد أن عمر حني 
قسم أصحاب الشورى ذلك التقسيم كان ال يدرك أن األمر سيؤول إىل عثامن، 
لداريته بأمهية القرابة والعصبية يف تشكيل املواقف عند العرب َفِصلة القرابة التي 
 تربط عبد الرمحن بن عوف بسعد بن أيب وقاص وبعثامن بن عفان، جتعل عليًا
يف الكفة اخلارسة، هذ عىل افرتاض وقوف طلحة والزبري بجانبه، مع مالحظة ان 
طلحة وان كان غائبًا يوم الشورى فإنه من املستبعد ان يكون يف الكفة التي ترجح 
القريش  الفرع  نفس  التيمي  بكر  أيب  لبيعة  االخري  هذا  معارضة  بسبب   عليًا
الذي ينتمي إليه طلحة، لذلك حتقق ما كان عيل يتوقعه، وبويع لعثامن بعد ان 
فوض االختيار لعبد الرمحن بن عوف الذي اخرج نفسه من الشورى كي يصبح 
االختيار يف يده) 3 (، وملعرفة عبد الرمحن بأسلوب عيل ومبدئه باإلضافة إىل موقفه 

) 1 ( القايض عبد اجلبار ـ املغني 20/ القسم الثاين/30 وقد جاء يف انساب االرشاف 214/2 عن 

حارثة قال »حججت مع عمر فسمعت حادي عمر حيدو: ان االمري بعده ابن عفان«.

) 2 ( العقد الفريد 276/4.

) 3 ( السابق 277/4.
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احلاسم من خالفة الشيخني، فإنه مل يزو األمر عنه، إنام اشرتط عليه فيام لو بويع له 
باخلالفة فإن عليه »عهد اهلل وميثاقه ليعملن بكتاب اهلل وسنة نبيه وسرية اخلليفتني 
من قبله«) 1 (، وقد رفض عيل النقطة الثالثة من الرشط، العتقاده بأحقية اتباع 
الشيخني له ال باتباعه سرية الشيخني، فالنقطة تلك موضوعة يف األساس  عىل 
ما نعتقد ـ لعيل، ألن عثامن لن يعرتض عليها ألنه مل ير فيه منافسًا للشيخني، 
ومل تؤثر عنه أية معارضة خلالفتهام، لذلك فقد حتققت مقولة عمر يف عيل من 
حسب  ـ  قريش  ان  كام   ،)  2 هاشم)  بني  يف  واخلالفة  النبوة  اجتامع  قريش  كراهة 
ـ ال حتتمل عليًا »ولئن وليهم ليأخذهنم بمر احلق ال جيدون عنده  تعبري عمر 
رخصة«) 3 (، فالشورى بحسب ختطيط عمر هلا، مل تكن رضًا بالنسبة لعيل كام 
ويا  هلل  فيا  أحدهم  إين  زعم  مجاعة  يف  جعلها  لسبيله  مىض  »حتى  قوله  من  يبدو 
هذه  إىل  أقرن  رصت  حتى  منهم  األول  مع  يّف  الريب  اعرتض  متى  للشورى، 
إذ طاروا فصغا رجل منهم لضغنه،  اسفوا، وطرت  إذ  النظائر، ولكني أسففت 
ومال اآلخر لصهره مع هٍن وهٍن«) 4 (. فتربم عيل  بالشورى وعدم رضاه عنها 
يبدو واضحًا من خالل تعبرياته اهلادرة بالغضب، ملا اصاب منزلته من استصغار 
بقبوله الدخول ضمن تلك الشورى وذلك حني قرنه بستة ليس فيهم من يتمكن 
من القيام مقامه أو يساويه يف منزلته، مع انه يعتقد يف قرارته أنه أحق باألمر من 

) 1 ( العقد الفريد 279/4.

) 2 ( راجع العقد الفريد 280/4، ابن أيب احلديد 9/12.

) 3 ( تاريخ اليعقويب 159/2.

) 4 ( خطب ـ 3، واسف الرجل: إذا دخل يف األمر الدينء واصله من اسف الطائر إذا دنا من األرض 

يف طريانه، والضغن: احلقد ومع هن وهن أي مع امور يكنى عنها وال يرصح بذكرها واكثر ما 

يستعمل يف الرش.
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أيب بكر. لقد قبل عيل بمحض إرادته أن يدخل يف األمر بدافع املطالبة بحقه، 
لكن تدخل عامل القرابة يف الشورى، وتشبع نفس احدهم باحلقد والضغينة) 1 (، 
باإلضافة إىل امور متفق عليها يف اخلفاء مل يكشف عىل النقاب عنها ) 2 ( كل 
الشورى يف حد  ان  الثالثة. كام  للمرة  منه  افالت اخلالفة  إىل  العوامل أدت  تلك 
الساحة  يف  اوجدت  حني  اإلسالمي،  الصف  يف  عميقًا  رشخًا  احدثت  قد  ذاهتا 
عمر  ترشيح  ان  اال  قبل،  من  كذلك  يكونوا  مل  اخلالفة  عىل  متنافسني  السياسية 
هلم أعطى كل فرد منهم الثقة يف نفسه، وجعله ومن ورائه عشريته، يعتقد أهليته 
وصالحيته للمنصب اخلطري، مما احال املنافسة بينهم إىل رصاع دام كلف املسلمني 
ـ حسب  بينهم  اهواءهم وال خالف  فرق  املسلمني، وال  بني  يشتت  »فلم  الكثري 
قول معاوية ـ اال الشورى التي جعلها عمر إىل ستة نفر... مل يكن رجل منهم اال 

) 1 ( يقول ابن أيب احلديد: ان عليًا يعني باحلاقد »طلحة... فأما الرواية التي جاءت بأن طلحة 

مل يكن حارضًا يوم الشورى، فإن صحت فذو الضغن سعد بن أيب وقاص، ألن أمه محنة بنت 

قتل  الذين  أخواله  قبل  من   عيل عىل  عنده  التي  والضغينة  شمس،  عبد  بن  أمية  بن  سفيان 

صناديدهم وتقلد دماءهم... 189/1، 190.

فيام بني  التي مل يكشف عنها عيل وكنى عنها ب »هٍن وهٍن«هي االتفاق  ان األمور  اعقتد   )  2 (

عبد الرمحن وعثامن ان يرجع األمر إليه فيام بعد كام يروي صاحب العقد الفريد 279/4 »ان 

عليًا قد قال لعبد الرمحن بن عوف: حبوته حماباة، ليس باول يوم تظاهرتم فيه علينا، اما واهلل 

ما وليت عثامن اال لريد األمر اليك«وقد نشب خالف بني عبد الرمحن بن عوف وعثامن ادى إىل 

القطيعة فيام بينهام، وقد ارجع اليعقويب ذلك اخلالف وتلك القطيعة إىل األسلوب الذي حاول 

به عثامن ان يعهد باخلالفة لعبد الرمحن إذ »روي أن عثامن اعتل علة اشتدت به، فدعا محران بن 

ابان، وكتب عهدًا ملن بعده، وترك موضع االسم ثم كتب بيده: عبد الرمحن بن عوف، وربطه 

وبعث به إىل أم حبيبة بنت أيب سفيان، فقراه محران يف الطريق، فأتى عبد الرمحن فاخربه، فقال 

عبد الرمحن وغضب غضبًا شديدًا: استعمله عالنية ويستعملني رسا«تاريخ اليعقويب 169/2.
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رجاها لنفسه ورجاها له قومه... ولو ان عمر استخلف عليهم كام استخلف أبو 
 بكر ما كان يف ذلك اختالف«) 1 (. وبرغم االفرازات اخلطرية التي تنبأ هبا عيل
جراء الشورى إال أنه من أجل وحدة املسلمني بايع طائعًا بعد ان قال يف حمرض 
من مجاعة الشورى وحشد من املسلمني »لقد علمتم اين احق هبا من غريي، واهلل 
ألسلمن ما سلمت امور املسلمني ومل يكن فيها جور اال عىل نفيس خاصة، التامسًا 
ألجر ذلك وفضله، وزهدًا فيام تنافستموه من زخرفة وزبرجة«) 2 (، وعىل أساس 

بيعته الطوعية تلك يمكننا تتبع فكره أثناء حكم عثامن.

5ـ موقف اإلمام عيل من حكومة عثمن:
بني عثامن وعيل، كام مهدت  لتفرق  لعبت دورها  قد  الدسائس  ان  يبدو 
املرسح  من   عيل اقصاء  معها  يمكن  ظروف  يف  الثالث  الغتيال  السبل 
السيايس، وهتيئ اجلو املناسب الستمرارية السلطة يف األمويني ـ عشرية عثامن، 
إىل  فأفلحت   عيل عىل  عثامن  تثوير  املصالح  أصحاب  من  فئة  حاولت  فلقد 
حد بعيد) 3 (وتباين املواقف الفكرية يف العرص احلديث من عالقة عيل بعثامن 

) 1 ( العقد الفريد 181/4.

) 2 ( خطب ـ 73.

يب  اغراكم  ما  عباس،  ابن  يا  ولكم  »مايل  بقوله  عباس  بن  اهلل  عبد  عىل  عثامن  إقبال  ذلك  من   )  3  (

فقد  امركم،  أم  حقوقهم  وراء  من  اتيت  العامة؟  أمر  عيل  اتنقمون  امري،  بتعقب  واولعكم 

جعلتهم يتمنون منزلتكم، ال واهلل لكن احلسد والبغي وتثوير الرش واحياء الفتن... فقال ابن 

عباس: عىل رسلك يا أمري املؤمنني، فواهلل ما عهدتك جهرًا برسك وال مظهرًا ما يف نفسك، فام 

بالكذب وتسوف  أتيت  نتعقب أمرك بيشء،  أمر، وال  أنا مل يولعنا بك  الذي هيجك وثورك؟ 

عليك بالباطل... فام دعاك إىل هذا األمر الذي كان منك؟ قال دعاين إليه ابن عمك عيل بن أيب 
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تعكس تلك الصورة، فقد اعترب احد املسترشقني ما حدث بني عيل وعثامن 
اهتم  (بينام   1  (طالب أيب  بن  عيل  معارضة  تشكل  بداية  كالمية  مشادات  من 
عليه  والنقمة  له،  والكيد  عثامن  ببغض  الصحابة  وبعض   عليًا اخر  دارس 
حني اعترب عليًا وطلحة والزبري »عىل رأس الناقمني عىل عثامن«) 2 (، واعترب 
دارس ثالث عليًا من الذين وقفوا من عثامن موقفًا حمايدًا »فلم يدافع عنه ومل 
يعن عليه«) 3 (، ويرى آخر انه »كان خملصًا لعثامن مدافعًا عنه ملبيًا لدعوته 
 مادًا إليه يده ومعونته عند احلاجة«) 4 (، وهناك أيضًا رأي خامس يعترب عليًا
للخليفة  ناصحًا  رعاياه،  قلوب  عن  حجبته  التي  وبطانته  عثامن  لسياسة  »ناقدًا 
 .)  5 بإتباعها«)  وتغريه  له  تزينها  التي  السياسة  وتبديل  البطانة،  تلك  بإقاصاء 
واذا ما استفتينا )هنج البالغة( ملحاكمة تلك االراء املتضاربة فسنجد ان الرايني 
االخريين املتمثلني يف نصح عثامن واملدافعة عنه ونقد سياسته، مها اللذان ينطلق 
إذ مل يؤثر عن عيل اجلنوح  السيايس جتاه عثامن وحكومة،   منهام فكر عيل
مبدأ ال حييد عنه،  للدين  النصح  ان  اعتبار  السياسية عىل  مواقفه  السلبية يف  إىل 
السلطة  كان  لو  إذ  السلطة،  يف  طمعًا  الثورة  أو  املعارضة  باب  من  ليس  وذلك 

انه ثقة. قال ابن عباس: انه  طالب فقال ابن عباس وعسى أن يكذب مبلغك. قال عثامن: 

ليس بثقة مع بلغ واغرى«الزبري بن بكارـ األخبار املوفقيات 604 و 605.

) 1 ( راجع بال شري ـ تاريخ األدب العريب 14/1.

) 2 ( نبيه عاقل: خالفة بني أمية ص14.

) 3 ( عبد الكريم اخلطيب: عيل بن أيب طالب ص 287.

) 4 ( حممد رضا: اإلمام عيل بن أيب طالب ص 51.

) 5 ( عباس العقاد: عبقرية عيل، ص 63.
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حني   ،)  1 الشيخني«)  بسرية  »العمل  عوف  بن  الرمحن  عبد  برشط  لقبلها  غايته 
يف  الغاية  ولكن  سياسية،  حيلة  اعتبارها  عىل  لعثامن  املبايعة  قبل  عليه  عرضت 
فكر عيل وضع تعاليم اإلسالم يف مسارها الصحيح يف ضوء القرآن والسنة، 
عثامن  عىل  بالتأليب  فيها  يتهمه  معاوية  من  إليه  وردت  رسالة  عىل  رده  ففي 
واملشاركة يف قتله يقول »وما كنت العتذر أين كنت أنقم عليه أحداثًا، فإذا كان 
الذنب إليه ارشادي وهدايتي له، فرّب ملوم ال ذنب له: )طويل( وقد يستفيد 

الظنة املتنصح«) 2 (.

ُت 
ْ ْيِه تََوكَّ

َ
 بِاهلل َعل

َّ
وما اردت اال االصالح ما استطعت، ﴿َوَما تَْوفِيِق إِل

بسبب  يكن  مل  ـ  قوله  من  يبدو  كام  ـ   لعيل املوجه  فاللوم   ،)  3 نِيُب﴾) 
ُ
أ ِْه  َوإِلَ

ختليه عن عثامن أو لكراهيته له أو معارضة خالفته، ولكنه بسبب نصحه لعثامن، 
ألجل  املسلمني  اموال  استغلت  التي  بطانته  أساليب  وفضح  ارشاده،  وحماولة 
والة  احدثه  عام  وتعامى  غريه  قبله  ما  األموال  من  قبل  فلو  الذاتية.  مصاحلها 
تلك  نظره  وجهة  ويمثل  اهتام،  أي  إليه  وجه  ملا  اإلسالمية،  االمصار  يف  عثامن 
أيب  بثبات   عيل اشادة  املتضمن   )  4 الربذة)  إىل  عثامن  وجهه  ملا  ذر  أليب  قوله 
البذخ  لسياسة  العنيفة  ومهامجته  املادية  املغريات  لكل  الرافضة  مواقفه  عىل  ذر 
التي كان األمويون يتبعوهنا بموافقة احلاكم، وتنبع إشادة عيل تلك من مبدئه 

) 1 ( راجع ص198 وما بعدها من هذا البحث.

) 2 ( هو عجز لبيت صدره: وكم سقت يف آثاركم من نصيحة. قائله جمهول: املربد: الكامل 126/4.

) 3 ( رسائل ـ 28 فقرة 7 واآلية يف السياق من سورة هود /88.

) 4 ( راجع خطب ـ 130، والربذة ـ بفتح الراء والباء والذال: من قرى املدينة، راجع معجم البلدان 

.24/3
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ما  إذا  التضحيات  كل  سبيله  يف  يتحمل  قد  الذي  األخالقي  والتزامه  الفكري 
دعت احلاجة بذلك وكان يعيب عىل عثامن امرين مها:

1ـ الوالة وأحداثهم يف األمصار اإلسالمية.

2ـ طريقة عثامن يف الترصف يف األموال العامة.

ومها األمران اللذان نعيهام عليه كثري من الصحابة وثوار االمصار.

عىل  وحفاظًا  للعدل،  صيانة  والشدة،  باحلزم  وأخذهم  الوالة  مراقبة  فعن 
املغرية  تعلامن  هل  عيل،  يا  اهلل  »أنشدك   :لعيل عثامن  يقول  املسلمني  مصالح 
قال:  نعم،  قال:  واله؟  عمر  ان  فتعلم  قال:  نعم،  قال:  هناك؟  ليس  شعبة  بن 
فلم تلومني ان وليت ابن أيب عامر يف رمحه وقرابته؟ قال عيل: ان عمر يطأ 
صامخ من وىل ان بلغه عنه حرف جلبه، ثم بلغ به اقىص العقوبة، وانت ال تفعل، 
معاوية،  وىل  عمر  ان  تعلم  هل  عثامن:  قال  اقربائك...  عىل  ورفقت  ضعفت، 
فقد وليته، فقال عيل: أنشدك اهلل، هل تعلم ان معاوية كان اخوف لعمر من 
دونك  األمور  يعطي  معاوية  ان   :عيل قال  نعم،  فقال:  له؟  عمر  غالم  يرفأ 
ويقول للناس هذا أمر عثامن وأنت تعلم ذلك فال تغري عليه؟«) 1 ( فتولية عثامن 
حبه  يستغلون  جعلهم  ترصفاهتم،  من  كثري  عن  وغضه  معهم،  وتساهله  قرابته 
عليه  اللوم  بألقاء  حدا  مما  املسلمني،  من  املستضعفة  الطبقات  عىل  بالتنمر  هلم 
بني سياسة عمر جتاه والته،  للمقارنة  يرى جماالً  وانتقاده، فعيل ال  شخصيًا 
وبني سياسة عثامن جتاه والته، وان كان احدهم وهو معاوية، قد ويل الشام من 
بلغت  فمراقبة عمر لوالته غاية يف احلزم، بحيث  فأقره عثامن عليها،  قبل عمر 

) 1 ( ابن االثري: الكامل يف التاريخ 76/3.



231الباب الثاين : فكر عيل بن أيب طالب  السيايس كام يبدو يف هنج البالغة  ................... 

التي  ثرواهتم  بعض  ومصادرة   ،)  1 عليهم)  العقاب  ايقاع  األحيان  من  كثري  يف 
جيمعوهنا أثناء عملهم له) 2 (، وهذا ما مل يفعله عثامن مع احد والته قط، وذلك 

ما نعاه عيل عىل سياسة عثامن يف ادارة الواليات بتعيني والة من أهله.

املسلمني  باموال  ووالته  عثامن  ترصف  فقد  املالية،  السياسة  حيث  من  اما 
ترصفًا مل يؤثر عن النبي وال عن الشيخني من بعده من ذلك انه أعطى »عبد 
 اهلل رسول  وتصدق  الف،  أربعامئة  مقدارها  صلة  اسيد  بن  خالد  بن  اهلل 
بمهزور ـ موضع سوق باملدينة ـ عىل املسلمني، فأقطعها احلارث بن احلكم ـ اخا 
افريقية وأخذ  ـ واقطع فدك مروان وهي صدقة لرسول اهلل، وافتتح  مروان 
ـ  العراق  ـ وايل عثامن عىل  العاص  اعترب سعيد بن  مخسه فوهبه ملروان«) 3 ( كام 
لقريش وحدهم وذلك يف قوله يف مجع من  املسلمني من ضياع  افاء اهلل عىل  ما 
 ،)  4 تركناه«)  شئنا  وما  منه  أخذنا  شئنا  فام  قريش،  بستان  »السواد  الكوفة  قراء 
لذلك مل يكن بوسع عيل وال غريه من صحابة رسول اهلل ان يسكتوا عن 
عامة  بني  منها  التربم  وانترش  رائحتها،  األنوف  زكمت  ان  بعد  السياسة  هذه 
املسلمني، فاول من وجه اللوم لعثامن عىل تلك السياسة عبد الرمحن بن عوف 
فينا  ان تسري  »انام قدمتك عىل  بقوله  له باخلالفة، فدخل عليه معاتبًا  بايع  الذي 
بسرية أيب بكر وعمر، فخالفتها وحاببت أهل بيتك، وأوطأهتم رقاب املسلمني، 
فقال: ان عمر كان يقطع قرابته يف اهلل وانا أصل قرابتي يف اهلل، قال عبد الرمحن: 

) 1 ( ملعرفة ما يوقعه عمر بن اخلطاب من عقاب عىل املنحرفني عن اجلادة من عامله راجع: ابن أيب 

احلديد 26/12.

) 2 ( حول مصادرات عمر لعامله، راجع ابن أيب احلديد 43-42/12.

) 3 ( ابن عبد ربه: العقد الفريد 284/4.

) 4 ( راجع تاريخ الطربي 323/4، ابن االثري: الكامل يف التاريخ 70/3، ابن أيب احلديد 21/3.
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هلل عيل اال اكلمك أبدا«) 1 (. فإذا كان موقف عبد الرمحن بن عوف من سياسة 
عثامن موقفًا سلبيًا اختذ جانب السكوت واملقاطعة، فإن عليًا مل جيد يف ذلك 
مما  ناقدًا،  أسلوبًا  فاتبع  بالرشاد،  اخلليفة  وعىل  بالصالح،  الألمة  عىل  يعود  ما 
بينه وبني عثامن الذي مل يفلح  ادى يف كثري من األحيان إىل املجاهبات الكالمية 

يف اسكاته بإغرائه املال) 2 (.

فنقد عيل لسياسة عثامن عامة وسياسته املالية عىل وجه اخلصوص، نابع 
من مبدأ اسالمي هو لب السياسة اإلسالمية واملرتكز الذي تعتمد عليه يف بناء 
شخصية الفرد املسلم ذي الفكر احلر، فيقول احلق برصاحة وصدق دونام رهبة 

وال رغبة، ذلك هو مبدأ »األمر باملعروف والنهي عن املنكر«) 3 (.

 ،واحلقيقة التي ال مراء فيها ان عثامن كان كثريًا ما يستجيب لنصح عيل
مروان  تأثري  حتت  وقوعه  ان  اال  بمشورته،  العمل  وحياول  لنقده،  ويستمع 
بن  العباس  التفت  وقد  بينه وبني ذلك،  ما حيول  أمية، هو  بني  ومن شايعه من 
يعني  هذاـ  »ما  بقوله  عليه  أهله  وتأثري  عثامن  شخصية  ضعف  إىل  املطلب  عبد 
وجهة  بني  جدًا  سحيقة  اهلوة  بدت  لذلك   ،)  4 يشء«)  من  أمره  من  ـ...  عثامن 
نظر عيل ووجهة نظر عثامن، بحيث يستحيل التوفيق بينهام حتى قيل أنه »ال 
 لعيل واملبايعة  عثامن  ومقتل  احلصار  احداث  فبعد   .)  5 إىل صلحهام«)  سبيل 

) 1 ( العقد الفريد 280/4.

 2 ( راجع الزبري بن بكار: األخبار املوفقيات ص 612، فقد حتدث عام عرضه عثامن عىل عيل (

من مال يف سبيل ارضائه ورفض عيل ذلك املال، وما قام به عثامن جتاه عيل حني رفضه.

) 3 ( راجع ص 368-369 من هذا البحث.

) 4 ( األخبار املوفقيات ص 611، 617.

) 5 ( السابق.
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باخلالفة، يستعرض يف أول خطبة له باملدينة تاريخ اخلالفة يف عجالة، ثم يقف 
عند عثامن، ناعيًا عليه ترصفه يف اموال املسلمني ووضعه اياها يف غري استحقاقها 
الثالث كالغراب مهته بطنه،  اياه بالغراب يف قوله »سبق الرجالن، وقام  مشبها 
يا وحيه لو قص جناحاه، وقطع راسه لكان خريا له«) 1 (، وقص اجلناح وقطع 
الرأس ال يعني التحريض عىل القتل ـ كام يظن ـ ولكنه يعني ـ كام نعتقد ـ املعاجلة 
احلكيمة لسياسة الترصف يف املال، بقطع دابر القيل والقال، والنأي بالنفس عن 
التي أرادها اهلل، دون متايز يف توزيعها،  الشبهات، ووضع األموال يف املواضع 
بأرسها،  األمة  يمثل  وانام  وقومه،  يمثل عشريته  ذلك ال  مركزه  احلاكم يف  ألن 
عنده يف  الناس  فتتساوى  العشائرية  العصبية  بنفسه عن  يسمو  ان  عليه  مما حيتم 
احلقوق والواجبات، فالقص والقطع يف النص ـ كام نفهمها ـ انام يقصد منهام انه 
لبني  النظر إىل مكانته كراس للمسلمني ال كراس  املتوجب عىل عثامن  كان من 
أمية، وهو ما مل يكن عثامن يدرك ابعاده من خالل تامله يف مركزه اجلديد بعد ان 
بويع له بأن يكون حاكام فاختلطت عليه األمور »وقام معه بنو ابيه خيضمون مال 
نبتة الربيع، إىل ان انتكث عليه فتله، واجهز عليه عمله«) 2 (،  اهلل خضم االبل 
إذ يفهم من ذلك ان الذي أودى بحياة عثامن ليس الثوار الذين حرصوه، ألن 
يعي  املقتول  احلاكم  يكن  مل  مدبرة  لسياسة  افرازات  سوى  يكونوا  مل  أولئك 
أبعادها، ألن البطانة التي احاطت به قد حجبت عنه احلقيقة وحالت بينه وبني 
تلك  إليصال  طاقته  كل   عيل بذل  وقد  حوله.  من  السخط  صيحات  سامع 
الصيحات إىل سمع احلاكم، ولكن نفسية عثامن مل تكن مهيأة لسامع أية نصيحة، 

) 1 ( اجلاحظ: البيان والتبيني 51/2، العقد الفريد 67/4، وقد ورد يف اخلطبة الشقشقية ـ خطب 3ـ 

فقرة 2، من النقد ما هو اشد من ذلك.

) 2 ( خطب ـ3.
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بدور  يقوم  انام   عليًا بأن  السوء حوله  بطانة  إليه  نمته  ملا   ،خاصة من عيل
له  يتسنى  حتى  لتثويرهم  للناس  احلاكم  عيوب  إلظهار  ونكاية  حسدًا  الناصح 
 الوصول إىل السلطة، وما متثل به عثامن من شعر يف احدى خطبه مومئًا لعيل
ازالته من  يمكن معه  بلغ من عثامن حدًا ال  الذي  االعتقاد  فيه داللة عىل ذلك 

نفسه: )طويل(

شافيا تعالج  ممــا  تـرى  فـلـــست  واشتعل          كنت  اينم  بنار  توقد 
تشط فيقض األمر دونك أهلـه                     وشيكًا وال تدعى إذ كنت نائيا) 1 (

أو  نقد  أو  نصح  لكل  الرافض  عثامن  موقف  عىل  يدل  بالبيتني  فالتمثيل 
فيها  يقيض  وسوف   عيل يناهلا  فلن  اخلالفة  اما   ،عيل مصدرها  استشارة 
املشاورات  يف  حتى  وال  فيها،  طرفًا   عيل يكون  ان  دون  والعقد،  احلل  أهل 

التي عىل اساسها يبايع للحكم.

 اال ان التصلب من ناحية عثامن كان يقابله اللني والرفض من جانب عيل
الذي مل يمتنع من الوقوف بجانب احلاكم أثناء حمنته العصيبة حني حرصه الثوار، 
منه  حماولة  يف  عنهم  والتفاوض  مطالبهم  ينقل  وبينهم،  بينه  السفارة  حتمل  فقد 
استسفروين  وقد  ورائي،  الناس  »ان  لعثامن  قوله  ذلك  من  الفتنة،  انتشار  ملنع 

لعثامن مشحونة  البيتني ضمن خطبة  املوفقيات ص 603، وقد ذكر  األخبار  بكار:  بن  الزبري   )  1 (

رواية  إىل عيل«بحسب  فيهام  يومي  »وكأنه  املالية.  منتقدي سياسته  والغضب عىل  بالسخط 

الزبري بن بكار، ثم ان ما دار من جدل بني عثامن وبني عبد اهلل بن عباس حول فحوى اخلطبة بعد 

فراغ عثامن منها ورجوعه إىل بيته يرجح ان معاين اخلطبة كانت موجهة إىل اهلاشميني عامة واىل 

عيل عىل وجه اخلصوص، راجع ذلك اجلدل الذي بلغ حد النزاع ـ الزبري بن بكار ـ األخبار 

املوفقيات ص 604 وما بعدها.
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بينك وبينهم، وواهلل ما ادري ما اقول لك، ما اعرف شيئًا جتهله، وال ادلك عىل 
السن  بعد جالل  ملروان سيقة يسوقك حيث شاء،  تكونن  تعرفه... فال  أمر ال 
يؤجلوين حتى  ان  الناس  كلم  لسفارته  )فقال عثامن مستجيبًا  العمر...  وتقيض 
اخرج إليهم يف مطالبهم«) 1 (، اإل أن البطانة التي التفت حول عثامن قد حالت 
بينه وبني االستامع إىل شكاوى الناس وتظلامهتم، بل متادت بعض االيدي اخلفية 
ـ ان تزور كتابًا إىل عامله عىل مرص ينقض كتاب احلاكم  ـ يف دسها عىل احلاكم 
ان  معه  يمكن  ما  املكر  من  ودبرت  استجابة ألهايل مرص،  الوايل  ذلك  يف عزل 
عىل  حصلوا  ان  بعد  ديارهم  إىل  القافلني  الثوار  أولئك  ايدي  يف  الكتاب  يقع 
مطالبهم، وذلك بقصد ارباك احلاكم وااليقاع به لتشتيت أمر املسلمني وتفتيت 
وحدهتم حتى يفلت زمام السلطة من ايدهيم، مع ان الضامن ملا يف كتاب عثامن 
األصيل من رشوط هو عيل بن أيب طالب بشهادة بعض الصحابة، فلام واجه 
عيل عثامن بالكتاب املزور عليه واملختوم انكر ان يكون قد كتبه، وقد صدقه 
عيل ومن معه وعرفوا من اخلط ان كاتبه مروان هو الذي زوره عىل احلاكم، 
عثامن  ولكن  الدار،  يف  عنده  وكان  الستجوابه،  إليهم  بتسليمه  عثامن  فطالبوا 
معه من  إليهم، فغضب عيل ومن  تسليمه  أبى عليهم ذلك وأرص عىل عدم 
الصحابة) 2 ( فرتكوه وشأنه مع الثوار فشددوا حصارهم عىل داره، وبعض افراد 

) 1 ( خطب ـ 165، وجاء مثله يف تاريخ الطربي 4/ 337، العقد الفريد 308/4.

) 2 ( توسط عيل بني عثامن وبني الثوار من اهايل مرص وذلك بطلب من عثامن نفسه عىل ان ياخذ 

عيل منه عهدًا غليظا وميثاقا مؤكدًا بأن يستجيب لكل طلب عادل ومعقول يطلبونه وبالفعل 

فقد افلحت وساطة عيل وتولد عنها كتاب فحواه »بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا كتاب من 

عبد اهلل عثامن بن عفان جلميع من نقم عليه من أهل البرصة والكوفة واهل مرص، ان لكم عيل ان 

اعمل فيكم بكتاب اهلل عز وجل وسنة نبيه حممد وان املحروم يعطى واخلائف يؤمن واملنفي 
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قريش يساعدوهنم يف اخلفاء عىل ذلك) 1 (، اال ان غضب عيل وسخطه من 
ترصف عثامن بشأن مروان مل يمنعه من تقديم النصح إليه، فقد كان عثامن يظن 
وهو حمصور ان من األسباب التي البت الناس عليه وجود عيل حتت اعينهم 
هيتفون  كانوا  قد  احلاكم  لدار  املحارصين  الثوار  من  كثريًا  وان  خاصة  باملدينة، 
باسم عيل، للخالفة) 2 (، مما ادى بعثامن إىل احلرية بترصفه إزاء عيل، فتارة 
يطلب منه مبارحة املدينة وتارة أخرى يدعوه للقدوم حني تدعو احلاجة لطلب 
املعونة يف الذب عنه، حتى ان عليًا قد ضاق ذرعًا من ترصفات عثامن تلك، 
فقال لعبد اهلل بن عباس متربما ملا قدم إليه بأمر عثامن بمبارحة املدينة »ما يريد 
اقبل وادبر، بعث ايل ان اخرج، ثم  بالغرب،  عثامن اال ان جيعلني مجال ناضجًا 
عنه حتى  دفعت  لقد  واهلل  اخرج،  ان  ايل  يبعث  االن  ثم هو  اقدم،  ان  ايل  بعث 
خشيت ان اكون اثاًم«) 3 (، لقد حاول عيل جاهدًا ان يدفع عثامن ولكن تيار 

يرد، وان املال يرد عىل أهل احلقوق وان يعزل عبد اهلل بن سعد بن أيب الرسح عن أهل مرص 

ويوىل عليهم من يرضون، قال أهل مرص: نريد أن تويل علينا حممد بن أيب بكر، فقال عثامن: لكم 

ذلك، ثم أثبتوا يف الكتاب »وأن عيل بن أيب طالب ضمن بالوفاء هلم بام يف هذا الكتاب، شهد 

عىل ذلك الزبري بن العوام وطلحة بن عبيد اهلل وسعد بن أيب وقاص، ابن أعثم الكويف ـ الفتوح 

410/2. أما عن طلب عثامن وساطة عيل بينه وبني الثوار، وكيف استطاع مروان بن احلكم 

أن يثني عثامن عام وعد الناس به من وعود فراجع تاريخ الطربي 358/4 وما بعدها وراجع 

أيضًا تاريخ الطربي 180/4 حول طلب عثامن من عيل مساعدته يف رد الناس عنه بعد أن 

ضيقوا عليه احلصار، ثم عدوله عام اشرتطه عىل نفسه بعد أن فك الثوار احلصار عن داره. 

) 1 ( راجع موقف طلحة بن عبيد اهلل من عثامن وهو حمصور وما أمر به الثوار ـ الكامل يف التاريخ 

.87/3

) 2 ( راجع مقدمة اخلطبة ـ 165. 

الفريد 310/4بزيادة منها  العقد  ابن عبد ربه يف  القول عند  ـ 215. وورد مثل ذلك  ) 3 ( خطب 
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العنف كان اقوى من ان يصد.

الصادقة   عيل نوايا  يف  عثامن  وارتياب  ولسياسته،  لعثامن   عيل فنقد 
جتاهه مل يمنع عليًا من الدفاع عن عثامن، ولكن السياسة امللتوية ابت اال ان 
تلصق دم عثامن بعيل وذلك بعد البيعة له باخلالفة مبارشة، ألن مصلحة من 
اذكوا نار الفتنة من بني أمية وغريهم من القريشيني تقتيض ذلك، فمام يؤثر عن 
ـ  مروان بن احلكم قوله »ما كان يف القوم احد ادفع عن صاحبنا من صاحبكم 
ال  قال:  املنابر؟  عىل  تسبونه  فاملكم  له:  فقلت  قال:  ـ  عثامن  عن   عليًا يعني 
امخاد  وحماولة  نقده  ورفض   عيل فمناهضة   .)  1 بذلك«)  إال  األمر  يستقيم 
عن  اقصائه  حماولة  ـ  نعتقد  ما  عىل  ـ  منه  اهلدف  كان  عثامن  حكومة  أثناء  صوته 
احلياة السياسية، وعدم متكينه من اخلالفة، ولكن الظروف السياسية أبت إال أن 
يكون رجل الساعة املنقذ بالنسبة للفئات املغلوبة عىل أمرها من عامة املسلمني 
بني  بزعامة  وذلك  تبتغيه،  القرشية  االرستقراطية  كانت  ما  مع  يتعارض  مما 
بتوجيه  السيايس   عيل خمطط  إفشال  عىل  جاهدة  فعملت  عثامن،  عشرية  أمية 
االهتامات الباطلة إليه، وهذا ما يمكن تتبعه من دراستنا لفكر عيل السيايس 

يف تعامله مع املناهضني حلكومته والناقمني عىل سياسته.

»فخرج عيل إىل ينبع فكتب إليه عثامن حني اشتد األمر: اما بعد فقد بلغ السيل الزبى وجاوز 

احلزام الطبيني، وطمع يف من كان يضعف عن نفسه« )طويل والبيت المرئ القيس(:

فإنك مل يفخر عليك كفاخر                  ضعيف ومل يغلبك مثل مغلب

فأقبل ايل عىل أي أمر احببت، وكن يل أم عيل، صديقًا كنت أم عدوًا )طويل ـ والبيت للمزق العبدي(:

فإن كانت مأكوالً فكن خريًا                    كل وإال فادركني وملا أمزق

) 1 ( ابن عساكر ـ ترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق 99/3.
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الثانية املرحلة 
سياسةاإلمام علي أثناء خالفته

ـ البيعة لعيل باخلالفة:
اخلالفة  عبء  يتحمل  ان   اهلل رسول  صحابة  من  احد  بوسع  يكن  مل 
إىل  آلت  قد  املدينة  يف  احلياة  ألن  عفان،  بن  عثامن  مقتل  بعد  الثقيلة،  وتركاهتا 
اختالط  ان  كام  قدمه،  موضع  فرد  أي  يعرف  مل  بحيث  واالضطراب  الفوىض 
األمور جعل الكثري ال يميز بني الصح واخلطأ، فلقد ملك الثوار عىل الناس كل 
مسلك، وفقدت اخلالفة قدسيتها وهيبتها، وظلت املدينة يف األيام اخلمسة التي 
تلت مقتله بدون امام) 1 (، واسترت رؤوس الصحابة يف بيوهتم هروبًا من االهتام 
بالتحريض والفتنة، وظل جثامن عثامن ثالثة أيام دون ان يوارى الثرى خوفًا من 
الطريق  له يف  بأنه سيدفن »قعدوا  الثائرين عليه  الثوار، وملا سمع بعض  سخط 
الناس، رمجوا رسيره، ومهوا بطرحه«) 2 (، فكل  باحلجارة... فلام خرج به عىل 

) 1 ( يروي الطربي يف تارخيه ان املدينة بقيت »بعد قتل عثامن مخسة أيام وامريها الغافقي بن حرب 

يلتمسون من جييبهم إىل القيام باألمر فال جيدونه«432/4.

) 2 ( تاريخ الطربي 412/4.
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يعد  مل  بحيث  للغاية  تعقد  قد  اإلسالمية  األمة  وضع  ان  تعني  االحداث  تلك 
الفتنة، وإعادة األمور إىل نصاهبا، بالقود للحاكم  بوسع احد ان يتصدى لتلك 
املقتول، وتأمني أهل املدينة مما اعرتاهم من خوف وهلع، فالبد لذلك الظرف 
فوقع  األمان،  بر  إىل  األمة  يقود  ان  يستطيع  حازم،  رجل  من  احلساس  الدقيق 

.اختيارهم عىل عيل

كل  من  امللحة  الناس  لنداءات  يستجيب  ان  قبل  كثريًا   عيل تردد  لقد 
صوب) 1 (واضعًا نصب عينيه أمرين:

األول: مسؤول إمخاد الفتنة والقود من قتلة عثامن وتأمني الناس.

الثاين: العدل يف العطاء.

وحيتاج األمر األول إىل احلكمة والتؤدة وسعة الصدر الستالل ما يف نفوس 
املبهمة،  اجلوانب  تنكشف  القضايا حتى  معاجلة  الصرب يف  مع  العامة من غيظ، 
اجلاين  ـ  النزاع  طريف  رفض  ولكن  طبيعتها.  إىل  باحلياة  والعودة  اجلناة  ملعاقبة 
وأهل املجني عليه ـ لتلك السياسة املرحلية املتأنية سيؤدي إىل وضع األمة عىل 
مل  عثامن  قتل  ان  يعني  مما  النزاع،  طريف  اهداف  لتعارض  مظلم،  غامض  طريق 

يكن اال بداية خطرية كامنة يف النفوس.

والفئات  الثوار  مطمع  كان  وان  فهو  العدالة،  حتقيق  يف  الثاين  األمر  اما 
املستضعفة الناقمة عىل سياسة عثامن، اال أنه يتعارض متاما وطموحات القرشيني 
من امثال طلحة والزبري) 2 ( الذين اذكوا نار الفتنة ضد عثامن ملا وجدوا ان بني 

) 1 ( راجع تاريخ الطربي4/ 427، 428.

) 2 ( من أجل معرفة دور الزبري وطلحة يف فتنة عثامن راجع قوهلام يف ص 253 وما بعدها من هذا 

البحث.
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من  الظاهر  يف  كان  وان  اخلفاء،  يف  سعيهم  ألن  باملال،  دوهنم  استأثروا  قد  أمية 
ان  ثم  الذاتية،  مصاحلهم  أجل  من  كان  فقد  الناس،  مصالح  عىل  احلرص  أجل 
قد  فإهنم  عثامن،  قتل  يبارشوا  مل  وان  ألهنم،  للعقاب  سيعرضهم  باحلق  قبوهلم 
رفض   عيل حاول  لذلك  عليه.  الثوار  بتأليب  لقتله  املناسبة  الظروف  هيأوا 
املجتمع  انتاب  ما  عايش  ان  بعد  األمة  مستقبل  يف  نظره  وجهة  مبينًا  اخلالفة 
اإلسالمي من هزات عنيفة عقيب مقتل عثامن، مما ادى إىل هترب مجيع الصحابة 
وجوهها،  لتعدد  بالغموض،  ـ  خطبه  احدى  يف  ـ  عنها  عرب  التي  املسؤولية  من 
حجب  تشويش،  من  اكتنفها  ملا  تستوعبها  ال  العقول  جعل  مما  الواهنا،  وتشكل 

احلقيقة خلف غيوم كثيفة داكنه) 1 (.

ويف مثل هذا اجلو املضطرب، البد من منقذ خيرج األمة من مأزقها اخلطري، 
والبد ان يكون ذلك اإلنسان مرضيا عند مجيع عامة املسلمني، ال عند فئة معينة 
قبول  يف   عيل تردد  ان  ـ  االرجح  فمن  ـ  لذلك  القرشية.  األستقراطية  من 
املال مع  توزيع  الرأي من حيث سياسة  اتفاقة يف  اخلالفة، هو خشيته من عدم 
لنفسه  حيتاط  وحتى  ومصاحلها.  تتعارض  بسياسة  ترىض  لن  التي  الفئة،  تلك 
اخلالفة،  لقبول  اضطر  لو  فيام  مواجهة،  يف  القرشية  الفئة  تلك  مع  الدخول  من 
بكم  ركبت  اجبتكم  ان  اين  »واعملوا  قوله  كان  املسلمني،  عامة  الحلاح  امتثاالً 
الفئة  العاتب«) 2 (، ولقد قبلت تلك  القائل وعتب  ما اعلم، ومل اصغ إىل قول 
رشطه ذاك عىل دخن، بينام قبلته عامة الناس بابتهاج ورسور، ولكن عليًا مل 
املتفكر يف عواقب قبوله  املتأمل،  الرتيث والنظر يف واقع األمة نظرة  بدًا من  يَر 

) 1 ( راجع خطب ـ 91.

) 2 ( راجع خطب 91.
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وتردده،  تريثه  من  اقوى  كان  ـ  يبدو  كام  ـ  اجلامهري  احلاح  ان  اال   ،)  1 لقيادهتا) 
فكانت البيعة له باخلالفة رغم امتناعه كام وصف ذلك يف قوله »وبسطتم يدي 
تام  باقتناع  له  انعقدت   لعيل فالبيعة   .)  2 فقبضتها«)  ومددمتوها  فكففتها، 
الزبري  بايعه  ثم  فبايعه...  طلحة  املنرب  صعد  من  أول  »وكان  ورسور  وطواعية 
وسعد واصحاب النبي مجيعًا«) 3 (. ويستنتج من وصف عيل لبيعته أن أكثر 
الناس استبشار هبا، الطبقات املستضعفة من املسلمني الذين وجدوا فيه الضامن 
حلقوقهم من غري حماباة لقريب أو متييز بني مسلم وآخر باألسبقية والصحبة، كام 
كانت استجابة االمصار اإلسالمية لبيعته رسيعة فيام عدا الشام) 4 ( التي كانت 
حتت والية معاوية، مما يدحض القول بأن اكتفائه ببيعة الثوار واهل املدينة دون 

) 1 ( جاء عند ابن أعثم الكويف يف الفتوح 432/2 أنه ملا ريض مجهور الناس بالبيعة لعيل باخلالفة 

اهلل  من  هذا  واجب  أحق  كارهني،  غري  طائعني  به  رضينا  هذا  قولكم  عن  »أخربوين  هلم  قال 

عليكم أم رأي رأيتموه من عند أنفسكم؟ قالوا: بل هو واجب أوجبه اهلل عزوجل علينا، فقال 

عيل فانرصفوا يومكم هذا إىل غد... فلام كان من الغد أقبل الناس إىل املسجد، وجاء عيل بن 

أيب طالب فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: أهيا الناس إن األمر أمركم فاختاروا 

الناس من كل ناحية وقالوا: نحن عىل  ألنفسكم من أحببتم، وأنا سامع مطيع لكم... فصاح 

ما كنا عليه باألمس« فلقد أعطى عيل لنفسه فرصة للتفكر كام أعطى للناس فرصة ملراجعة 

أنفسهم قبل اإلقدام عىل بيعته كام نالحظ من الرواية. 

) 2 ( خطب ـ 226 املطلع.

) 3 ( ابن قتيبة: اإلمامة والسياسة 47/1، وراجع أيضًا ابن أعثم الكويف: الفتوح 431/2، العقد 

الفريد 310/4.

) 4 ( راجع موضوع: تفريق عيل عامله عىل االمصار بتاريخ الطربي 442/4، وراجع أيضًا ابن 

أعثم الكويف 2/ 435 وما بعدها.
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التي كانت  فالقضية   )  1 السبب يف عدم االعرتاف بخالفته)  سائر االمصار هو 
تشغل عليًا وتقلقه، ليست بيعة األمصار ـ كام نرى ـ ولكن كيفية التعامل مع 
ألنفسهم  يرون  الذين  القوم،  علية  من  وغريهم  الصحابة  من  السياسة  رجال 
سياسته  ان  خاصة  االمة،  افراد  من  غريهم  عىل  ومعنويا  ماديا  التفضل  احقية 
املبايعة له ال تتناسب وطموحات تلك  التي اعلن عنها، يف خطبته األوىل، بعد 
الفئة فقوله »ان اهلل سبحانه انزل كتابًا هاديًا، بني فيه اخلري والرش، فخذوا اخلري 
هتتدوا، واصدفوا عن سمت الرش تقصدوا... الفرائض الفرائض ادوها إىل اهلل 
تؤد بكم إىل اجلنة، ان اهلل حرم حرامًا غري جمهوٍل واحل حالالً غري مدخوٍل«) 2 (. 
الكتاب  يف  جاء  بام  بالعمل  التام  وااللتزام  واملفاضلة،  االمتيازات  الغاء  يعني 
والسنة واملساواة التامة بني مجيع املسلمني يف احلقوق والواجبات، ألن اإلسالم 
التاميز  يزيل  متكامل  كل  يف  املجتمع،  طبقات  اندماج  تعني  التزامية،  مسؤوليه 
املادية  الطموحات  أصحاب  يريض  ال  بالطبع  وذلك  حقه،  حق  لكل  ويعطي 
عىل  أو  ومكاسبهم  امتيازاهتم  عىل  حيافظ  خليفة  يريدون  الذين  القرشيني  من 
األقل يرتك هلم يف ايدهيم ما جنته من مغانم واستأثرت به من مال عىل حساب 
 منه، ولكن تصميم عيل والقرابة   لرسول اهلل الصحبة  باسم  املستضعفني 

بايعه أهل  ينتظر عيل حتى  »مل  الراشدون ص 156  اخللفاء  كتابه:  أبو زيد يف  يقول شلبي   )  1 (

االمصار ظنا منه ان بيعة أهل املدينة والثوار كافية يف جعل أهل االمصار يعرتفون بخالفته«وقد 

أهل  ببيعة  وصحت خالفتهم  البيعة  هلم  انعقد  قد  الثالثة  الراشدين  اخللفاء  ان  املؤلف  تناسى 

املدينة، كام انه جتاهل يف حتليله لالحداث ان مجيع االمصار اإلسالمية قد ارسلت ببيعها للخليفة 

يف املدينة فيام عدا الشام. 

) 2 ( خطب ـ 168، فقرة 1.
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عىل جتريد أولئك مما غنموه من أموال وضياع من غري استحقاق) 1 (، واملحاولة 
لعرقلة  حماربته  عىل  الناس  وحيرضون  عليه  يتألبون  جعلهم  اطامعهم  حد  من 

سياسته تلك، وقد استخدموا شتى الوسائل للوصل  إىل غايتهم من ذلك:

توليه اخلالفة  بعد  قتلة عثامن يف حينه، أي  باالقتصاص من  إياه  ـ مطالبتهم 
وتنجيل  النفوس  هتدا  ان  بعد  اال  حتقيقه  يمكن  ال  ذلك  ان  الدراكهم  مبارشة، 

احلقيقية) 2 (.

ـ التغايض عام حققه األمويون من مكاسب عىل حساب املسلمني أثناء حكم 
باطاًل،  التي ترى احلق حقًا، والباطل  الدينية  يتسق والسياسة  عثامن وهو ما ال 
مما جعله يرفض مطالبهم يف اقراره هلم ما جنوه من اموال يف حكم عثامن مقابل 
حساب  عىل  مادية  مكاسب  جنى  ثان  طرف  وحماولة   ،)  3 له)  بالوالء  اقرارهم 
االقرار له باخلالفة كطلب طلحة والزبري الوالية) 4 (، وطلب معاوية اقراره عىل 
والية الشام) 5 ( وهو ما يتعارض يف اختيار والته ممن يرتضيه لدينه، لذلك ملا 
يئس أولئك من حصوهلم عىل ما يبتغون جلأوا إىل احلل املسلح علهم يدركون 
باالحتيال »فنكثت طائفة ومرقت اخرى، وقسط  منه  ما مل يدركوه   من عيل

آخرون«) 6 (.

) 1 ( راجع مقولته يف رد قطائع عثامن ـ خطبة 15.

) 2 ( راجع مقولته يف ذلك خطب 169.

) 3 ( راجع ص 257 من هذا البحث وما بعدها.

) 4 ( راجع ص 253 من هذا البحث وما بعدها.

) 5 ( راجع ص 270 من هذا البحث.

) 6 ( خطب 3.
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ذكرها عيل يف  التي  الثالث  الفئات  البالغة(  تتبعت نصوص )هنج  وقد 
خطبته السابقة وهي: الناكثون والقاسطون واملارقون.

أوال: الناكثون ـ أي أصحاب اجلمل:

العهد  و»نكث  االتفاق  اظهار  بعد  املخالفة  هو  لغة:  ـ  الفاء  بفتح  النكث 
»هم   عيل يعنيهم  الذين  والناكثون   )  1 فانتقض«)  نقضه  أي  فانتكث،  واحلبل 
يقبل  مل  إذ   ،)  2 وقاتلوه«)  بيعته  نقضوا  ثم  بايعوه  كانوا  ألهنم  اجلمل  وقعة  أهل 
طلحة والزبري سياسة عيل التي ال تتفق ومصاحلهام التي من اجلها ثورا الناس 
ان  ثم  االمصار،  ووالية  بالثروات  ارسته  الستئثار  لقتله،  ومهدوا  عثامن،  عىل 
عليًا مل حيقق هلام ما كان يطمحان إليه من والية فاستنجدا »يف حماربته وتاليب 
الناس عليه بعائشة«) 3 ( بحجة استبداده باحلكم دون مشورة املسلمني، وإيوائه 
التظاهر عليه بقصد خلعه ورد األمر شورى ليختار املسلمون  قتلة عثامن، فكان 
خليفتهم) 4 (، والثأر لعثامن، ولكن أبعاد القضية ـ كام يراها عيل ـ ليست حسب 
التبرص يف العواقب هو الذي جعلها العوبة يف يد  ما يدعيان، ألن اهلوى، وعدم 
الشيطان، »فركب هبم الزلل وزين هلم اخلطل«) 5 (. وتسيري امور الناس واحلكم 
فيهم ـ يف فكر عيل ـ ال يكون وليد حتقيق الرغبات اجلاحمة وامليول الذاتية، ألن 

) 1 ( صحاح اجلوهري 295/1.

) 2 ( ابن منظور: لسان العرب املحيط 714/3.

) 3 ( أمحد امني: يوم اإلسالم ص 57.

) 4 ( راجع بشأن ذلك ما ورد عند ابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة 68/1.

) 5 ( خطب 7.
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ومصاحلها،  امتيازاهتا  عىل  املحافظة  مهها  معينة  فئة  رغبات  عىل  تنبني  سياسة  أية 
يف  تصدع  األمر  هناية  يف  عنها  ينجر  التي  الطبقية  التناقضات  إىل  باملجتمع  تؤدي 
بنيته األساسية. فتغليف الفتنة بشعارات براقة ال يغري من كوهنا فتنة القصد منها 
ـ من وجهة  الناكثني  تفتيت وحدة املجتمع برضب فئاته بعضها ببعض. فموقف 
من  االقتصاص  منه  طلبوا  أن  سبق  قد  ألهنم  اجتهاديا  موقفًا  ليس  ـ   عيل نظر 
قتلة عثامن، فوافقهم عىل ذلك، وطلب املهلة حتى يستتب االمن، وتعود األمور 
إىل جمارهيا، فينجيل الغموض، وتتبدد غيوم الفتنة كيال يؤخذ الربيء باملذنب) 1 (، 
اال اهنم ـ فيام يبدو ـ مل يكونوا جادين فيام طلبوه، ألن القصد احلقيقي من سخطهم 

كام يقول عيل طلب »هذه الدنيا حسدا ملن افاءها اهلل عليه«) 2 (.

لرغباهتام  سيستجيب  انه  يظنان  كانا   ،عليًا بايعا  حني  والزبري  فطلحة 
القوة  »يف  رشيكاه  يكونا  ان  عليهام  عارضًا  رشطهام  رفض  ولكنه  اإلمرة،  يف 
غري  اإلمامة  يف  املشاركة  ألن   ،)  3 واالود«)  العجز  عىل  و)عوناه(  واالستقامة 
دوافعهام  ان  كام   .)  4 فيها«)  االشرتاك  جيوز  »ال  إذ  رشعًا  وال  عقاًل  ال  مقبولة 
بايعا  اهنام  بحجة  عليه،  التأليب  اظهرا  رغبتهام  حيقق  مل  فحني  شخصية، 
مكرهني) 5 (، وان كانت الوقائع التارخيية تشكك يف ذلك، فالزبري ـ من وجهة 
ما  إذا  متهافت  ادعاء  وهو  يظهر.  كان  ما  غري  بيعته  يف  أضمر  قد  ـ   عيل نظر 
 عيل يقول  ذلك  ويف  له،  ال  عليه  تكون  احلجة  ألن  مناظرة،  صور  يف  وضع 

) 1 ( راجع يف ذلك اخلطبة ـ 169.

) 2 ( خطب 170 ـ فقرة 2.

) 3 ( حكم 200.

) 4 ( األحكام السلطانية ص 9.

) 5 ( راجع ما قااله بشأن ذلك يف تاريخ الطربي 426/4، وايضًا يف كامل ابن األثري 98/3.
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»يزعم أنه قد بايع بيده، ومل يبايع بقلبه، فقد اقر بالبيعة، وادعى الوليجة فليأت 
اثبات  املدعي  واجب  من  ألن   )  1 منه«)  خرج  فيام  فليدخل  واال  بأمر،  عليها 
صحة ادعائه، وإال فإن ما يدعيه باطل، فبيعة الزبري لعيل ملزمة وصحيحة، 
وما دام مقرا هبا فمن املحتم عليه ان يقبل احلق، واذا ما احتمى كل من الزبري 
كام  ـ  بنفسهام  سينأيان  فاهنام  عليها،  احلصول  يف  يسعيان  التي  بالسلطة  وطلحة 
يبدو من قول عيل ـ من العقاب ملشاركتهام يف دم عثامن) 2 (، وملا مل يتمكنا من 
دمه،  من  تربئهام  عثامن  حق  يف  اقرتفاه  ما  الناس  عىل  تلبس  شبهة  اختلقا  ذلك، 
بعد  بدًا من احلرب،  فلم يكن  التمويه،  تقتيض  الظروف  فالسياسة يف مثل هذه 
ان حاول عيل ان يثنيهام عن ذلك بالتفاهم وحتكيم العقل بقوله »واين لراض 

بحجة اهلل عليهم وعلمه فيهم...«) 3 (ولكنهام أبيا إال احلرب.

القائل  يزعم  كام   لعيل البيعة  انعقاد  عدم  بسبب  تنشب  مل  اجلمل  فوقعة 
أثر عن عيل من  ما  4 ( ألن  والعقد«)  أهل احلل  باتفاق  اال  البيعة  »ال تكون 
أقوال تؤكد بيعة طلحة والزبري له باخلالفة) 5 (، ويعضد تلك األقوال ما ذكرته 
املقولة،  صاحب  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة   ،)  6 بيعتهام)  بشأن  التارخيية  املصادر 
عىل  يتم  التي  والكيفية  آنذاك  عددهم  وكم  والعقد،  احلل  أصحاب  يعرف  مل 

) 1 ( خطب 8.

) 2 ( رجع خطب 22، فقرة2.

) 3 ( السابق.

) 4 ( فتحي عبد الكريم: الدولة والسيادة ص 257.

) 5 ( راجع: رسائل ـ 6، 9، 54، 

) 6 ( راجع بشأن بيعة الزبري وطلحة لعيل: ابن أعثم الكويف: الفتوح431/1، ابن قتيبة الدينوري: 

اإلمامة والسياسة 47/1، ابن االثري: الكامل 98/3.
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اساسها اجتامعهم، فطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص من أصحاب الشورى 
سوى  األنصار  كافة  بايعه  كام   عليًا بايعوا  وقد  احلياة،  قيد  عىل  بقوا  الذين 
 عدد قليل منهم) 1 (، ثم ان مجيع االمصار اإلسالمية تبع املدينة، فالبيعة لعيل
من  حرض  ومن  املدينة،  وأهل  الشورى،  بأهل  سموا  من  بمبايعة  انعقدت  قد 
اجلمل  أصحاب  ارصار  ولكن  خالفته،  يبطل  حدثًا  حيدث  ومل  االمصار،  ثوار 
عىل نكث بيعته، هو العامل الذي ادى إىل ارضام نار احلرب، بقتلهم املسلمني 
بالبرصة  احدثوه  ما   عيل يلخص  البرصة.  مال  بيت  عىل  واستيالئهم  صربًا، 
يف  الذي  املسلمني  مال  بيت  وخزان  عاميل،  عىل  »قدموا  قائاًل  إليها  قدومه  قبل 
يدي، وعىل أهل مرص كلهم يف طاعتي، وعىل بيعتي فشتتوا كلمتهم، وافسدوا 
عىل مجاعتهم، ووثبوا عيل شيعتي، فقتلوا طائفة منهم غدرًا، وطائفة عضوا عىل 

أسيافهم فضاربوا هبا حتى لقوا اهلل صادقني«) 2 (.

رؤية  كانت  فلقد  السيايس،  باجلو  املحيط  والغموض  االحداث  تراكم  فربغم 
عيل واضحة فكان يسري بخطوات ثابتة ومدروسة، يقول يف هذا الصدد »ان معي 
التخبط  الثاين  يقابله يف االجتاه  لبصرييت، ما لبست عىل نفيس، وال لبس عيل«) 3 (. 
أعرف  وأنا  اال  عقلت  منذ  موطن  يف  كنت  »ما  املعركة  بدء  قبل  الزبري  يقول  حيث 
فيه أمري، غري موطني هذا«) 4 ( مما يرجح عدم اثبات أصحاب اجلمل عىل قاعدة 
صلبة يف خروجهم عىل عيل إذ مل يكونوا صادقني حتى مع بعضهم، فقد أثر عن 
املقربني منهم القول »واهلل لو ظفرنا الفتتنا، وما خىل الزبري بني طلحة واألمر، وال 

) 1 ( راجع يف ذلك الشأن قول ابن األثري: الكامل يف التاريخ 98/4.

) 2 ( خطب 213.

) 3 ( خطب 10.

) 4 ( تاريخ الطربي 455/4، 502.
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خىل طلحة بني الزبري واألمر«) 1 ( فهم حسب قول عيل قد »أتلعوا أعناقهم إىل 
أمر مل يكونوا أهله فوقصوا دونه«) 2 (.

فعيل مل يكن راغبًا يف احلرب، ومل يبدأها، وتكاد معظم املصادر التارخيية 
تتفق يف ذلك مع ما أثر عن عيل من أقوال، إال أن الطرف املقابل هو الذي كان 
إشعال  أن  تدعي  التي  الضعيفة  الروايات  عىل  التعويل  فإن  لذلك  عليها  يرص 
تلك احلرب قد بدأ »من ذوي االغراض اخلبيثة من جيش عيل، وهم أولئك 
الذين اشرتكوا يف حصار عثامن... فخافوا عىل أنفسهم إذا ما تم الصلح«) 3 ( ال 
يثبت حجة، ألن الذين مهدوا لقتل عثامن هم املطالبون بالثأر له »فلم يكن احد 
من أصحاب النبي أشد عىل عثامن من طلحة«) 4 ( كام كانت عائشة من أكرب 
حرص  أثناء  مكة  إىل  املدينة  من  خروجها  قبل  القائلة  وهي  قتله  عىل  املحرضني 

عثامن »اقتلوا نعثاًل فقد كفر«) 5 (.

اإلسالمي،  الصف  يف  عميقًا  صدعًا  أحدث  مريع،  كحدث  اجلمل  فوقعة 
من  وحطًا  الصحابة  بقدر  مّسًا  ذلك  يف  ألن  األليمة،  بحقائقه  مقبوالً  يكن  ومل 
ابن  أو  سبأ  )ابن  أسطورة  عىل  عول  أولئك،  تربئة  أجل  ومن  عائشة،  مكانة 
مصدره  ضعيف  سند  عىل  اعتامدًا  بروايتها،  الطربي  تفرد  التي   )  6 السوادء() 

) 1 ( السابق.

) 2 ( خطب 214.

) 3 ( حممد الطيب النجار: عيل بن أيب طالب نظرة عرصية ص 90.
) 4 ( العقد الفريد 299/4، وقد أثر عنه ملا صيب يف وقعة اجلمل بالسهم القاتل »اللهم خذ لعثامن 

مني حتى ترىض«الكامل يف التاريخ 124/3.

) 5 ( تاريخ الطربي 459/4.

) 6 ( ابن السوداء، أو عبد اهلل بن سبأ: »تنسب إليه الطائفة السبئية، وهم الغالة من الرافضة، اصله 
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من أهل اليمن، وكان هيوديا من أمة سوداء، فأظهر اإلسالم، طاف ببالد املسلمني ليلفتهم عن 

طاعة االئمة، ويلقى بينهم الرش، وكان قد بدا اوال باحلجاز ثم بالبرصة، ثم بالكوفة، ثم دخل 

دمشق يف أيام عثامن بن عفان، فلم يقدر عىل ما يريد عند احد من أهل الشام، فاخرجوه حتى 

اتى مرص فاعتمر فيهم واظهر مقالته بينهم ابن بدران«هتذيب تاريخ ابن عساكر 431/7 ـ وقد 

وردت االشارات عن عبد اهلل بن سبا وانسياحة يف البالد أيام عثامن وعيل يف تاريخ الطربي 

الطربي هو  وتاريخ  )ت310هـ( 283/4، 326، 331، 340، 349، 398، 493، 505. 

مصدر االسطورة ـ كام نعتقد ـ وقد أخذها عنه الكثري من املؤرخني الذين اتوا من بعده، فسند 

عمر  بن  سيف  »روى  هو  سبأ  بن  اهلل  عبد  شأن  يف   )571 )ت  عساكر  ابن  عول  التي  الرواية 

ابن عساكر 432/7، وهو سند  تاريخ  ـ هتذيب  بدران  بن أيب حارثة، وأيب عثامن قاال...«ابن 

رواية الطربي عن سيف، أم ابن االثري)ت 630( فقد ذكر اعامل عبد اهلل بن سبأ والسبأية يف 

حكم عثامن ومن ثم يف خالفة عيل ـ الكامل يف التاريخ 57/3، 72،77،120، دون اسناد، 

لكنه ذكر يف مقدمة تارخيه 5/1 بأنه يف تأليفه قد ابتدأ »بالتاريخ الكبري الذي صنفه اإلمام أبو 

جعفر الطربس... )فأخذ( ما فيه من ترامجة مل )خيل( برتمجة واحدو منها«، ويعرض ابن خلدون 

)ت 732( )الرواية عبد اهلل بن سبأ يف موضوع »أمر اجلمل« تاريخ ابن خلدون 606/2، ثم 

يقول يف هناية الرواية 622/2 »هذا أمر اجلمل ملخص من كتاب أيب جعفر الطربي اعتمدنا 

للوثوق بسالمته«، واذا ما رجعنا إىل الطربي يف مقدمة تاريخ 8/1 فإنه يقول »فام يكن يف كتايب 

مل  انه  أجل  من  سامعه  يستشنعه  أو  قارئه  يستنكره  مما  املاضني  بعض  عن  ذكرناه  خرب  من  هذا 

يعرف له وجها يف الصحة وال معنى يف احلقيقة، فليعلم انه مل يؤت يف ذلك من قبلنا، وانام ايت 

الينا«فهو يربيء ساحته ويلقي  ادينا ذلك عىل نحو ما ادي  انام  الينا، وانا  من قبل بعض ناقليه 

باملسؤولية التامة عىل من أخذ عنهم من الرواة واذا ما عدنا إىل سند رواية عبد اهلل ابن سبأ كام 

الرازي )ت  عنه  قال  الذي  الضبي،  بن عمر  مصدرها هو سيف  أن  فسنجد  الطربي،  أوردها 

327( يف كتاب  اجلرح والتعديل 278/4 »ضعيف احلديث.. مرتوك احلديث، يشبه حديثه 

حديث الواقدي«، وقال فيه ابن حجر )ت 852( يف كتاب هتذيب التهذيب 495/4 »سيف 

بن عمر الربمجي، ويقال السعدي، ويقال الضبعي، ويقال االسدي الكويف، صاحب كتاب الردة 
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 سيف بن عمر) 1 (، ولكن ذلك ال يعرّي من الواقع، ألن الذين خرجوا إىل عيل
من أهل الكوفة مل يلبوا دعوته اال بعد جدل طويل وأخذ ورد، بمعنى اهنم كانوا 
يف بداية امرهم مرتددين، وقد سجل التاريخ جانبًا من ذلك اجلدل) 2 (، وعليه 
ايد خفية خائفة  مقتنعًا، ولو كانت هناك  إىل عيل خرج  منهم  فإن من خرج 
بن  عامر  من  كل  فيه  اشرتك  الذي  اجلدل  ذلك  يف  تأثريها  وبان  صوهتا  لسمع 
 ،)  4 صوحان)  بن  وصعصعة   ،)  3 عتبه)  بن  وهاشم   ،عيل بن  واحلسن  يارس 

والفتوح... ضعيف احلديث، ليس خري فيه... قال أبو داود: ليس بيشء. وقال النسائي والدار 

يضع  كان  انه  وقالوا:  االثبات...  املوضوعات عن  يروي  حيان:  ابن  وقال  قطني: ضعيف... 

فسند  هارون«،  زمن  مات  ساقط...  الرواية  يف  وهو  بالزندقة  اهتم  احلاكم:  وقال  احلديث... 

الرواية متهافت، اضافة إىل ذلك، فإن كتب الطبقات والتاريخ املعول عليها والسابقة يف تاليفها 

لتاريخ الطربي قد سكتت متاما عن ابن سبأ واعامله الشنيعة جتاه اإلسالم، فابن سعد )ت230( 

يف الطبقات الكربى 19/3 وما بعدها و53 وما بعدها يف سرييت عيل وعثامن؛ مل يات عىل ذكر 

ابن سبأ واسطورته أثناء ذكره حلوادث عرص كال اخلليفتني، كام مل يذكر ذلك أيضًا البالذري )ت 

279( يف انساب االرشاف 305/2 وما بعدها، فاالسطورة كام نعتقد من نسج خيال سيف بن 

عمر ومن شايعه من مرتزقة الرواة ونتفق مع طه حسني بأن »اكرب الظن... ان خصوم الشيعة 

أيام األمويني والعباسيني قد بالغوا يف أمر عبد اهلل بن سبأ هذا، ليشككوا يف بعض ما نسب من 

االحداث إىل عثامن ووالته من ناحية، وليشنعوا عىل عيل من ناحية اخرى، فريدوا بعض أمر 

الشيعة إىل هيودي اسلم، كيدًا للمسلمني«، الفتنة الكربى ـ عثامن 134/1. 

) 1 ( راجع اهلامش السابق.

) 2 ( بشأن ذلك اجلدل راجع تاريخ الطربي 481/4.

) 3 ( هاشم بن عتبه ـ صحايب من أصحاب عيل استشهد يف صفني ـ راجع ترمجته يف أسد الغابة 

.377/5

) 4 ( صعصعة بن صوحان العبدي، كان مسلام عىل عهد الرسول ولكنه مل يره، وهو من سادات 
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ثم   .)  3 بكر)  أيب  بن  وحممد   )  2 األشرت)  ومالك   ،)  1 االشعري)  موسى  وأيب 
املبارشة،  قيادته  حتت  كان  قد  ـ  التارخيية  املصادر  حتدثنا  كام  ـ   عيل جيش  ان 
ملتزما بتعليامته، من ذلك انه قال لألشرت وقد كان عىل ميمنته يوم اجلمل »امحل 
عىل  وكان  ـ  عتبه...  بن  هلاشم  قال  ثم  بازائه،  من  فكشف  اصحابه،  يف  فحمل 
ألصحابه،   عيل فقال  بازائه  من  فكشف  املرضية،  يف  فحمل  أمحل  ـ  امليرسة 
كيف رايتم ميرسيت وميمنتي«) 4 (، ويف ذلك ما يدل عىل انضباط قيادته، وائتامر 
تعتمد  احلربية  ساسته  وان  خاصة  بينهم،  للدس  جماالً  يدع  ال  مما  بإمرته،  جنده 
اعتقاده بسالمة موقفه ألنه  بالرغم من  أية حرب جيرب عىل خوضها،  الدفاع يف 
لذلك كان يويص جنده  البادئ،  لكونه  باحلرب حجة عليه  العدو  بدء  ان  يرى 
يف كل موطن قتال بقوله »ال تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم، فإنكم بحمد اهلل عىل 
ـ  فالقتال   ،)  5 عليهم«)  لكم  أخرى  يبدأوكم حجة  إياهم حتى  وترككم  حجة، 

عبد القيس ـ كان من أصحاب عيل تويف يف أيام معاوية ـ أسد الغابة 21/3.

) 1 ( أبو موسى االشعري ـ عبد اهلل بن قيس ـ صحايب استعمله الرسول عىل ربيد وعدن واستعمله 

عمر عىل البرصة وأقره عثامن عليها ثم عزله، وكان أحد احلكمني )ت 42هـ( أسد الغابة 36/3.

) 2 ( مالك األشرت ـ أحد أرشاف األبطال املذكورين، كاد هيزم معاوية يف صفني لوال رفع املصاحف. 

ملا رجع من صفني جهزه عيل واليا عىل مرص، فامت يف الطريق مسموما سنة ثامن وثالثني ـ 

راجع سري أعالم النبالء، 34/4.

) 3 ( حممد بن أيب بكر ـ من أصحاب عيل ـ واله مرص، ملا رجع معاوية من صفني جهز له جيشًا، 

فاهنزم حممد وقتل واحرق جثامنه سنة ثامن وثالثني. راجع ترمجته عند العامد احلنبيل ـ شذرات 

الذهب 48/1.

) 4 ( العقد الفريد ـ 325/4.

) 5 ( تاريخ الطربي 10/5، رسائل ـ 14.
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تنفذ  ان  بعد  إليه مضطرًا  يلجأ  الذي  االخري  املالذ  ـ هو   نظر عيل من وجهة 
كل جهوده السليمة، ألنه يرى نفسه هادئا ومصلحًا ال متسلطًا يسعى إىل احلكم 

بأية وسيلة) 1 (.

جيشه،  يف  املندسني  بفعل  ليس  مضطرًا   عيل خاضها  قد  اجلمل  فحرب 
خوضها،  عليه  حتمت  التي  هي  عائشة،  ومعهام  والزبري  طلحة  أراده  ولكن 
املساومة مع عيل عىل  ان  ادركوا  قد  الثالثة  اجلمل  اقطاب حرب  ان  خاصة 
حساب املباديء لن جتدي، فلجأوا إىل احلل املسلح إلقصائه حتى يتمكنوا من 
حتقيق  إىل  يصلوا  وكي  الوضع،  استقر  لو  فيام  عثامن  عىل  تالبيهم  هتمة  حتايش 

هدفهم املادي املشرتك املتمثل يف متكنهم من السلطة فيام لو انترصوا عليه.

فطلحة بن عبيد اهلل التيمي، قد كان من اكرب املؤلبني عىل عثامن، فهو الذي أمر 
الثوار بتشديد احلصار عليه، ومنع املاء عنه، كام استوىل عىل مفاتيح بيت املال أثناء 
احلرص) 2 (، وقد حاول عيل ثنيه عن كل ذلك، ولكنه ظل مرصا عىل موقفه) 3 ( 
وملا قتل عثامن ووجد اقبال الناس عىل عيل بايعه معتقدًا انه سينال اخلظوة عنده 

بحكم صحبته فطلب منه ان يوليه البرصة) 4 (، فأبى عليه ذلك.

يف  حلقه  واملساندين   ،لعيل املعاضدين  أكرب  من  كان  العوام  بن  والزبري 
الوقت  حتى   )  5 بكر)  أليب  البيعة  فيه  متت  الذي  اليوم  منذ  باخلالفة  املطالبة 

) 1 ( راجع قول عيل عن موقفه من احلرب ـ خطب 54.

) 2 ( راجع العقد الفريد 299/4 وتاريخ الطربي 379/4، 407، واإلمامة والسياسة 38/1.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( راجع قول طلحة بشأن ذلك ـ تاريخ الطربي 405/4.

) 5 ( راجع موقفه من بيعة أيب بكر يف: اإلمامة والسياسة 11/1.
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رشحهم  الذين  الستة  ضمن  من  كان  فلقد  الشورى،  جلنة  فيه  انعقدت  الذي 
عمر للخالفة، فتنازل عن حقه يف تلك اللجنة لعيل) 1 (، إال أنه غري موقفه 
فيام  ـ  التغيري  ذلك  ويعزى  عثامن،  مقتل  بعد  له  البيعة  متت  ان  بعد   عيل من 
نعتقد ـ إىل عدة عوامل، يف مقدمتها العامل املادي، إذ مل يكن الزبري راضيا عن 
نظام املساواة لتعارضه مع مصلحته الذاتية) 2 (، كام ان عليًا مل حيقق له رغبته 
ان  الوالية،  طلب  حول   عيل مع  حواره  من  يبدو  إذ   ،)  3 الكوفة)  توليته  يف 
بعد   لعيل وطلحة  هو  يقول  إذ  عثامن،  عىل  اسخطه  الذي  هو  املادي  العامل 
رأي  وعلمت  كلها،  عثامن  والية  يف  اجلفوة  من  فيه  كنا  ما  رايت  »قد  بايعاه  ان 
أمية، وقد والك اهلل اخلالفة من بعده، فولنا بعض اعاملك«) 4 (،  بني  عثامن يف 
الزبري متذمرًا »هذا جزاؤنا من  قال  ملا طلباه،  امتنع عيل عن اإلستجابة  وملا 
وهو  القتل،  له  وسببنا  الذنب،  عليه  أثبتنا  حتى  عثامن  أمر  يف  له  أقمنا   ،عيل
أضف   ،)  5 غرينا«)  دوننا  جعل  اراد  ما  نال  فلام  األمر،  وكفي  بيته،  يف  جالس 
إىل ذلك تأثري ولده عبد اهلل ـ ابن اسامء شقيقة عائشة ـ عليه، فلقد كان الطموح 
للتفكري يف عاقبة جماهبة  إىل اإلمارة يمأل حنايا االبن، بحيث مل يرتك ألبيه جماالً 
عيل ونكث بيعته، وإلدراك عيل مدى تأثري االبن عىل ابيه روي عنه قوله 
»ما زال الزبري رجاًل منا أهل البيت حتى نشأ ابنه املشؤوم عبد اهلل«) 6 (. ولقد 

) 1 ( راجع ذلك عند ـ ابن عبد ربه ـ العقد الفريد 278/4.

) 2 ( راجع ص 148 من هذا البحث.

) 3 ( راجع أنساب األرشاف 218/2.

) 4 ( رشح ابن أيب احلديد 231/1.

) 5 ( ابن قتيبة ـ اإلمامة والسياسة 51/1.

) 6 ( حكم ـ 461.
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املالينة  أسلوب  متبعًا  عليه  عزم  عام  الزبري  لصد  وسعه  يف  ما  كل   عيل بذل 
املقرون بعنرص القرابة، ولكن كل ذلك مل جيد نفعًا، من ذلك أنه قبل بدء القتال 
قال البن عباس حني أرسله للتفاهم مع أصحاب اجلمل »ال تلقني طلحة، فإنك 
إن تلقه جتده كالثور، عاقصًا قرنه، يركب الصعب، ويقول: هو الذلول، ولكن 
ابن خالك: عرفتني باحلجاز،  له: يقول لك  العريكة، فقل  فإنه لني  الزبري،  الق 
ويعتزل  رشده  إىل  يثب  مل  الزبري  لكن   )  1 بدا«)  مما  عدا  فام  بالعراق،  وانكرتني 

القتال، إال بعد أن نشب القتال.

عائشة: بدأ صوهتا يعلو يف أيام حكم عثامن متخذا جانب املعارضة فكانت 
»أشد الناس تأليبًا عليه وحتريضًا«) 2 (، والسبب املادي ـ كام يتهيأ لنا ـ هو الدافع 
وراء ذلك، ألن عثامن قد صريها »اسوة غريها من نساء رسول اهلل«) 3 ( بعد 
يف  معه  فدخلت   ،)  4 درهم)  بألفي  عليهن  يزيد  عمر  عهد  يف  عطاؤها  كان  أن 
بن  طلحة  مكانه،  يف  لوحل  تتمنى  وكانت   ،)  5 قتله)  عىل  وحرضت  منافرات، 
خرب  ووصلها  عثامن  قتل  فلام  أيضًا  تيمية  اهنا  اعتبار  عىل   )  6 التيمي)  اهلل  عبيد 
مبايعة الناس عيل، ادركت ان طموحتها يف إرجاع اخلالفة تيمية أصبح بعيد 
املنال) 7 (، هذا باإلضافة إىل ما كانت حتمله يف نفسها عىل عيل، فكتب السرية 

) 1 ( خطب ـ 31.

) 2 ( ابن األثري  أسد الغابة ـ 591/3.

) 3 ( تاريخ اليعقويب 175/2، وورد مثله عند ابن أعثم الكويف يف الفتوح 419/2.

) 4 ( راجع سري اعالم النبالء 187/2.

) 5 ( راجع ص 249 من هذا البحث.

) 6 ( راجع مقالتها بشأن طلحة ـ تاريخ الطربي 407/4.

) 7 ( راجع مقالته بشأن مبايعة عيل ـ تاريخ الطربي 359، اإلمامة والسياسة 25/1، الكامل يف 
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حتدثنا بأهنا مل تكن حتب حتى ذكر اسمه) 1 (.

 ،عيل حماربة  هلم  تتيح  التي  الظروف  كل  اجلمل  ألصحاب  هتيأت  لقد 
حني توفرت هلم الطاعة، والسخاء، والشجاعة، وقد امجل عيل تلك املزايا يف 
قوله »اين منيت بأربعة: ادهى الناس، وأسخاهم طلحة، واشجع الناس الزبري، 
وصفه  الذي   )  3 منية)  بن  يعىل  والرابع   )  2 عائشة«)  الناس  يف  الناس  واطوع 

عيل بأرسع الناس إىل اشعال الفتن.

فقضية حرب اجلمل قد كانت حمسومة بالنسبة لعيل، فهوال جيد مربرًا يف 
اخلروج عىل السلطة ما دامت تسري بامور املسلمني بام يتامشى مع القرآن والسنة 
عدم  حالة  يف  ديني  واجب  وامخادها  للفتنة  فالتصدي  للجميع  العدل  وحتقيق 
جدوى النصح، وهو ما يمكن استخالصه مما أثر عنه من اقوال، فبصدد كشفه 
أساليب التضليل التي حاول هبا أصحاب اجلمل متويه احلقيقة يقول »انا فقأت عني 
الفتنة، ومل يكن ليجرتئ عليها احد غريي، بعد ان ماج غيهبها واشتد كلبها«) 4 (، 
واالجرتاء الذي يقصده عيل هو تبرصه بمالبسات الفتنة ومعاجلتها بمقتىض 
الرشع. فإن تكن واقعة اجلمل قد احدثت انقساما يف الصف اإلسالمي، اال ان 
قد   عليًا املعركة، ألن  تلك  لوال  لتعرف  تكن  مل  اجيابيات،  نتائجها مل ختل من 

التاريخ 106/3.

) 1 ( راجع سرية ابن هشام 298/4، وتاريخ الطربي 189/3.

) 2 ( ابن عبد الرب ـ االستيعاب ـ هبامش اإلصابة 221/2.

ابيه أمية، استعمله عمر عىل بعض اليمن وكان عىل اجلند  ) 3 ( يعىل بن منية ـ وهو اسم امه واسم 

باليمن حني بلغه قتل عثامن، فأقبل لنرصه، ولكنه مل يدركه، فقدم مكة بعد انقضاء احلج، وأخذ 

حيرض عىل الثأر من قتلة عثامن، راجع ترمجته يف أسد الغابة 523/5.

) 4 ( خطب ـ 92.
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عامل أصحاب اجلمل بعد هزيمتهم معاملة تكاد ختتلف متامًا عام عهده املسلمون 
يف معاملتهم للمهزومني، حيث جيعلون من اراضيهم وامواهلم غنيمة للمحاربني، 
 عليًا ولكن  واسرتقاقهم،  بيعهم  حيق  سبايا  وارساهم  واطفاهلم  نسائهم  ومن 
يستغربون ترصفه  بذلك االسلوب، مما جعل أصحابه  تأخذ  مل  يف حرب اجلمل 
كذلك  فقال:  نساءهم؟  لنا  حتل  وال  دماءهم،  لنا  »حتل  بقوهلم  عليه  وينكرونه 
القبلة، فخاصموه، قال: فهاتوا سهامكم واقرعوا عىل عائشة...  السرية يف أهل 
 ،ففرقوا وقالوا نستغفر اهلل«) 1 (، فحرب اجلمل ونتائجها من وجهة نظر عيل
مسألة فقهية، وضحت واستبانت حني بارشها بنفسه »اذ مل يكن املسلمون قبلها 
يعرفون كيفية قتال أهل القبلة«) 2 (، فقد أثر عن الشافعي قوله »لوال عيل ملا عرف 
يشء من أحكام أهل البغي«) 3 (، اال أهنا وان حسمت يف صالح عيل فإهنا مل 

تكن سوى متهيد حلرب تزّعمها من أسامهم عيل القاسطني.

ثانيا: القاسطون ـ أي بنو أمية:

والقاسطون يف اللغة هم اجلائرون الباغون، وقد جاء يف القرآن الكريم

الرجل:  قسط  قيل:  »لذلك   ،)  4 َحَطًبا﴾)  ِلََهنََّم  َكنُوا 
َ
ف َقاِسُطوَن 

ْ
ال ا  مَّ

َ
﴿َوأ

ابن  يقول  املفردتني  معنى  بني  التفريق  ويف   .)  5 عدل«)  إذا  واقسط:  جار  إذا 

) 1 ( املتقي اهلندي ـ كنز العامل ـ 337/11.

) 2 ( رشح ابن أيب احلديد 331/9.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( اجلن /15.

) 5 ( الراغب االصفهاين ـ املفردات يف غريب القرآن 608.
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منظور »اقسط يقسط، فهو مقسط إذا عدل، وقسط يقسط، فهو قاسط إذا جار، 
إليه واشكاه«) 1 (. ومفردة قاسط  فكأن اهلمزة يف اقسط للسلب كام يقال شكا 
شايعهم  ومن  األمويني  عىل  اطلقت  قد  سيايس،  كمصطلح  اجلور  تعني  التي 
إيل  »عهد  قوله  عنه  أثر  فقد  صفني،  يف  له  وحماربتهم   عيل عىل  خلروجهم 
لنا  2 (، وذلك يكشف  الناكثني والقاسطني واملارقني«)  أقاتل  أن   رسول اهلل
عن موقف عيل املتشدد جتاه األمويني عامة وجتاه معاوية بن أيب سفيان عىل 
تابع  موقف  هو  وإنام  التسلط،  حب  أو  العصبية  بدافع  يكن  مل  اخلصوص  وجه 
من اعتقاد ديني بحت، وان حاولت السياسة الباسه ثوب العصبية، ذلك الوتر 
مطالبتهم  البدء  فكان  مارهبم  إىل  للوصول  عليه  العزف  األمويون  الذي حاول 
اخلليفة باالقتصاص من قتلة عثامن األموي، فجانب العصبية قد يكون له قيمته 
العالية يف لقضية إذا ما نظرنا إليه من الزاوية األموية، فقد حتموا بذلك كشعار 
بخالفته  القرارهم  كرشط  وضعوه  حني   عيل خلالفة  معارضتهم  أجل  من 
البيعة بعض  فقد ختلف عن  له،  األمر  فيها  انعقد  التي  األيام األوىل  منذ  وذلك 
أبا  »يا  فقال  عتبة  بن  الوليد  فتكلم  ذلك،  يف  ليكلمهم  إليهم  فبعث  األمويني، 
أخي  وخذلت  مكة،  يوم  صربًا  أيب  فقتلت  أنا  أما  بأمجعنا،  وترتنا  إنك  احلسن، 
مروان  وأما  بدر...  يوم  أباه  فقتلَت  العاص  بن  سعيد  وأما  تنرصه،  فلم  عثامن 
ان  نبايعك عىل  ونحن  إليه،  املدينة وضمنه  إىل  رده  ملا  عثامن  عند  أباه  فسحقت 
تقتل من قتل صاحبنا... وعىل انك تسوغنا ما يكون منا وعىل انا ان خفناك عىل 

) 1 ( لسان العرب املحيط 86/3.

) 2 ( ابن األثري  أسد الغابة115/4، لسان العرب املحيط 86/3، ويمكن مراجعة خترجيات أخرى 

أبادي 396/2 وما  الفيزو  الستة ملرتىض احلسيني  الصحاح  للحديث يف: فضائل اخلمسة من 

بعدها. 
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أولئك  وضعها  التي  فالرشوط   )  1 معاوية«)  عمنا  ابن  عند  بالشام  حلقنا  أنفسنا 
الرهط من األمويني مل تكن يف جمملها ذات طابع اسالمي، وانام هي مبنية عىل 
فهي  لذلك   ،)  2 الدينية)  السياسة  مفهوم  عن  وبعيدة  واملادة،  اجلاهلية  العصبية 
تتعارض وفكر عيل، وهذا ما ادى إىل رفضها مجلة وتفصياًل ويكمن ذلك يف 
رده عليهم بقوله »اما ما ذكرتم اين وترتكم فإن احلق وتركم، واما وضعي عنكم 
ما يكون منكم فليس يل ان اضع عنكم حقا هلل تعاىل قد وجب عليكم، واما قتيل 
قتلة عثامن فلو لزمني اليوم قتلهم لقتلتهم امس، واما خوفكم اياي فإين اؤمنكم 
يكشف  األمويني  أولئك  وبني   عيل بني  دار  الذي  فاجلدل   .)  3 ختافون«)  مما 
ينطلق فكر عيل من قاعدة  بينام  إذ  الطرفني،  الفكرية عند كال  املواقف  تباين 
دينية اساسها احلق واملساواة، وينطلق فكر أولئك من قاعدة اساسها املصلحة 

الذاتية املتكونة من عنارص مادية واخرى عصبية.

مل  وان  اإلسالم،  صدر  فرتة  يف  رغباهتم  مجاح  كبح  األمويون  حاول  لقد 
وهو  عفان  بن  فعثامن  نفوسهم،  يف  تصطرع  كانت  التي  تطلعاهتم  بعض  خيفوا 
قد  اقتناع،  الذين دخلوا اإلسالم طواعية وعن  األولني  السابقني  الصحابة  من 
جاء إىل الرسول هو وجبري بن مطعم) 4 ( ملا قّسم سهم ذوي القربى بني 

) 1 ( ابن أعثم الكويف ـ الفتوح 441/2.

.2 ( راجع ص 195 وما عبدها من هذا البحث فقد فصلنا القول يف واجب احلاكم يف فكر عيل (

) 3 ( ابن أعثم الكويف، السابق 441/2.

) 4 ( جبري بن مطعم من حلامء العرب وساداهتم، يؤخذ عنه النسب لقريش وللعرب قاطبة، كان له عند 

رسول اهلل يد، وهو أنه كان أجار رسول اهلل ملا قدم من الطائف حني دعا ثقيفًا إىل اإلسالم، 

وكان أحد الذين قاموا بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش عىل بني هاشم وبني عبد املطلب، وكان 

إسالمه بعد احلديبية، وقبل الفتح، تويف سنة سبع ومخسني من اهلجرةـ  ابن األثري: أسد الغابة 323/1.
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بني هاشم وبني عبد املطلب، فقال له »يا رسول اهلل، هؤالء بنو هاشم ال ينكر 
بني عبد املطلب؟ أعطيتهم  به منهم، أرأيت  الذي وضعك اهلل  فضلهم ملكانك 
ومنعتنا، وإنام نحن وهم منك بمنزلة واحدة«) 1 (، ونحن إذ نورد هذا الشاهد 
ال نشك يف اخالص عثامن لإلسالم وبذله األموال الطائلة يف سبيل إعالء كلمته 
فيمن  باإلندماج  السؤدد  التامس  تعني  القول  بذلك   الرسول مبادرته  ولكن 

خصهم الرسول باخلمس من ذوي قرباه.

بعد  اجلاهلية  يف  هبا  يتمتعون  كانوا  التي  امتيازاهتم  كل  األمويون  فقد  لقد 
الرسول يوم  الطلقاء، بعد ان سن عليهم  دخوهلم اإلسالم كرها فعدوا من 
الفتح) 2 (، وال بد أن يكون ذلك قد ترك أثرًا عمياقًا يف نفوسهم، وإن حاولوا 
استالل  بدوره   الرسول حاول  كام  اجلديد،  املجتمع  يف  واالندماج  اضامره 
النقمة من نفوسهم بتألفهم باملال، فأعطى أبا سفيان من غنائم حنني »مائة بعري 
وأربعني أوقية، كام أعطى سائر املؤلفة قلوهبم وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية«) 3 (، 
كام استعمل منهم يف بعض اعامله من ارتىض دينه ووثوقه من حسن اسالمه 
أن »عزل عنها  بعد  البحرين   الذي واله العاص) 4 (  بن  إبان بن سعيد  مثل 

) 1 ( أبو عبيد: األموال 341.

) 2 ( سموا بالطلقاء نسبة إىل قول رسول اهلل يوم الفتح يف السنة الثامنة »يا معرش قريش ويا أهل مكة، 

ما ترون إين فاعل بكم؟ قالوا: خريًا، أخ كريم، ثم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء«، سرية ابن هشام 

55/4، تاريخ الطربي 61 ـ املسعودي ـ مروج الذهب 297/2.

) 3 ( ابن عبد الرب ـ االستيعاب هبامش اإلصابة 190/2.

 4 ( إبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، اسلم قبل خيرب وشهدها مع رسول اهلل (

وكان شديدًا عىل رسول اهلل واملسلمني قبل إسالمه، اسلم بعد أن عرف حقيقة النبي من 

راهب بالشام واستعمله الرسول عىل البحرين، وكان أحد من ختلف عن بيعة أيب بكر لينظر 
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عاماًل عىل   )  2 العاص)  بن  بن سعيد  وبعث خالد   ،)  1 احلرضمي«)  ابن  العالء 
بعثامن  واستعان   ،اهلل رسول  تويف  حتى  عمله  عىل  يزل  ومل  اليمن  صدقات 
يف  سفيان  أيب  بن  ومعاوية  سعيد  بن  وبخالد   )  3 الوحي)  كتابة  عىل  عفان  بن 
كتابة حوائجه) 4 (، كل ذلك ـ عىل ما نعتقده ـ يف سبيل تأليف نفوس األمويني، 
وادماجهم ي احلياة اجلديدة، فخبت طموحاهتم بعض اليشء وإن كانت لتظهر 
باإلسالم،  االستهزاء  بقصد  عدائية  ترصفات  شكل  عىل  منهم  الشاذين  من 
اإلنسانية  القيم  مع  التفاعل  عىل  مقدرهتم  عدم  بسبب   الرسول إىل  اإلساءة 
وسوقة  عبيدًا  كانوا  من  عليهم  لتفضل  االستعالئية  مكاهنم  من  حطت  التي 
يف  عثامن  أخو  الرسح  أيب  بن  اهلل  فعبد  اخلاملة.  األنساب  وذوي  الفقراء،  من 
الرضاعة، قد ارتد مرشكًا وكان من كتبة الوحي »وصار إىل قريش بمكة فقال 
هلم: إين كنت أرصف حممدًا حيث أريد، كان يميل عيل عزيز حكيم، فأقول: أو 

ما يصنع بنو هاشم، فلام بايعوا بايع، اختلف يف سنة وفاته، فقيل سنة اثنتي عرش وقل سنة اربع 

عرشة بعد اهلجرة... وقيل تويف سنه تسع وعرشين. أسد الغابة 47/1.

) 1 ( أسد الغابة 47/1.

 2 ( خالد بن سعيد بن العاص، من السابقني األولني يف اإلسالم مل يتقدم عليه يف ذلك سوى عيل (

وأبو بكر وزيد بن حارثة وسعد بن أيب وقاص، هاجر إىل احلبشة فيمن هاجر إليها من املسلمني، 

تويف  حتى  هبا  يزل  ومل  اليمن،  صدقات  عىل  عامال  وبعثه  غزواته،  بعض   النبي مع  شهد 

الرسول فرجع وأخواه عمرو وإبان عن أعامهلم، وتاخروا عن بيعة أيب بكر حتى بايعت بنو 

هاشم، استشهد يف وقعة اجنادين سنة ثالث عرشة من اهلجرة ـ أسد الغابة 98/2.

) 3 ( راجع اجلهشياري ـ الوزراء والكتاب ص 12.

) 4 ( السابق.
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يوم  دمه   الرسول أهدر  وقد   ،)  1 صواب«)  كل  نعم،  فيقول:  حكيم؟  عليم 
الفتح لو ال احلاح عثامن بالشفاعة فيه) 2 (. ومن ذلك أيضًا َطْرَده احلكم بن 
 أيب العاص بن أمية بن عبد شمس من املدينة، بسبب حماولته إيذاء الرسول
باالستهزاء عليه، وتصنته عىل بيوته ونقل اخباره »إىل كبار أصحابه من مرشكي 

قريش وسائر الكفار واملنافقني«) 3 (.

تارة  الرتغيب  بسرية  األمويني  يف  سار  قد   الرسول أن  املالحظ  فمن 
يثبت  مل  الذين  عىل  األموال  وباغداق  منهم،  املؤمنني  وتقريب  باستئالفهم 
أولئك  جعل  مما  والنفي،  بالقتل  أخرى  تارة  والرتهيب  نفوسهم،  يف  اإلسالم 
يتقبلوا احلياة اجلديدة عىل مضض مع بذهلم  الذين دخلوا يف اإلسالم كرها أن 
االستصغار  وطأة  كواهلهم  عن  ختفف  مشاركة  طاعة  من  وسعهم  يف  ما  كل 
كبح  جاهدين  وحاولوا   ،)  4 مرغمني)  اإلسالم  دخوهلم  جراء  هبم  حلق  الذي 
إىل   الرسول انتقل  ان  فام  لذلك  أعامقهم،  يف  وإضامرها  طموحاهتم  مجاح 
الرفيق االعىل وانعقدت البيعة أليب بكر حتى ارتفع صوت أيب سفيان بن حرب 
لئن شئت ألمألهنا  قائاًل لعيل »مال هذا األمر يف أقل حي من قريش، واهلل 
عليه خياًل ورجاالً«) 5 (، إذ تبدو العبارة وكأهنا صادرة عن محية جاهلية أو قل 
وجهة  من  احلقيقة  ولكن  اهلاشميني،  حقوق  صيانة  به  يقصد  عشائرية  عصبية 

) 1 ( أسد الغابة 259/3.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( االستيعاب هبامش اإلصابة 317/1، وراجع ترمجته هناك أيضًا.

) 4 ( ملعرفة شعور األمويني بعد دخوهلم اإلسالم راجع قول هند وأيب سفيان البنهام معاوية حني 

استعمله عمر عىل مكة ـ العقد الفريد 365/4.

) 5 ( تاريخ الطربي 3/ 209.
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سوى  هي  فام  ظاهرها،  يف  عصبية  كانت  وان  ألهنا  كذلك،  ليست   عيل نظر 
فتنة اراد هبا رأس األمويني شق عصا املسلمني، لذلك بادره عيل بالقول »يا 
أبا سفيان طاملا عاديت اإلسالم واهله فلم ترضه بذلك شيئًا، إنا وجدنا أبا بكر 
هلا هاًل«) 1 (، فعيل  أدرى بام يضمره األمويون لإلسالم، فلو كانت مقولة أيب 
سفيان تلك تعبريًا عن عصبية خالصة، ملا سكت عندما خىل له أبو بكر ما كان 
يف يده من الصدقات التي كلفه رسول اهلل بجمعها قبل وفاته وذلك امتثاالً 
لنصيحة عمر بأن »هذا قد قدم وهو فاعل رشًا، وقد كان النبي يستألفه عىل 
2 (. مع  أبو سفيان وبايعه«)  الصدقة، ففعل، فريض  بيده من  ما  اإلسالم، فدع 
مالحظة التباين بني موقف عيل، وبني موقف أيب بكر من ترصف أيب سفيان، 
أسلوهبام  التباين يف  مع  األمويني  إيامن رأس  تزعزع  تدركان  الشخصيتني  فكلتا 
ولكنه  الفتنة،  دابر  لقطع  املادي  العامل  بكر  أبو  استخدم  فقد  ذلك،  معاجلة  يف 
بذلك قوى العزم وانعش األمل يف نفوس األمويني يف تعويض ما افتقدوه من 
خمتلفة  بطرق  ولكن  األسلوب  ذات  باتباعهم  وذلك  اإلسالم،  ظل  يف  سلطان 
أساليب أيب  فقد حسم األمر بفضح   اما عيل أكثر احكاما ودهاء،  قد تكون 
طموحات  أية  لواد  منه  حماولة  يف  اإلسالم،  جتاه  احلقيقة  نواياه  وكشف  سفيان 
غري مرشوعة تعود بالرضر عىل اإلسالم، خاصة وأن اإلسالم مل يعد يف حاجة 
اعوانه  وكثرت  عوده  اشتد  ان  بعد  اإليامن،  وضعفاء  املنافقني  استئالف  إىل 
بشهادة عمر بن اخلطاب يف قوله »كان يتألفكم واإلسالم يومئذ ذليل وان اهلل قد 
أعز اإلسالم«) 3 (، فلم تعد احلاجة إليه، ألن املنافقني ومن تابعهم من ضعفاء 

) 1 ( املصدر السابق نفسه.

) 2 ( العقد الفريد 257/4.

) 3 ( ابن أيب احلديد 59/12.
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اإليامن أصبحوا قلة ال يشكلون أية خطورة عىل اإلسالم.

يف  ارتابا  قد  والثاين  األول  الشيخان  فيه  كان  الذي  الوقت  نفس  ففي 
فإهنام  اسلفنا،  كام  بكر  أيب  حكم  مطلع  يف  اإلسالم  جتاه  سفيان  أيب  نوايا 
قد  اإلسالم  ان  اعتبار  عىل  وذلك  املهمة،  االعامل  بعض  األمويني  قلدا  قد 
الرابع  اخلليفة  ولكن  جاهلية،  عصبية  (من   1 األمويني)  نفوس  يف  ما  ازال 
اإلسالم  يف  دخوهلم  تأخر  الذين  أولئك  خاصة  األمويني،  بمعظم  قط  يثق  مل 
ملقولته  تأكيدًا  املواقف  أحد  يف  يقسم  إذ  واملرواين،  السفياين  الفرعني  من 
الكفر  وأرسوا  استسلموا  ولكن  أسلموا  ما  النسمة  وبرأ  احلبة،  فلق  »والذي 

.)  2 أظهروه«)  أعوانا  فلام وجدوا 

ال  اخلصوص  وجه  عىل  وبمعاوية  عامة  باألمويني  وعمر  بكر  أيب  فوثوق 
احلكم،  اعباء  عىل  معاونته  يف   عيل يرتضيهم  بحيث  موقفهم  سالمة  يعني 
موت  يتعجل  كان  انه  البد   ،عيل وجه  يف  العصيان  راية  رفع  الذي  فمعاوية 
عمر ويتمناه، وقد كان يتكلف ما يريض عمر، لذلك فلقد تنفس الصعداء حني 
بلغة نبأ وفاة عمر وهو مازال عىل والية الشام، إذ اعترب بقاءة يف الوالية تزكية 
سياسته  عابوا  حني  الكوفة  أهل  اعيان  من  عثامن  إليه  نفاهم  ملن  يقول  فهو  له 
وطالبوه باالعتزال عن والية الشام »لقد رأى ذلك عمر بن اخلطاب، فلو كان 
غريي اقوى مني مل يكن يل عند عمر هوادة وال لغريي، ومل أحدث من احلدث 

البن  صفني   ،103/2 األرشاف  أنساب  ـ  البالذري  راجع:  األمويني  يف   عيل رأي  ملعرفة   )  1  (

مزاحم ص215، خطب 24، 76، 91.

) 2 ( ابن مزاحم 215، رسائل ـ 16. 
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ينبغي يل أن أعتزل عميل«) 1 (، ثم إن عثامن قد احتج بتلك احلجة) 2 ( عىل  ما 
األمور  يقطع  كان  الذي  معاوية  وباالخص  والته  شأن  يف  ناقشه  حني   عيل

باسم عثامن الذي ال ينكر عليه ذلك.

يف  يكن  مل  إذ  عثامن،  حكومة  إبان  يف  بجالء  األمويني  نوايا  وضحت  لقد 
ملك،  بل  خالفة،  انه  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  ظل  يف  احلكم  اعتبار  مقدورهم 
استغالل  اسوأ  هلم  الشديد  وحبه  عثامن  من  قرابتهم  األمويون  استغل  فقد 
العاص  بن  فسعيد   ،)  3 الربيع«)  نبتة  االبل  اهلل خضمة  مال  فأخذوا »خيضمون 
مروان  اما   )  4 لقريش«)  »بستان  العراق  سواد  ان  يرى  الكوفة  عىل  عثامن  وايل 
اال  األموي  البيت  لن خترج من  ان اخلالفة اإلسالمية  يرى  فإنه   )  5 بن احلكم) 
بالدم معتربًا إياها سلطانا وملكًا ال خالفة، وذلك بقوله ويف حمرض من املسلمني 
يف مسجدهم واحلاكم حارض »أما واهلل ال يرام ما وراءنا حتى تتواصل سيوفنا 

وتتقطع أرماحنا«) 6 (.

فالتسلط واملال مها اهلدفان اللذان كان األمويون يرمون إليهام، وهم يف سبيل 
الزيف والتضليل،  باستخدام أساليب  القيم اإلنسانية،  ذلك مستعدون لدوس 

) 1 ( تاريخ الطربي 4/ 325.

) 2 ( راجع ص 229 وما بعدها من هذا البحث فقد فصلنا القول يف شأن والة عثامن هناك.

) 3 ( خطب ـ 3.

) 4 ( تاريخ الطربي 4/ 323.

) 5 ( مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية. وهو ابن عم عثامن بن عفان، مل ير النبي ألنه خرج 

إىل الطائف طفال ال يعقل ملا نفى اباه احلكم، وكان مع ابيه بالطائف حتى استخلف عثامن فردمها 

واستكتب عثامن مروان ـ أسد الغابة 144/5.

) 6 ( الزبري بن بكار: األخبار املوفقيات 618. وقد ورد مثله يف تاريخ الطربي 334/4.
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باخلالفة  هلام  بايع  بأنه  والزبري  طلحة  يوهم  ان  اجلرأة  بمعاوية  وصلت  بحيث 
 عيل خالفة  عىل  والتمرد  لعثامن  الثأر  طلب  استظهارمها  رشيطة  الشام  عىل 
الكوارث،  من  باالسالم  سيحل  وبام  دم،  من  سرياق  بام  آبه  غري   ،)  1 لنقضها) 
البقاء يف السلطة، بعد  قد تؤدي إىل متزيقه وتشتيت وحدته، كل ذلك يف سبيل 
أن عرف عزم عيل عىل جتريده وبني أمية من املكاسب التي اجتنوها يف عهد 
 عثامن، لكوهنا من وجهة نظر اإلسالم ثروات غري مرشوعة، إذ يؤثر عن عيل
قوله يف هذا الصدد »أال ان كل قطيعة اقطعها عثامن، ومال من مال اهلل فهو رد 
عىل املسلمني يف بيت ماهلم، واهلل لو رأيناه نكح به النساء، وتفرق به يف البلدان، 
لرددناه، ألن احلق قديم ال خيلق، وأن لكم يف احلق سعة، ومن ضاق عنه احلق 

فالباطل أضيق«) 2 (.

السبب  هو  كان  منه،  األمويني  جتريد   عيل حاول  الذي  املادي  فالعنرص 
التي  سياسته  يف  املتمثل  املساواة  إىل  الداعي  الديني  للتيار  التصدي  يف  املبارش 
أعلنها يف األيام األوىل من قبوله اخلالفة) 3 (. وهو ما يدعونا إىل طرح مقولة ابن 
كان طريقهم  العصبية،  الفتنة بني عيل ومعاوية، وهي مقتىض  »بأن  خلدون 
فيها احلق واالجتهاد، ومل يكونوا يف حماربتهم لغرض دنيوي، وال اليثار باطل... 
 )  4 صاحبه...«)  نظر  منهم  واحد  كل  وسفه  احلق،  يف  اجتهادهم  اختلف  وانام 
عىل بساط املناقشة، فمفهوم العصبية يف فكر عيل بن أيب طالب ـ كام يبدو لنا 
الدعوة  ان  يرى  الذي  ابن خلدون،  عند  مفهومها  اختالفًا جذريًا عن  ـ خيتلف 

) 1 ( راجع رسالة معاوية إىل كل من طلحة والزبري ـ رشح ابن أيب احلديد 231/1.

) 2 ( خطب 15. أورد الريض القسم األخري منهاوأخذناها بتاممها من أيب هالل العسكري:

) 3 ( راجع خطب 16.

) 4 ( املقدمة 269/1.
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بانيا   ،)  1 قومية)  عصبية  عىل  تعتمد  مل  ما  بالنجاح  تتكلل  ان  يمكن  ال  الدينية 
بينام  نبيًا إال يف منعة من قومه«) 2 (،  نظريته عىل احلديث الرشيف »ما بعث اهلل 
 النبي قوم  هم  نوره  وإطفاء  باالسالم  الكيد  أرادوا  الذين  إن   عيل يرى 
نبينا  قتل  قومنا  »فأراد  ملعاوية  رسائله  إحدى  يف  يقول  إذ  قريش  من  وعشريته 
اخلوف،  وأحلسونا  األفاعيل  بنا  وفعلوا  اهلموم  بنا  ومهوا  أصلنا،  واجتياح 
واضطرونا إىل جبل وعر، وأوقدوا لنا نار احلرب«) 3 (، فالدين يف نبذه للعصبية 

) 1 ( السابق 199/1، 200.

املسند  ـ  بروايته  انفرد  الذي  ـ  حنبل  بن  أمحد  عند  بنصه  ورد  كام  واحلديث  ـ   199/1 السابق   )  2  (

ياوي  كان  قد  قال:  شديد،  ركن  إىل  آوي  أو  قوة  بكم  يل  ان  لو  لوط:  قال   :قال  533  /2

إىل ركن شديد، ولكنه عنى عشريته، فام بعث اهلل عزوجل بعده نبيا اال يف ذروة قومه، قال أبو 

يقل »يف  الرسول مل  أن  املالحظ  نبيا اال يف منعة من قومة«فمن  عمر: فامبعث اهلل عز وجل 

ـ  منعة«ولكنه قال »يف ذروة قومه«باضافة ذروة إىل قومه »وذروة كل يشء اعالها«، ابن دريد 

اجلمهرة312/2، والذروة هنا ـ كام اعتقد ـ يقصد الرسول هباعلو النسب وعراقته، وقد كان 

اعىل قريشًا نسبًا واطيبها ارومة، اال انه مل يكن االقوى وال االغنى، باالضافة إىل ان القول »يف 

 وإنام كان تعقيبًا من الرواي عىل قوله منعة من قومه« مل يكن ـ كام يبدو لنا ـ يف حديث النبي

كام ان احلديث بمفهوم العصبية التي أرادها ابن خلدون، ال يتسق مع ما ورد يف القرآن الكريم 

ْن 
َ
 َيِْرَمنَُّكْم ِشَقاِق أ

َ
ْوِم ل

َ
من ايات بشأن وضع االبناء يف اقوامهم، من ذلك قوله تعاىل: ﴿َويَا ق

ْوَم َصالٍِح﴾ هود/89، فسياق االية الكريمة 
َ
ْو ق

َ
ْوَم ُهوٍد أ

َ
ْو ق

َ
ْوَم نُوٍح أ

َ
َصاَب ق

َ
يُِصيَبُكْم ِمْثُل َما أ

يدل عىل ان العصيان والشقاق جتاه دعوات الرسل يأيت عادة من ذوي البأس والقوة يف اقوامهم. 

انظراألعراف /148 والتوبة/ 70 وهود/ 60 وق/12... ولو ان النبي قد كان يف منعة من 

بيته من اهلاشميني والطالبني إىل الشعب وملا عرض نفسه  قومه ملا اضطرته قريش هو وآل 

عىل القبائل االخرى يف مواسم احلج، وملا اضطرته قريش إىل اهلجرة عن موطنه يف هناية املطاف.

) 3 ( رسائل ـ9.
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 جييز مقاومة العشري وقتلهم بدافع اجلهاد يف سبيل اهلل وهو فحوى فكر عيل
االباء  بني  ليدور  القتل  وان   اهلل رسول  مع  كنا  »لقد  بقوله  عنه  يعرب  الذي 
واألبناء واألخوان والقرابات، فام نزداد عىل كل مصيبة وشدة إال إيامنًا ومضيًا 
عىل احلق«) 1 (. فالعصبية يف مفهوم عيل ـ كام يتهيأ لنا ـ هي جمموعة من القيم 
أما  املبادئ اإلسالمية.  بناء جمتمع مثايل يسري يف ظل  إىل  التوق  تعني  األخالفية 
الضيقة  النظرة  عىل  تعتمد  التي  اجلاهلية  القيم  عىل  مبنية  فهي  األموية  العصبية 
املحصورة يف نطاق مصلحة العشرية، كام أن العصبية األموية مل تكن ـ يف اعتقادنا 
ـ مبنية عىل أسس االقتناع النفيس لكوهنا غالفًا خارجيًا يقصد به املحافظة عىل 
مع  يتسق  معاوية ال  باجتهاد  ابن خلدون  اسامه  ما  فإن  لذلك  املادية،  املكاسب 
التامس احلكم الرشعي«) 2 (  الرأي يف  معنى االجتهاد يف الرشيعة وهو »إعامل 
يف حالة عدم وجود نص احلكم ال يف الكتاب وال يف السنة، ولكن القضية التي 
نشب النزاع بسببها بني عيل ومعاوية حكمها ثابت رشعًا، كام يتهيأ لنا، ألن 
الشام والسذج من  التي عمد معاوية إىل تضليل مجهور أهل  الدعوة األساسية 
وهي  قتلته،  من  لعثامن  الثأر  هي  املصالح،  ذوي  من  الدنيا  وطالب  املسلمني، 
رسائل  من  تبودل  ما  خالل  من  لنا  يتبني  كام  جوانبها  مجيع  من  متهافتة  دعوى 
عثامن  بدم  الويل  هو  ليس  الرشعية  الناحية  من  فمعاوية  ومعاوية.   عيل بني 
ثم   ،)  3 بذلك)  منه  أوىل  وأخوته  عثامن  أبناء  ألن  قتلته  من  بالثأر  يطالب  حتى 
أساس  عىل  عثامن  بدم  املطالبة  يف  معاوية  والية  قبل  لو  أنه  يفرتض   عليًا ان 
القرابة، فعلية أوالً: أن يدخل فيام دخل فيه عموم الناس من بيعة ملزمة، ومن 

) 1 ( خطب ـ 121.

) 2 ( حممد تقي احلكيم: مقدمة كتاب النص واالجتهاد ص 43.

) 3 ( راجع رسالة عيل إىل معاوية: ابن أيب احلديد 89/3.
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ثم حياكم القتلة أمام القائم باألمر ) 1 (، إذ ال حيق رشعًا ألي فرد من أفراد األمة 
مهام علت منزلته أن يقتص من جمرم وأن يقيم حدًا عىل زان أو أن يقتل قاتاًل يف 
اجلناة يف اإلسالم  بذلك، ألن حماكمة  القيام  يمكنها  حالة وجود سلطة رشعية 

ويف غريه من الرشائع الساموية والوضعية من اختصاص احلاكم، فقوله تعاىل:

َقْتِل﴾) 2 (، 
ْ
 ِف ال

ْ
 يُْسِف

َ
ل

َ
َطانًا ف

ْ
َنا لَِوِلِِّه ُسل

ْ
وًما َفَقْد َجَعل

ُ
تَِل َمْظل

ُ
﴿َوَمْن ق

وهي اآلية التي اعتمد عليها معاوية يف تضليله يف املطالبة باالقتصاص من قتلة 
من  له  االقتصاص  من  وقرابته  القتيل  أهل  قيام  تفسريها:  يف  تعني  ال  عثامن، 
قتلته بأنفسهم، بل عليهم أن يمثلوا ومن اهتموه بالقتل أمام احلاكم »فإن حكم 
ادعاء  فإن  لذلك   ،)  3 إمامته«)  وبطلت  فسق  وإال  حكومته،  استقيمت  باحلق 
»خدعة  مثل  مثله   عيل تصور  يف  هو  عثامن،  دم  أجل  من  بالتظاهر  معاوية 
الصبي عن اللبن يف أول الفصال«) 4 (، تلك اخلدعة التي حاول معاوية التسرت 
 ،) 5 ( هبا للبقاء يف والية الشام طيلة حياته وبدون أي التزام جتاه خالفة عيل
مما يعني استعداده للسكوت عن عصبيته يف املطالبة بالثأر من قتلة عثامن، فيام لو 

استجاب عيل لطلبه.

فالغرض الدنيوي الذي حاول ابن خلدون تربئة معاوية منه هو لب ثورته 
املفتعلة وهو يف الوقت نفسه السبب املبارش الذي جعل عليًا يقف منه موقف 

) 1 ( راجع قول عيل ملعاوية يف شأن عثامن وقتلته الرسالة رقم 64.

) 2 ( االرساء/33.

) 3 ( ابن أيب احلديد 21/18.

) 4 ( رسائل ـ 64، الفقرة األخرية.

) 5 ( يف طلب معاوية والية الشام من عيل بتلك الرشوط راجع: ابن مزاحم ـ صفني 470.
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»قاد  الذي  معاوية  رأسهم  األمويني وعىل  افشال خمططات  أجل  املتصلب، من 
ملة من الغواة وعمس عليهم اخلرب«) 1 ( فجعلهم ال يعرفون من حياربون) 2 (.

فمأرب معاوية من العصيان وجتريده اجليوش ملقاتلة عيل ـ كام نرى ـ هو 
مأرب دنيوي، بينام نرى أن موقف عيل املتشدد جتاه معاوية ومن شايعه من 
ألن  اإلسالم،  تعاليم  نصاعة  عىل  املحافظة  هدفه  بحت  ديني  موقف  األمويني 

احلزم عنده »أن خيطر أمر الدين ثم ال يفكر يف املوت«) 3 (.

التلون حسب  ـ مبنية عىل   ـ كام تبدو من وجهة نظر عيل فسياسة معاوية 
مقتضيات الظروف، مع استخدام مجيع األساليب املتاحة التي متكنه من غرضه، 
فتارة يطالب بدم عثامن واخرى يلح عىل عيل بإقراره عىل الشام، تم أنه هيدد 
تارة ثالثة باحلرب، ويأمر بقتل النساء واألطفال وترويع اآلمنني) 4 (، يف الوقت 
نفسه الذي ينادي فيه بإهنا احلرب، ملا احدثته من خسائر يف األرواح واألموال 
تلك  كل  من   عيل موقف  ان  عىل   .)  5 الرحم)  برابطة  ذلك  يف  مستجريًا 
االساليب املتلونة واحد مل يتغري، وهو اعتبار معاوية فردًا من أرسة هدفها جعل 
فتنة  اإلسالمي  املجتمع  ضمن  فوجودهم  أغراضها،  لتحقيق  مطية  اإلسالم 

) 1 ( خطب ـ15

 2 ( لقد مارس معاوية مع أهل الشام كل أساليب التضليل التي تنأى هبم عن معرفة حقيقة عيل (

راجع عىل سبيل املثال: ابن االثري: الكامل يف تاريخ 159/3.

) 3 ( املربد: الكامل يف األدب 206/1.

املعاهدة...  واالخرى  املسلمة  املرأة  عىل  يدخل  منهم  الرجل  ان  بلغني  »وقد   عىل قول   )  4  (

اخلطبة«خطب 27. هو من الصور البشعة التي كان جنود معاوية يامرسوهنا أثناء غارهتم عىل 

اطراف بالد اإلسالم يف خالفته.

) 5 ( يمكن استنتاج ذلك من رسالة رقم 17 وهي رد عىل رسالة من معاوية.
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يقارب  ما  البالغة  فتكرر ذكرهم يف هنج   ،شغلت حيزًا واسعًا من فكر عيل
يعني  مما   ،)  1  (عيل عن  أثرت  نصا  وثالثني  ثامنية  يف  مرة  ومخسني  اربع  من 
معارضة  بصفتهم  ليس  السيايس،  فكره  من  واسعة  ملساحة  قضيتهم  استيعاب 
اإلسالم  هيدد  خطرًا  لكوهنم  ولكن  والسيايس،  الفكري  احلوار  اثراء  هدفها 
األسباب  أهم  من  فإن  لذلك  الروحية،  دعائمه  تقويض  وحياول  الداخل،  من 
التي جعلت عليًا يقبل اخلالفة، يف وقت مل تكن فيه اال جمرد مشكلة سياسية 
معقدة جتلب املتاعب واملحن ملن يتقلدها، اال خلوفه من استحواذ بني أمية عليها 

مما يتيح هلم ترصيف شؤون الدين بحسب أهوائهم) 2 (.

قلقًا فكريًا،   لقد شكل األمويون خطرًا حقيقيًا عىل اإلسالم سبب لعيل
قيمة  ألية  مراعاة  دون  غاياهتم  إىل  للوصول  امللتوية  األساليب  باستخدامهم 
التي  ـ  بينه وبني عمرو بن العاص حني جيعل مرص  دينية، فمعاوية يعقد صفقة 
إىل  استاملته  العاص طيلة حياته يف سبيل  بن  لعمرو  ـ طعمة  إمرته  مل تكن حتت 
 )  4 املعمر)  بن  مثلها مع خالد  ثانية  يعقد صفقة  أنه  ثم   ،) 3  (جانبة ضد عيل

) 1 ( راجع اخلطب:43، 51، 55، 74، 76، 82، 85، 91، 95، 99، 103، 105، 136، 156، 
160، 162، 164، 168، 178، 198، 236، والرسائل: 6، 9، 10، 15، 16، 27، 31، 
32، 36، 43، 53، 57، 63، 69، واحلكم: 120، 464، مع مالحظة أنه تارة يعرب عن ذلك 

ببني أمية، وتارة أخرى بأهل الشام وثالثة بمعاوية ويقصد من ذلك األمويني عىل ما نعتقد.

راجع قول عيل  يف ذلك عند: البالذري، أنساب األرشاف: 103/2.  ) 2 (

) 3 ( راجع اإلمامة والسياسية 97/1.

الدويس، كان رئيس بكر بن وائل يف عهد عمر، وكان خالد مع عيل يوم  املعمر  ) 4 ( خالد بن 
اجلمل وصفني م امرائه، وعىل ما يبدو مل يكن خملصًا لعيل بداللة قوله الشاعر ملعاوية )طويل( 

وقائله جمهول:

معاوي أمر خالد بن معمر                       فإنك لوال خالد مل تؤمِر
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قائد ميمنة عيل ورأس من رؤوس ربيعة بصفني جيعل فيها خراسان طعمة له 
فيام لو تراجع عن مسريته »وقد شارفوا أخذه«) 1 (، كام كان يستخدم أساليب 
ادعاه  ما  ذلك  من  الرجال،  استاملة  من  احليل  أعيته  لو  فيام  والتضليل  الكذب 
ـ يف طاعته   قبل عيل (ـ وايل مرص من   2 بن عبادة)  من دخول قيس بن سعد 
بعد ان يئس من استاملته، مما أدى بعيل إىل عزله رغم اخالصه، وذلك بإحلاح 
سعد  نزاهة  يف  وشكوا  معاوية  خدعة  عليهم  انطلت  الذين  رجاله  بعض  من 
وصدقة) 3 (، وهو ما كان معاوية يرمي إليه من وراء كذبته تلك، كام أنه استغل 
املال أبشع استغالل لرشاء ضامئر ذوي األطامع، فقد أخذ يف مكاتبة وجوه أهل 
الناس  العراق، كاألشعث بن قيس وغريه، والبذل هلم بسخاء يف سبيل ختذيل 
ألستميلن  »واهلل  ذلك  سبيل  يف  األموال  بذل  عن  القول  به  وبلغ   ،عيل عن 
باألموال ثقات عيل وألقسمن فيهم املال حتى تغلب دنياي عىل آخرته«) 4 (. 
تكن   مل  معاوية  بقيادة  األمويون  اتبعها  التي  امللتوية  األساليب  تلك  كل  لكن 
األمويني  عارشوا  الذين  أصحابه  من  العزم  أويل  عىل  وال   ،عيل عىل  لتخفى 

وقد أّمره معاوية عىل أرمينية فوصل إىل نصبني فامت هبا ـ ابن حجر ـ اإلصابة 461/1.

) 1 ( ابن أيب احلديد 228/5.

) 2 ( قيس بن سعد بن عبادة األنصاري اخلزرجي من فضالء الصحابة، وهو من ذوي الرأي واملكيدة 
يف احلرب، مع النجدة والشجاعة، وكان من النبي بمنزلة صاحب الرشطة من األمري، مما ييل 
من أموره، صحب عليًا ملا بويع له باخلالفة، واستعمله عىل مرص، فكايده معاوية فلم يظفر 
 ،وأظهر أن قيسًا قد صار معه يطلب بدم عثامن، فبلغ اخلرب عليًا منه بيشء، فكايد عليًا
فلم يزل به حممد بن أيب بكر وغريه حتى عزله، صار مع احلسن بعد مقتل عيل تويف سنة تسع 

ومخسني ـ أسد الغابة 424/4.

) 3 ( راجع البالذري ـ أنساب األرشاف 288/2، ابن األثري  الكامل يف التاريخ 138/3.

) 4 ( ابن مزاحم ـ صفني ص 319 وص 436.
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وخربوا نواياهم، فكان قول عامر بن يارس »واهلل ما طلبتهم بدمه ـ أي دم عثامن 
ـ ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمروءها وعلموا ان احلق ان لزمهم 
جتاه   عيل لفكر  انعكاسًا   )  1 دنياهم«)  من  فيه  يتمرغون  ما  وبني  بينهم  حال 
األمويني، بحيث اعتربهم فتنة البد من استئصاهلا من جذورها، أو عىل األقل 
خطتها،  عمت  مظلمة  عمياء،  »فتنة  ألهنا  خطورهتا  بمدى  املسلمني  تبصري 
وخصت بليتها وأصاب البالء من أبرص فيها وأخطأ البالء من عمي عنها«) 2 (.

لقد بذل األمويون كل ما يف وسعهم من جهد لزحزحة عيل عن موقفه 
الفكري جتاههم، فلم يتمكنوا من تغيري سياسته جتاههم، قيد أنملة، فاستمرت 
بالسيف،  أم  باللسان  أكان ذلك  املادي بكل رضاوة سواء  مقاومته، ال جتاههم 
جلأوا  صفني،  يف  قربت  قد  هنايتهم  وان  مقاومته  عىل  قدرهتم  بعدم  احسوا  فلام 
فتح  مما  أنفسهم،  عن  اهلالك  هبا  يدرأون  كورقة   ،)  3 املصاحف)  رفع  حيلة  إىل 
الذين حارب  املرة من بني أصحابه  تولدت هذه  ثالثة،  لعيل جبهة معارضة 
هبم أصحاب اجلمل، واألمويني يف صفني، فاضطر غري راغب إىل مواجهة تلك 

املعارضة التي أطلق عىل رجاهلا: لقب املارقني.

ثالثا: املارقون، أي اخلوارج:
املروق هو اخلروج من غري مدخله، واملارقة »الذين مرقوا من الدين لغلوهم 

) 1 ( السابق.

) 2 ( خطب ـ 92

) 3 ( راجع ذلك مفصال عند نرص بن مزاحمـ  صفني ص 478 وما بعدها وتاريخ الطربي 48/5 وما 

بعدها، وكامل ابن األثري160/3.
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فيه«) 1 (، ولقد أطلق لقب املارقني عىل اخلوارج لغلوهم يف الدين، وتكفريهم 
صحيفة  لرفضهم  األوىل  باملحكمة  أيضًا  وسموا   )  2 عقيدهتم)  خيالف  من  كل 
بتحكيم  الشام  أهل  عرض  قبول  عىل   عليًا أجربوا  أن  بعد   )  3 التحكيم) 
أن  وأدركوا  هبم،  اهلزيمة  حتل  أن  أوشكت  حني  املصاحف  رفعهم  إثر  القرآن، 
وبني  بينهم  وحيول   ،عيل أصحاب  عزيمة  من  يفت  بعمل  القيام  من  مفر  ال 

النرص املحقق.

)ـ موقف عيل من قضية رفع املصاحف:
قد يقال إن قضية رفع املصاحف يف صفني، هي من وحي ساعة اهلزيمة كام 
يف  املفروض  ألن  ذلك،  غري  املرجح  ولكن   ،)  4 التارخيية)  املصادر  معظم  تذكر 
احتاميل  حسباهنا  يف  تضع  أن  عدوها  مواجهة  عىل  عزمها  قبل  عسكرية  قيادة  أية 
النرص واهلزيمة، وتضع لكال االحتاملني خطته املناسبة. لذلك ـ فمن املعتقد ـ ان 
يكون  قد  باتفاق  قبل،  من  هلا  متامًا، وخمطط  كانت حمسوبة  املصاحف  رفع  قضية 
جمرد فكرة يف البداية، ولكن استطالة أمد احلرب، جعل ذلك االتفاق شبه مؤكد 
التارخيية تطلعنا  بالنسبة ملعاوية، واملخذلني يف جيش عيل، خاصة أن املصادر 

) 1 ( لسان العرب املحيط 472/3.

) 2 ( راجع عقائد اخلوارج عند االشعري، مقاالت اإلسالميني ص 86 وما بعدها.

) 3 ( راجع: الشهرستاين: امللل والنحل 115/1.

الطوال ص 188  الدينوري: أخبار  انساب األرشاف 323/2،  البالذري:  ) 4 ( راجع ذلك عند: 

اليافعي: مرآة اجلنان 138/1، أما ابن مزاحم ـ صفني، ص 477 فريى ان قضية رفع املصاحف 

قد أعد هلا من قبل.
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عىل جوانب كثرية من احلوار املتبادل بني طريف النزاع فجاء أثناء فرتات اهلدنة) 1 (.

بالنسبة  ـ ليست جديدة أو مفاجئة  ـ يف حد ذاهتا  القرآن  ثم أن فكرة حتكيم 
لكال طريف النزاع، فلقد سبق ان عرضها عيل عىل أصحاب اجلمل، ولكن قبل 
نشوب املعركة كحل يتفادى به احتكام املسلمني إىل السيف) 2 (، وليس عرضه 
عىل معاوية الدخول فيام دخل فيه الناس، ثم حماكمة قتلة عثامن بالقرآن) 3 (،إال 
فعله  بام  الشام  أهل  يعلم  ان  املستبعد  من  فليس  لذلك  الدماء،  حقن  قبيل  من 

عيل »من رفع املصاحف ألهل اجلمل ففعلوا مثله«) 4 (.

فاملفاجأة ال تكمن يف رفع املصاحف، ولكنها تكمن يف توقيت رفعها، وهو 
مما أوقع كثرٌي من فرق اجليش املنترص يف اإلرتباك واحلرية، ثم توقفها عن مقاتلة 
رباطة  تتجىل  واملحري  الدقيق  املوقف  هذا  يف  وهنا  حكاًم.  القرآن  إىل  جلأوا  من 
جأش عيل وبعض أصحابه املخلصني، بإرصارهم عىل مواصلة القتال حتى 
القتال  مواصلة  ولكن  القرآن،  حكم  إىل  النزول  يريدون  ال  ألهنم  ال  النهاية، 
عهده،  ونقضوا  أمرهم،  فيام  اهلل  عصوا  فإهنم  القرآن،  بحكم  يقول»ليدينوا  كام 
ونبذوا كتابه«) 5 (، إال أن استطالة امد احلرب، وما احدثته املفاجأة من تشتت 
حتى  احلرب  يف  بامليض  املتمردين  أولئك  اقناع  وبني   عيل بني  حال  فكري، 

) 1 ( راجع عىل سبيل املثال: الرسالتني املتبادلتني بني عيل ومعاوية يف صفني ـ رشح ابن أيب احلديد 

النزاع وتسامح بعضهام عن بعض راجع: صفني ـ ص 332،  250/17، بشأن تداخل طريف 

.385 ،368 ،366 ،335 ،334

) 2 ( راجع ذلك عند الطربي: تاريخ الرسل وامللوك 511/4، ابن أعثم الكويف: الفتوح 477/2.

) 3 ( راجع قول عيل ملعاوية بشأن ذلك: رسائل 64، فقرة 5.

) 4 ( أنساب األرشاف 323/2.

) 5 ( ابن مزاحم ـ صفني، ص 489 ـ 490.
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شاكي  احلديد  يف  مقنعني  الفًا  عرشين  زهاء  »جاءه  إرصاره  مقابل  يف  هنايتها، 
 عيل يا  املؤمنني:  بإمرة  ال  باسمه،  فنادوه  عواتقهم...  عىل  سيوفهم  السالح 
أن  مالحظة  مع   .)  1 قتلناك«)  واال  إليه،  دعيت  إذا  اهلل  كتاب  إىل  القوم  أجب 
آنية، نامجة  اقتناع إيامين، وإنام هو وليد عاطفة  ذلك احلامس اجلامح مل يكن عن 

عن نظرة سطحية يف جمريات احلوادث.

فمحاربتهم ملعاوية ومن نارصه من أهل الشام، قد كانت نابعة من اعتقاد 
ديني هدفه ارجاعهم عن ضالهلم، وها هم قد ثابوا إىل رشدهم، واستجابوا 
القرآن  حكم  إىل  بالنزول  لطلبهم  االستجابة  امللزم  فمن  لذلك  منهم  يراد  ملا 
عن  ثنيهم  جاهدًا   عيل حاول  وقد  )عثامن(.  املقتول  احلاكم  قضية  يف 
خالل  من  األمويني  بحقيقة  بتبرصهيم  القتال  مواصلة  عىل  وحثهم  عزمهم، 
قرآٍن...  مرارة جتربته معهم، فهم من وجهة نظره »ليسوا بأصحاب دين وال 
واهلل ما رفعوها ـ أي املصاحف ـ إهنم يعرفوهنا ويعلمون هبا، ولكنها اخلديعة 
يقول  كام  باهلزيمة،  شعورهم  بعد  عليه  اقدموا  فام   ،)  2 واملكيدة«)  والوهن 
لذلك   )  3 ندامة«)  وآخره  رمحة  وأوله  عدوان،  وباطنه  إيامن  »ظاهره   عيل
النهاية  حتى  العدو  جهاد  من  عليه  هم  فيام  امليض  العراق،  أهل  واجب  فمن 
جهوده  لكن  ذل«،  ترك  وان  أضل  أجيب  ان  نعق،  ناعق  إىل  اإللتفات  »دون 
حذرهم  التي  اخلديعة  رشك  يف  املرجتل  تقديرهم  فأوقهم  تفلح  مل  إقناعهم  يف 
تاله  منها،  األول  اجلانب  املصاحف  رفع  توقيت  يمثل  والتي  منها،   عيل

) 1 ( السابق.

) 2 ( املصدر السابق.

) 3 ( خطب ـ 121، فقرة 2.
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اختيار من يمثل الطرفني يف احلكم بالقرآن، يف القضية املختلف فيها.

)ـ اختيار احلكمني وموقف عيل من ذلك:

 )  1 قيس)  بن  األشعث  تربع  القتال،  وقف  عىل   عيل أجرب  أن  بعد 
 ،)  2 حكمني)  اختيار  عىل  ومعاوية  هو  فاتفق  ومعاوية،   عيل بني  بالوساطة 
مهمتهام فض نزاع الطرفني حسب رشوط يتفق عليها. وقد حزم معاوية أمره 
من  وتالفيًا   ،)  3 التحكيم)  ذلك  يف  له  ممثاًل  العاص  بن  عمرو  يكون  أن  عىل 
 ،عيل وجه  يف  الباب  يسد  ان  حاول  نتائج  من  عقباه  حيمد  ال  فيام  وقوعه 
بطريق  األشعث،  عىل  فاقرتح  حكاًم،  يرتضيه  من  اختيار  وبني  بينه  وحيول 
يف  العراق  أهل  متثيل  بمهمة  ليقوم   )  4 األشعري)  موسى  أبا  مبارشة،  غري 
عىل  لألشعث،  قال   ،عيل رجال  يف  فكره  أجال  ان  بعد  وذلك  التحكيم، 

) 1 ( األشعث بن قيس واسمه معدي كرب بن قيس، أسلم يف السنة العارشة من اهلجرة، كان ممن 

النبي، فسري أبو بكر اجلنود إىل اليمن، فأخذوا األشعث أسريًا، فأحرض بني يديه  ارتد بعد 

 أبو بكر وزوجه أخته... تويف بعد عيل له: استبقني حلربك وزوجني أختك، فأطلقه  فقال 

بأربعني ليلة سنة اربعني من اهلجرة ـ أسد الغابة118/1. قال الطربي يف التاريخ 338/3: كان 

األشعث »يلعنه املسلمون، ويلعنه سبايا قومه، وسامه نساء قومه: عرف النار ـ كالم يامن يسمون 

به الغادر«، وقال عنه ابن أيب احلديد 297/1»كان األشعث من املنافقني يف خالفة عيل وهو 

يف أصحاب أمري املومنني كام كان عبد اهلل بن سلول يف أصحاب رسول اهلل كل واحد منهام 

رأس النفاق يف زمانه«.

) 2 ( راجع صفني ص 498، 499.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 278

يرضوا  ومل  احلرب،  هذه  ملوا  قد  الناس  »إن  النصح  املتضمن  االقرتاح  سبيل 
ـ  املخلصني   عيل رجال  يعني  ـ  هلم  تقية  ال  هؤالء  وكل  تقية،  له  رجاًل  إال 
ولكن انظروا اين انتم من أصحاب رسول اهلل، تأمنه أهل الشام، وترىض 
1 (، فوجد االقرتاح  أبو موسى األشعري«)  العراق، فقال عتبة: ذلك  به أهل 
انحراف  من  الرغم  عىل   فعيل أراد.  ما  ملعاوية  فكان  األشعث،  عند  قبوالً 
2 ( يف جيشه،  اليامنية)  أيب موسى االشعري عن عيل اال ان االشعث وبقية 
رفضه،  يف  املستميتة  حماوالته  رغم  قبوله  عىل  ألزموه  قد  القراء،  إىل  باإلضافة 
من  ترشيح  جمال  له  يرتكون  علهم  اختيارهم،  بمغبة  املتمردين  أولئك  وتنبيه 
الثانية،  للمرة  تفلح  مل  إرادته  لكن  العاص.  بن  عمرو  دهاء  ملواجهة  أهاًل  يراه 
فاستقر راي الفريقني عىل احلكمني برضا معاوية، وسخط عيل، ومل يبق اال 

وكتابتها. التحكيم  رشوط  عىل  االتفاق 

3ـ رشوط التحكيم وما تنطوي عليه من أبعاد:

لقد تم بني قيادة العراق املتمثلة يف اخلالفة الرشعية وبني قيادة الشام املتمثلة 

) 1 ( ابن قتيبة ـ اإلمامة والسياسة 129/1. أما عتبة الذي ذكر أبا موسى االشعري تعقبًا عىل حديث 

اما   ،560/3 الغابة  أسد  يف  ترمجته  ـ  معاوية  أخو  )ت44هـ(  سفيان  يب  بن  عتبة  فهو  معاوية، 

ضعيف  انه  ثم   ،عيل عن  منحرف  فألنه  بالذات  االشعري  موسى  أيب  برتشيح  االقرتاح 

الشخصية بإزاء دهاء عمرو بن العاص. راجع بذلك الشأن ما قاله عيل عنه يف صفني ص 

499 وما أوردهـ  ابن عبد الرب عن انحراف األشعري عن عيل يف: االستيعاب هبامش اإلصابة 

372/2 وعن اخللل يف شخصية أيب موسى االشعري. راجع وصية معاوية لعمر بن العاص 

حني توجه إىل مكان التحكيم عند: ابن عبد ربه ـ العقد الفريد ـ 347/4.

) 2 ( إرصارا اليامنية عىل أيب موسى االشعري ألنه يامين ـ راجع صفني ص 500. 
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أهل  رضا  أمهها:  من  التي  ورشوطه  التحكيم  صيغة  عىل  املتمردة،  اإلمارة  يف 
ال  وأن  أمره،  عند  والوقوف  القرآن،  حكم  »عند  النزول  الشام  واهل  العراق 
جيمع )بينهم( اال ذلك )وأهنم( جعلوا كتاب اهلل فيام بينهم حكاًم فيام )اختلفوا( 

فيه من فاحتته إىل خامتته«) 1 (.

قتلة  من  االقتصاص  معاوية  مطالبة  هو  الطرفني  بني  األسايس  فاإلختالف 
يرى  الذي ال   ،نظر عيل ليس غري، والقضية حمسومة سلفًا من وجهة  عثامن 
يف مطالبة معاوية تلك أي مربر للخروج عىل اخلالفة الرشعية. وهذا ما جعل 
 ،عيل أصحاب  من  املصاحف  برفع  اغرتوا  الذين  ألولئك  تتكشف  احلقيقة 
فثابوا إىل رشدهم، ولكن بعد أن تم توقيع الصحيفة، مما ال يمكن معه نقضها 
التزام خلقي فحواه  ـ ملا تتضمنه من   أطالقا ـ عىل األقل من وجهة نظر عيل

املحافظة عىل العهد والتمسك باملواثيق.

يطالبونه  احلرب،  ايقاف  عىل   عليا أرغموا  الذين  أولئك  عاد  فلقد 
هلم،  استجاب  حني  معهم  الذنب  وبمشاركته  بخطئهم،  مقرين  باستئنافها 
متأولني بذلك االقرار بالذنب والتوبة عام بدر منهم) 2 (، لكن عليًا مل يقبل 
ـ ولكنه  يرغب يف مواصلتها  ـ ال ألنه ال  القتال  باستئناف  عذرهم، وال طلبهم 

ملتزم بعهد ال يمكنه نقضه، ألن يف ذلك نقضًا لقوله تعاىل:

﴾) 3 ( مما خيالف منهجه اإلسالمي.
ً

َعْهَد َكَن َمْسُئول
ْ
َعْهِد إِنَّ ال

ْ
وا بِال

ُ
ْوف

َ
﴿َوأ

) 1 ( صفني ص 499 وما بعدها.

) 2 ( راجع السابق ص 513 وما بعدها.

) 3 ( اإلرساء /34.
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خالف عيل مع اخلوارج وما ولده من جدل:
من  نظرمها  وجهتي  اختالف  يف  تكمن  واخلوارج   عيل بني  املواجهة  إن 
ذلك  تبيان  ويمكن  إقرارها،  بعد  التحكيم  صحيفة  تضمنتها  فكرية  عدة  نواٍح 

اخلالف من خالل نقاط ثالث هي:

1ـ مفهوم حتكيم القرآن كام نصت عليه الصحيفة: فقد تأول اخلوارج ما جاء 
النزاع  اختلف طرفا  فيام  القرآن  إىل  احلكمني  بشأن رجوع  التحكيم  يف صحيفة 
والوصاية  فيه  الرجال  حتكيم   عيل بقبول  القرآن  عىل  تطاول  أنه  عىل  فيه، 
عليه) 1 (. وهو تأويل ينم عن قصور يف نظرهتم الفكرية جتاه استنباط األحكام 
نحكم  مل  »أنا  بقوله  لذلك  ينبههم  ان   عيل حاول  وقد  الكريم.  القرآن  من 
وال  الدفتني،  بني  مستور  خط  هو  القرآن  وهذا  القرآن،  حكمنا  وإنام  الرجال، 
اهلل  قال  وقد  الرجال...  عنه  ينطق  وانام  ترمجان،  من  له  بد  وال  بلسان،  ينطق 

سبحانه:

 اهلل َوالرَُّسوِل﴾، ورده إىل الرسول ان 
َ

وهُ إِل ُردُّ
َ
ٍء ف إِْن َتَنازَْعُتْم ِف َشْ

َ
﴿ف

نأخذ بسنته«) 2 (.

جعلتهام  بل  اهلل،  كتاب  عىل  الوصاية  للحكمني  توكل  مل  التحكيم  فصحيفة 
ناطقني فيام اختلف الفريقان عليه، مما يعني اخلطأ يف فهمهم ملقولة »ال حكم اال 
باستنباط  الرشائع  من  كثري  يف  املخلوقني  حكم  امىض  قد  سبحانه  اهلل  ألن  اهلل« 

األحكام مما نص القرآن عليه.

) 1 ( راجع بذلك الشأن الدينوري: األخبار الطوال ص 196، 197.

) 2 ( خطب 125. واالية من سورة النساء/59
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2ـ إسقاط عيل حقه يف اخلالفة بتخليه عن لقب أمري املؤمنني يف الصحيفة: 
ويرى عيل ان موافقته عىل حمو اللقب من تلك الوثيقة ال يغري من واقع كونه 
اخلليفة الرشعي وهو بعملة ذلك انام أخذ بسابقة حدثت للرسول من قبل، 
نزوالً  احلديبية،  صلح  صحيفة  من   اهلل )رسول  لقب  حمو  من   وافق فقد 
عند رغبة الكفار، مما يعني ضمنا اعتبار عيل بني أمية يف عداد املنافقني الذين 
 الرسول كتب  الذين  الكفار  مثل  مثلهم  الكفر،  وارسوا  اإلسالم  اظهروا 

معهم صحيفة صلح احلديبية) 1 (.

3ـ موافقة عيل عل رشط الدنة التي نصت الصحيفة عليها:

فقد نعي اخلوارج عىل عيل التزامه بفرتة اهلدنة التي نصت الصحيفة عليها 
ـ مما يعني من وجهة نظرهم ـ تساهله يف طلب احلق، وقد بني هلم، أن سبب قبوله 
افساح  يعني  لكنه  احلق،  مطالبة  عن  وفتوره  تراخيه  يعني  ال  تلك،  اهلدنة  فرتة 
املجال للطرف املقابل يف التفكري »ليتبني اجلاهل ويثبت العامل، ولعل اهلل أن يصلح 

يف هذه اهلدنة أمر هذه األمة، وال تؤخذ بأكظامها فتعجل عن تبني احلق«) 2 (.

ولكن إسقاط احلكمني رغبتهام الذاتية يف فحوى التحكيم، بعد فرتة اهلدنة أدى 
إىل توسيع هوة اخلالف بابتعادها عن مناقشة جوهر اخلالف الكامن فيام نصت عليه 

)لتبتلني  لعيل  وقوله  قريش  رغبة  عند  نزوال  احلديبية،  صحيفة  من  اسمه   النبي حمو  راجع   )  1  (

وثيقة  كتابة  من   عيل موقف  راجع  ثم   ،138/2 التاريخ  يف  الكامل  األثري   ابن  بمثلها(. 

املؤمنني من  امرة  العاص حني وافق عىل حمو  بينه وبني عمرو بن  الذي دار  التحكيم، واجلدل 

اسمه. صفني 508، األخبار الطوال ص 194، رشح ابن أيب احلديد 532/2.

) 2 ( خطب 125. واألكظام مجع كظم: خمرج النفس: واالخذ باألكظام: املضايقة.
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الوثيقة من رشط فحواه، جعل القرآن حكاًم يف ما اختلف الطرفان فيه. فكال احلكمني 
قد جاء إىل مكان التحكيم حامالً خلفيات مسبقة، ال متت لقضية اخلالف بصلة. 
فوثيقة التحكيم مل تنص اطالقا عىل مناقشة تغيري اخلليفة، أو استحقاق اخلالفة، ثم 
اهنا ال ختول احلكمني حق التثبيت واخللع، فأهل الشام كانوا قد بايعونا معاوية عىل 
األخذ بالثأر من قتلة عثامن) 1 (، وكان ذلك مطلبهم حتى اليوم الذي توقف القتال 
فيه، مما يعني أن اخلالف الذي جيب أن يعرضه احلكامن عىل كتاب اهلل هو احلكم يف 
)مقتل عثامن(، اما رغبة أيب موسى االشعري يف احياء سرية عمر بن اخلطاب) 2 (، 
 ورغبة عمرو بن العاص يف تثبيت معاوية حاكاًم) 3 (، فذلكـ  من وجهة نظر عيل
ـ خروج عن روح الصحيفة، ونبذ لكتاب اهلل بتحكيم الرغبات واألهواء) 4 ( لذلك 
فليس ثمة خدعة فيام صدر عن احلكمني من حكم، فقد تكون اخلديعة يف توقيت 
ايقاف احلرب املفاجئ، ويف ترشيح أيب موسى األشعري ممثالً عن أهل العراق، وقد 
حاول عيل تاليف كل ذلك يف ابانه، اال ان نتيجة التحكيم مل تكن مفاجئة بالنسبة 

لعيل وألصحابه املخلصني لعلمهم بدخيلة كال احلكمني.

لقد أحدثت نتيجة التحكيم رشخًا عميقًا يف صفوف رجال عيل، إال اهنا 
مل تغري من موقفه الصلب جتاه معاوية يف معاودة الكرة إلزالته ومن شايعه من 
القرشيني، لذلك فقد بذل كل ما يف وسعه من جهد إلقناع اخلوارج بالعودة إىل 
لبس بخلطهم بني مفهومي احلكومة  فيه من  ما وقعوا  توضيح  اجلامعة، حماوالً 
الدخول معهم يف رصاع فكري ثري وعميق، اختذ  إىل  والتحكيم. وجره ذلك 

) 1 ( راجع ابن مزاحم ـ صفني ص 32، 541 وما بعدها.

) 2 ( املصدر السابق.

) 3 ( املصدر السابق.

) 4 ( راجع خطب 125.
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 ،)  1 امللة)  ألهل  حماربته  يف  فكره  استكناه  خالهلا  من  يمكننا  متعددة  مسارب 
وحقيقة الكفر وااليامن ومعنى التوبة) 2 (. ويبدو أن تلك املناظرات الفكرية قد 
بلغت من االتساع احلد الذي ادى باخلوارج إىل اللجوء إىل تأويل آيات القرآن 
عباس  ابن  يويص  أن  إىل   بعيل مما حد  الفكرية،  وميوهلم  يتناسب  بام  الكريم 
أثناء مناظرته مع اخلوارج أن يعتمد عىل السنة دون القرآن بقوله »ال ختاصمهم 
حاججهم  ولكن  ويقولون...،  تقول  وجوه،  ذو  محال،  القرآن  فإن  بالقرآن، 
ثامره،  يؤتى  أن  اجلدل  ذلك  وكاد   ،)  3 حميصا«)  منها  جيدوا  لن  فإهنم  بالسنة، 
اقنعهم  ان  بعد   عيل أصحاب  صفوف  إىل  اجلامعة  عن  اخلارجون  عاد  حني 

باالستغفار والتوبة) 4 (.

موقف األشعث بن قيس من عودة اخلوارج:
اإلمام عيل يف صالح األشعث ومن  أمر  وانتظام  اخلوارج  تكن عودة  مل 

) 1 ( راجع املناظرات التي دارت بني اخلوارج وعيل عند: السكوين: عيون املناظرات ص 169، 

.181 ،180

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( رسائل ـ77.

) 4 ( يقول ابن أيب احلديد 280/2: حاول عيل أن يسلك مع اخلوارج مسلك التعريض واملواربة 

من ذلك أهنم قالوا له: تب إىل اهلل مما فعلت، كام تبنا ننهض معك إىل حرب أهل الشام فقال هلم 

كلمة جمملة مرسلة، يقوهلا األنبياء واملعصومون وهي قوله: استغفر اهلل من كل ذنب، فلم يرتكه 

األشعث، وجاء إليه مستفرسًا وكاشفًا، وهاتكًا سرت التورية... ومل يستفرسه عنها اال بحضور 

بتضييق اخلناق عليه، أن يكشف ما يف  من ال يمكنه أن جيعلها معه هدنة عىل دخن... واجلأه 

نفسه، فانتقض ما دبره وعادت اخلوارج إىل شبهتها األوىل.
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لذلك  اخلفاء.  يف  ملعاوية  يعملون  الذين  اخلاصة  املصالح  أصحاب  من  شايعه 
فام ان سمع األشعث بنبأ عودهتم حتى أخذ يلح عىل عيل، كي جيعله يفصح 
عن موقفه الذي حاول تعميته سياسة منه الستاملة اخلوارج، مما جعله يف هناية 
التحكيم،  وثيقة  بكل رشوط  بتمسكه  (، ويعرتف   1 بام أضمره)  املطاف يرصح 
وظهور  اهلدنة  انقضاء  بعد  إال  معاوية،  حماربة  يعاود  ولن  عنها،  يعدل  لن  وانه 
نتيجة التحكيم، فكان لذلك العمل املتعمد من االشعث أثره يف انسالخ اخلوارج 
عن مجاعة اإلمام عيل مرة ثانية، فاستجد اجلدل بينه وبينهم، ومتكن من اقناع 
الكثري منهم) 2 ( ولكن بقي عدد منهم ال يستهان به عىل موقفهم املتصلب من 

سياسته، مما حتم املواجهة الدامية معهم.

املواجهة الدامية وأسبابا:
تركهم وما هم  الباقية من اخلوارج،  البقية  اقناع  يئس اإلمام عيل من  ملا 
عليه، متجنبًا الدخول معهم أية حرب، فأجرى هلم األرزاق مثلهم مثل غريهم 
وكان   ،)  3 مشاكل)  أي  يثريوا  أال  رشيطة  طاعته،  يف  الداخلني  املسلمني  من 
عىل  الرئييس  اخلطر  مصدر  معاوية  إىل  التفرغ  له  يتسنى  حتى  حتييدهم،  غرضه 
والتأليب،  العصيان  يف  ومتادهيم  املكابرة  عىل  ارصارهم  لكن  اإلسالم.  دولة 

) 1 ( انظر اهلامش السابق.

) 2 ( بشأن جدل عيل مع اخلوارج الذي عىل أثره اقتنع بعضهم بالعودة إىل صفوفه راجع: ابن أعثم 

الكويف: الفتوح 251/2، 252.

 .359/2 األرشاف  أنساب  البالذري  عند   عيل قول  راجع  اخلوارج،  أرزاق  إجراء  بشأن   )  3  (

وجاء عند املربد: الكامل 11/3 قول عيل بشأن اخلوارج »ال ُأقاتلهم حتى يقاتلونني«
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بالكفر يف مأل املسلمني) 2 (، جعله  إياه  أثناء صالته) 1 (، ووصمهم  ومقاطعته 
ينذرهم مصورًا ما سيؤولون إليه، إن هم مل يرتدعوا) 3 (، لكنه يف النهاية مل جيد 
بدًا من الدخول معهم يف معركة كادت تستأصلهم) 4 (، بعد أن أحدثوا أحداثًا 

تأولوها ال يمكن السكوت عنها.) 5 (.

موقف عيل من اخلوارج بعد فراغه من حمابتهم:
الرشعية  حقوقهم  يسلبهم  مل  عليهم،  وانتصاره  اخلوارج   عيل حماربة  إن 
يف الوقت الذي كان حيض فيه عىل مقاومة األمويني، فقوله »ال تقاتلوا اخلوارج 
بعدي، فليس من طلب احلق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه«) 6 (، هو من 
باطاًل،  بكونه  الباطل  يطلبوا  »مل  اللذين  اخلوارج  من  موقفه  بني  املقارنة  قبيل 
جيز  مل  احلق  اال  غرضه  يكن  مل  ومن  بالباطل،  فوقعوا  بالذات،  احلق  طلبوا  بل 

قتله«) 7 (، وبني معاوية املشار إليه يف املقولة )بمن طلب الباطل فأدركه(.

) 1 ( حول مقاطعته يف صالته راجع ابن أيب احلديد 268/2و311، أما بشأن اهتامه بالكفر، فراجع 

اخلارجي عىل حديث عيل يف حكم 428.  وتعقيب  ذلك يف خطب 57،  عليهم  استنكاره 

وبشأن حتذيره هلم راجع خطب 36.

) 2 ( انظر اهلامش السابق.

) 3 ( املصدر السابق.

) 4 ( كان ذلك يف معركة النهروان سنة سبع وثالثني هجرية. راجع تاريخ الطربي 84/5 وما بعدها.

) 5 ( راجع مثاًل تأوهلم قتل عبد اهلل بن خباب، وقتلهم اخلنزير: أنساب األرشاف 367/2 وما بعدها.

) 6 ( خطب 60.

) 7 ( ميثم البحراين: رشح النهج 155/2.
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موقف اإلمام عيل من مناوئيه عامة:
حماربته  اعترب  فقد  خمتلفني،  موقفني  مناوئيه  من   عيل سياسة  اختذت 
ألصحاب اجلمل وألهل الشام من الفئة القرشية من قبيل ازاحة الباطل واحقاق 

.احلق بالعودة بتعاليم اإلسالم إىل أصالتها التي كانت عىل عهد رسول اهلل

أما حماربته ملناوئيه من اخلوارج، فلقد كانت من أجل تطهري صفوفه وتوحيد 
جبهته الداخلية للتفرغ للعودة ألهل الشام. وهو ان استطاع ان حيسم قضيته مع 
لقريش،  مواجهته  من  غايته  إىل  الوصول  من  يتمكن  مل  انه  اال  جزئيا،  اخلوارج 
مصاحلها  يعرض  من  لكل  تتصدى  واحدة  جبهة  تكون  ان  إرادهتا  كانت  التي 

الذاتية للخطر كائنًا من كان.

:رابعًا إرادة قريش  ) ) كم تبدو ف فكر عيل
ارض  يف  املطر  وقلة  األرض  وجفاف  احلياة،  صعوبة  من  الرغم  عىل 

) 1 ( قريش: قبلية عربية عظيمة تتكون من حتالف عدة بطون ينتمون ألب واحد ـ عىل ما ذهب إليه 
مجهور النسابني ـ اما ما قيل يف تسميتهم بقريش يمكن الرجوع إليه يف املظان االصلية وتنقسم 
القبيلة إىل قسمني عظيمني: قريش البطاح وهم الذين ينزلون الشعب بني اخشبي مكة، وقريش 
الظواهر وهم الذين ينزلون خارج الشعب. ويرجع الفضل يف اعزاز جانب قريش إىل قيص بن 
كالب، فهو الذي مجعهم من متفرقات مواطنهم من شبة جزيرة العرب، واستعان بمن اطاعه 
من احياء العرب عىل حرب خزاعة التي كانت هتيمن عىل البيت العتيق، فطردهم عنه وتواله 
وتراس عىل قومه بعد دماء غزيرة بينهم وبني خزاعة التي اقرت هلم بالسيادة عىل مكة يف هناية 
األمر. وملا كانت قريش سكان احلرم ومحاته، ومل يكن هلم زرع وال رضع فقد كانوا يمريون يف 
الشتاء والصيف آمنني والناس يتخطفون من حوهلم، فال يتعرض الناس هلم، وبذلك اشتهرت 
قريش بالتجارة، حتى قيل أهنا سميت بقريش اشتقاقا من القرش أي االكتساب، وقد اكتسبت 
قريش مكانتها بني العرب يف اجلاهلية لكوهنا حمط البيت جممع آهلتهم وحمط أسواقهم التجارية 
راجع:  ـ  فيها   النبي ولد  التي  القبيلة  لكوهنا  اإلسالم  يف  مكانتها  اكتسبت  اهنا  ثم  واألدبية، 
معرفة  يف  األدب  هناية  القلقشندي:  بعدها،  وما  القرآن202/20  إلحكام  اجلامع  القرطبي: 
انساب العرب ص 364 وما بعدها، عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب3/ 947 وما بعدها.
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الذي  اهلل  بيت  حول  مستقر  جمتمع  تكوين  من  القرشيون  متكن  فلقد  احلجاز 
وقدسية  االستقرار  ذلك  وبفضل  وصوب  حدب  كل  من  تؤمه  العرب  كانت 
األرض تبوأت احلجاز مكانة سرتاتيجية هامة، إذ أصبحت مهزة وصل ألهم 
طرق التجارة الصحراوية بني الشام واليمن واحلبشة وفارس، فانتعشت احلياة 
أسواقها  عىل  املعتمدة  اخلاصة  جتارهتا  نمو  يف  االستقرار  افادها  فقد  مكة،  يف 
العرب لرشاء ما حيتاجونه ومقايضة سلعهم بسلع  التي حيرضها  املوسمية) 1 ( 
أشعار،  من  قرائحهم  به  جادت  ما  قريش  عىل  عرضهم  إىل  باإلضافة  اخرى، 
يف  التجارة  وألمهية   .)  2 بشأهنا)  األخرى  العرب  قبائل  وإىل  إليها  والتحاكم 
واالمرباطوريات  املاملك  كل  مع  سالم  اتفاقيات  عقدت  فقد  قريش،  حياة 
املجاورة، »فكان هاشم يؤلف ملك الروم، أي يأخذ منه حباًل وعهدًا يأمن به 
جتارته إىل الشام، واخوه عبد شمس كان يؤلف إىل احلبشة، واملطلب إىل اليمن 
جعل  مما  احلجاز  عىل  الثروات  ذلك  بسبب  فتدقعت   )  3 فارس«)  إىل  ونوفل 
طبقات  يف  التفاوت  ذلك  عن  فتولد  والرخاء،  العيش  من  بحبوحة  يف  قريشًا 
قريش  األوىل  فئات:  ثالث  إىل  للمسيح  السادس  القرن  »يف  فانقسم  املجتمع، 
وهلا كل احلقوق، والثانية حلفاء قريش وهم اناس من العرب، والثالثة العبيد 
الذين ال يملكون شيئا حتى أنفسهم«) 4 (وعادة ما يؤدي مثل ذلك االنتعاش 
إىل  امليل  ان  كام  التغيري،  وجتنب  والدعة  االستقرار  إىل  امليل  إىل  االقتصادي 

) 1 ( حول تعامل قريش واسواقها، راجع: كحالة: معجم قبائل العرب 949/3.

آدم  قبة محراء من  له  النابغة يرضب  الشعر والشعراء 101/1 »كان  قتيبة:  ابن  ) 2 ( من ذلك قول 

بسوق عكاظ، فتاته الشعراء فتعرض عليه اشعارها«.

) 3 ( القرطبي: اجلامع ألحكام القرآن 204/20.

) 4 ( مغنية: التفسري الكاشف 612/7. 



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 288

رفض  لذلك  االجتامعية.  والتقلبات  يتعارض  التجارة  بأعامل  والتمرس  املادة 
وتتبعوا مؤيديه واملؤمنني  قاطعًا، وقاوموه برضاوة،  القرشيون اإلسالم رفضًا 
به بالتعذيب والقتل والسجن والترشيد، كل ذلك يف سبيل ابقاء املجتمع املكي 
مستقرًا يف حياته الرتيبة التي ورثها األبناء عن اآلباء أجياالً متعاقبة، خاصة ان 
عقلياهتم التجارية التي تضع املادة نصب العني كانت ترى يف الرسالة زعزعة 
لالستقرار وتغيريًا يف الرتكيبة االجتامعية تفقدهم مكانتهم التي تبواهتا كعقيدة 
دينية سمحة من أهم مبادئه املساواة بني الناس بمحو التفاضل والتفاخر وازالة 
مما  البرش،  لكل  رب  هو  واحد،  إله  عبادة  نحو  باالجتاه  االجتامعية  التفاوتات 
يعني ان رعايتهم ملا يف الكعبة من اصنام سيزول، وستزول معه وصايتهم عىل 
باملال  وقاومته  متحدة،  جبهة  اإلسالم  وجه  يف  وقفت  لذلك  العرب،  أديان 
أن  بعد  إال  الواقع  باألمر  تسلم  ومل  نوره،  بزوغ  منذ  شعواء  مقاومة  واحلرب 
رأت جيوش اإلسالم قد أحاطت بشعاب مكة، فكان دخوهلا اإلسالم رهبة ال 
نقمة عىل  متقدة  النفوس  وبقيت جذوهتا يف  القرشية  العصبية  رغبة، فخمدت 

اهلاشميني، وباألخص النبي وآل بيته متحينة الفرصة ولو بعد حني.

كثريًا  ففقدت   ،للنبي املبارشة  مواجهتها  يف  كثريًا  قريش  خرست  لقد 
يف  ورضخت  العربية،  للقبائل  استقطاب  كمركز  مكانتها  ثم  ومن  أبطاهلا،  من 
هناية األمر مرغمة إلدارة اهلل فأكسبتها تلك احلوادث األليمة جتارب قيمة، فلم 
دعمت  اهنا  ثم   ،)  1 العرب)  قبائل  من  الكثري  ارتدت  حني  اإلسالم  عن  ترتد 
 )  2 ذلك)  تقتيض  مصلحتها  وجدت  حني  حكمه  تثبيت  وساندت  بكر  أبا 

) 1 ( راجع ابن االثري: الكامل يف التاريخ220/2.

قتيبة: اإلمامة والسياسة  ابن  بيعة أيب بكر ومعاضدهتا حكمه، راجع  ) 2 ( بشأن موقف قريش من 
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فلام احست  بن اخلطاب بحذر شديد ويف حدود مصلحتها  وتعاونت مع عمر 
بخطره عىل طموحاهتا، وتأكد هلا أنه سيجعلها اسوة بغريها) 1 ( دبرت اغتياله 
عثامن  مع  تعاونت  ثم   ،)  2 االهتام)  عن  بمنأى  وهي  غريبة،  بيد  ـ  نعتقد  فيام  ـ 
واظهرت له الود واالخالص حني سمح هلا بام مل يسمح به عمر من اإلنسياح 
وبناء  الثروات،  ومجع  العبيد،  وامتالك  الضياع  واقتناء  اإلسالمية  االمصار  يف 
جعله موضع سخط  أخرى  قرشية عىل  فئة  تفضيله  ولكن   ،)  3 الفخمة)  الدور 

11/1 وما بعدها.

) 1 ( جاء عند الطربي يف تارخيه 397/4 ان عمر »مل يمت ملته قريش«، وروى اليعقويب يف تارخيه 

154/2 قول عمر يف اخر سنة من حكمه »ان عشت هذه السنة ساويت بني الناس، فلم افضل 

أمحر عىل أسود، وال عربيًا عىل عجمي وصنعت كام صنع رسول اهلل وأبو بكر«.

أنه ربام كان جموسيًا  الذي قيل عنه  العبد  يد أيب لؤلؤة، ذلك  اغتيال عمر بن اخلطاب عىل  إن   )  2 (

تبعث  التي  األمور  مَلَِن   اهلل رسول  مسجد  يف  وبرصهم  املسلمني  سمع  وحتت  مسيحيا،  أو 

الدخول  عىل  يقدم  ان  العبد  لذلك  تسنى  كيف  إذ  التساؤالت،  من  كثريًا  وتطرح  الشك،  عىل 

إىل املسجد دون ان يلفت إليه االنظار، يف وقت يقتيض تواجد جل املسلمني فيه، ثم ان احلوار 

ذلك  إىل  اضافة  اجلريء،  العمل  بذلك  العبد  لقيام  دافعًا  يشكل  والعبد ال  بني عمر  دار  الذي 

فإننا نستبعد ان يكون ا الغتيال بدافع الشعوبية، ألن القاتل مل يكن يف مستوى النضج الفكري 

بحيث يشكل عنده الدافع القومي هاجسًا ينزع به إىل القتل، اضف إىل ذلك ان املصادر التارخيية 

نعتقد ان قريشًا هي  به إىل اإلقدام عىل ذلك، مما جعلنا  بلوثة أدت  القاتل مصاب  ان  مل حتدثنا 

التي دبرت مقتل عمر، فأغرت به ذلك العبد وهيأت له الظروف املناسبة بطريقة حمكمة وذكية، 

توزيع األموال كام كان عليه يف عهد  بنظام  بالعودة  املادية  بتهديد عمر ملصاحلها  ألهنا احست 

الرسول وأيب بكر ـ بشأن موقف عمر من قريش يف آخر حياته ـ راجع تاريخ الطربي السابق، 

أما بشأن اغتيال عمر فراجع أحداث السنة الثالثة والعرشين هجرية يف مجيع املصادر التارخيية. 

) 3 ( بشأن معاملة عثامن اللينة لقريش راجع تاريخ الطربي 397/4.
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امتيازاهتا،  (التي ال هتمها سوى   2  ( املفضلة  الفئة  وتربص   ،)  1 املفضولة)  الفئة 
منأى  يف  الثالث  احلاكم  اغتيال  النتيجة  فكانت  االهداف،  يف  الفئتان  فاحتدت 
وقعة  عليًا يف  التقدير حني واجهت  أخطأت  ولكنها  أيضًا.  قريش  اهتام  من 
من  متني  سياج  وراء  فتتخفى  ثانية،  حساباهتا  ملراجعة  تعود  جعلها  مما  اجلمل، 
ومصلحتها،  يتناسب  بام  وتأويله  القرآين  النص  عىل  بااللتواء  اخلداع،  سياسة 
فكان هلا ما أرادت يف صفني، حني استطاعت ان تقف حائاًل دون عودة الصف 

اإلسالمي إىل وحدته يف كنف السياسة الدينية املتمثلة يف اخلالفة.

فطلحة  به،  املرتبصني  القرشيني  صفوف  يف  ارباكًا  احدث  عثامن  اغتيال  ان 
القضية، وعائشة  الرسيع الحتواء  التحرك  يتمكن من  مل  يتهيأ لألمر  كان  الذي 
هذا  االحداث،  ساحة  عن  غائبة  كانت  طلحة،  طموحات  تبارك  كانت  التي 
باإلضافة إىل الوجوم واهللع الذي حل بالناس أثر ذلك العمل املريع، فلم يعد 
زمام املبادرة يف املرة الرابعة بيد قريش، التي عادة ما توجه السياسة اإلسالمية 
يف املدينة حيث تريد، لذلك توجه املسلمون املتواجدون املدينة عن بكرة أبيهم 
إىل عيل ملبايعته، األمر الذي مل يكن خيطر ببال قريش ألن زعامتها تدرك جيدًا 
انه لو وليهم »مل خترج من بني هاشم أبدًا، وما كانت يف غريهم من قريش«) 3 (. 
ملا  بني هاشم خليفة، فيام لو ترك  أفراد  وقد ترتيض قريش عليًا أو غريه من 
ما تريد، اال ان زعامهتا مل تنس مقولة عمر بن اخلطاب لعيل قبيل وفاته »إنك 

) 1 ( راجع ص 230 وما بعدها من هذا البحث.

) 2 ( بشأن موقف معاوية من مقتل عثامن، راجع تاريخ الطربي 4/ 368، وراجع أيضًا رسائل 37.

) 3 ( تاريخ الطربي 233/4.
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أحرى القوم أن وليتها أن تقيم عىل احلق املبني والرصاط املستقيم«) 1 (، فقريش 
ال تريد من احلق اال الذي يكون يف صاحلها. وذلك يتعارض متاما مع مباديء 
امخاد  يف  األمر  مبدأ  من  كلها  قريش  »اجتهدت  لذا  للناس،  سياسته  يف   عيل

ذكره وسرت فضائله«) 2 (.

فقريش عن بكرة ابيها ال تنكر فضل عيل وسابقته وشجاعته وتشدده يف 
ملعاوية  العاص  بن  يقول عمرو  عليها.  ذلك  بتطبيق  اهنا ال ترىض  اال  اهلل  ذات 
فال  عيل  »أما   عيل خالفة  افشال  عىل  تآمرمها  حول  بينهام  دار  حوار  ضمن 
هو  ما  حلظا  احلرب  يف  له  وأن  االشياء،  من  يشء  يف  وبينه  بينك  العرب  تسوي 
ونلزمه  أيدينا،  يف  ما  عىل  نقاتله  وانام  صدقت،  معاوية:  قال  قريش،  من  ألحد 
أنا وال أنت، أما  الناس أن ال يذكر عثامن ال  دم عثامن، فقال عمرو: وإن أحق 
الشام) 3 (.  أنت فخذلته ومعك أهل  أما  أنا فرتكته عيانا وهربت إىل فلسطني، 
طلحة  ورائها  ومن  عائشة  خالفته  عىل  تألبت  قريش  من  اآلخر  اجلانب  ويف 
والزبري وغريهم من موتوري قريش من ذوي الثراء، ألنه مل يكن لريخص هلم 
أن يثروا عىل حساب عامة املسلمني خاصة بعد أن عرفوا عزمه األكيد عىل رده 
كل ما اقتطعه عثامن ألهله من قطائع وأموال من بيت مال املسلمني) 4 (، لذا »مل 
حيارب عليًا من العرب أحد إال قريش ما عدا يوم النهروان«) 5 (، وحتى يوم 

) 1 ( ابن قتيبة: اإلمامة والسياسة 25/1.

) 2 ( ابن أيب احلديد 18/8.

) 3 ( انساب االرشاف 287/2.

) 4 ( راجع خطبة 15.

) 5 ( ابن أيب احلديد 221/10.
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النهروان وان مل يتقابل فيه عيل قريشًا وجهًا لوجه، إال أن من حارهبم يف تلك 
فاخلوارج   ،)  1 صفني)  يف  قريش  من  ومكيدة  بتدبري  عليه  خرجوا  قد  املوقعة، 
مع  القتال  تبدأ  ان  إرادهتا  كانت  فلقد   ،لعيل قريش  دبرته  ملا  طبيعية  نتيجة 
ترتئيها  التي  بالطريقة  القتال  وتنهي  تشاء،  التي  وباألسلوب  تشاء  متى   عيل
يف صاحلها دون مراعاة ألية قيمة اسالمية، مما أودى بحياة آالف من املسلمني 

يف صفني) 2 (، كل ذلك يف سبيل السلطة واملال.

لقد كانت شكوى عيل من تألب قريش عليه وعىل حكومته ممضة ومؤملة، 
فهي قد أضمرت لرسول اهلل »رضوبا من الرش والغدر«) 3 (، فلام مل تتمكن 
 بيته آل  عىل  حقدها  جام  صبت  مرغمة،  اإلسالم  ودخلت  برش  إصابته  من 
العز  إىل  وسلاًم  الرياسة،  إىل  »ذريعة   اسمه من  تتخذ  كانت  الذي  الوقت  يف 
موته  بعد  اهلل  »عبدوا  ملا  االمتيازات  تلك  عىل  حصوهلم  ولوال   ،)  4 واإلمرة«) 
 النبي إىل  باإلنتامء  فمباهاة قريش   .) 5 يومًا واحدًا والرتدت يف حارضهتا«) 
ليحققوا  اال طالء خارجي  ـ   ـ يف رأي عيل ما هو  املأل،  بحبه يف  وترصحيهم 
الثراء يف الوقت الذي يطؤون فيه رقاب آل بيته وحياولون امخاد ذكرهم) 6 (.

) 1 ( راجع ص 274 وما بعدها من هذا البحث.

) 2 ( انفضت وقعة صفني عن سبعني ألف قتيل، مخسني ألفًا من أهل الشام، وعرشين ألفًا من أهل 

العراق ـ العقد الفريد 343.

) 3 ( ابن أيب احلديد 298/20.

) 4 ( ابن أيب احلديد 298/20.

) 5 ( املصدر السابق نفسه.

ولقريش  »مالنا   308/20 احلديد  أيب  ابن  مجعها  التي  املأثورات  ضمن  قوله   عيل عن  أثر   )  6  (

خيضمون الدنيا باسمنا ويطأون عىل رقبانا، فيا هلل وللعجب، من اسم جليل ملسمى ذليل«.
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لذلك كان ارصار عيل عىل مواجهتهم واحلد من اطامعهم ووضعهم يف 
ـ هي   ـ من وجهة نظر عيل أرادها اإلسالم هلم، فقريش االمس  التي  املنزلة 
مازالت  اجلاهلية  فاحلمية  اخلارجي،  املظهر  اال من حيث  تتغري  مل  اليوم،  قريش 
بتسلل  اخربه  الذي  عقيل  ألخيه  يقول  اإلسالم،  هيذهبا  مل  نفوسهم  يف  مستكنة 
القرشيني من املدينة إىل معاوية هتافتًا عىل املادة »قد امجعوا عىل حريب كإمجاعهم 
عىل حرب رسول اهلل قبيل«) 1 (، إذ يفهم من القول السابق أن عليًا يرى 
آبه بام يقال فيهم، وما يدعونه ألنفسهم من قرابة  املربر قويًا لقتال قريش، غري 
وصحبة، ال ختوهلم امتالك رقاب الناس، فإذا ما أرادوا فرض إرادهتم بالقوة، 
يقول يف إحدى خطبه عند خروجه  للحد من غلوائهم،  العالج  القوة هي  فإن 
وألقاتلنهم  كافرين،  قاتلتهم  لقد  واهلل  ولقريش،  »مايل  اجلمل  أصحاب  ملالقاة 

مفتونني«) 2 (.

عند  احلق،  إىل  ورجوعهم  الدين  عىل  »استقامتهم  أجل  من  هو  هلم  فقتاله 
الضالل«) 3 (. فقريش كام يراه عيل تقيس احلق بام يتالءم ومصلحة ابنائهام، 
لذلك حالت بينه وبني حقه حماولة اكراهه عىل النزول عند رغبتها بترصفها يف 
حقه يف اخلالفة كام تشاء، كام يف قوله »اللهم إين استعديك بك عىل قريش ومن 
اعاهنم، فاهنم قطعوا رمحي، وصغروا عظيم منزلتي، وأمجعوا عىل منازعتي أمرًا 
هو يل، ثم قالوا إن يف احلق أن تأخذه ويف احلق أن ترتكه«) 4 (. وجيدر بنا أن نقف 

) 1 ( رسائل ـ 35.

) 2 ( خطب ـ 33.

) 3 ( رشح ميثم 75/2.

 4 ( خطب 173، فقرة 2. ويذكر ابن أيب احلديد بإسناده أن مثل هذه العبارة قد تكررت من عيل (

مرات عديدة.
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عند مفهوم احلق يف هذا املوضوع الذي يرمي عيل إليه، فابن أيب احلديد خيرج 
معنى احلق يف املقولة عىل تأويل االفضلية ألن »مجلة االستحقاق بالنص تكفري 
أو تفسيق لوجوه املهاجرين واألنصار«) 1 (. لكن الذي نفهمه نحن من القول 
األفضلية  أساس  عىل  تأويلها  يمكن  ال  التي  اخلصوصية  بعني  السياق  يف  بأن 
ألنه لو كان يقصد األفضلية لذاهتا لقال: أنا أفضلهم أو أنا أقرهبم، أو أنا حقهم 
باألفضلية مما يعني ان احلق مطلقا دون اإلضافة ـ كام نفهمه ـ يعني االختصاص 
فيه  يل«ملا  هو  أمرًا  منازعتي  »أمجعوا  السياق  يف  قوله  بداللة  غريه  دون  باألمرة 
من توكيد االحقية التي ال حتتاج إىل تأويل، فالقضية هنا ال يمكن اجراؤها كام 
يرى ابن أيب احلديد »جمرى اآليات املتشاهبات التي ال يعمل هبا ابدًا«) 2 (،ألن 
أو  اللفظ  حيث  من  اما  بغريه،  ملشاهبته  تفسريه  أشكل  ان  القرآن:  من  »املتشابه 
األلفاظ  ناحيتي  من  وجلية  واضحة   عيل ومقولة   ،)  3 املعنى«)  حيث  من 
بالترصف  قريش  عند  احلق  ملفهوم  مقولته  اتبع  قد   عليًا ان  خاصة  واملعاين، 
فيها«) 4 (. إال  تأويل  فيه »كام تشاء، باألخذ والرتك... وهذه شكاية ظاهرة ال 
ألن  حقد  أو  ضغينة  أية  لقريش  حيمل  يكن  مل  ـ  النهج  يف  يبدو  كام  ـ   عليًا ان 
أخالقه اإلسالمية تسمو بروحه العالية عن ذلك، وهو الداعي إىل احلب بتؤدة 
بغيضك  يكون  أن  ما عسى  هونًا  »أحبب حبيبك  قوله  أيضًا يف  بتؤدة  والبغض 
فعىل   .)  5 ما«)  يومًا  يكون حبيبك  أن  ما عسى  هونًا  بغيضك  وأبغض  ما،  يومًا 

) 1 ( ابن أيب احلديد ـ 307/9.

) 2 ( السابق 307/9.

) 3 ( الراغب األصفهاين ـ املفردات يف غريب القرآن ص 373.

) 4 ( رشح ميثم ـ331/3.

) 5 ( حكم ـ 276.
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افشال  يف  واستامتتهم  حكومته،  وجتاه  جتاهه  العدائية  قريش  مواقف  من  الرغم 
امره، مل حياهبم اال مضطرًا، بعد أن نفذت مجيع أسلحة التفاهم معهم) 1 (، يقول 
أن  أكره  لقد كنت  »واهلل  اجلمل  وقعة  قتالهم يف  إىل  نظر  متأملا ملصارعهم حني 

تكون قريش قتىل حتت بطون الكواكب«) 2 (.

فمن مأثورات اإلمام عيل يمكن االستنتاج أن املواجهة بينه وبني قريش 
األعىل واستمرت  الرفيق  إىل   الرسول فيه  انتقل  الذي  اليوم  منذ  ابتدأت  قد 
حتى بلغت ذروهتا إبان خالفته، حني حاول التصدي هلا واحلد من طموحاهتا، 
لكنه مل يفلح يف مساعيه، ألهنا استطاعت أن ختلق له املشاكل ما حال بينه وبني 
بيد احد ممن خرجوا عليه من أصحابه،  التدبري الغتياله  تنفيذ سياسته ومن ثم 
بعد أن أفلحت يف تدبري قضية التحكيم تلك املأساة التارخيية الفظيعة، مما يعني 
ما  كثريًا  كانت  لذلك  املبارشة،  باملواجهة  إرادهتا  حتقق  أن  يمكنها  ال  قريشًا  أن 
النار ثم تقف متفرجة لتقطف  ـ بوضع يد غريها يف  ـ للوصول إىل مآرهبا  تلجأ 
 ثمرة غريها، إال أن الظروف املعقدة التي اختلقتها قريش لتعطيل أفكار عيل

السياسية مل حتل بينه وبني جهاده املستميت لتحقيق تلك السياسة.

) 1 ( راجع ص 249 وما بعدها من هذا البحث.

) 2 ( خطب 217.
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الثالث الفصل 
مؤسسات الدولة وسياستها اإلدارية
ف فكراإلمام علي بن أبي طالب

بني الدولة واحلكومة والسياسة

دولة  املفاهيم:  بأن  البالغة(  )هنج  يف  نقرأ  ونحن  األذهان  إىل  يتبادر  قد 
الوقوف  من  لنا  البد  لذلك  واحدًا،  معنى  جمملها  يف  تعني  وسياسة،  وحكومة 

عند كل مفهوم من املفاهيم الثالثة عىل حدة.

أـ الدولة:

يف  اإلسالمية،  الدولة  أسس  وضع  من  ميالدية   622 سنة   النبي متكن 
جمتمع متجانس، أساس املواطنة فيه املؤاخاة بني أفراده، فالرسول وإن مل يؤثر 
عنه أي تعريف ملفهوم الدولة، اال انه باإلمكان استنتاج مثل ذلك من اخلطوات 
خلقت  قد   الرسول دولة  بأن  القول  نستطيع  بحيث  بارشها  التي  العملية 
جمتمعًا قويًا متكن من نرش اإلسالم يف فرتة قصرية جدًا بفضل التجانس البرشي 
الكامن من أخوة اإلسالم واإلخالص الصادق الذي انبنت عليه تلك االخوة، 
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ولكن ذلك التجانس قد بدأ يف التداعي جراء الثروات املتدفقة بغزارة عىل ذلك 
ومل  التبلور.  يف  الطبقية  فأخذت  العظيمة،  اإلسالمية  الفتوحات  بعد  املجتمع 
من  وفيها  فارس،  غنائم  عليه  عرضت  ان  بعد  اخلطاب،  بن  عمر  مقولة  تكن 
املهاجرين واألنصار  »يا معرش  قبل  العرب من  التي مل خيربها  األطعمة  أطايب 
ليقتلن منكم االبن أباه واألخ أخاه عىل هذا الطعام«) 1 (، واال احساس صادق 
بقرب ذلك. فقد تسلم عيل مقاليد الدولة اإلسالمية، وهي يف طريق االهنيار 
املواطنة اإلسالمية ويرجع سبب ذلك  أساس  املؤاخاة،  املسلمني روح  الفتقاد 
وكادت  مخدت  ان  بعد  ثانية  القبلية  النعرة  ونجوم  البحت،  املادي  االجتاه  إىل 

تنطفئ. جذوهتا 

تسلم عيل مقاليد الدولة اإلسالمية يف السنة اخلامسة والثالثني هجرية، 
النسيج  بناء  اعادة  بثقل مسؤولية  2 (، إلحساسه  تفكر عميق، وأخذ ورد)  بعد 
الداخيل من جديد، ألن التصور الواضح للدولة يف فكر عيل ـ طبقا لنصوص 
الذي اختطه  النهج  إىل  املجتمع اإلسالمي  باملواطنة داخل  الرجوع  ـ هو  النهج 
الرسول. فلقد دخل عيل الكوفة سنة ست وثالثني هجرية وهي مقسمة 
بن  سعد  اختطها  التي  االقليمية  والرابطة  القبيل،  االنتامء  بحسب  اسباع،  إىل 
هذا   ،)  3 بتمصريها)  بارش  حني  هجرية،  عرشة  السابعة  السنة  يف  وقاص  أيب 
يعني  مما  استوطنوها،  الذين  وغريهم  املسلمني  من  العرب  غري  إىل  باإلضافة 
اعتباره  الذي يمكن  الكويف،  املجتمع  املواطنة اإلسالمية داخل  افتقاد  يف طياته 

) 1 ( املحب الطربي: الرياض النرضة 386/2.

) 2 ( راجع ص 268 وما بعدها من هذا البحث.

) 3 ( راجع متصري الكوفة: تاريخ الطربي 44/4، 45، وما سنيون: خطط الكوفة ص10.
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صورة مصغرة للمجتمع اإلسالمي. فالتكتل الطبقي بني سكاهنا أعاد املؤاخاة 
اإلسالمية فيها إىل والء قبيل، باالمتثال للزعامة القبلية ولرؤساء العشائر، فكان 
أن  واإلسالم  هلا   اهلل رسول  أراد  كام  تستمر  أن  للدولة  أراد  ما  إذا   عيل
ينترش، أن يقوم بإعادة بناء هيكل املواطنة املثايل بمجانسة أفراد املجتمع املتنافر 
بتحويل  القبلية  اهليمنة  وفك  النفوس،  إىل  اإلسالمية  األخوة  إعادة  طريق  عن 
الزعامة  مع  التعامل  إىل  فيه  اضطر  الذي  الوقت  نفس  يف  فهو  للدولة،  الوالء 
الذي  للخطر  التنبيه  يف  كبريًا  جهدًا  بذل  قد  اإلسالم،  وروح  يتامشى  بام  القبلية 
هدم  من  ذلك  يف  ملا  هلا،  االمتثال  مغبة  من  والتحذير  الزعامات،  تلك  تشكله 
ساداتكم  طاعة  من  احلذر  فاحلذر  »اال  قوله  ذلك  من  اإلنسانية،  والقيم  للمثل 
عىل  اهلجنة  القوا  نسبهم،  فوق  وترفعوا  حسبهم،  عن  تكربوا  الذين  وكربائكم 
اعتزاء  وسيوف  الفتنة،  اركان  ودعائم  العصبية،  أساس  قواعد  فإهنم  رهبم... 
وخلطتم  كدرهم،  بصفوكم  رشبتم  الذين  األدعياء  تطيعوا  ال  اجلاهلية... 
فكراإلمام  يف  فالدولة   .)  1 باطلهم«)  حقكم  يف  وأدخلتم  مرضهم  بصحتكم 
الطبقات  بصهر  املجتمع،  داخل  اإلنساين  التجانس  عىل  تقوم  أن  جيب   عيل
وهو  احلميدة  لألخالق  والتعصب  اجلنس،  فوارق  وإذابة  املساواة،  بوتقة  يف 
ملكارم  تعصبكم  »فليكن  الكوفة  جمتمع  ألبناء  قوله  ضمن  نلمسه  ان  يمكن  ما 
اخلصال، وحمامد االفعال، وحماسن األمور التي تفاضلت فيها املجداء والنجداء 
العظيمة،  واألحالم  الرغيبة  باألخالق  القبائل،  يعاسيب  العرب،  بيوتات  من 
للجوار،  احلق  من  احلمد  خلالل  تعصبوا  املحمودة،  واآلثار  اجلليلة  واألخطار 
والوفاء بالذمام، والطاعة للرب، واملعصية للكرب، واألخذ بالفضل، والكف عن 

) 1 ( خطب 240، فقرة 8.
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الفساد  واجتناب  للغيظ،  والكظم  للخلق،  للقتل، واالنصاف  البغي واالعظام 
عىل  بعضها  بعطف  اجلمل،  وتتابع  العبارات  تالحق  فمن   ،)  1 األرض«)  يف 
بعض، نحس ان عليًا قد كان مشحونًا غيظًا بسبب ما الت إليه بنية املجتمع 
الدولة  يرى  قبيل، ال  نظام  قيمة يف ظل  أية  يعد للحكومة  مل  من تصدع، بحيث 
مما  القبيلة،  مصلحة  يف  املتمثل  الضيق  منظاره  حدود  يف  اال  مقوماهتا  يفهم  وال 
ملرافقها  الواحد، والدولة »كيام تضمن  املجتمع  افراد  حيول دون االنسجام بني 
االوضاع  مع  انسجامها  تأمني  عىل  تعمل  ان  )جيب(  مردودها  اقىص  العامة 
 .)  2 املشرتكة«)  املصالح  ذات  االقليمية  وباألدوات  املحلية  باحلياة  اخلاصة 
لذلك كانت نظرة عيل إىل الدولة نظرة خمتلفة متامًا عن نظرة زعامء القبائل. 
فاملجتمع الكويف ـ بل اإلسالمي بأكمله ـ مل يكن قرصًا عىل املسلمني العرب فهو 
مكون من خليط من اقوام غري متجانسة، منها فئات عربية ترى نفسها حاكمة 
فئات  ومنها  االمتيازات،  بكل  االستئثار  حقها  فمن  اإلسالم،  نرش  يف  لفضلها 
العدالة واملساواة  غري عربية، دخلت اإلسالم فرارًا من االضطهاد، وبحثًا عن 
ويف ظل التعصب العريب مل حتصل عىل ذلك، ثم ان الفئات العربية داخل بنيتها 
عىل  بعضها  وتفاضل  القبلية  العصبية  بسبب  أيضًا  متجانسة  غري  االجتامعية 
بعض، هذا باإلضافة إىل عدم جتانسها أيضًا مع الفئات غري العربية، بسبب النظرة 
الكويف  املجتمع  يف  القبلية  الزعامات  فإن  لذلك  االجانب،  ألولئك  اإلزدرائية 
ترى ان مجيع امكانات الدولة جيب أن تكون حتت ترصفها ورهن إشارهتا، حتى 
العرب  أن يكون قرصًا عىل  لكونه عربيًا جيب  ـ  الدولة وقدوهتا  ـ رأس  احلاكم 

) 1 ( خطب 240، فقرة16.

) 2 ( دوفابر ـ الدولة 91.
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 عيل نظرة  من  العكس  عىل  غريهم،  دون  واعطائهم  بمصاحلهم  القيام  يف 
ذلك  من   )  1 العريب)  انتامئه  من  وأمتن  أقوى  اإلسالمي  االنتامء  أن  يرى  الذي 
 :املنرب: غليتنا عليك هذه احلمراء، فقال عيل »أن األشعث قال له وهو عىل 
من يعذرين من هؤالء الضياطرة، يتخلف أحدهم عىل فراشه وحشاياه كالعري، 
الظاملني، واهلل لقد سمعته  وهيجر هؤالء للذكر، أأطردهم؟ إين إن طردهتم ملن 
رضبتموهم  كام  عودًا  الدين  عىل  ليرضبنكم  واهلل  يقول:  ـ   اهلل رسول  أي  ـ 
التجانس داخل  بأن  ان عليًا يرى من منظوره اإلسالمي  يبدو  إذ  بدءا«) 2 ( 
لألشعث  بني  السبب  وهلذا  غريه،  عىل  مميز  جنس  إىل  االنتامء  يعني  ال  الدولة 
بالدين  لتمسكهم  العرب  غري  ألولئك  احتواءه  بأن  القبائل  زعامء  من  ولغريه 
 بمعناه الصحيح واسلوبه القويم، فمقياس املواطنة كام يبدو لنا يف فكر عيل
هو االخوة يف الدين، يقول ردًا عىل املرأة العربية التي طلبت منه ان يفضلها يف 
عطائها عىل غري العربية »قد قرات ما بني اللوحتني، فام رأيت لولد اسامعيل عىل 
ذلك  من  نستنتج  ان  يمكن  إذ   ،)  3 بعوضة«)  جناح  وال  فضاًل   اسحاق ولد 
الذي  املتني  السياج  هو  متكامل،  كل  يف  الدولة  يف  االجناس  اندماج  ان  القول 
حيفظ كياهنا، ويوحد بني مواطنيها، مما يعني ان التصور السيايس ملفهوم الدولة 
وضح ـ عىل ما نعتقد ـ يف فكر عيل، وان مل يضعه يف قالب اصطالحي، لذلك 

) 1 ( راجع حكم 94.

) 2 ( ابن االثري: النهاية يف غريب احلديث 438/1 باب محر، 87/3 باب ضطر، وابن أيب احلديد 

124/19، ويعني باحلمراء: العجم واملوايل، والضياطرة مجع ضيطر: الضخم الذي ال تنفع فيه. 

واحلمراء أي الفرس، حلمرة لوهنم.

) 3 ( البالذري ـ انساب االرشاف 141/2.
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القاموس  البالغة ال خترج يف معانيها عام أورده  فإن مفردة )دولة() 1 ( يف هنج 
الدقيق  املتعمق  ان  اال   ،)  2 أو تسلط()  استيالء  أو  أو نرصة  اللغوي من )حتول 
ال يعدم احلصول عىل ما تعنيه املفردة بمفهومها االصطالحي كام يف قوله »فإذا 
أدت الرعية إىل الوايل حقه... طمع يف بقاء الدول«) 3 (، فالدول ـ عىل ما نظن 
اطار معني.  احلاكم واملحكوم داخل  الرتابطية بني  العالقات  السياق  تعني يف  ـ 
ولكن أكثر ما ترد مفردة دولة يف السياق ـ عند عيل ـ بمعنى التسلط واحلكم، 
كام يف قوله لألشرت حني واله مرص »اين قد وجهتك إىل بالد، قد جرت عليها 
دول قبلك«) 4 (، أي ُسلط وحكومات خمتلفة يف احقاب متعاقبة، مع مالحظة 
التداخل  اقليم أو دولة، اال ان ذلك ال يعني  استخدامه ملفردة بالد عوضًا عن 
بني مفهومي دولة وحكومة يف فكر عيل، فقد بينا فيام سبق مفهومه للدولة، 

مما حيتم علينا تبيان مفهوم حكومة عنده.

ب ـ احلكومة:

إذا كانت الدولة »هي البنية السياسية ملا هلا من عادات وتقاليد وبام تقتضيه 

) 1 ( وردت مفردة دولة يف النهج بصيغة املفرد واجلمع يف سبعة مواضع: خطب 4 ويف هنايتها وخطب 

131 فقرة 2 وخطب 210 ورسائل 53 فقرة 4 ورسائل 69 هناية الفقرة األوىل، ورسائل 72، 

وحكم 346.

 ،57/5 البحرين  جممع  الطرحيي:   ،1034/1 املحيط  العرب  لسان  يف:  ـ  دول  ـ  باب  راجع   )  2  (

املعجم الوسيط 304/1.

) 3 ( خطب 120، وقد جاء يف بعض الطبعات: طمع يف بقاء الدولة.

) 4 ( رسائل رقم 53، الفقرة 4.
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التي  املؤسسة  هي  احلكومة  فإن   ،)  1 واملحكومني«)  احلكام  بني  العالقات  من 
احلكومة  أما  بالفعل،  موجود  كيان  فالدولة  الدولة،  داخل  العالقات  تنظم 

كمؤسسة موجودة بالقوة للحاجة املاسة إليها) 2 (.

مفهومها  عن  خيتلف  ال  بام  البالغة  هنج  يف  )حكومة(  مفهوم  ورد  وقد 
من  بداًل  املواضع  من  كثري  يف   )  3 اإلمامة)  استخدام  ورد  وان  عليه  املتعارف 
)احلكومة( بتسمية القائم باألمر )إمام( عوضًا عن تسميته )حاكام( ملا يف معنى 
اإلمامة من مجع بني شؤون الدنيا والدين، ولقد استوعب مفهوم احلكومة بكل 
مكانة  وعن  امهيتها،  عن  فتحدث   ،عيل فكر  من  واسعة  مساحة  مشموالته 
احلاكم بالنسبة للدولة وعن الصفات التي جيب ان تتوفر فيه، وعن املسؤوليات 

باحلكومة. املناطة 

فعن أمهية احلكومة ووجوهبا ومسؤولياهتا كان حديثه مع اخلوارج) 4 (، أما 
مكان  باألمر  القيم  »مكان  قوله  فيمثله  الدولة  كقائد  ومنزلته  احلاكم  أمهية  عن 
 عيل فكر  يف  احلاكم  مركز  فمحاسبة   ،)  5 ويضمه«)  جيمعه  اخلرز  من  النظام 
دقيقة للغاية عىل اعتبار أنه قلب األمة واخليط اجلامع هلا، وخلطورة ذلك املنصب 
ييسء.  ما  كل  عن  صيانته  عىل  حريصًا   عيل كان  فقد  االمة،  لصالح  بالنسبة 
فلقد عرض عليه معاوية إقراره عىل والية الشام يف سبيل عدم مقاومته والتأليب 

) 1 ( ما كيفر: تكوين الدولة ص 50.

) 2 ( راجع ص 163 من هذا البحث.

) 3 ( راجع مفهوم اإلمامة ص 154 وما بعدها من هذا البحث.

) 4 ( راجع ص 166 من هذا البحث.

) 5 ( خطب 146، الفقرة 1.
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أو  وردا  أو  صدرا  بعدي  للمسلمني  تيل  ان  هلل  »حاشى  رده  فكان  سلطته  عىل 
ال  ـ   عيل فكر  يف  ـ  فالتسلط   .)  1 عهدا«)  أو  عقدا  منهم  احد  عىل  لك  اجري 
يكسب صاحبه الرشعية يف تويل رقاب الناس، مهام بغلت قوته، ألن احلاكم من 
وجهة نظره من يستطيع امتالك زمام نفسه وينأى هبا عن شهوة االمتالك لغاية 
ذلك  يتأتى  ولن  حقوقهم،  يف  والترصف  الناس  استعباد  يف  جاحمة  رغبة  إشباع 
إال ملن تتوفر فيه مزايا يستطيع من خالهلا مبارشة احلكم، ومن تلك املزايا يتولد 
وانام  قهر  ليست عالقة  واملحكوم  احلاكم  بني  العالقة  احلكومة، ألن  الرضا عن 
هي عالقة تبادل حقوق، فاحلاكم عىل هذا األساس مثله مثل أي فرد يف الدولة 
وليس متميزًا عىل أحد إال بكونه حيمل من التبعات ما ال يستطيع غريه حتملها، 
فمن منظور عيل الديني »إن اهلل تعاىل فرض عىل أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم 
 بضعفة الناس، كيال يتبيغ بالفقري فقره«) 2 (، فمسؤولية احلكومة يف فكر عيل
فإذا مل  الباطل،  اقامة احلق بمفهومه اإلسالمي ودفع  امرين اساسيني:  تكمن يف 
تتمكن احلكومة من الوفاء بذينك الرشطني فال قيمة هلا وال جدوى من ورائها 
»قال عبد اهلل بن عباس... دخلت عىل أمري املؤمنني بذي قار، وهو خيصف 
نعله، فقال يل: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: ال قيمة هلا، فقال: واهلل هلي احب 
ايل من امرتكم، اال ان اقيم حقًا أو ادفع باطاًل«) 3 (، وإقامة احلق ودفع الباطل 
قويم  بأسلوب  االفراد  بني  العالقات  تنظيم  ـ  نعتقد  كام  ـ  مضموهنام  يف  تعنيان 
وحمكم اساسه احلياة السعيدة لكل فرد من افراد األمة، تقوم احلكومة بالتخطيط 

له ومن ثم تنفيذه، وذلك األسلوب هو ما نعنيه بالسياسة.

) 1 ( رسائل 65.

) 2 ( خطب ـ 203، ويقدروا ـ يقيسوا، ويتبيغ ـ هييج به أمل الفقر.

) 3 ( خطب ـ33.
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جـ ـ السياسة كم تبدو ف هنج البالغة:
تعني السياسة باملفهوم اإلصطالحي: املنهاج أو اخلطة التي تتبعها احلكومة 
هي  العام  بمفهومها  والسياسية  معهم،  التفاهم  وطريقة  الناس  مصالح  لتدبري 
ألمور  العمل  يف  العرص  أهل  عند  واشتهرت  يصلحه،  بام  اليشء  عىل  »القيام 
أساس  عىل  احلكومة  تضعه  أسلوب  إذن  فهي   ،)  1 وخارجها«)  داخلها  الدولة 
خطة حمكمة تتفق ووضع الدولة من حيث االقتصاد واالجتامع واالمن، وتتالءم 
مع املحيط الدويل الذي توجد الدولة ضمنه، ومن املالحظ ان مفهوم السياسة 
ـ يف  فتعني  باملفهوم اإلسالمي  السياسة  أما  الدنيوية فقط،  بالشؤون  يتعلق  ذاك 
اعتقادنا ـ ارتباطها ارتباطًا وثيقًا بالدين، لكوهنا ـ من وجهة نظر اسالمية ـ خطة 
العاجل  يف  املنجي  الطريق  إىل  بإرشادهم  اخللق  »استصالح  عىل  تقوم  أخالقية 
واآلجل«) 2 (، فهي هبذا املعنى تبع للدين، تسري يف خطاه، وتستنري هبديه، وعىل 
باملفهوم  السياسة  وبني  األخالقي،  باملفهوم  السياسة  بني  التفريق  يمكن  ذلك 
جمملها  يف  واملبنية  الناس،  من  معينة  لفئة  الذاتية  باملصالح  املرتبط  االنتهازي، 
الدنيا) 3 (،  ملا يقارب من  الدين وسيلة  باختاذ  عىل االحتيال واخلداع واملراوغة 
والسياسة  »يشء  فالدين  املعوجة،  املآرب  تربر  دينية  صبغة  الشهوات  بإلباس 

يشء آخر لو أريد من السياسة الغدر والنفاق والكذب واخلداع«) 4 (.

) 1 ( أمحد رضا: معجم متن اللغة 247/3.

) 2 ( أبو البقاء الكفوي: الكليات 31/3.

) 3 ( راجع حكم ـ 413.

) 4 ( باقر القريش: النظام السيايس يف اإلسالم ص 60.
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النهج  ورد يف  ما  السيايس، يف ضوء   فكر عيل الدخول يف  أردنا  ما  وإذا 
األخالق  دينية،  سياسة  يف  نبحث  أننا  اعتبارنا  يف  نضع  ان  جيب  نصوص  من 
دعامتها، واملبادئ السامية سياجها، فالنظرة الشمولية املتعمقة منحت املسؤولية 
احلاكم  بني  اإلنسانية  العالقات  عىل  يقترص  ال  اتساعًا   عيل فكراإلمام  يف 
واملحكوم فحسب، بل شملت كل ما يتعلق باإلنسان يف حميطه، فضمن عرضه 
مسؤولون  فإنكم  وبالده،  عباده  يف  اهلل  »اتقوا  يقول  خالفته  أوائل  يف  لسياسته 
حتى عن البقاع والبهائم«) 1 (، فاملسؤولية يف السياق تعني االلتزام الذي يرتتب 
جل  استوعب  فقد  املجتمع  أما  والعقاب،  املحاسبة  امهاله  أو  تركه  حال  عليه 
الدولة.  دعائم  عليه  تقوم  الذي  األساس  الركن  لكونه  السيايس   عيل فكر 
فبإلقاء نظرة عىل ما ورد يف خطبه ورسائله من وصايا إنسانية سنجد ان قضايا 
املجتمع قد كانت شغله الشاغل، كام أن استخدامه بكثرة املفردات )أمة، مجاعة، 
رعية() 2 ( لدليل واضح عىل قيام سياسته عىل قواعد اجتامعية مرتبطة بالقاعدة 
املكونة من السواد األعظم من الناس الفقراء واملعدمني، وهو كام نالحظ يعول 
الدولة، وداللة ذلك قوله  لبقاء  القوة احلقيقة  منها  الطبقات ويستمد  تلك  عىل 
وان  اخلاصة،  برضا  جيحف  العامة  سخط  »إن  مرص  واله  حني  االشرت  ملالك 
الوايل  عىل  اثقل  الرعية  من  احد  وليس  العامة،  رضا  مع  يغتفر  اخلاصة  سخط 
اخلاصة  أهل  من  لإلنصاف...  وأكره  البالء  يف  معونة  وأقل  الرخاء  يف  مؤونة 

) 1 ( خطب 168.

) 2 ( من خالل احصائية قمنا هبا يف نصوص النهج وجدنا أن: كلمة أمة قد تكررت يف ما يقارب تسعة 

وأربعني موضعًا، وأن كلمة مجاعة قد تكررت يف ما يقارب من مخسة وعرشين موضعًا، اما كلمة 

رعية فقد وردت يف اربعة وتسعني موضعًا تقريبًا.
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وإنام عامد الدين ومجاع املسلمني والعدة لألعداء العامة من االمة«) 1 (. لذا فقد 
سارت سياسته االقتصادية إىل جانب أولئك املعدمني، برعاية شؤوهنم، وتدبري 
مال  فاملال  حساهبم،  عىل  التسلق  من  املتسلطة  الفئات  متكني  وعدم  مصاحلهم، 
اجلميع ليس الحد فضل فيه عىل أحد، فحني طلب منه بعض أصحابه اسالف 
قال هلم »ال واهلل  العطاء  باملفاضلة يف  القبلية وأرشاف قريش  الزعامات  بعض 
ال أفعل ما طلعت شمس...ثم سكت وامجًا ثم قال: األمر ارسع من ذلك، قاهلا 
يف  الشخيص  النرص  حتقيق  يستطيع  انه  متاما  يدرك   فعيل  .)  2 مرات«)  ثالث 
عىل  سيكون  ذلك  ولكن  معوجًا،  سياسيا  توظيفًا  املال  بتوظيف  احلكم  قضية 
املبادئ والقيم فوجومه ثم تكراره عبارة»األمر أرسع من ذلك« حتمل  حساب 
يف طياهتا ـ عىل ما نعتقده ـ شعوره باألمل النزالق القيم وتردهيا بأرسع مما يتصوره 
اخلالق  كتاب  من  وختويف  ترهيب  من  العبارة  تتضمنه  ما  عىل  عالوة  إنسان، 
سبحانه، مما جعله يتشدد يف تسوير سياسته بسياج أخالقي متني، ليتمكن ـ عىل 
للتكالب  املتنامي  التيار  متقدة يف مواجهة ذلك  املبادئ  ابقاء جذوة  ـ من  االقل 
عىل السطلة ومجع الثروات واقتناء الضياع واالماء والعبيد عىل حساب الفئات 

) 1 ( رسائل ـ 53، فقرة 7، وسخط: تربم وعدم رضًا، وجيحف: يذهب ويزيل.

) 2 ( أخذنا هذا النص من ابن أيب احلديد 203/2 عن رواية عيل بن حممد املدائني، وقد ورد هذا 

النص باختالف يف بعض عباراته يف نسخ هنج البالغة يف باب اخلطب حتت رقم 126. فقد ورد 

يف نص النهج »واهلل ال اطور به ما سمر سمري، وما َأمَّ نجٌم يف السامء نجاًم ـ بدال من قوله عند ابن 

أيب احلديد: واهلل ال افعل...«، ثم أن الرشيف الريض مل يورد الزيادة التي أوردها ابن أيب احلديد 

وهي قول عيل ثالث مرات »األمر أرسع من ذلك« وأما معنى الح أي ظهر وبان، وواسيت ـ 

ساويت، وأطور به ـ ال أقر به، ما سمر سمري: السمري: الدهر ـ أي أبد الدهر ما قام وما بقي، وما 

َأمَّ نجم: أي قصد وتقدم.
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 ،عيل فكر  يف  السيايس،  املصطلح  يف  فاحصة  نظرة  خالل  فمن  املستضعفة، 
سنجد أن املفاهيم األخالقية يف تلك النامذج تكاد تتقابل بني اإلجياب والسلب 
التي نجمت  القيم األخالقية، وبني العيوب والسلبيات  أو بمعنى أوضح، بني 
يف املجتمع، مع مالحظة تركيزه عىل اجلوانب السلبية، مما يعني استفحال ذلك 
فارغ  مفهوم  إىل  أولئك  عند  السياسة  وبتحول  عرصه،  يف  السلطة  متسلقي  بني 
من أية قسمة أخالقية، واهتبال الفرص للوصول إىل الغاية املنشودة بأية وسيلة، 
معرض  ففي  وفهم.  وفطنة  ذكاء  الفتن،  واشاعة  واخليانة،  واالحتيال،  فالغدر 
 يقول عيل السياسة عنده، ومفهومها عند سيايس عرصه  مفهوم  بني  املقارنة 
»أهيا الناس، ان الوفاء توأم الصدق، وال اعلم جنة اوىف منه، وما يغدر من علم 
كيف املرجع، ولقد اصبحنا يف زمان قد اختذ أكثر أهله الغدر كيسًا ونسبهم أهل 
الُقّلب وجه احليلة،  اجلهل إىل حسن احليلة، ماهلم، قاتلهم اهلل، قد يرى احلُّوُل 
وينتهز  عليها،  القدرة  بعد  العني  رأي  فيدعها  وهنيه،  اهلل  أمر  من  مانع  ودوهنا 
والكذب ال  والغدر  فاحليلة واخلداع   ،)  1 الدين«)  له يف  فرصتها من ال حرجية 
تعني إال هدرًا لألخالق وهدما للدين يف قاموس عيل السيايس، ألن مقياسه 
يبطن، ألنه هو ذاته  السياسة الصحيح هو االتفاق بني ما يظهر وبني ما  لرجل 
الفكر  أبدًا، وهو من سالمة وأصالة  يتناقض  الشخصية بحيث ال  »من متاسك 
القائل  وهو  ترصفاته،  كل  يف  بالفعل  القول  القرتان   ،)  2 يتعارض«)  ال  بحيث 

) 1 ( خطب 41 ـ التوأم: الذي يولد مع اآلخر يف محل واحد، والوفاء والصدق قرينان يف املنشأ واجُلنة 

بفتح  ـ  الكيس  العودة هلل سبحانه للحساب،  ـ:  ـ بكرس اجليم  الوقاية، واملرجع  ـ:  ـ بضم اجليم 

الكاف ـ: العقل، واحلول القلب ـ بضم األول وتشديد الثاين وفتح يف اللفظني ـ: البصري بتحول 

األمور وتقلبها، واحلرجية: التحرج واالحرتاز.

) 2 ( جورج جرداق: عيل صوت العدالة اإلنسانية 168/1.
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وأخلص  األمانة،  أدى  فقد  ومقالته،  وفعله  وعالنيته،  رسه  خيتلف  مل  »من 
يف  مرتبطتان  خلقيتان  قيمتان  الفعل  ويف  القول  يف  فاإلخالص   .)  1 العبادة«) 
فكر عيل السيايس ـ باألمة والعبادة ـ. ومن ذلك املنطلق األخالقي يقول عن 
يغدر ويفجر،  بأدهى مني، ولكنه  ما معاوية  إزاء سياسة معاوية »واهلل  سياسته 
ولوال كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة 
 كفرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة«) 2 (. فمن ذلك نستنتج ان عليًا
قد كان عىل دراية تامة بام حيدث عىل الساحة اإلسالمية من مراوغات وأالعيب 
سياسية يف عرصه، وكان بإمكانه ان يتخذ من أساليب سياسته ما يثبت سلطته، 
ولكنه كان »ملجام بالورع عن مجيع القول والفعل إال ما هو هلل عز وجل، رضًا، 
وممنوع اليدين من كل بطش اال ما هو هلل رضا«) 3 (. ففكر عيل السيايس ـ كام 
يبدو يف هنج البالغة ـ يتمثل يف حماولة إصالح ما فسد يف دولة اإلسالم، بإرجاع 
والتسامح  اهلل  يف  املؤاخاة  عىل  القائم  املثايل  املجتمع  وبناء  نصاهبا،  إىل  احلقوق 
من  يمكنها  ما  حكومته  يف  التنفيذية  للمؤسسات  خطط  ان  فكان  والتعاون، 

حتقيق تلك السياسة.

) 1 ( رسائل 26، الفقرة األوىل.

) 2 ( خطب 194. ويفجر: يفسق ويكذب.

) 3 ( ابن أيب احلديد 229/10.
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مؤسسات الدولة ف فكراإلمام علي
كما يبدو ف نهج البالغة

إن اجلهاز احلكومي  القول،  يمكننا  البالغة،  متأنية يف هنج  قراءة  من خالل 
الذي اعتمد عليه عيل يف تسيري شؤون الدولة اإلسالمية يميل إىل البساطة، 
االعتبار  يف  تضع  عالية  أخالفية  قيم  عىل  األساس  يف  مبني  اجلهاز  هذا  وإن 

مصلحة عامة الناس قبل خاصتهم، فهو جهاز اجتامعي أخالقي مكون من:

أوال: اخلالفة  ) ):
مساحة  عىل  استحوذ  وقد  اإلسالمية،  الدولة  يف  ديني  سيايس  مركز  أعىل 
واسعة من فكر عيل، فتكرر مصطلحها يف النهج ما يقارب من إثنني وسبعني 
مرة  وأربعني  مخس  من  يقارب  ما  تكرر  كام  ومشتقاهتا،  )اإلمامة(  باسم  مرة 
مسألة  فيها   عيل عالج  التي  النصوص  راجعنا  ولو  مشتقاته،  )خليفة(  اسم 
 ،)  2 استحقاق)  رشوط  من  جوانبها  مجيع  من  عاجلها  قد  انه  فسنجد  اخلالفة، 

) 1 ( ملعرفة أمهية هذا املنصب وخطورته راجع ص 163 وما بعدها من هذا البحث.

) 2 ( راجع ص 172 من هذا البحث.
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وطريقة انعقاد) 1 (، هذا باإلضافة إىل حديثه بإسهاب عن املهام املناطة باخلليفة 
يف عدة نصوص بحسب مقتضيات مناسباهتا. فمن اساسيات تلك املهام عنده، 
املسلمني  بني  والقضاء  األرض،  وجباية  املال  وبيت  واملرص،  »اجلند  رعاية 
 والنظر يف حقوق املطالبني«) 2 (، فاملهام املناطة باخلليفة ـ من وجهة نظر عيل
ـ شاملة جلميع شؤون الدنيا والدين، لذا جيب ان يكون متقلد ذلك املركز قدوة 
 ،)  3 الناس)  أفقر  دون  بيشء  يستأثر  فال  والفعل،  القول  يف  األمة  افراد  جلميع 
اال  أحثكم عىل طاعة  ما  »إين واهلل  لقوله  فرد طبقا  يرضاه ألي  بام ال  يقوم  وال 
وعىل   ،)  4 عنها«)  قبلكم  وأتناهي  اال  معصية  عن  أهناكم  وال  إليها،  واسبقكم 
ويقومون  يمثلونه  لكوهنم  والته  اختيار  يف  فكره  تبلور  األخالقي  النهج  ذلك 

مقامه يف واليات الدولة.

ثانيا: الوايل:

نائب  اعتباره  ويمكن   ، عيل  اإلمام  حكومة  يف  كبرية  مكانة  الوايل  حيتل 
فيها،  العباد  مصالح  ورعاية  واليته،  شؤون  إدارة  يف  بمهامه  والقائم  اخلليفة 
كلمة  تكررت  فقد  ـ   عيل فكر  يف  ـ  احلكومة  لسياسة  كمنفذ  الوايل  وألمهية 

)وايل ووالية( يف النهج ما يقارب من مخس وثامنني مرة.

ومن خالل قراءة متمعنة يف تلك النصوص يمكننا تلمس األسلوب الدقيق 

) 1 ( راجع ص 183 من هذا البحث.

) 2 ( خطب 118.

) 3 ( راجع ص 195 من هذا البحث.

) 4 ( خطب 177، الفقرة األخرية.
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الذي يتبعه عيل يف اختيار والته، فمن األولويات التي يضعها يف اعتباره فيمن 
واالجتامعي،  الطبيعي  سلوكه  حسب  للحكم  الذاتية  »اللياقة  للوالية  يرشحه 
وحسب ايامنه العقائدي«) 1 (، مما يعني دراسة حالته دراسة مستفيضة، من حيث 
ان تكون  للعقيدة، عىل  مسلكه اإلنساين وترصفاته االجتامعية، ومدى اخالصه 
الدراسة متبوعة بمراقبة دقيقة أثناء ممارسة مهام الوالية، لكون عيل يرى انه 
من  طبعه  يف  مركوز  هو  ما  حسب  عىل  واليته  حركته  عمله  يف  الوايل  قوي  »إذا 
اخلري والرش«) 2 (، مما يعني يف طياته ان الطبع بغلب التطبع، فام دام اإلنسان بعيدًا 
عن واقع العمل فقد تصدق الفراسة فيه، وقد ختون، خاصة إذا حاول التزيي بام 
ليس يف طبعه، إذ رسعان ما ينكشف حني يبارش ما أوكل إليه من أعامل فتتبدى 
طموحاته يف الظهور لتبني ما يف دخيلته من ميول خرية أو رشيرة، لذا مل يرشح 
من  القليل  يف  اال  نادرة  تكون  تكاد  رشوطًا  واضعًا   ،)  3 لدينه)  من  إال  للوالية 
ما  كل  يف  املثال  إىل  دائاًم  يتوق  جعاله  لإلنسانية  وحبه  املثايل  طبعه  ألن  الرجال، 
املثايل يف  الوايل  التي يتوخاها عىل يف  يتعلق باإلنسان ويمكن حرص الرشوط 

النقط الثامن التالية:
1ـ اإليامن القوي التام) 4 (

2ـ الورع والنزاهة) 5 (

) 1 ( مهدي حمبوبة: مالمح من عبقرية اإلمام ص 83.

) 2 ( ابن أيب احلديد 269/20.

) 3 ( راجع ص 198 وما بعدها من هذا البحث.

) 4 ( راجع رسائل 38ـ الفقرة الثانية يف وصفه ملالك األشرت.

) 5 ( املصدر السابق نفسه.
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3ـ اخلوف املؤدي إىل حماسبة النفس عىل كل حقري أو عظيم) 1 (

قبل  الفقري  الوالية  أفراد  وجلميع  األشياء  لكل  الشامل  بمعناه  العدل  4ـ 
الغني والضعيف قبل القوي) 2 (

البالد وما مر عليها  التامة بأحوال  الدراية  الوايل من  ثقافة واسعة متكن  5ـ 
حكمه  ملقارنة  باجلور  أو  بالعدل  اتصفت  سابقة  حكومات  من  مواطنيها  وعىل 
قوله  ذلك  من  سياسته،  يف  واألسلم  األصوب  الطريق  وتلمس  أولئك  بحكم 
لألشرت »اعلم يا ملك، أين قد وجهتك إىل بالد قد جرت عليها دول قبلك، من 
الناس ينظرون من أمورك يف مثل ماكنت تنظر فيه من امور  عدل وجور، وان 
الوالة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وانام يستدل عىل الصاحلني بام 

جيري اهلل هلم عىل ألسن عباده«) 3 (

6ـ الشجاعة والقوة واجلرأة، فـ»ال ينام أيام اخلوف، وال ينكل عن االعداء 
ساعات الروع«) 4 (

7ـ اإلئتامر التام بأمر خليفة يف كل ما يعرتضه من مهام خطرية تتعلق بالبالد 
والعباد قبل ان يتخذ رأيه فيها) 5 (

متبعًا   ،)  6 واليته)  ملواطني  بالنسبة  والفعل  القول  يف  قدوة  يكون  ان  8ـ 

) 1 ( املصدر السابق نفسه.

) 2 ( راجع رسائل 26، الفقرة األوىل، ورسائل 76.

) 3 ( رسائل 53، الفقرة الرابعة وما بعدها.

) 4 ( رسائل 38.

) 5 ( راجع السابق الفقرة الثانية.

) 6 ( راجع رسائل 45، الفقرة الثانية.
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احللم  ذلك  إىل  إضافة   ،)  1 بمصاحلهم)  املتعلقة  باألمور  بمكاشفتهم  الرصاحة 
وسعة الصدر) 2 ( والتعويل عىل استشارة أويل األلباب يف املهامت) 3 (، وحضور 
بام  ومعاجلتها  واناة  بحذر  األحداث  جمريات  يف  والنظر  ملمة،  كل  عند  البدهية 
يتناسب والرشع حتى ولو كان يف ذلك اجحاف باحلكومة وارضار بمصاحلها 

الدنيوية) 4 (.

وهو إذ يضع تلك الرشوط الدقيقة فيمن يتوخاه لتحمل أعباء الوالية، ألنه 
يعتربه رشيكه فيام اوكل إليه من امانة، يقول لعبد اهلل بن عباس واليه عىل البرصة 
العباس، رمحك اهلل، فيام جرى عىل لسانك ويدك من خري ورش، فإنا  أبا  »أربع 
الوايل  مهام  أن  تعني   ،عيل يقصدها  التي  والرشاكة   ،)  5 ذلك«)  يف  رشيكان 
يف واليته تكاد تكون نفس مهام اخلليفة، أي بمعنى أوضح اهنا والية اختيارية 
يف  العام  الوايل  اختصاص  جعل  الذي  املاوردي  وضحه  ما  حسب   ،)  6 عامة) 

سبع نقاط هي:

1ـ النظر يف تدبري اجليوش.

2ـ النظر يف األحكام وتقليد القضاة.

3ـ جبابة اخلراج وقبض الصدقات وتقليد العامل فيهام، وتفريق ما استحق منها.

) 1 ( راجع رسائل 53، الفقرات 4، 13، 32.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.

) 5 ( رسائل 18، وأربع: أي أرفق عند حدود ما تعرف.

) 6 ( راجع األحكام السلطانية، ص 27.
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4ـ محاية الدين والذب عن احلريم.

5ـ إقامة احلدود يف حق اهلل.

6ـ اإلمامة يف اجلمع واجلامعات.

7ـ تسيري احلجيج) 1 (.

ولو نظرنا فيام أورده اإلمام عيل من اختصاصات الوايل فسنجدها تشمل 
ـ إضافة إىل ما أورده املاوردي ـ النظر يف العالقات اإلنسانية بني الناس، والسرت 
باإلضافة  بام يصلحها) 3 (،  ما أمكن) 2 (، ورعاية كل طبقة  الرعية  عىل عيوب 
إىل الطريقة املثىل يف السياسة اجتاه العدو يف وقت احلرب والسلم) 4 (، من صلح 
وكتابة معاهدات، إىل غري ذلك من شؤون تتعلق بمصلحة البالد والعباد، وهو 
بيت من  يدخل ضمنها كل  إذ  باتساع واليته،  متسعة  الوايل  مهمة  بذلك جعل 
بيوهتا، وتشمل الرعاية كل شخص، بل حتى البقاع وما يدب عليها من حيوان، 
وعىل ذلك فإن الرشوط التي أرادها يف شخص واليه يف منتهى املثالية والندرة 
فكر  يف  احلق  ملعاين  طبقا  الوالية  بمهام  للقيام  لصاحبها  املؤهالت  هي  ولكنها 
طلبوا  اقوام  عىل  اهلل  خيصه  قد  ثقيل،  كله  »احلق  بأن  متامًا  يدرك  الذي   عيل
احلال  وبطبيعة   .)  5 هلم«)  اهلل  موعود  بصدق  ووثقوا  أنفسهم  فصربوا  العافية، 
إداري  لواليه حتتاج إىل جهاز   أوكلها عيل التي  الواسعة  فإن االختصاصات 

) 1 ( السابق.

) 2 ( راجع رسائل 53، الفقرات: 8، 14، 33.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.

) 5 ( رسائل 53، فقرة 26.
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حمكم، حتى يتمكن من القيام بمسؤوليته عىل اكمل وجه.

ثالثا: جهاز الدولة اإلداري، كم يبدو ف النهج:

تعتمد احلكومة يف تسيري شؤون الدولة ومصالح الناس ـ كام يبدو يف النهج 
ـ عىل جهاز اداري مكون من:) 1 (

1ـ الوزارة.

2ـ اجليش.

3ـ القضاة.

4ـ بيت املال.

5ـ العامل.

6ـ الدواوين.

7ـ الرقابة اإلدارية.

)ـ الوزارة  ) ):
خيتلف مفهوم الوزارة عند عيل عنه عند املاوردي، فاملاوردي جيعل الوزير 
مقاربة لرشوط  تكون  تكاد  للوزارة رشوطًا  اخللفية، ويضع  بعد  ثانية  مرتبة  يف 

) 1 ( سنشري إىل مصدر كل نقطة عند طرحها للمناقشة.

ِمْن  َوِزيًرا  لِي  َواْجَعْل  التنزيل  ويف  واملعني  املساعد  هو  لغة  والوزير   .10 فقرة   ،53 ( رسائل   2  (

َأْهلِي....طه/29« أي معينا ومساعدًا.
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انعقاد اإلمامة فيام سوى النسب) 1 (. أما عيل فيضع الوزير يف مرتبة املستشار 
الذي ال تتعدى صالحياته االستشارة ويأيت يف مرتبته دون الوايل، ويستدل عىل 
ذلك من قوله ملالك األشرت »إن رش من كان لألرشار قبلك وزيرًا«) 2 (، مما يعني 
ضمنيا تفويض عيل للوايل أمر اختيار املستشارين والوزراء الذين يعول عىل 
آرائهم وحكمتهم، وقد وردت مفردة )وزير( ومشتقاهتا ـ كمصطلح سيايس يف 
ـ ما يقارب من اثنتني وعرشين مرة وهي تدل يف معظم سياقاهتا عىل ان  النهج 
أمهية الوزير تأيت دون امهية الوايل، وال تتعدى صالحياته وصالحيات املستشار 
سوى النصح، وإبداء الرأي إذا طلب منه، من ذلك قوله للناس ملا ارادوا مبايعته 
عىل اخلالفة بعد مقتل عثامن »أنا لكم وزيرًا خري لكم مني امريًا«) 3 ( أي معاونًا 
ومستشارًا لكم، امدكم باآلراء التي تصلحكم يف امور دينكم ودنياكم كام كنت 
العامة  النيابة  أيام احلكام السابقني، مع مالحظة أن مصطلح )وزير( بمعنى  يف 
الرسول يف  لسان  واحد، عىل  النهج يف موضع  قد ورد يف  املرموقة  واملكانة 
بنبي،  لست  أنك  إال  أرى،  ما  وترى  تسمع،  »إنك   بقوله  عيل شخص 
الدين.  دعائم  وتثبيت  والقوة  املعاونة  يف  إياي  رشكك  يف   )  4 لوزير«)  ولكنك 
أما الرشوط التي جيب أن تتوفر يف املستشار أو الوزير كام حددها عيل فهي:

واحلرص  واجلبن  »البخل  ألن  حريصًا  أو  جبانا  أو  بخياًل  يكون  ال  أن  1ـ 

) 1 ( راجع األحكام السلطانية ص 20، وطرحه ملفهوم الوزارة ذاكـ  مبني عىل ما تصورهـ  يف العصور 

اإلسالمية املتأخرة وخاصة األعرص العبايس.

) 2 ( رسائل 53، فقرة 10.

) 3 ( خطب 91.

) 4 ( خطب 240، فقرة 27.
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غرائز شتى بجمعها سوء الظن باهلل«) 1 (.

حكومات  يف  األرشار  يشارك  ومل  ونظيف  مرشف  ماٍض  ذا  يكون  أن  2ـ 
سابقة، حتى ولو كان مؤهاًل لذلك املنصب) 2 (.

3ـ ان يكون شديدًا يف أمر اهلل ال ينافق يف احلق وال يعرف سواه طريقا) 3 (.

)ـ اجليش.
 من خالل قراءتنا يف نصوص النهج املتعلقة باجلند واحلرب، نجد أن عليا
التي  الطبقات  رأس  عىل  يضعها  ما  األمهية  من  العسكرية  املؤسسة  أعطى  قد 
وزين  الرعية،  حصون  اهلل،  بأذن  »اجلنود  لألشرت  يقول  خريًا،  هبا  عامله  يويص 
الوالية، وعز الدين، وسبل االمن، وليس تقوم الرعية اال هبم«) 4 (، فاجلند ـ يف 
فكر عيل ـ للبناء والسالم واجلهاد واملحافظة عىل االستقرار واالمن، مما يعني 
ضمنا أن هلم مؤسستهم اخلاصة القائمة بذاهتا التي عادة ما تكون حتت إرشاف 
الوايل املبارش، ومن أهم الرشوط التي جيب أن تتوفر هلا كي تقوم بتأدية واجبها 

عىل أسس أخالقية متينة:

ذا طابع أخالقي، هدفها  تطوعيا، ألهنا مؤسسة  فيها  االنخراط  يكون  أن  ـ 
مؤمنا  يكون  أن  إليها  باملنتسب  وجيدر  الباطل،  وإزهاق  القيم،  تثبيت  األسمى 
بذلك. وأن تكون املادة عنرصًا ثانويا بالنسبة إليه، ألن اجلهاد بمعناه العقائدي 
لذلك  االستشهاد يف سبيلها،  إىل  اإلنسان  تدفع  التي  بالقيم  اإليامن  بقوة  يكون 

) 1 ( رسائل 53، فقرة 9.

) 2 ( راجع السابق، فقرة 10.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( السابق، فقرة 15.
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إغراءات  أية  من  خالية  النهج،  يف  اجلهاد  إىل  الداعية  اخلطب  مجيع  وردت  فقد 
مادية دنيوية.

عىل   عيل عول  فقد  لذلك  حمكاًم،  وقادهتم  اجلند  بني  الرتابط  يكون  أن  ـ 
قاعدة يف اختيار قادة اجليوش قوامها الكفاءة القتالية املقرونة باألخالق العالية، 
وإلمامك،  ولرسوله،  هلل،  نفسك  يف  أنصحهم  جندك  من  »فولِّ  لألشرت  يقول 
العذر  إىل  ويسرتيح  الغضب،  عند  يبطئ  ممن  حلاًم،  وأفضلهم  جيبًا،  وأنقاهم 

ويرأف بالضعفاء، وينبو عىل االقوياء«) 1 (ذلك من الناحية األخالقية.

النسب  ذوي  يف   عيل فكر  فيبلورها  اخلرية  حيث  من  القادة  اختيار  أما  ـ 
املركز  يبطرهم  ال  (الذين   2 الكرام)  الشجعان  من  واملجد  السامق  والرشف 
لكونه ال يرفع من منزلتهم وال يزيدهم رشفًا، وكام نالحظ أن اخلربة واالخالق 

عنرصان متالزمان ومتداخالن عنده، بحيث يستعيص الفصل بينهام.

الرأفة  حتكمها  انسانية،  عالقة  وجندهم  اجلند  قادة  بني  العالقة  تكون  ان  ـ 
والعطف واحلب، بعيدة عن روح التسلط، فأفضل قادة اجلند عند عيل »من 

)واسى جنده( يف معونته وافضل عليهم من جدته«) 3 (.

ـ إن انخراط اجلندي الطوعي يف اجليش ال يعني حرمانه من املادة، فقد يتبادر 
إىل الذهن ان عليًا مل يكن يضع للامدة أي اعتبار أو أي أثر يف اصالح اجلند، 
اجلندية  يف  الدخول  يقرص  مل   فعيل ذلك،  خيالف  النهج  يف  نقرأ  الذي  ولكن 
حيتم  دينيا،  واجبًا  لكونه  األول  املقام  يف  التطوع  جعل  بل  املجاين،  العمل  عىل 

) 1 ( رسائل 53، فقرة15. وأنقاهم جيبا: أطهرهم صدرًا، وينبوا عليهم: يشتد عليهم.

) 2 ( راجع السابق فقرة 17.

) 3 ( السابق، الفقرات 16، 17، 18، وواساهم: ساعدهم وجدته ـ بكرس اجليم وفتح الدال: كرمه.
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عىل كل مسلم قادر مبارشته إذا دعت احلاجة إال أنه يف الوقت نفسه قد وضع 
للامدة اعتبارها، وتأثريها يف الروح القتالية بالنسبة للجند فهو يرى ان إعطائهم 
»ما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهلهم«) 1 ( جيعلهم يدركون أن من 
ونسائهم  وألوالدهم  هلم  يكفل  بام  الدنيوية  أمورهم  تتفقد  حكومة  ورائهم 
قتال يف  به من  فيام كلفوا  الكريمة، فيكون يف ذلك اخالصهم  احلياة  وعجزهتم 
وقت احلرب، وتفانيهم يف بث الطمأنينة واشاعة االمن بني الناس وقت السلم 

حيث »ال تظهر مودهتم اال بسالمة صدورهم«) 2 (.

ـ ثم انه ملا كان للحوافز املادية أثرها الفعال يف اخالص اجلند، فقد جعل هلا 
عيل مكانة، يف فكره العسكري، بوصيته والته وامراء جنده ان يعرفوا »لكل 
تقسيم  والنسب حال  املكانة  املحاباة عىل أساس  3 (، مع جتنب  ابىل«)  ما  امرئ 
يقول ضمن عهده  كاماًل،  يأخذ كل جندي حقه  ان  إذ جيب  احلوافز  تلك  مثل 
لألشرت »وال يدعونك رشف امرئ أن تعظم من بالئه ما كان صغريًا، وال ضعة 
امرئ ان تصغر من بالئه ما كان عظياًم«) 4 (، هذه بالنسبة لتكوين اجليش يف فكر 

اإلمام عيل  أما سياسته العسكرية فيمكن حرصها يف حماور أربعة هي:

1ـ عالقة اخلليفة أو القائد العام بأمراء اجليوش.

2ـ عالقة أمراء اجليوش باجلند.

اخلاء  بفتح  خلف،  مجع  ـ:  والالم  اخلاء  بضم  ـ  خلوف   ،18  ،17  ،16 الفقرات   ،53 رسائل   )  1  (

وسكون الالم، وهو ما يرتكه اجلند وراءهم من نساء واطفال وعجزة.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.
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3ـ الطالئع والعيون.

4ـ الصفات التي ينبغي للجندي أن يتحىل هبا.

)ـ عالقة اخلليفة بأمراء اجليش:

احلقوق،  تبادل  عىل  تنبني  اجلند  بقادة  اخلليفة  أو  األمر  ويل  عالقة  أن  يبدو 
الدولة  أرسار  مجيع  عىل  االطالع  القادة  حق  من  ان  يرى  الذي   عيل فكر  يف 
العسكرية واألمنية، اال فيام خيتص بحرب أو يتعلق بحكم من الرضوري كتامنه 
حتى حينه، كام أن عىل اخلليفة أو من يقوم مقامه ان ال يفضل قائدًا عىل اخر يف 
رتبته اال بام يمتاز به من بالء ويلتزم أيضًا بأداء مجيع حقوقهم املالية والقانونية 
ال  وأن  »الطاعة،  عليهم  اخلليفة  حق  فمن  ذلك  كل  استوفوا  ما  فإذا  كاملة، 
ينكصوا عن دعوة وال يفرطوا يف صالح وان خيوضوا الغمرات إىل احلق«) 1 (.

)ـ عالقة أمراء اجليوش باجلند:

وال  جنده  راحة  يراعي  أن  ـ   عيل فكر  يف  ـ  اجليوش  أمري  واجب  من 
أتم  عىل  الواجب  تأدية  وبني  بينهم  حتول  شاقة  بمجهودات  بالقيام  يرهقهم 
وجه، ففي أثناء سريهم نحو معركة ما أو إلمخاد فتنة يف اقليم ما، جيب عليه ان 
خيتار االوقات املناسبة، ففي وصيته ألحد أمراء جيوشه يقول »ال تقاتلن اال من 
قاتلك ورس الربدين، وغّور بالناس ورفه يف السري، وال ترس أول الليل، فإن اهلل 
جعلة سكنًا، وقدره مقاما، فأرح فيه بدنك ورّوح عن ظهرك، فإذا وقفت حني 

) 1 ( رسائل 50، فقرة 3. بترصف يف النص بتحويل تاء املخاطبني إىل ياء املضارعة.
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ينبطح السحر، أو حني ينفجر الفجر، فرس عىل بركة اهلل«) 1 (.

أثناء  مرتفعة  نفسية  حالة  يف  جتعلهم  اجلنود،  عن  والرتويح  البدنية  فالراحة 
إىل  باجلندي  تؤدي  التي  الليونة  استخدام  ذلك  معنى  ليس  ولكن  احلرب، 
التهالك عىل ملذات الدنيا ومن ثم االهنيار، فعيل يرى ان من مميزات رجل 
البعد عن  والتعود عىل   ،) 2 احلياة)  العيش وصعوبة  يتحمل خشونة  ان  احلرب 
االهل، فكان إذا شيع جيشًا حلرب أو حرش جندًا يف معسكر استعدادًا حلرب، 
إذن   .)  3 استطعتم«)  ما  النساء  »اعذبوا عن  بقوله  نصائحه  يوصيهم من ضمن 
فراحة اجلنود التي يرمي عيل إليها، هي االطمئنان النفيس والراحة اجلسدية 
هتالكًا  املادية  الشهوات  عىل  التهالك  عدم  بجانب  والرمحة  الرأفة  عىل  املبنيتان 

يؤدي باجلندي إىل االهنيار.

واجبه  من  ان   ،عيل يرى  العدو،  مالقاة  حني  بجنده  القائد  عالقة  وعن 
نفسه، ويكبح مجاح  الوسط من جنده ويضبط  املوقف  باختاذه  ينظم صفوفه  ان 
محاسه باستخدام العقل، فال يدنو من عدوه »دنو من يريد ان ينشب احلرب وال 
العدو يف  مع  بالدخول  يغامر  (، وال   4 البأس«)  تباعد من هياب  )يتباعد(عنهم 

) 1 ( رسائل 12، ورس الربدين: أي وقت برودة األرض واهلواء من حر النهار بمعنى أن السري يكون 

إما يف الصباح أو يف العرص، وغّور بالناس: أي أنزل هبم وقت القائلة يف منتصف النهار حني 

يشتد احلر، ورفه: أي هو ن وال تتعب نفسك وال جندك وال دابتك، وينبطح: أي ينبسط وهو 

جماز عن استحكام الوقت بعد ميض مدة منه أو بقاء مدة منه.

) 2 ( راجع مقولة عيل يف ذلك الشأن ضمن: رسائل 45 الفقرة الثالثة.

القلب هبن  النساء وشغل  الريض: اصدفوا عن ذكر  يقول الرشيف  ) 3 ( حكم 266. ومعناها كام 

وامتنعوا عن املقاربة هلن، ألن ذلك يفت يف عضد احلمية، ويقدح يف معاقد العزيمة.

) 4 ( رسائل 12.
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حرب حتى يتلقى أمر القائد العام أو اخلليفة) 1 (، أما إذا اضطره العدو لذلك، 
فمن واجبه ـ إيثارًا للسلم ـ وحفاظًا عىل األرواح.

ـ أن يدعوهم ملا فيه خري وأمن البالد والعباد، وال يلجأ إىل احلرب إال بعد أن 
 يستنفذ كل ما لديه من أعذار سلمية) 2 (، ألن سالمة أرواح الناس ـ عند عيل
املتمثلة يف احقاق احلق  النبيلة  الغاية  يتعارض ذلك مع  اعتبار، ما مل  ـ فوق كل 
أٌب رحيم) 3 (، وبالنسبة ألعدائه  بالنسبة جلنوده  فالقائد  الدين،  وتقوية دعائم 

داعية سالم. أما احلرب فهي العالج األخري.

3ـ الطالئع والعيون:
امنها  حلفظ  الدول  اعتمدهتا  التي  الدعائم  أهم  من  العسكرية  املخابرات 
يمتلكه من  العدو، وما  تعرف حتركات  إذ عن طريقها   ،)  4 العصور)  أقدم  منذ 
واخلطط  اخلطط  ورسم  دفاعاته،  يف  والقوة  الضعف  ومواضع  وعتاد،  سالح 
وجعلها  عظياًم  اهتاممًا   عيل هبا  اهتم  فقد  لذلك  املباغتة.  هلجوماته  املضادة 
كانت  فقد  والطالئع  العيون  فاستخدم  العسكرية،  مؤسسته  خمططات  ضمن 
يف  العيون  بعض  له  كانت  كام   ،)  5 معاوية)  حتركات  له  ترصد  بالشام  عيون  له 

) 1 ( املصدر السابق نفسه.

) 2 ( املصد السابق نفسه.

) 3 ( راجع رسائل 53، الفقرة 16.

االستخبارات  منارصة  اهلل  عبد  راجع  ـ  العسكرية  االستخبارات  أنشطة  قدم  عىل  لالطالع   )  4  (

العسكرية يف اإلسالم، ص15 وما بعدها

) 5 ( راجع ابن مزاحم: صفني ص 65 وما بعدها ورسائل 33.
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جيش معاوية بصفني) 1 (، هذا باإلضافة إىل الطالئع التي كان يرسلها يف مقدمة 
ان  »اعلموا  يقول ضمن وصيته جليش من جيوشه  جيوشه كام فعل يف صفني، 
مقدمة القوم عيوهنم وعيون املقدمة طالئعهم«) 2 (، وذلك يعني ان عليًا قد 

كان عىل علم واسع بالشؤون العسكرية.

واجلوسسة كعمل مرشوع يراد منه احلفاظ عىل مصالح األمة ومحاية اإلسالم، 
االمنية  النواحي  من  غريها  دون  من  العسكرية  الناحية  عىل   عيل يقرصها  مل 
األخرى، ففي كتاب له لقثم بن العباس) 3 (واليه عىل مكة، يقول »أما بعد فإن 
الشام«) 4 (.  أناس من أهل  أنه وجه إىل املوسم  إيّل يعلمني  باملغرب كتب  عيني 
لكن عليًا مل حياول استخدام اجلوسسة لقمع عىل اإلطالق، ألنه كان يستنكف 
اإلساءة ألي إنسان يف سبيل توطيد سلطته، فهو كقائد يتحىل بروح الفروسية يف 
أنبل معانيها جيد أن »أألَم الناس من سعى بإنسان ضعيف إىل سلطان جائر«) 5 (.

:4ـ الصفات التي ينبغي للجندي ان يتحل با ف نظر اإلمام عيل

مما أثر عن عيل من توجيهات ونصائح كان يزود جنده هبا أثناء توجههم 

) 1 ( راجع ابن مزاحم: السابق ص 468.

) 2 ( رسائل 11، والنص حيوي نصائح عسكرية جليلة رغم صغر حجمه.

) 3 ( قثم بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم، ابن عم الرسول، استعمله عيل واليا عىل مكة 

فلم يزل واليا عليها حتى قتل عيل، سار أيام معاوية إىل سمرقند فامت هبا شهيدًا ـ أسد الغابة 

.392/4

) 4 ( رسائل 33.

) 5 ( ابن أيب احلديد 303/20.
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إىل أية معركة يمكننا التعرف عىل صفات اجلندي املثايل عنده.

فعيل كام عرفنا مل يبدأ بحرب قط) 1 (و»مل يقاتل يوما من أهل القبلة ممن 
خالفه حتى يدعوهم«) 2 ( إىل االحتكام للعقل، لذلك فقد أراد جلنده أن يقتدوا 
بمقاتلة  يبادروا  وال  عقوهلم،  وحتكيم  نفوسهم  ضبط  يف  بنهجه  ويأخذوا  به 
أعدائهم إال إذا بدأوا هم بذلك، وينطلق من نظرية تلك عىل اعتبار أن يف بدء 
القتال عدوانا، واستصغارًا للقيم، واهنزاما داخليا للنفس املعتدية يؤدي هبا إىل 
االهنيار، جاء يف نصحه البنه احلسن قوله »ال تدعون إىل مبارزة، وان دعيت 
فأجب، فإن الداعي باغ، والباغي مرصوع«) 3 ( العتداده بشجاعته وقوته دون 

ارتكازه عىل قاعدة خلقية يؤدي به إىل الغرور فتكون هزيمته حتمية.

أما إذا اضطر اجلند للدخول يف مواجهة حتمية مع العدو، فمن واجب كل 
اهلالك،  نفسه  عن  ليدفع  قيادته،  بتوجيهات  ويلتزم  موقعه،  يعرف  ان  جندي 
وحيقق النرص. فقبل نشوب أية معركة جيب عىل مجيع املقاتلني أن يلتزموا بقاعدة 
عسكرية فحواها تقدم أصحاب الدروع من اجلند، وتأخر احلارسين ممن ليس 

لدهيم ما يدرأ عنهم رضب السيوف وطعن الرماح) 4 (.

هذا من ناحية التحرك العسكري يف مواجهة العدو يف أثناء بدء املعركة، أما 
من ناحية درء اجلندي خطر املوت باتقاء الرضبات القاتلة أثناء احتدام القتال، 

) 1 ( راجع ص 252 وما بعدها من هذا البحث.

) 2 ( أبو يوسف: كتاب اخلراج ص 214.

) 3 ( حكم 232.

) 4 ( راجع خطب 124. وقد ورد ضمنها نصائح عسكرية أخرى تتعلق بالرايات وكيفية محلها ومن 

هو املؤهل لتلك املهمة اخلطرية الصعبة. 
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فريى عيل أنه من األجدى باجلند يف أثناء التحامهم باألعداء، أن يعضوا عىل 
أرضاسهم بشدة) 1 ( كي متنح تلك العملية مجامجهم صالبة وقوة قد حتول دون 
سيوف االعداء والقطع، ثم ان العض عىل االرضاس يزيد من شدة املقاتل يف 
رضب القطع، ملا لتك العملية من تأثري نفيس وجسمي يف حشد القوة ملواجهة 
الصعوبات والتغلب عليها بإرصار. وجيب عىل اجلند ان يتحاشوا رماح األعداء 
اسنتها  عن  لإلنعطاف  البدنية  لياقتهم  واستخدام  وانتباه  بيقظة  اشتجارها  أثناء 

يف خفة وحذق جينبهم إصابتها) 2 (.

ومن عوامل النرص ـ من وجهة نظر عيل ـ العامل النفيس املتمثل يف طرد 
اخلوف واالقبال عىل القتال بقلوب قوية عزيمة صادقة،   لذلك فمن االجدى 
للجنود يف أثناء احتدام القتال، غض أبصارهم عام هترق من دماء، وتزهق من 
إىل  إضافة   ،)  3 للقلوب«)  وأسكن  للجأش  »أربط  يقول  كام  ذلك  ألن  ارواح 

التزام السكينة واهلدوء طردًا للفشل) 4 (.

 وملا كان تعاون اجلند فيام بينهم من أهم عوامل النرص فلقد ركّز عليه عيل
مشاهدته  أثناء  يف  نفيس  بأهنيار  اجلندي  يصاب  ان  احتامل  عينيه  نصب  واضعًا 
املوت من حوله، ويف مثل هذه املواقف جيب عىل أخيه اجلندي أن يقف بجانبه 
له عىل مواصلة  دافعًا  فيكون ذلك  باالطمئنان،  ليمنحه اإلحساس  أزره  ويشد 
القتال، ويف ذلك يقول عيل »وأي امرئ منكم أحس من نفسه رباطة جأش 

) 1 ( املصدر السابق نفسه.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( خطب ـ السابق.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.
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التي  نجدته  بفضل  اخيه  عن  فليذب  فشاًل  إخوانه  أحد  من  ورأى  اللقاء،  عند 
ُفّضل هبا عليه كام يذب عن نفسه«) 1 (.

 عيل نظر  وجهة  من  ـ  هبا  اجلند  يتحىل  أن  جيب  التي  الصفات  أهم  ومن 
أثناء  يف  األخالقية،  القيمة  من  حيط  ما  كل  بتجنبهم  الفرسان  أخالق  التزام  ـ 
املعركة وبعد أن حتسم لصاحلهم، ويمثل ذلك قوله »اذا قاتلتموهم فال جتهزوا 
تدخلوا  وال  رسًا،  تكشفوا  وال  مدبرًا،  تتبعوا  فال  هزمتموهم  واذا  جريح،  عىل 
دارا، وال تأخذوا من امواهلم شيئًا وال هتيجوا امرأة بأذى، وإن شتمَن أعراضكم 

وسببَن أمراءكم وصلحاءكم«) 2 (.

السياسة  بني  ممازجته  حيث  من  تكاميل  فكر  العسكري   عيل ففكر 
بالقيم  اإليامن  يف  املتمثلة  األخالق  وبني  والرتبوي  اإلداري  بشقيها  العسكرية 
والتعاون والبناء، واألخذ باألساليب اإلنسانية يف مواجهة األعداء، ألن خربته 
من  العمل  بمثابة  أو  الفكرة،  عن  التعبري  بمنزلة  »مها  وشجاعته  العسكرية 

االدارة، ألن )حمورها( الدفاع عن طبع يف احلق وايامن باخلري«) 3 (.

3ـ القضاء:
إىل  ذلك  ويرجع   ،)  4 بأنفسهم«)  يبارشون  اإلسالم  صدر  يف  اخللفاء  »كان 
األمهية التي أوالها اإلسالم له، وأسوة بالنبي الذي كان يقيض بني املسلمني 
من  واإلنصاف  والدراية  العلم  فيهم  يتوخى  من  ويرسل  بنفسه،  املدينة  يف 

) 1 ( خطب 122.

) 2 ( رسائل 14.

) 3 ( جورج جرداق: عيل صوت العدالة اإلنسانية 80/1.

) 4 ( املصدر السابق.
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اعتمد  الذين  أولئك  ومن  البعيدة،  الواليات  يف  الناس  بني  للقضاء  صحابته 
وقد   .)  1 القضاة«)  أجل  من  وهو   طالب أيب  بن  »عيل  القضاء  يف   عليهم

اهتم عيل بالقضاء يف دولته لسبيني:

يف  بالفصل  كافة،  الناس  هيم  ديني  كمنصب  القضاء  مكانة  األول:  ـ 
يتطابق  بام  احلدود  وإقامة  الظامل،  وردع  للمظلوم  احلق  وأخذ  اخلصومات، 

واحكام القرآن والسنة.

ـ الثاين: مبارشته القضاء بنفسه عىل عهد الرسول وعهد احلكام الثالث 
من بعده. ومترسه يف ذلك جعله عىل دراية تامة بخبايا تلك الوظيفة احلساسة، 
أالعيب  ملعرفة  البرش،  طبائع  يف  اطالع  وسعة  وخربة،  علم  من  حتتاجه  وما 
القضاء،  مزاولته  أثناء  يف  القايض  حيتاجها  أمور  من  ذلك  غري  إىل  املحتالني، 
فمن خالل جتربته يف مبارشة ذلك املنصب يقول عيل »لو يعلم الناس ما يف 
القضاء، ما قضوا يف ثمن بعرة، ولكن ال بد للناس من القضاء«) 2 (، لذلك يرى 
التباس،  أي  دون  بالعدل  حيكم  وان  احلق  يتحرى  ان  القايض  عىل  ان   :عيل
ألن القايض اجلائر والقايض املخطئ ـ وان كانت نيته العدل ـ كالمها يف النار من 

.) 3 (وجهة نظر عيل

أدى  اإلسالم  صدر  يف  الشهرة  وراء  والسعي  املادية  االغراءات  ان  ويبدو 
محلة  حيمل   عيل جعل  مما  املنصب،  ذلك  وراء  اجلري  إىل  الناس  من  بكثري 
شعواء عىل مثل أولئك املتطفلني عىل الوظيفة، وقد ورد ذلك يف نصني يف النهج:

) 1 ( مقدمة ابن خلدون ص 375.

) 2 ( وكيع: اخبار القضاة 5/1، 21.

) 3 ( راجع السابق 18.
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عن  ينجر  وما  القضاء،  بعلم  اجلاهل  القايض  خطورة  يبني  منهام  األول  ـ 
عاش  جهاالت،  خباط  »جاهل  خامتته  يف  جاء  الناس،  عىل  كوارث  من  جهله 
ركاب عشوات، مل يعض عىل العلم برضس قاطع... ال حيسب العلم يف يشء مما 
انكره، وال من وراء ما بلغ مذهبًا لغريه، وإن أظلم عليه أم أكتتم به ملا يعلم من 

جهل نفسه، ترصخ من جور قضائه الدماء وتعج منه املواريث«) 1 (.

واحدة  قضية  يف  القضاة  بني  الفتيا  اختالف  يف  فيتمثل  الثاين  النص  اما  ـ 
ثم جيتمعون عند من  فيها كل قاض بخالف حكم اآلخر،  بعينها بحيث حيكم 
»استقضاهم فيصوب آراءهم مجيعًا، وإهلهم واحد، وكتاهبم واحد. أفأمرهم اهلل 

ـ سبحانه ـ باالختالف فأطاعوه، أم هناهم عنه فعصوه«) 2 (.

املهم  املنصب  ذلك  لتويل  يصلح  فيمن  ودقيقة  شاملة  رشوطًا  وضع  لذلك 
وهي:

1ـ رشوط أخالقية.

2ـ رشوط ثقافية.

3ـ رشوط نفسية.

أوالًـ الرشوط األخالقية:
وحرصها يف وجوب كون القايض من حيث اختياره، من أفضل الرعية عند 

) 1 ( خطب 17، فقرة 2. تعج: يرتفع صوهتا مولولة، ويقول حممد عبده أن »رصاخ الدماء وعج 

ـ   61 ص  عبده  حممد  برشح  ـ  البالغة  هنج  اجلور«راجع  وشدة  الظلم،  حلدة  متثيل  املواريث، 

األندلس.

) 2 ( خطب 18، الفقرة األوىل.
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ويل األمر أخالقا) 1 ( وصورة هذه األخالق تتجىل يف:

الصرب والتأين والثبات فال »تضيق به األمور«) 2 ( يف جملس القضاء وأن ال 
يكون اعرس اخللق جلوجًا، حتى يمكنه جتنب استخدام أساليب الضغط يف أثناء 
طلبه من أحد املتخاصمني اإلدالء بحجته، فهو هبذه اخلصيصة األخالقية »ممن 
فمن  بذلك  وشعر  املتخاصمني  أحد  عىل  زل  ما  وإذا   .)  3 اخلصوم«)  متحكه  ال 
الواجب عليه أن يراجع نفسه فال »يتامدى يف الزلة«) 4 (، وإذا ما أخطأ واستبان 

فال يرص عليه »وال حيرص من الفيء إىل احلق إذا عرفه«) 5 (.

ثانياـ الرشوط الثقافية:

مزودًا  يكون  أن  جيب  اإلسالمية  الرشيعة  يف  القايض  تبحر  إىل  باإلضافة 
من  له  يستبني  ما  عىل  الناس  قضايا  يف  نظره  يقرص  فال  عامة،  موسوعية  بثقافة 
االدلة  الرباهني كل  لتلك  أن يستقيص يف دراسته  براهني ألول وهلة، بل جيب 
الرشعية الناجتة عنها »فال يكتفي بأدنى فهم دون اقصاه«) 6 (. وقد تشتبه األمور 
الشبهات،  الوقوع يف  يتحرز من  أن  عليه ويلتبس احلكم، ويف هذه احلالة جيب 

) 1 ( راجع رسائل 53 فقرة 20.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( راجع رسائل 53، فقرة 20.

) 5 ( املصدر السابق نفسه.

) 6 ( املصدر السابق.
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وال يبت يف حكم إال بعد أن يطمئن إىل عدالته) 1 (. ثم أنه جيب أن يكون ممن 
العدل  بميزان  ويزهنا   ،)  2 املتخاصمني)  أقوال  يعتمد يف قضائه عىل سامع مجيع 
بإرجاعها إىل األصول املعتربة، ومقارنتها بمثيالهتا، ومن ثم يصدر حكمه بناء 
من  ولكن  األسلوب،  وقوة  واملامحكة،  اجلدال  حيث  من  ال  احلجج،  قوة  عىل 

حيث قوة املنطق ومطابقته للحق) 3 (.

ثالثًاـ الرشوط النفسية:
التخيل  إىل  قد تضطر  املال هدفًا وغاية،  التي جتعل من  اإلنسانية  النفس  إن 
ملنصب  املؤهل  يكون  ان   عيل رأى  فقد  لذا  ذلك،  سبيل  يف  التزاماهتا  عن 
يتفقان  والضيق ال  التربم  أن  كام   .)  4 نفسه عىل طمع«)  القضاء ممن ال »ترشف 
وطبيعة العمل القضائي. فمن خاصية القايض أن يكون منرشح الصدر يستمع 
إىل اخلصوم بإصغاء دونام ملل »من مرجعة اخلصم«) 5 ( ويتحىل بضبط النفس 
»حتى تتكشف األمور«) 6 (، وجيب ان يتمتع بمزايا الشجاعة واجلرأة والرصامة 
اخليالء  عن  بنفسه  وينأى   .)  7 احلكم«)  اتضاح  »عند  احلق  بجانب  الوقوف  يف 

) 1 ( املصدر السابق.

) 2 ( املصدر السابق.

) 3 ( املصدر السابق.

) 4 ( املصدر السابق.

) 5 ( املصدر السابق.

) 6 ( املصدر السابق.

) 7 ( املصدر السابق.



333الباب الثاين : فكر عيل بن أيب طالب  السيايس كام يبدو يف هنج البالغة  ................... 

وينبذ النفاق والتزلف »فال يزدهيه اطراء وال يستميله إغراء«) 1 (.

وعي  عىل  فهو  املثالية،  الرشوط  تلك  القضاء  ملنصب  يضع  حني   وعيل
من  متنع  ال  قلتهم  ولكن   ،)  2 قليل)  الرجال  أولئك  مثل  عىل  احلصول  بأن  تام 
البحث عنهم بني الناس حلاجة املجتمع إليهم، إال أنه يف الوقت نفسه واحرتازًا 
من الوقوع يف اخلطأ، واطمئنانا عىل حقوق الناس اوجب عىل ويل األمر مراقبة 

القضاة، ومراجعة احكامهم من حني إىل حني) 3 (.

وحني جينب القضاة االنزالق يف هاوية احلاجة بقبول الرشاوي واالغراءات 
إىل  )حاجتهم(  معه  وتقل  )غلتهم(  يزيل  »ما  املال  من  هلم  أوىص  فقد  املادية 

الناس«) 4 (.

يرى  نتصورـ  كام  ـ  ألنه   ،عيل فكر  يف  عالية  مكانة  القضاء  والستقاللية 
إبعاد القايض من أي ضغط من شأنه التأثري يف نزاهة احلكم باإلرهاب، أو بأية 
مجيع  وعىل  األوقات،  كل  يف  نافذًا  القضاة  حكم  يكون  وحتى  أخرى،  وسيلة 
يكون  أن  القضاة،  اختيار  إليهم  يوكل  ممن  األمور  أولياء  أوىص  فقد  الناس، 
املبارش) 5 ( وال يوكلوا أمر اإلرشاف  املناصب حتت إرشافهم  أصحاب أولئك 
عليهم من قبل هيئة معينة. وذلك حتى يقوى مركزهم، ويشعرون بأن وراءهم 
قوة تسندهم يف حال ابتالئهم بقوة حتد من سلطتهم وتعطل احكامهم، وبذلك 

) 1 ( املصدر السابق.

) 2 ( املصدر السابق.

) 3 ( املصدر السابق.

) 4 ( املصدر السابق.

) 5 ( املصدر السابق.
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ومثاليته  يتناسب  متكاماًل،  مثاليا  دستورًا  وضع  قد   عليًا ان  القول  يمكن 
املتناهية يف حب اإلنسان واإلنسانية.

4ـ بيت املال:
 ال يكاد هنج البالغة أن يمدنا بيشٍء كثرٍي عن املؤسسة املالية يف فكر عيل
أثر عن  بينه وبني نقل مجيع ما  انتقائيًا معينًا، حال  اعتامد جامع نصوصه منهجًا 
نعدم اخلطوط األساسية  أننا ال  إال  عيل وقد أشار إىل ذلك يف مقدمته) 1 (. 
يف   عيل يرسلها  التي  اخلاطفة  اإلشارات  خالل  من  املؤسسة  لتلك  العريضة 
الذي  لألشرت  عهده  خاصة  وحكمه  ووصاياه  رسائله  بعض  ضمن  أو  خطبه 
فمن  وسياستها.  الدولة  بناء  يف  أفكاره  من  كثريًا   عيل وضمنه  كاماًل  وصلنا 
ذلك النص والنصوص األخرى يمكننا استنتاج أهم موارد اخلزينة )بيت املال( 
وطريقة جبايتها، والوجوه التي ترصف فيها، فأهم موارد الدولة املالية يف عهد 

عيل كام يتهيأ لنا هي:

1ـ الزكاة) 2 (.

) 1 ( راجع مقدمة هنج البالغة يف أية نسخة من نسخ هنج البالغة وراجع أيضًا ص 123 من هذا 

البحث.

سواها،  حق  ماله  يف  املسلم  عىل  جيب  وال  املسمى،  ويتفق  االسم  يفرتق  الصدقة،  أو  الزكاة   )  2  (

األحكام السلطانية ص 99، ويقول حممد جواد مغنية: الفقه عىل املذاهب اخلمسة ص 166: 

ويوجب  املسلم،  عىل  يوجبوهنا  كام  الكافر  عىل  الزكاة  يوجبون  واملالكية  اإلمامية  الشيعة  ان 

الشيعة اإلمامية اخلمس يف كل ما يفضل عن مؤونة سنة اإلنسان وعياله مهام كانت مهنته ومن 

أي نحو حصلت فائدته، سواء أكان من التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الوظيفة أو العمل 

اليومي، أو من االمالك أو من اهلبة أو من غريها، ولو زاد عىل مؤونة سنته قرش واحد أو ما 
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2ـ اجلزية) 1 (.

3ـ اخلراج) 2 ( والعرش) 3 (.

4ـ التجارة والصناعة.

الكيفية  استنتاج مالمح فكر عيل يف  أيدينا من نصوص  يبن  مما  ويمكننا 
التي اختطها جلميع تلك الرضائب، والسياسة التي يتبعها يف رصف األموال يف 

وجوهها املستحقة والوازنة بني الداخل واخلارج وحساب املستقبل.

)ـ الزكاة:
وهي  العبادات،  ضمن  لكوهنا  اإلسالم  يف  هبا  االهتامم  وينبع  الصدقة،  أو 

يعادله فعليه أن خيرج مخسه ـ الفقه عىل املذاهب اخلمسة، السابق ص187. أما مذاهب السنة 

فيحددون اخلمس يف األموال التي جتبى من الكفار من فيئ وغنيمة، كام يبدو من كالم املاوردي 

يف األحكام السلطانية ص 110. وقد عرضنا إىل اختالف املذاهب اإلسالمية يف توزيع اخلمس 

ضمن هذا البحث. 

بحدوث  وتسقط  الكفر  بقاء  مع  وتؤخذ  الرؤوس،  عىل  »موضوعة  مالية  رضيبة  اجلزية:   )  1  (

اإلسالم... وجتب عىل الرجال األحرار« األحكام السلطانية ص 127.

الكفر  يؤخذ عىل  واخلراج  عنها.  تؤدى  من حقوق  األرض  رقاب  وضع عىل  ما  هو  اخلراج:   )  2  (

واإلسالم بمعنى أن األرض اخلراجية تبقى عىل حاهلا من حيث اداء الرضيبة املقررة عليها بغض 

النظر عن دخول مالكها اإلسالم، أو رشائها من قبل مسلم. راجع السابق ص 124، 127.

) 3 ( العرش: هو ما يوظف عىل األرض امليتة إذا ما احياها مسلم بمدها باملاء، وتعهد تربتها، واستغالل 

مواردها، فإن اإلسالم يملكها له استنادًا عىل قول الرسول »من أحيا أرضًا مواتا فهي له«. 

ـ  الفقه  كتب  يف  معتربة  برشوط  يكون  التمليك  وذلك   ،153 ص  السابق  السلطانية  األحكام 

راجع السابق ـ وفيام لو أحيا أحد املسلمني أرضًا مواتًا فهي ملك له رشيطة أن يدفع لويل األمر 

عرش ما تدره األرض كرضيبة سنوية ـ راجع السابق.



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 336

الركن الثالث يف اإلسالم، استنادًا لقول النبي »بني اإلسالم عىل مخس: شهادة 
أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت، 
وصوم رمضان«) 1 (. وقد أعطى عيل للزكاة مكانة هامة، جعلته يتتبع مجعها 
من املسلمني منذ بداية العملية حتى اللحظة االخرية من توزيعها عىل مستحقيها. 
ومجع الزكاة يف فكر عيل، يقوم عىل دعامة أخالقية متينة، حتول بني جامعيها 
عن  وابعادها  الشح،  من  للنفس  تطهري  األساس  يف  ألهنا  جبايتها،  يف  والقرسة 
قلب  ذا  املزكي  كان  إذا  اال  ذلك  يتأتى  ولن  املادة،  عىل  بالتكالب  الذات  حب 
»عباد  بالقول  بأمرهم  الصدقات  عىل  لعامله  وصيته  فمن  سمحة،  ونفس  سليم 
اهلل، ارسلني اليكم ويل اهلل وخليفته، ألخذ منكم حق اهلل يف اموالكم، فهل يف 
أموالكم من حق فتؤدوه إىل وليه، فإذا قال قائل: ال، فال تراجعه، وان انعم لك 
فانطلق معه«) 2 (. ثم أن عىل ذلك العامل أال يأخذ من املتصدق أكثر من حق 
إذ   )  4 لصاحبه)  ما هو رضًا  إال  املال  من  يأخذ  (. وال   3 ماله)  املفروض يف  اهلل 
حماسبة  املزكي  بمحاسبة  السلطة  تقوم  بأن  الزكاة،  دفع  عىل  املوافقة  تعني  ليس 
العامل أن يأخذ ما أعطي،  دقيقة باستخدام العسف واإلرهاب، لذا جيب عىل 
أو  إباًل  املتصدق  امتالك  إيامنه، ويف حالة  املزكي، وإخالص  اعتامدًا عىل صدق 
ماشية فعىل العامل أن ال يدخل إليها إال بإذنه ألن »أكثرها له... فإذا أتيتها فال 
تفزعها،  تنفرن هبيمة وال  به، وال  عليه وال عنيف  متسلط  عليها دخول  تدخل 
فال  اختار،  فإذا  خريه،  ثم  صدعني  املال  واصدع  فيها،  صاحبها  تسوءن  وال 

) 1 ( صحيح مسلم 45/1.

) 2 ( رسائل 25. وأنعم: أجاب بنعم.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.
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تعرضن ملا اختاره، ثم أصدع الباقي صدعني ثم خريه، فإذا اختار فال تعرضن 
ملا اختاره، فال تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء حلق اهلل يف ماله فإن استقالك 
فأقله ثم اخلطهام ثم أصنع مثل الذي صنعت حتى تأخذ حق اهلل يف ماله«) 1 (. 
املوافقة  عىل   عيل عند  تقترص  فلم  الذروة،  بلغت  قد  ـ  نالحظ  كام  ـ  فاملثالية 
عىل اداء الزكاة بل تعدهتا إىل التخيري املتناهي يف عدالته، وشملت أيضًا طريقة 
القبول بأي  ـ   التعامل مع املال واحليوان، إال أن ذلك ال يعني ـ يف فكر عيل
سبيل  عىل  احليوان،  زكاة  ففي  الصدقة،  مستحقي  ومصلحة  يتناسب  ال  يشء 
املثال، جيب عدم قبول املعيب أو املريض) 2 (، إذ من واجب عامل الزكاة أن ال 

يقبل إال ما هو صالح للناس.

بخطوة  خطوة  الصدقات  عىل  عامله  مع  يسري  مثاليته،  يف   عليًا إن  ثم 
املسلمني  مال  من  عنده  اجتمع  بام  يوكل  بأن ال  فينصحه  الشاقة،  خالل رحلته 
وال  ملغب  وال  جمحف  وال  معنف  وغري  حفيظًا،  أمينًا  شفيقًا  ناصحا  »إال 
متعب«) 3 (. كام جيب عليه أن يراعي اهلل فيام اجتمع عنده من حيوانات، حتى 

تصل إىل مستقرها، فتقسم عىل مستحقيها وهي سليمة غري متعبة) 4 (.

الدولة، واستقرت األموال  الزكاة يف كل واليات  اكتملت عملية مجع  فإذا 
الذين خصهم اهلل  السبعة  بتقسيمها عىل  يبارش  أن  باألمر  القائم  بيوهتا، فعىل  يف 

تعاىل يف قوله:

) 1 ( السابق. وأصدع: أقسم، واستقالك: أي ظن يف نفسه سوء االختيار فطلب منك أن تعيد عملية 

القسمة.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( السابق. وملغب: املعي من التعب.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.
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وُبُهْم 
ُ
ل
ُ
ق َفِة 

َّ
ُمَؤل

ْ
َوال ْيَها 

َ
َعل َعاِملنَِي 

ْ
َوال َمَساكنِِي 

ْ
َوال ُفَقَراءِ 

ْ
لِل اُت 

َ
َدق الصَّ ﴿إِنََّما 

ِريَضًة ِمَن اهلل﴾) 1 (، وال 
َ
بِيِل ف َغارِِمنَي َوِف َسبِيِل اهلل َواِبِْن السَّ

ْ
اِب َوال

َ
ق َوِف الرِّ

أن يتعدى املسؤول يف توزيعها أولئك السبعة. وكام يبدو من كالم عيل يف وصية 
أخرى إىل عامله عىل الصدقات، أن املتويل عىل مجع صدقات البقعة أو احلي، هو 
الذي يقوم بتوزيع ما اجتمع عنده عىل املحتاجني، والضعفاء، وذوي الفاقة، من 
أهل املنطقة ذاهتا، كام ان عىل املتويل ان ال يأخذ حقه من الصدقات اال بإذن ويل 
األمر، وباملقدار الذي يفرضه له، ويف ذلك يقول لعامله عىل الصدقات »ان لك يف 
هذه الصدقة نصيبًا مفروضا وحقًا معلومًا ورشكاء أهل مسكنة وضعفاء وذوي 
بيت  إىل  يرجع  فإنه ال  وإنا موفوك حقك فوفهم حقهم«) 2 (. وعىل ذلك  فاقة، 
املال املخصص للزكاة اال ما زاد عن حاجة فقراء املنطقة التي مجعت منها، وهو ما 
يشري ـ حسب فهمنا ـ ان عليًا قد خصص مقدارًا معينا لكل مستحق يف دولة 
اإلسالم، ألنه عادة ما يأمر والته بتوزيع الزكاة عىل مستحقيها، ثم يرسل ما تبقى 
عنده منها إىل عاصمة الدولة ليقوم اخلليفة بتقسيمة بام يقيم التوازن بني الواليات 
فقد  لذا  اخرى،  والية  يف  منها  أكثر  ما  والية  يف  الزكاة  تكون  ان  بد  ال  إذ  كلها، 
اوجب عىل ويل األمر أن يراعي ذلك أثناء مجع الصدقة وتوزيعها، واننا وان كنا 
ال نملك نصا رصحيًا بذلك يف النهج، إال أنه يمكن استنتاجه من قوله إىل قثم) 3 ( 
بن العباس عامله عىل مكة »انظر إىل ما اجتمع عندك من مال اهلل فأرصفه إىل من 
قبلك من ذوي العيال واجلامعة، مصيبًا مواضع الفاقة واخلالت، وما فضل عن 

) 1 ( التوبة/60.

) 2 ( رسائل 26، فقرة 3.

) 3 ( راجع ترمجته يف ص 325 من هذا البحث.
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ذلك فامحله الينا لنقسمه فيمن قبلنا«) 1 (، والتقسيم فيمن قبله ـ عىل ما نعتقد ـ ال 
يعني الكوفة عاصمة اخلالفة بالذات، بل يعني حماولة العدل يف التوزيع بني فقراء 

املسلمني يف كل بقاع الدولة.

)ـ اجلزية:

ـ كان   ـ عىل عهد عيل الدولة  الرضيبة يف موارد  أثر هذه  أن  اعتقادي  يف 
ضئياًل نسبيًا، لكون كثريا ممن كانوا يدفعوهنا قد دخلوا اإلسالم، إما ختلصًا من 
دفعها، فلم يبق من دافعيها إال قلة من اليهود واملسيحيني فيام عدا التغلبيني) 2 (، 
لذلك ال نرى للجزية أي ذكر يف نصوص النهج، أو قد يكون ضمن النصوص 

التي مل تدخل ضمن اختيار اجلامع) 3 (.

3ـ اخلراج والعرش:
املصدر  لكوهنا  بالغًا  أهتاممًا  هبا  املسلمون  أهتم  وقد  األرض،  رضيبة  أو 
والعامل  والقضاة  اجلند  مرتبات  ورصف  الدولة،  مشاريع  لتمويل  الرئيس 
يف  الرضيبة  تلك  دخلت  فقد  هبا  االهتامم  دواعي  ومن  املوظفني،  من  وغريهم 

) 1 ( رسائل 67، الفقرة الثانية، وقبلك ـ بكرس ففتح ـ: أي عندك، والفاقة: شدة الفقر واخللة ـ بفتح 

اخلاء ـ: احلاجة.

) 2 ( صالح عمر بن اخلطاب نصاري بني تغلب أن يضاعف عليهم الزكاة عوضًا عن اجلزية رشيطة اال 

يشرتكوا يف حرب ضد املسلمني وأن ال ينرصوا أوالدهم. راجع اخلراج أليب يوسف ص 120.

) 3 ( راجع ص 123 وما بعدها من هذا البحث.
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كتب الفقه اإلسالمي كموضوع قائم بذاته، فافرد هلا أبو يوسف) 1 ()ت 182( 
األرض،  ومالك  الفالحني  من  مجعها  كيفية  إىل  باإلضافة  فيها،  عرفها  فصوالً 
أبو  أيضًا  األرض  رضيبة  عالج  كام  االموال.  تلك  فيها  ترصف  التي  والنواحي 
عبيد القاسم بن سالم) 2 ()ت 224(، وحظيت أيضًا باهتامم حيي بد آدم ) 3 ()ت 
370هـ(، وعرض املاوردي هلا) 4 (، كام افرد احلافظ عبد الرمحن بن أمحد احلنبيل 
)ت 795هـ( كتابًا، خاصًا باخلراج أسامه )االستخراج يف أحكام اخلراج(، ولو 
رجعنا للنهج لنستقرئ فكر عيل يف رضيبة األرض تلك، فسنجد إن اهتاممه 
عىل  ثم  ومن  الفالح،  أو  العامل  عىل  األموال   جباية  وقبل  ـ  أوالً  انصب  قد 
األرض التي يعملون عليها، ومها كام نالحظ دعامتا الثروة الرئيستان يف املجتمع 
الزراعي، الذي كانت الدولة اإلسالمية تعتمد عليه يف معيشة سكاهنا، ويف إدارة 
أمر اخلراج بام يصلح أهله،  دفة احلكم. يقول عيل يف عهده لألشرت »وتفقد 
فإن يف صالحه وصالحهم، صالحًا ملن سواهم، وال صالح ملن سواهم اال هبم 
ألن الناس كلهم عيال عىل اخلراج«) 5 (، فاخلراج يف النص كناية عن األرض، 
وتفقدهم  الفالحون  اخلراج هم  أهل  ان  ثم  عليها،  املفروضة  الرضيبة  وليست 
اآلبار،  وحفر  اجلسور،  ومد  القنوات،  بإنشاء  وتعهدهم  حاهلم  اصالح  يعني 
من  الطبيعية،  الكوارث  وقت  يف  جانبهم  إىل  والوقوف  األرض،  واستصالح 
جفاف أو فيضان أو جراد، فإن كل ذلك يمكن الفالح من زيادة انتاجه، ويعني 

) 1 ( راجع كتاب اخلراج ص 33، 47، 63، 133.

) 2 ( راجع كتاب األموال ص 73، 79، 83، 102، 524.

) 3 ( راجع كتاب اخلراج ص 22، 63، 84.

) 4 ( راجع األحكام السلطانية ص 124 وما بعدها و ص 153 وما بعدها و ص 167 وما بعدها. 

) 5 ( رسائل 53، فقرة 22.
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الزيادة يف دخل اخلراج، ومن أجل ذلك يقول عيل لألشرت  املطاف  يف هناية 
»وليكن نظرك يف عامرة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج، ألن ذلك 
واهلك  البالد  اخرب  عامرة،  بغري  اخلراج  طلب  ومن  بالعامرة،  اال  يدرك  ال 
العباد ومل يستقم امره اال قلياًل«) 1 (، ألن العامل والفالحني سيهجرون األرض 
وبذلك تكثر املجاعات وينهدم االقتصاد فيختل االمن، مما يدعو يف النهاية إىل 
الدخل  ينمي  ما  هو  ـ   عيل فكر  يف  يبدو  كام  ـ  فالعمران  احلكم،  نظام  زوال 
أنفس  أهلها إلرشاف  يعوز  أهلها، وانام  اعواز  يؤتى خراب األرض من  »وانام 
الوالة عىل اجلمع، وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعرب«) 2 (وهو ما يعني 
الرضائب  بفرض  العباد  ارهاق  يف  يكمن  ال  املتعلقة  السياسة  حكام  ان  ضمنا 
ومجع األموال مللء خزينة الدولة ألن دخل الدولة احلقيقي ورصيدها املايل هو 
اإلنسان ذاته، فإذا صلح اإلنسان وصلحت حاله، متكن من العطاء بام يعود عليه 
يمكن  التي  الكثرية  العرب  من  اإلنسانية  تاريخ  ويف  العميم،  باخلري  البالد  وعىل 
املتينة  العقل. عىل تلك األسس اإلنسانية  تأملوها بعني  لو  للحكام االنتفاع هبا 
بارش عيل سياسته املالية جتاه األرض مصدر الرزق االسايس يف عرصه، فمن 
اخلراج كسوة شتاء  للناس يف  تبيعن  يقول »وال  اخلراج  إىل عامله عىل  له  وصية 
وال صيف، وال دابة يعتملون عليها، وال عبدًا، وال ترضب أحدًا سوطًا ملكان 
أو  فرسا  ان جتدوا  اال  معاهد،  الناس مصل وال  احد من  مال  درهم وال متسن 
سالحًا يعدى به عىل اإلسالم«) 3 (، إذ ال يمكن ان تؤخذ الرضيبة من اإلنسان 

) 1 ( املصدر السابق.

) 2 ( رسائل 53، فقرة 22. اعواز أهلها: جعلهم يف حاجة مستديمة، ارشاف: تطلع.

) 3 ( رسائل 51.
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عىل رضورياته احلياتية »من غذاء أو كساء أو أثاث أو الة أو حيوان«) 1 (. وهبذا 
األسلوب املثايل السمح تدفقت الرضائب من خراج وعرش عىل بيت مال الدولة 
اليتامى  العطاء يزيد ويكثر) 2 ( إىل احلد الذي أّدى بعيل إىل اطعام  مما جعل 

واملساكني العسل) 3 (.

4ـ التجارة والصناعة:
يف  تكونا  مل  وان  اإلسالم  صدر  عرص  يف  املهمة  الدولة  مصادر  من  مها 
ويسهر  بالتجار،  يستويص  اخلطاب  بن  عمر  كان  فقد  امهية.  اخلراج  مستوى 
يؤثر  فمام  بنفسه،  امواهلم  وحراسة  حراستهم  األمر  به  بلغ  حتى  راحتهم،  عىل 
الرمحن  لعبد  فقال  باملصىل،  التجار  من  رفقة  فنزلت  لياًل،  يعس  »كان  انه  عنه 
بن عوف، هل لك ان نحرسهم الليلة من الرسق؟ فباتا حيرساهنم ويصليان ما 
كتب اهلل هلام«) 4 (، وألمهية التجارة يف حياة األمة ويف انتعاش اقتصاد الدولة، 
فقد أفرد هلا عيل مساحة من فكره االقتصادي يمثله قوله ملالك األشرت »ثم 
استوص بالتجار، وذوي الصناعات واوص هبم خريا، املقيم منهم واملضطرب 
املباعد  من  وجالهبا  املرافق،  وأسباب  املنافع  مواد  فإهنم  ببدنه،  واملرتفق  ماله، 
ملواضعها  الناس  يلتئم  ال  حيث  وجبلك  وسهلك  وبحرك  برك  يف  واملطارح، 
باألموال  واملغامرة  املخاطر  من  يكتنفها  بام  فالتجارة   .)  5 عليها«)  جيرتئون  وال 

) 1 ( مغنية: يف ظالل النهج 41/4.

) 2 ( راجع انساب االرشاف 136/2 وما بعدها.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( ابن أيب احلديد 14/12.
) 5 ( رسائل 53، فقرة 24، واملضطرب بامله: الذي ال يستقر يف بلد ما، واملرتفق ببدنه: املتكسب من 
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ما  توفر  ألهنا  الناس،  حياة  يف  وأساسية  بل  رضورية  أهنا  إال  التجار،  قبل  من 
من  املال  بيت  عىل  تدره  ما  إىل  باإلضافة  هذا  وطعام،  وكساء  اله  من  حيتاجونه 
دخل يتمثل يف جباية األسواق باإلضافة إىل الرضائب التي يدفعها التجار مقابل 
بام  ان ترعاهم  لذا من واجب احلكومة  البالد،  إىل  ما جيلبونه من مؤن وبضائع 
ال  إذ  هلم،  واحلامية  االمن  بتوفري  اخلسارة،  وجتنبهم  املعقول،  الربح  هلم  يكفل 
يمكن أن تستقر جتارة إال يف جمتمع مستقر، وال يمكن للتاجر أن يستثمر أمواله 
إال إذا شعر باألمان، ملا يف طبعه من حذر وحيطة وجبن، فالتجار عىل العموم 
 .) 1 بائقته وصلح ال تغشى غائلته«)  ـ »سلم ال ختاف   نظر عيل ـ من وجهة 
يف  الترصف  يمكنهم  بحيث  للتجار،  غاربه  عىل  احلبل  يرتك  مل   عليًا لكن 
االسواق كام يشاؤون، فهو يف الوقت نفسه الذي أحاطهم فيه بالرعاية، فإنه قد 
نبه إىل ان »يف كثري منهم ضيقًا فاحشًا وشحًا قبيًحا، واحتكاًرا للمنافع وحتكام يف 
البياعات«) 2 (، لذا فمن وجب ويل األمر  والسوق مفتوحة للجميع ـ ان يراقب 
االسعار وحيول بني التجار واالرضار بالناس) 3 (فالتجارة وإن كانت رضورية، 
بام  مقننة  أهنا  إال  ـ   عيل فكر  يف  تبدو  كام  ـ  الدخل  مصادر  من  مهاًم  ومصدرًا 

يتامشى ومثاليته املتناهية يف تطبيق رشائع اإلسالم طبقا للكتاب والسنة.

الذي  فإن   ،)  4 خريًا)  هبم  األشرت  واليه  وىص  الذين  والصناع  الصناعة  أما 
يقصده من وصيته تلك ـ كام نستخلص من سريته) 5 (ـ أنه يريد بذلك محايتهم 

عمل يده من بناء ونجار وغريه، واملرافق: ما ينتفع هبا من ادوات، جال هبا: الذين يأتون هبا. 

) 1 ( السابق، وبائقته: داهيته ومكره، وغائلته: عصيانه ومترده.

) 2 ( املصدر السابق.

) 3 ( املصدر السابق.

) 4 ( راجع السابق، مطلع الفقرة.

) 5 ( راجع ابن أيب احلديد199/2ـ طريقة عيل يف تقسيم ما يف بيت املال.
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فإن  االقتصاد،  ويتأثر  الناس  يترضر  ال  حتى  االنقراض،  من  صناعتهم  ومحاية 
قلة احلاجة إىل بعض الصناعات يف وقت ما ال يعني إمهاهلا وعدم رعايتها، فقد 
ومحايتها  فتعهدها  آخر،  إقليم  يف  ونادرة  اقليم  يف  متوفرة  الصناعة  تلك  تكون 
يعني التكامل االقتصادي فيام بني اقاليم الدولة املختلفة ألن »اختصاص بعض 
األمصار ببعض الصنائع تدون بعض، وذلك أنه من البني أن أعامل أهل مرص 
يستدعي بعضها بعضًا ملا يف طبيعة العمران من التعاون«) 1 (. لذا كان عيل ـ 
فيام نعتقد ـ يأخذ ضمن اجلزية واخلراج والزكاة، بعض الصناعات املتداولة يف 
عرصه. يقول أبو يوسف »كان عيل بن أيب طالب فيام بلغنا يأخذ منهم )أي 
 .)  2 رؤوسهم«)  خراج  من  هلم  وحيسب  واملسال  اإلبر  جزيتهم  يف  الذمة(  أهل 
كام   )  3 نسائنا«)  بني  العطور  »يقسم  كان   عليًا أن  البالذري  عند  ورد  وقد 
كان يقسم بينهن اإلبر التي كان يأخذها »من اليهود مما عليهم من اجلزية«) 4 ( 
وهو بعمله ذاك انام هيدف إىل تشجيع الصناعات واالبقاء عليها باعتبارها احد 
مصادر الدولة. تلك هي اذن مصادر املؤسسة املالية وكيفية جبايتهاـ كام تبدو يف 

فكر عيل ـ فام هي سبل رصفها؟

سياسة الترصف ف موارد الدولة املالية كم تبدو ف النهج:
اقتصادي  بفكر  يتمتع  يكن  مل  أنه   عيل سرية  يف  املترسع  القارئ  خيلص 

) 1 ( مقدمة ابن خلدون 472.

) 2 ( اخلراج ص 122، املسال: ابر اخلياطة الكبرية التي خياط هبا اخليش:

) 3 ( أنساب األرشاف 137/2.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.
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ال  انه  عنه  اشتهر  فقد  باملال،  اهتاممه  لعدم  حمكمة،  ماليه  بسياسة  وال  قويم 
يرتاح وتطمئن نفسه حتى يقسم كل األموال الواردة) 1 (. إىل بيت املسلمني، 
بن  عمر  عىل  اقرتح  قد  أنه  أثر  كام   )  2 فيه)  ويصيل  باملاء  ارضه  ينضح  ثم 
اخلطاب، ملا وردت إليه أموال الفتوح أن يقسمها يف الناس حتى ال يبقى منها 
يشء) 3 (، ويروي أبو االسود الدؤيل: أن عليًا قد قسم كل ما وجد يف بيت 
عن  تنم  ال  ترصفات  وتلك   .)  4 اجلمل)  وقعة  بعد  أصحابه  عىل  البرصة  مال 
للمستقبل،  حساب  عدم  من  فيها  ملا  احلكم  بأساليب  ومترس  سياسية،  حنكة 
املال  من  اخلزينة  وفاض  بسبب  ألجهزهتا،  وتعطيل  الدولة،  ملشاريع  وإمهال 

الذي حتتاجه لكل ذلك.

ولكن املتأمل فيام أثر عن عيل يف النهج يرى عكس ذلك، إذ يبدو ان بيت 
املال يف أثناء خالفته كان مقساًم عىل أقسام ثالثة هي:

األول: ديوان الزكاة: وهو مؤسسة مالية قائمة بذاهتا ختتص بجمع الزكاة ثم 
الدولة اإلسالمية حتت إرشاف  ارجاء  بالعدل يف مجيع  توزيعها عىل مستحقيها 
املنصوص  من  لكوهنا  شيئا  منها   عيل يبقي  ال  الديوان  هذا  واموال  اخلليفة 

عليه يف القرآن الكريم.

استحدثت  أيضًا  بذاهتا  قائمة  مالية  مؤسسة  وهو  العطاء:  ديوان  الثاين: 

) 1 ( راجع أبا عبيد: األموال ص 384، فقد روى ان عليًا يفرض العطاء أكثر من مرة يف العام.

) 2 ( راجع البالذري ـ انساب االرشاف132/2.

) 3 ( راجع ابن أيب احلديد 94/12.

) 4 ( السابق 250/1.
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من  جيبى  ما   )  2 أمخاس)  أربعة  فيه  ويدخل   )  1 اخلطاب)  بن  عمر  عهد  يف 
يترصف  كان  ما  وهو   ،)  5 بالسوية)  اجلند  يف  وتقسم   )  4 (والفيء)   3 الغنيمة) 
مال  من  فيه  يدخل  ما  بموجب  بالعدل  حقه  حق  ذي  كل  بإعطاء   عيل فيه 
وثمر وعسل وغريه من الصناعات. ومجيع أموال هذا الديوان ال تدخل ضمن 
ال  حتى  أمواله  مجيع  بتقسيم   عيل يقوم  لذلك  الدولة،  مشاريع  عىل  الرصف 

ُيبقي فيه شيئا.

ديوان  عىل  الرصف  مهامه  ومن  الدولة،  خزينة  أو  املال:  بيت  الثالث: 
مرتبات  ودفع  واعامر،  اصالحات  من  الدولة  بمشاريع  يتعلق  وما  اجلند 
الديون  الدواوين. ومصادر هذا  والعامل وغريهم من موظفي  والقضاة  الوالة 
خراج مامل يأخذه املسلمون من الكفار ال عنوة وال صلحًا) 6 (، وباإلضافة إىل 
ذوي  سهم  اقتطاع  بعد  وذبك  والغنيمة،  الفيء  مال  من  اخلامس   )  7 اخلمس) 

) 1 ( راجع أبا عبيد، السابق ص 236، وابن أيب احلديد 75/12.

) 2 ( راجع حيي بن آدم: اخلراج ص 18.

) 3 ( الغنيمة: ما غلب عليه املسلمون بالقتال حتى يأخذوه ـ السابق ص 17.

) 4 ( الفيء: ما صوحلوا عليه دون قتال ـ السابق.

) 5 ( راجع السابق ص 18.

) 6 ( وهو ما هرب عنه أهله من مال وضياع، وتركوه من غري قتال، السابق ص17.

»فذهب  وفاته  بعد  اخلمس  من   الرسول سهم  يف  اإلسالمية  املذاهب  اختالف  هنا  يالحظ   )  7  (

ملكًا  يكون  ثور:  أبو  وقال  ورثته.  إىل  عنه مرصوف  انه موروث  إىل  األنبياء  بمرياث  يقول  من 

لإلمام بعده لقيامه بأمور األمة مقامه، وقال أبو حنيفة: قد سقط ملوته، وذهب الشافعي إىل ان 

يكون مرصوفًا يف مصالح املسلمني. والسهم الثاين سهم ذي القربى، زعم أبو حنيفة انه قد سقط 

حقهم منه اليوم، وعند الشافعي حقهم ثابت«املاوردي ـ األحكام السلطانية ص 110، 111. 
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القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل بحسب ما ورد يف قوله تعىل:

ُقْرَب 
ْ
ال َوِلِي  َولِلرَُّسوِل  َُسُه  ُ

خ هلل  نَّ 
َ
أ
َ
ف ٍء  َشْ ِمْن  َغنِْمُتْم  نََّما 

َ
أ ُموا 

َ
﴿َواْعل

قد   الرسول ان سهم  ( مع مالحظة   1 بِيِل﴾)  السَّ َوابِْن  َمَساكنِِي 
ْ
َوال ََتاَم  َوالْ

دخل ضمن اختصاصات ويل األمر القائم بشؤون الدولة، يرصفه حيث تقتيض 
مصلحة اإلسالم. وبيت املال هذا هو ما يمكننا ان نطلق عليه ـ جتوزًاـ )وزارة 
بترصيف  املتعلقة   عيل سياسة  منه  نستنتج  ان  يمكننا  ما  أيضًا  وهو  املالية( 

الشؤون املالية إبان حكمه.

فمام يبدو من عهده ملالك األشرت أن ميزانية الدولة عنده مقسمة كالتايل:

الرصف عىل املشاريع العمرانية من طرقات وجسور وقنوات وتعهد  أوال: 
أن  ضمنا  يعني  مما   ،)  2 العهد)  يف  أساس  كرشط  ذلك  وضع  وقد  لألراض. 

العمران من أول واجبات احلكومة نحو البالد.

إفراد ميزانية خاصة باملؤسسة العسكرية) 3 (، يرصف منها عىل اجلند  ثانيا: 

 من اخلمس آلل بيته ويتفق الشيعة اإلمامية من وجهة النظر القائلة بتوريث نصيب الرسول

استنادًا لقول جعفر الصادق »اخلمس لنا فريضة«احلر العاميل ـ وسائل الشيعة 337/6. وهم 

إذ يقولون ذلك يعتقدون بعصمة اإلمام مما جيعله يضع اخلمس يف صالح اإلسالم وأهله، لذلك 

إنام هو من أجل  أن »اخلمس مورد ضخم  يرى اخلميني يف كتاب احلكومة اإلسالمية ص 25 

الطائلة ليست  املالية، وأن هذه األموال  الدولة اإلسالمية، وسد مجيع احتياجاهتا  تسيري شؤون 

لرفع حاجات سيد أو طالب علم... بل لسد احتياجات امة بأكملها«لكون اخلمس من وجهة 

نظر الشيعة اوسع يف مفهومه مما هو عند السنة، راجع صفحة 334 من هذا البحث وما بعدها. 

) 1 ( األنفال /41.

) 2 ( راجع رسائل 53 ـ الفقرة 1، 22.

) 3 ( راجع السابق، الفقرات 17، 20، 21، 25.
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ورجال االمن، مع توفري ما حتتاجه الدولة من عتاد وسالح.

ثالثا: إفراد ميزانية خاصة لدفع مرتبات املوظفني، من قضاة وعامل ومراقبني 
وكتبة، وكل ما يتعلق بالدواوين احلكومية من خصوصيات) 1 (.

العاهات من  العجزة واملسنني وذوي  ختصيص ميزانية للرصف عىل  رابعا: 
مسلمني أو معاهدين يعيشون يف كنف دولة اإلسالم) 2 (.

ثم ان فكر عيل االقتصادي مل تقترص عىل مجع األموال ورصفها بعد ذلك 
العرص  يف  يسمى  ما  نعتقدـ  كام  االعتبارـ  يف  وضع  بل  املستحقة،  وجوهها  يف 
الداخل باخلارج، واحلساب للمستقبل حتى تتجنب احلكومة  احلديث بموازنة 
لقوله  فهمنا  من  انطالقًا  وذلك  اقتصادية،  ازمة  أية  وتتفادى  مالية،  ضائقة  أية 
»ان من مل حيذر ما هو صائر إليه مل يقدم لنفسه ما حيرزها«) 3 (، أي أن من مل ينظر 
نفسه  جينب  ان  يستطع  مل  األمور،  لعواقب  حيسب  ومل  املستقبل  إىل  العقل  بعني 
ـ  اللجوء إىل احلاجة والوقوع يف الكوارث. وعىل هذا األساس يمكن ان يقال 
فيام نظن ـ ان سياسة عيل املالية بام تضمنت من افكار مثالية، فهي أيضًا مبنية 
لقوله  امتثاالً  تقتري  وال  إرساف  ال  من  انطالقًا  سليم،  وختطيط  علمي  هنج  عىل 

تعاىل:

وًما 
ُ
بَْسِط َفَتْقُعَد َمل

ْ
 تَبُْسْطَها ُكَّ ال

َ
 ُعُنِقَك َول

َ
ًة إِل

َ
ول

ُ
َْعْل يََدَك َمْغل  تَ

َ
﴿َول

َمُْسوًرا﴾) 4 (.

) 1 ( املصد السابق نفسه.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( رسائل 51، الفقرة األوىل.

) 4 ( االرساء /29.
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5ـ العمل:

ومراقبة  اخلراج،  وجباية  الزكاة  مجع  يبارشون  الذين  أولئك  بالعامل  نعني 
ان  الديوان بعد  له  الفرس قبل اإلسالم باخلراج، فوضعوا  اهتم  األسواق، وقد 
 ،)  1 فرد)  كل  من  جبايته  يمكن  ما  وعرفوا  األنفس،  واحصوا  األرض  مسحوا 
وقد خصصوا رجاالً ذوي كفاءة جلمع الرضائب واشرتطوا فيهم الرأفة بالعباد، 
فارس،  املسلمون  فتح  وملا   ،)  2 اموال)  من  جيبون  ما  عىل  للمحافظة  واألمانة 
من  يناسبها  ما  أرض  كل  عىل  فوضعوا   ،)  3 الفرس)  من  النظام  ذلك  اقتبسوا 
خراج، وعىل كل إنسان ال يرغب يف الدخول يف اإلسالم أن يدفع مقدارًا معينًا 
الوالة  إىل  بدايتها  يف  األموال  جباية  وكلت  وقد  )اجلزية(.  عليه  ُأطلق  املال  من 
اخلليفة  إرشاف  حتت  خاصون  موظفون  هبا  اختص  ثم  ومن   ،)  4 وتقديراهتم) 
مراقبي  من  وغريهم  اخلراج،  ولعامل   .)  5  (الرسول بعمل  اقتداء  الوايل،  أو 
خمتلف  عىل  بالناس  املبارش  التصاهلم   ،عيل فكر  يف  كبرية  أمهية  االسواق، 
املايل  والنظام  الفرس،  أحوال  يف  الواسع  اطالعه  إىل  باإلضافة  هذا  طبقاهتم، 

) 1 ( راجع اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص 4.

) 2 ( راجع السابق ص 6.

) 3 ( راجع: دانيل دينيث: اجلزية يف اإلسالم ص 45 وما بعدها.

) 4 ( راجع ابن أيب احلديد 42/2، 43، فقد جعل عمر بن اخلطاب أبا هريرة عامال عىل هجر والياممة 

وأقايص البحرين باإلضافة إىل جباية أمواهلا وكذلك كان استعامله لعمرو بن العاص عىل مرص.

) 5 ( من ذلك استعامله »خالد بن سعيد عاماًل عىل صدقات اليمن وقبل عىل صدقات مذحج«ابن 

األثري  أسد الغابة 98/2.
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(هبم،   1 احتكاكه)  طريق  عن  وذلك  الرضائب،  فرض  يف  وأساليبهم  عندهم، 
بمجالسته اياهم يف جمتمع الكوفة، فأضاف ذلك رافدًا ثريا إىل زاده الثقايف العميق 
 2 (. خاصة وان عليًا (الذي اكتسبه من اإلسالم بمعارشته الروحية للنبي
قد كان يويص والته بدراسة مايض األمم التي يتولون رعايتها، وما حدث عليها 
من عدل أو جور يف ظل احلكومات املتعاقبة عليها) 3 (، حتى يتسنى هلم تفادي 
برشائع  الواسع  علمه  فإن  وعليه  بذلك.  يعمل  كان  انه  يعني  مما  الناس،  سخط 
وِعرَبه،  الكريم  القرآن  قصص  خالل  من  املاضني  أحوال  واستلهامه  اإلسالم 
منحه  الكوفة،  جمتمع  يف  األجنبية  العنارص  أحوال  عىل  اطالعه  إىل  باإلضافة 
التعامل معهم،  الناس وطبائعهم، وطرق  كل ذلك زادًا فكريًا يف معرفة أحوال 
فأتاح له بذلك اختطاط سياسة ترتكز عىل التعامل مع اجلميع عىل أسس إنسانية 
عامدها األخالق، فكان اختياره للعامل نابعًا من تلك األسس اإليامنية واالقتناع 
ألهنم  معهم،  التعامل  وكيفية  وصفاهتم،  اختيارهم  رشوط  وضع  حني  الفكري 
كام يقول »خزان الرعية، ووكالء األمة وسفراء األئمة«) 4 (. وأهم الرشوط التي 

وضعها فيمن يتوخاه من رجال هلذا اجلهاز املايل الدقيق هي:

االعتامد عىل النزاهة يف تعيني افراده، بالبعد عن املحاباة واألثر والوساطة) 5 ( 
يتهالك  العمل يف هذا اجلهاز، ألن من  يلح عىل  فرد  مع جتنب االستجابة ألي 

) 1 ( أرشنا إىل ذلك يف ص 389 وما بعدها من هذا البحث.

) 2 ( راجع قول عيل يف عالقته بالرسول: خطب 240، فقرة 26، 27.

) 3 ( راجع رسائل 53، فقرة 4، 38.

) 4 ( رسائل 51.

) 5 ( راجع رسائل 53، فقرة 21.
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يف احلصول عىل مثل هذه الوظيفة دون غريهاـ يف فكر عيل ـ ليس اال ألن يف 
األمة.  حساب  عىل  الثراء  وحماولة   )  1 واخليانة«)  اجلور  شعب  من  »مجاع  طبعه 
البيوتات  التجربة واحلياء من أهل  لذلك ال يصلح ملثل هذه االعامل إال »اهل 
الصاحلة، والقدم يف اإلسالم املتقدمة، فإهنم أكرم أخالقًا وأصح اعراضًا، وأقل 
نفوسهم  ارتواء  ألن   ،)  2 نظرًا«)  األمور  عواقب  يف  وأغلب  إرشافًا  املطامع  يف 
وعمق جتربتهم ورسوخ أقدامهم يف اإلسالم، كل ذلك جيعلهم عىل فهم واسع 
لطبيعة الناس الذين سيتعاملون معهم، باإلضافة إىل ان التدين، وطيب العنرص، 
ومتانة األخالق من املزايا التي تردع صاحبها عن قبول الرشوة، والتعامي عن 

احلق، واجلور عىل الناس.

فإهنا  املوظفني  أولئك  مع  هبا  التعامل  األمر  ويل  عىل  جيب  التي  الكيفية  أما 
تتمثل ـ كام يراه عيل ـ يف منع نفوسهم من النظر إىل ما يف أيدي الناس وجتنيبهم 
االغراءات املادية التي جتعلهم عرضة للسقوط، وذلك بتوفري الرزق الكايف هلم 
االختالس  عن   )  3 هلم«)  وغنى  أنفسهم،  استصالح  عىل  هلم  قوة  ذلك  »فإن 
ارتكبوا خيانة اصبح ذلك »حجة عليهم«) 4 (  إذا ما  والرسقة والنهب. وحتى 
يف التنكيل هبم. ولكن العطاء املجزي ليس وحده كافيا، بل من واجب الدولة 
أن تتفقد أعامهلم ببث »العيون من أهل الصدق والوفاء«) 5 ( ألن يف شعورهم 

بالرقابة، رادع هلم لتفادي أي مسلك معوج يؤدي إىل العقاب.

) 1 ( املصدر السابق نفسه.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( رسائل 53، فقرة 21.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.

) 5 ( املصدر السابق نفسه.
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6ـ الكتاب:

عهد  وعىل  اإلسالم  صدر  ففي  بالغًا،  اهتاممًا  الكتابة  املسلمون  اوىل 
أيب  بن  »عيل  كان  فقد  يديه،  بني  الكتابة  الصحابة  من  كثري  بارش   الرسول
طالب وعثامن بن عفان يكتبان الوحي، فإن غابا كتبه أيب بن كعب وزيد بن 
ثابت، وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أيب سفيان يكتبان بني يديه 

يف حوائجه«) 1 (.

أبوابًا  األدب  كتب  أفردت  اإلسالمي،  الفكر  يف  والكتب  الكتابة  وألمهية 
من  واخلاص  العام  يف  وأثرها  وأمهيتها  الصناعة  تلك  أحكام  لدراسة  خاصة 
ومعاجلة  الكتاب  بأدب  أخرى  خاصة  كتب  أنفردت  كام   ،)  2 الناس)  مجهور 
أساليب الكتابة، إىل غري ذلك من أمور أسلوبية ولغوية وبالغية تتعلق بشؤون 
القضاة،  كأحكام  بينة  »احكام  عندهم  للكّتاب  كان  أنه  يبدو  إذ   ،)  3 املهنة) 
امللك هبا«) 4 ( ومن أشهر رسائل  إليها ويتقلدون سياسة  يعرفون هبا وينسبون 
حيي  بن  احلميد  عبد  »رسالة  وشؤوهنم  للكتاب  عرضت  التي  العريب  األدب 
بالكتاب  يتعلق  الكاتب«) 5 ( )ت 132 هـ( الشهرية، وقد عرض فيها لكل ما 

) 1 ( اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص 12.

الفريد  العقد  ـ  ربه  عبد  ابن  والكتاب«عند:  الكتابة  »ادوات  موضوع  املثال  سبيل  عىل  راجع   )  2  (

155/4 وما بعدها، وراجع أيضًا اجلهشياري السابق ـ مقدمة الكتاب ص 1 وما بعدها وابن 

النديم ـ الفهرست ص 7، وما بعدها.

) 3 ( من اشهر الكتب: أدب الكاتب البن قتيبة، واالقتضاب يف رشح أدب الكّتاب ـ للبطليويس )ت 

521 هـ(.

) 4 ( العقد الفريد 160/4.

) 5 ( لالطالع عىل نص الرسالة راجع اجلهشياري، السابق ص 73 وما بعدها. 
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من آداب، بحيث عدت دستورًا متكاماًل للكّتاب من حيث املضمون والشكل. 
رافد  ـ  نعتقد  ما  عىل  ـ  فإهنا  الكاتب  احلميد  عبد  بالغة  إىل  رجعنا  نحن  ما  وإذا 
البالغة،  من  مكنك  الذي  »ما  احلميد  لعبد  قيل  فقد   عيل بالغة  روافد  من 
وخرجك فيها؟ فقال: حفظ كالم األصلع، يعني أمري املؤمنني«) 1 (. لذلك 
ـ عبارة عن رشح مفصل  ـ كام نتصورها  الكّتاب  فال عجب أن تأيت رسالته إىل 
به  يتصف  أن  جيب  وما  وأمهيتها،  الكتابة  مهنة  عن  فكر  من   عيل عرضه  ملا 
يف  الوضع  مع  اختيارهم.  عليها  ينبني  التي  واألسس  مواصفات  من  الكّتاب 
الكتايب  عمله  يقترص  مل  إذ   )  2 الصناعة«)  هذه  أهل  »من   عليًا أن  االعتبار 
كام  فهو  العهود.  كتابة  أيضًا  زاول  بل  الوحي،  كتابة  عىل   الرسول عهد  يف 
يدي  بني   )  3 احلديبية)  معاهدة صلح  الذي كتب  ـ  والتاريخ  السري  حتدثنا كتب 
نابع من جتربة  الكتاب  رسول اهلل وعليه فإن ما جاء يف عهده لألشرت بشأن 
واقتناع تام بمكانة الوظيفة. فوضع رشط األخالق الفاضلة عىل رأس رشوط 
اختيار الكتاب) 4 ( ملا حيسه من شعور بأمهية مركزهم الذي يدخل ضمنه ارسار 
الدولة ومصاحلها العامة، وكيفية التواصل بني القيادة واملصالح يف طول البالد 
سوى  عليها  يؤمتن  ال  الدقة،  يف  بالغة  مهام  من  ذلك  غري  إىل   ،)  5 وعرضها) 
الذين يعول عىل إخالصهم، لشعورهم بأهنم ينطقون بلسان  الكتاب الرشفاء، 

) 1 ( السابق ص 82.

العقد الفريد: 161/4.  ) 2 (

عرضنا  وقد   ،632/2 الطربي  تاريخ   ،331/3 السرية  ـ  هشام  ابن  املثال:  سبيل  عىل  راجع   )  3  (

لصلح احلديبية يف ص 142 اهلامش )2( من هذا البحث.

) 4 ( راجع رسائل 53، فقرة 23.

) 5 ( املصدر السابق نفسه.
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املؤهل  مميزات  ومن   .)  1 بعيد)  أو  قريب  من  عنهم  يصدر  ما  كل  يف  احلكومة 
للوظيفةـ يف فكر عيل ـ هو من يكون »ممتنا بكرامة«) 2 ( من يعمل يف خدمته، 

متجنبًا اإلجرتاء عليه يف خالف حول موضوع ما »بمحرض مأل«) 3 (.

العامل  مكاتبات  مراجعة  يف  يتساهل  أو  يغفل  ال  نبيها  ذكيا  يكون  ومن 
»وإصدار جواباهتا عىل الصواب«) 4 ( بام يتامشى والسياسة التي يرسمها له ويل 

األمر.

التي ال يدخلها اخللل من  من يكون حازمًا، ذا خربة تامة بأساليب الكتابة 
حيث املنافذ القانونية، ولديه قدرة فائقة يف التحكم بأساليب اللغة فال »يضعف 

عقدا إعتقده وال يعجز«) 5 ( عن حل عقد يرى فيه مرضة ألمته وإمامه.

من يكون عارفًا بقدر نفسه، واثقًا من مقدرته عىل إداء ما يناط به من مهام 
كتابية، معتقدًا بعلو مكانته عند من يبارش خدمته »ألن اجلاهل بقدر نفسه يكون 

بقدر غريه أجهل«) 6 (.

عىل  االعتامد  عدم  ـ   عيل اإلمام  عند  ـ  تعني  جمملها  يف  الرشوط  وتلك 
ليس  بام  والتظاهر  التصنع  ألن  الكتاب،  اختيار  أثناء  الظن  وحسن  الفراسة 

) 1 ( املصدر السابق نفسه.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.

) 5 ( املصدر السابق نفسه.

) 6 ( املصدر السابق نفسه.
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 ،)  1 غاياهتم)  إىل  للوصول  البرش  من  كثري  يتبعها  التي  األساليب  من  الطباع  يف 
يف  يرغبون  الذين  أولئك  مثل  ترشيحه  وقبل  املسؤول،  واجب  فمن  لذلك 
بناء  واختيارهم  الوظيفي  ماضيهم  بدارسة  أوالً  يبارش  أن  باخلدمة،  االلتحاق 
عىل »ما ولوا للصاحلني«) 2 (قبله، ألنه بذلك يتمكن من توظيف »احسنهم كان 

يف العامة أثرا وأعرفهم باألمانة وجهًا«) 3 (.

املسؤوليات  حتديد  جيب  حكياًم،  ضبطًا  الدولة  يف  الوظيفي  اجلهاز  ولضبط 
يف  متمرسًا  قوية  شخصية  ذا  الرئيس  ذلك  ويكون  شعبة،  لكل  رئيس  بتعيني 
نجاح  يضمن  وبذلك   ،)  4 كثريها«)  عليه  يشت  وال  كبريها  يقهره  »ال  وظيفته 

اجلهاز الوظيفي وتتجنب الدولة ما ال حيمد عقباه.

7ـ الرقابة اإلدارية:

ال  فإهنا  واالخالص،  واالحكام  اجلدية  من  الدولة  مؤسسات  بلغت  مهام 
يمكنها االسمرار يف السري يف الطريق السليم ما مل تكن حتت إرشاف اخلليفة) 5 ( 
مبارشة، وال يمكن للخليفة أو احلاكم أن يلم بكل التبعات الثقيلة اال بمعاونة 
متوازنًا  سريًا  الدولة  دواليب  سري  معرفة  يف  عليه  االعتامد  يمكن  جهاز  من 
قائمة  كمؤسسة  اإلدارية  الرقابة  عىل  استخدم  ـ  نعتقد  ما  عىل  ـ  لذلك  وسلياًم، 

) 1 ( املصدر السابق 

) 2 ( املصدر السابق.

) 3 ( املصدر السابق.

) 4 ( املصدر السابق.

) 5 ( راجع السابق فقرة 27.
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بذاهتا، يمكنه من خالل موظفيها معرفة سري الوالة واحوال الواليات، إذ يبدو 
من كثري مما ورد يف النهج من نصوص أنه، وعن طريق أولئك الرقباء، قد كشف 
كثريًا من أالعيب الوالة واختالساهتم) 1 (وقد بلغ من دقة أولئك املراقبني من 
عامله  بعض  إىل  تصل  كانت  التي  اخلاصة  الرسائل  فحوى  عىل  حتى  اطالعه 
من اعدائه ومناوئيه) 2 (. ويبدو أن جهاز املراقبة، عند عيل، ال يقترص عىل 
اجحافًا  ـ  نعتقد  ما  عىل  ـ  ذلك  يف  ألن  مؤسسة،  أو  إقليم  لكل  واحد  مراقب 
بحق الوايل أو املسؤول، مما جيعل احلكم يف حقه جائرًا، فكان تعدد املراقبني) 3 ( 
من أجل تفادي ذلك، كام أننا نفهم من سياق النصوص أن عليًا قد اعتمد 
يف اختياره للمراقبني اإلداريني عدم معرفة بعضهم البعض) 4 (، حتى يتجنب 
االتفاق فيام بينهم عىل باطل، وقد اشرتط مسبقًا أن يكونوا من »أهل الصدق 
والوفاء«) 5 (، حتى إذا اجتمع رأهيم عند ويل األمر عىل اهتام مسؤول بالتقصري 
وبذلك  يستحق،  بام  اجلاين  ملعاقبة   )  6 شاهدًا«)  بذلك  »يكتفي  فإنه  اخليانة  أو 
وبث  اإلنسان،  سعادة  هدفها  عادلة  سياسة  ـ  لنا  يتهيأ  كام  ـ   عيل لنا  ضمن 
املناسبة إلنسانيته، له من احلقوق مثل ما  الطمأنينة يف نفسه ووضعه يف املكانة 

عليه من الواجبات.

) 1 ( راجع عىل سبيل املثال: رسائل3، 20، 40، 41، 43.

) 2 ( راجع رسائل 44.

) 3 ( راجع رسائل 53، فقرة 24.

املصدر السابق نفسه.  ) 4 (

) 5 ( املصدر السابق نفسه.

) 6 ( املصدر السابق نفسه.
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سياسة اإلمام عيل بني املثال والواقع:
اخفاقًا  النجاح  يكون  فقد  نسبيان،  امران  السياسة  عامل  يف  والفشل  النجاح 
العكس من وجهة نظر أخرى، ويرجع ذلك  من وجهة نظر معينة، وقد يكون 
إىل مفهوم السياسة عند كال وجهتي النظر، فالذي يرى ان السياسة تسلط ومكر 
واحتيال ودهاء، ال يقيم لألخالق الفاضلة وال للعدل أي وزن، باعتقاده أن أية 
سياسة ال تتفق مع مصلحته ومصلحة فئة معينة من األمة حمكوم عليها بالفشل، 
وجهة النظر تلك عادة ما تأخذ من فشل السياسة األخالقية عىل صعيد الواقع 

يف كثري من األحيان مثاالً.

أما أولئك الذين ينظرون إىل السياسة نظرة أخالقية وينزهون أساليبها عن 
املثالية  سياسته  تطبيق  يف  املثايل  السيايس  إخفاق  يعتربون  ال  فإهنم  التواء،  كل 
اخفاقًا للمثالية. واملتأمل يف سياسة عيل سيجد اهنا من النوع املثايل الذي ال 
يرى يف التسلط أو شهوة احلكم غاية يركب إليها أية وسيلة، فقوله »ال يقيم أمر 
اهلل سبحانه، اال من ال يصانع وال يضارع وال يتبع املطامع«) 1 ( نابع من فكره 
ـ يف  ذلك  ويرجع  الواقع  إىل حتقيقه عىل صعيد  ويتبناه، ويسعى  به  يؤمن  الذي 
اعتقادنا ـ إىل االنسجام التام يف شخصيته بني الداخل واخلارج، ولقد بذل كل 
ما يف وسعه خللق مثل ذلك االنسجام يف أصحابه املقربني اوالً ومن ثم يف رعيته 
عامة، ولكن احلظ مل حيالفه، ال لعيب يف أساليب التوصيل عنده ولكن العيب يف 
اختالف نفوس املسلمني يف عرصه، وقد شعر هو ـ ذاته ـ بذلك التغيري إال انه مل 
يقبل لنفسه أن تتلون وفق مقتضيات الظروف، الرتكازه يف سياسته عىل دعائم 

) 1 ( حكم 109، ويضارع ـ املضارعة املشاهبة ويضارع يتشبه يف عمله باملبطلني.
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ولكني  أودكم،  ويقيم  يصلحكم  بام  لعامل  »اين  ألصحابه  يقول  ومتينة،  راسخة 
ال أرى أصالحكم بإفساد نفيس«) 1 (، ألن االقتناع الذايت بأساليب االصالح ـ 
يف فكر عيل ـ خيتلف عام يريده أصحابه لكوهنم يتصورون ان االصالح فيام 

يرغبون فيه.

أصحاب  مثل  إليه  بالنسبة  يكونوا  أن  األصحاب  ألولئك  أراد  لقد 
مقابل  دونام  لإلسالم،  وتفانيهم  اخالصهم  يف   للرسول بالنسبة   الرسول
الذين كانوا حول  أو اجر، لكنه مل يستطع ان حيقق ذلك املجتمع، ألن الرجال 
الرسول كانوا ذوي نفوس خمتلفة عن الرجال الذين كانوا حوله، لذلك 
ـ كام نعتقد ـ يف ختليد  املثالية، ولكنه مل خيفق  راح عيل شهيدًا ضحية سياسته 
مبادئه من خالل التزامه السيايس الثابت يف جمتمع مضطرب ألن »االلتزام بروح 
املبادئ التي ينطلق منها احلاكم، وجتسيدها عىل الصعيد العميل، وعدم التالعب 
بمضموهنا، هو النجاح يف نظر األخالق ومقياسها وان خرس اإلنسان جولة أو 

أكثر يف سبيل ذلك«) 2 (.

) 1 ( خطب 68، وأودكم: اعوجاجكم.

) 2 ( أمحد الوائيل: عيل بن أيب طالب ـ نظرة عرصية حديثة ص 105.
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الفصل األول
اجملتمع وحالته ف فكر علي

ال نتوقع ونحن نبحث يف فكر اإلمام عيل االجتامعي احلصول عىل تعريف 
نظري للمجتمع ألنه مل يكن منظرًا. ولكن من خالل مزاولته للحكم ومما أثر عنه 
القرآن  هبدي  املستنري  الفكر  لذلك  األساسية  املالمح  تصور  يمكننا  أقوال،  من 
ضمن  يدعو  الكريم  فالقرآن  الرشيفة.  النبوية  السنة  خطى  يف  والسائر  الكريم 

آياته إىل التجمع البرشي ويشيد بالرابطة اإلنسانية كام يف قوله تعاىل:

َبائَِل 
َ
َناُكْم ُشُعوًبا َوق

ْ
ْنَث وََجَعل

ُ
ٍر َوأ

َ
ْقَناُكْم ِمْن َذك

َ
يَُّها انلَّاُس إِنَّا َخل

َ
﴿يَا أ

معان  من  تضمنته  بام  واآلية   )  1 ْتَقاُكْم﴾) 
َ
أ اهلل  ِعْنَد  َرَمُكْم 

ْ
ك

َ
أ إِنَّ  وا 

ُ
ِلََعاَرف

دون  واملحبة  والتعاون  العدل  أساسه  واحد  إنساين  جمتمع  لبناء  دعوة  سامية، 
العميم  باخلري  اإلنسانية  عىل  يعود  الذي  املثمر  بالعمل  إال  أفراده  بني  متايز  أي 
اال  موضعًا   )  2 وأربعني)  مئتني  يف  الكريم  القرآن  يف  )الناس(  كلمة  تكرر  وما 
الصفوة  »أمل  املثايل  املجتمع  بناء  هو  األسايس  اإلسالم  هدف  أن  عىل  داللة 

) 1 ( احلجرات /13.

) 2 ( راجع املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم مادة )ن و س(.
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حتقيق  من  بالفعل   الرسول متكن  وقد   .)  1 املصلحني«)  وحلم  املفكرين  من 
السنة  يف  وذلك   ،)  2 اسس)  وضع  يف  بارش  حينام  وجيزة،  فرتة  يف  األمل  ذلك 
وبني  املدينة  عىل  والوافدين  املهاجرين  بني  باملؤاخاة  النبوية،  اهلجرة  من  األوىل 
من  السكان  عالقات  تنظم  التي  الوثيقة  بكتابة  ثم  االصليني،  سكاهنا  األنصار 
القول،  يمكننا  النظرية  التعرفيات  عن  النظر  فبغض  وهيود.  وأنصار  مهاجرين 
عىل  كان  قد  اجلبار،  العبقري  العمل  بذلك  قيامه  خالل  من   الرسول بأن 
إىل  اهلجرة  ُفرضت  ولذلك  املجتمع  بناء  يف  البرشي  التجمع  بأمهية  تامة  دراية 
النبوية، نخلص إىل  املدينة) 3 (. واذا ما متعنا يف النصوص القرآنية واالحاديث 
احلياة  تأمني  األساس  يف  يعني  اإلسالمي،  الفكر  يف  املجتمع  ان  قوامها  نتيجة 
الفردية واالجتامعية بأسلوب يتسم بالتوازن الذي يقتيض اال يكون الفرد أساسًا 
عليه  تنبني  الذي  الوحيد  األساس  هو  املجتمع  يكون  وال  واحلكم  الترشيع  يف 
ترشيعات الدولة، فالفرد بام له من خصائص إنسانية، هو عضو ضمن مجاعة من 
الناس تتيح له ابراز تفرده وخصائصه عىل ان ال يكون ذلك التفرد عىل حساب 
وتعاطفهم،  وترامحهم،  توادهم  يف  املؤمنني  »مثل   الرسول فقول  اآلخرين، 
 )  4 واحلمى«)  بالسهر  اجلسد  سائر  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  اجلسد،  مثل 
كل  من  جزءًا  الفرد  من  جتعل  اإلسالمي  البناء  يف  االجتامعية  الرابطة  أن  يعني 
متكامل من حيث التعاون والتعاضد واملساواة ألن »مفهوم املجتمع يف اإلسالم 
يقوم عىل امرين: التعادل بني الفرد ذاته وبني الفرد اآلخر، والثاين: التوازن بني 

) 1 ( حممد جواد مغنية ـ التفسري الكاشف 147/7.

) 2 ( راجع ص 136 وما بعدها من هذا البحث.

) 3 ( السابق.

) 4 ( صحيح مسلم 999/4.
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الفرد واملجتمع«) 1 ( ولو تتبعنا الفكر االجتامعي عند عيل لوجدناه ينطوي 
من  هو   عيل فكر  يف  السوي  فاإلنسان  الشامل،  بمعناها  الثنائية  تلك  عىل 
»اجلاهل  ألن  غريه  مع  التعايش  من  يتمكن  حتى  نفسه،  فهم  عىل  القدرة  لديه 
بقدر نفسه يكون بقدر غريه أجهل«) 2 (، ومعرفة النفس حتقيق ملكانتها، ومتى 
استطاع الفرد أن يتحقق من مكانته يف جمتمعه، فستكون عالقته باآلخرين سوية 
والتحاسد  التباغض  نفسه  وسيجنب  كدر  صفوها  يعكر  وال  شائبة  تشوهبام  ال 
يد  يف  يده  بوضع  املجتمع  مستوى  من  للرفع  اإلمام  إىل  باحلياة  الدفع  حماوالً 
فإنام  عشريته  عن  يده  يقبض  »من  أن  عينيه  نصب  جاعاًل  اقتناع  عن  اآلخرين 
يستطيع  ال  إذ   ،)  3 كثرية«)  ايد  عنه  منهم  وتقبض  واحدة  يد  عنهم  منه  تقبض 
اإلنسان العيش بمفرده دون تعاون اآلخرين معه مهام بلغت امكاناته) 4 (. فإذا 
ما  كل  لتشمل  املسؤوليات  وتتوسع  املجتمع،  ينهض  األفراد  بني  التعاون  تم 
الفرد  مبارشة  خالل  ومن   ،)  5 وحيوان)  طبيعة  من  به  ويتعلق  باإلنسان  حييط 
ذلك  ولكن  واملجتمع،  الفرج  بني  التوازن  يتحقق  الواسعة  املسؤوليات  لتلك 
التوازن ال يمكن ان يستقر ويستمر اال إذا أحيط بسياج من النظم حتمي حقوق 
القوي الضعيف فكانت  االفراد وتصون مصاحلهم املشرتكة، وحتى ال يستغل 

فكرة احلكومة كرادع اجتامعي.

) 1 ( سيد عبد احلميد مريس ـ النفس البرشية ص 30.

) 2 ( رسائل ـ 53 فقرة 23.

) 3 ( خطب ـ 23 الفقرة الثالثة.

) 4 ( راجع بذلك الشأن رضورة التجمع البرشي ـ مقدمة ابن خلدون ص 54.

) 5 ( راجع خطب ـ 168 الفقرة االخرية.
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رضورة احلكومة ف فكر عيل
 ) 1 (جتنبًا لتكرار ما عرضنا له بشأن رضورة احلكومة يف فكر اإلمام عيل
ُأدرج يف فكر عيل السيايس،  بنا أن نشري إىل أن موضوع احلكومة وأن  جيدر 
اجتامعية   عيل سياسة  لكون  عليه  الغالب  هو  االجتامعي  اجلانب  ان  اال 
القرابة  فال  والعدل،  والتضامن  التكافل  أسس  عىل  املجتمع  بناء  هدفها  بحتة، 
ما ال حق  مدعاة إلعطاء  الصداقة  تكون  (، وال   2 االفضلية)  تعطي الحد حق 
 )  4 غريه)  عىل  التاميز  يف  ألحد  يعطي  معني  جنس  إىل  االنتامء  وال   ،)  3 فيه)  له 
التي تضمن كل ذلك فهي عىل هذا األساس رضورية،  العادلة هي  واحلكومة 
أولنا،  ما مل يشتم آخرنا  أمرنا متامسكًا  يزال  إمارة وال  يقول عيل: »البد من 
يتضح  كام  ـ  فاحلكومة   )  5 وأهَلكوا«)  هلكوا  وأفسدوا  أولنا  آخرنا  خالف  فإذا 
من قول عيل ـ مؤسسة اجتامعية هدفها تنظيم العالقات، ومتى اختل النظام 
يؤدي  ذلك  فإن  الطرفني،  أحد  يف  انحراف  جراء  أفرادها  وبني  املؤسسة  بني 
حتاًم إىل الفوىض واختالل النظام، ألن احلكومة ـ يف فكر عيل ـ مل تنشأ حلامية 
أداة توازن بني مجيع فئات املجتمع إال  فئة معينة، وال يمكنها أن تكون  حقوق 

) 1 ( راجع ص 166 وما بعدها من هذا البحث.

) 2 ( راجع خطب ـ 221 ـ الفقرة الثانية ما جاء فيها بشأن معاملة عيل ألخيه عقيل حني استامحه 

شيئا من أموال املسلمني.

) 3 ( راجع خطب ـ 225 بشأن رد عيل عىل صاحبه عبد اهلل بن زمعة حني استامحه العطاء من 

أموال املسلمني.

) 4 ( راجع ص 241 وما بعدها و ص 300 وما بعدها من هذا البحث.

) 5 ( رواه ابن مزاحم يف صفني ص 15 وليس يف هنج البالغة.
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إذا وضعت يف حسباهنا أن النظام والقانون يطبقان عىل اجلميع دون استثناء ألن 
بال  »اجلميع  لصالح  وتنظمها  الناس  بني  العالقات  تقيم  اإلسالم  يف  احلكومة 
بتلك  1 ( فاحلكومة  األقلية«)  أمكن، وإال قدم صالح األغلبية عىل  إن  استثناء، 
يف  مجوحها  من  للحد  املستغلة  الفئات  لترصفات  مراقبًا  احلاكم  جتعل  الصورة 
 عيل رأى  لذلك  املستضعفة  الفئات  حساب  عىل  الثروات  اقتناء  يف  التامدي 
أن يوضح الصورة ألولئك املرتفني حني عرضوا عليه اخلالفة بعد مقتل عثامن 
وذلك يف قوله »أال ال يقولن رجال منكم غدًا قد َغَمرهتم الدنيا فاختذوا الَعقار 
فصار  ِوَقة،  الرَّ الوصائَف  واختذوا  الفارهة،  اخليول  وركبوا  األهنار،  وفجروا 
إىل  وأرصهتم  فيه،  خيوضون  كانوا  ما  َمنَعتهم  ما  إذا  وَشنارًا،  نارًا  عليهم  ذلك 
أيب  ابن  حرمنا  ويقولون:  وينكرونه  ذلك  فينقمون  يعلمون،  التي  حقوقهم 
واالمة  احلاكم  بني  االجتامعية  العالقات  أسس  فإن  (وعليه   2 حقوقنا«)  طالب 

يف فكر عيل تنحرص يف نقطتني:

األوىل ـ بالنسبة إىل احلكومة:

أـ العدل واجتناب الظلم من قبل أويل األمر وفقًا لقوله لألشرت »أنصف اهلل 
رعيتك  من  هوى  فيه  لك  ومن  أهلك  خاصة  ومن  نفسك  من  الناس  وأنصف 
 )  3 عباده«)  دون  خصمه  اهلل  كان  اهلل  عباد  ظلم  ومن  تظلم،  تفعل  إال  فإنك 
اإلمام عيل مل جيعل مسؤولية ممارسته قرصًا  العظيمة يف فكر  العدل  وألمهية 

حممد جواد مغنية - يف ظالل النهج: 97/4.  ) 1 (

) 2 ( رواها ابن أيب احلديد رشحه 37/7 وليست من ضمن نصوص هنج البالغة.

) 3 ( رسائل ـ 53 فقرة ـ 6.
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املثقفني  أي  ـ  العلامء  ـ من مسؤولية  نظره  أيضًا من وجهة  فهو  األمر،  أويل  عىل 
اليوم ـ فردع الظامل والدفاع عن املظلوم طبقا لقوله »ما أخذ اهلل عىل العلامء، أن 

ال يقاروا ُكظة ظامل وال سغب مظلوم«) 1 (.

والفخر  االطراء،  حب  عن  بالنفس  والنأي  التكرب،  وجتنب  التواضع  ـ  ب 
هبم  يظن  أن  الناس  صالح  عند  الوالة  حاالت  أسخف  من  »أن  يرى   وعيل
حب الفخر، ويوضع مرهم عىل الكرب«) 2 ( لذلك فإنه يدعو أصحابه قائاًل »َفاَل 
ُظ بِِه ِعنَْد َأْهِل اْلَباِدَرِة،  ُظوا ِمنِّي باَِم ُيَتَحفَّ ُم بِِه اجْلََبابَِرُة، َوالَ َتَتَحفَّ ُتَكلُِّمويِن َباَم ُتَكلَّ
َتُظنّوا يِبَ اْستِْثَقاالً يِف َحّق ِقيَل يِل«) 3 ( فاحلاكم من  َوالَ خُتَالُِطويِن بامْلَُصاَنَعِة، َوالَ 
وجهة نظر عيل خادم للمجتمع، وما يؤدي من أعامل لصالح الناس هي من 
واجباته األساسية التي ال تدعوا إىل شكره والثناء عليه، حتى ال يظن أن ما قام 
الواجبات، إن هي اال تفضل منه فيغرت بذلك، وتتعاىل نفسه ويتجرب ثم  به من 

ينسى واجباته يف خضم الشعور بتضخم الذات.

تتجنب  حتى  تسويف،  أو  تعطيل  دون  الناس  حقوق  بإنجاز  املبادرة  ـ  جـ 
احلكومة سخط عامة الناس الذي قد يؤدي إىل إفشال خمططاهتا، وخيل بالنظام. 
فحني وسط الثوار عليًا  كي يعرض مظاملهم عىل عثامن قال له: »كلم الناس 
يف أن يؤجلوين، حتى أخرج إليهم من مظاملهم«فقال عيل: »ما كان يف املدينة 
فال أجل فيه وما غاب فأجله وصول أمرك إليه«) 4 ( وذلك يعني أن من واجب 

) 1 ( خطب 3ـ فقرة 2ـ والكظة ـ بضم الكاف ـ التخمة، والسغب ـ اجلوع.

) 2 ( خطب 210 فقرة 2ـ3.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( خطب 165، الفقرة االخرية.
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احلكومة االرساع يف إنجاز حاجات الناس وحل مشاكلهم.

حل  يف  ملساعدهتم   ،)  1 الناس)  أحوال  عن  يستخرب  أن  احلاكم  عىل  دـ 
مشاكلهم، خاصة الفقراء واملحتاجني »ممن تقتحمه العيون وحتقره الرجال«) 2 ( 
بتكليف رجال اكفاء يوثق هبم لتقيص أحواهلم ودراسة أوضاعهم، ثم املبارشة يف 
حل مشاكلهم بام يتامشى واحلق، مع جتنيب تقيص عورات الناس، واستخدامها 
كوسيلة من وسائل االرهاب، ألن يف جتنب مثل تلك االساليب إرساء لدعائم 
اإلسالم  اوىص  التي  اإلنسانية  القيم  عىل  وحمافظة  واحلكومة،  احلاكم  بني  الثقة 
املجتمع ويف  تفتيت ألوارص  تنطويان عليه من  ملا  للتجسس والغيبة  نبذ  هبا من 
تكشفن  فال  أحق من سرتها،  والوايل  عيوبًا،  الناس  »ان يف  يقول لألشرت  ذلك 
عام غاب عنك منها فإنام عليك تطهري ما ظهر لك... فاسرت العورة ما استطعت 
ال  جمتمع  أي  أن  يدرك   فعيل  )  3 رعيتك«)  من  سرته  حتب  ما  منك  اهلل  يسرت 
هبم،  التشهري  وعدمك  األفراد،  كرامة  صيانة  احلكومة  فعىل  العيوب،  من  خيلو 
ألن للحاكم عيوبه أيضًا، فمتى رشع يف البحث عن سقطات الناس، فإن الناس 
بني  الشقة  هلدم  مدعاة  ذلك  ويف   ،)  4 سقطاته)  عن  البحث  يف  اثره  سيقتفون 
احلاكم واملحكوم، وهو ما سيؤدي يف النهاية إىل اهنيار املجتمع، وتصدع قيمه.

الناس  رقاب  ليويل  سلطته  يستغل  ال  أن  واحلاكم  باألمر  القيَّم  وعىل  ـ  هـ 
أهله وقرابته، ليستمد منهم القوة عىل عامة الناس، فالبد له ان يلزم »احلق من 

) 1 ( راجع ما ورد بشأن ذلك يف رسالة رقم 53 الفقرة 24.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( السابق فقرة ـ 8.

) 4 ( السابق.
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املناسبة  مواضعهم  يف  واصحابه  قرابته  ويضع   )  1 والبعيد«)  القريب  من  لزمه 
مزالق  أجهزهتا  وجينب  التهم  مواضع  عن  باحلكومة  ينأى  وبذلك  املجتمع  من 

املفاضلة بني الناس عىل أساس من الوساطة واملحسوبية والقرابة.

للمجتمع: بالنسبة  الثانية: 

أـ إطاعة أويل األمر، واالمتثال ألوامر احلكومة ونواهيها فيام تسنه من نظم 
وقوانني تنظم العالقات االجتامعية بني خمتلف الفئات، رشيطة أن تفي احلكومة 
الصدد يقول عيل متمثاًل ما ألويل األمر  التزاماهتا جتاه األمة، ويف هذا  بكل 
املشهد  بالبيعة والنصيحة يف  فالوفاء  »أما حقي عليكم  املجتمع  من حقوق عىل 
يتمثل  هبذا  وهو   )  2 آمركم«)  حني  والطاعة  ادعوكم  حني  واإلجابة  واملغيب، 
مجيع الواجبات املفروضة عىل املجتمع جتاه احلكومة. إذ ال يمكن للحكومة ان 
تؤدي واجبها عىل أكمل وجه دون جتاوب من املحكومني، عىل أن تكون تلك 
كتابه  الرشط يف  ذلك   أدرج عيل وقد  والرشع،  احلق  مع  متمشية  االستجابة 
يوافق  فيام  أمره  »أطيعوا  قوله  يف  وذلك  عليهم  األشرت  وىل  حني  مرص  أهل  إىل 
احلق«) 3 ( فطاعة أويل األمر أو احلكومة مقرونة ـ يف فكر عيل ـ بالتزام احلكام 

العدل قوالً وفعاًل وفقا لقول الرسول »ال طاعة ملن مل يطع اهلل«) 4 (.

باملعروف  األمر  أن   عيل يرى  املنكر:  عن  والنهي  باملعروف  األمر  ـ  ب 

) 1 ( املصدر السابق فقرة ـ 31.

) 2 ( خطب 34 الفقرة األخرية.

) 3 ( رسائل 38 الفقرة الثانية.

) 4 ( مسند اإلمام أمحد بن حنبل 213/3.
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والنهي عن املنكر من صميم واجبات كل فرد من أفراد األمة وليس قرصًا عىل 
باإلصالح  يبارش  ان  قادر  كل  واجب  فمن  لذلك  معينة،  فئة  عىل  أو  احلكومة 
الفرد  يرتدد  وقد  له  املتاح  وباألسلوب  استطاعته  قدر  وعماًل  قوالً  جمتمعه  يف 
لدن  من  ذلك  أكان  سواء  والغيلة،  البطش  أو  التنكيل  خوف  احلق  قول  عن 
السلطة،  لدى  وجاهتهم  هلم  متسلطني  أفراد  لدن  من  أم  املتعسفة،  السلطة 
لكن عليًا بمنطقة الثوري احلاسم ال يرى يف الرتدد والسكوت واخلوف أية 
يقربان  ال  ـ  نظره  وجهة  من  املنكرـ  عن  والنهي  باملعروف  األمر  »ألن  جدوى 
أو  يقدما  للباطل لن  السكوت عن قول احلق والرضوخ  أن  من أجل«) 1 ( أي 
فقد   عيل فكر  يف  العنرصين  ذينك  وألمهية  له،  املقدر  اإلنسان  أجل  يؤخرا 
عىل  »اجلهاد  قوله  يف  كام  كفاية  فرض  اهنام  اعتبار  عىل  اجلهاد  دعائم  من  عدمها 
املواطن،  يف  والصدق  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  عىل  شعب،  أربع 
وشنان الفاسقني، فمن أمر باملعروف شد ظهور املؤمنني، ومن هنى عن املنكر، 
بالنسبة  اجلهاد لكوهنام تضحية  اعتربمها من  2 (وقد  الكافرين...«)  أنوف  أرغم 
املجتمعات  يف  خاصة  أصوهلام،  عىل  بارشمها  إذا  وبامله،  بحياته  يف  لإلنسان 
الفاسدة، ألهنام يمسان القاعدة العريضة بني أبناء املجتمع، ويؤثران يف ترصفات 
ردع  املنكر  عن  والنهي  للعوام  مصلحة  باملعروف  »فاألمر  وأخالقهم  الناس 
بنية  يعني االختالل يف  التغايض عنهام  أو  تركهام  فإن  3 ( وعىل ذلك  للسفهاء«) 
املجتمع بانتشار الظلم واستفحال الفساد، وهو ما يتناىف ومبادئ اإلسالم التي 

) 1 ( حكم، 380.

) 2 ( حكم، 31، واملواطن: املواضع، ويقصد هبا يف السياق مواطن القتال يف سبيل احلق والشنآن ـ 

البغض.

) 3 ( حكم، 251.
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 أرادت لإلنسان الكرامة يف جمتمع متضامن يصون حقوق مجيع الناس، وعيل
تركهام  يف  ان  متامًا  يدرك  ألنه  اجلميع  نفوس  يف  املبدأين  هذين  زرع  عىل  يرص 
اهنيارًا حتميًا يف قيم املجتمع خضوعًا للفرد واستسالمه للواقع بكل سيئاته مما 
حقوقهم،  وهضم  املستضعفني  اكتاف  عىل  التسلق  والظلمة  لالنتهازيني  يتيح 
»ان   عيل يقول  الفوىض.  وتعمه  قيمه  وتتدهور  املجتمع  أوضاع  فتنقلب 
بقلوبكم،  ثم  بألسنتكم،  ثم  بأيديكم،  اجلهاد  اجلهاد،  من  عليه  تغلبون  ما  أول 
ينكر منكرا، قلب فجعل اعاله اسفله واسفله  بقلبه معروفًا، ومل  فمن مل يعرف 
اعاله«) 1 (فكلمة احلق الصادقة والنصيحة املخلصة من أهم األسس التي تنبني 
ـ  عنده  ـ  وأقومه  وأعزه  النصح  وأفضل   ،عيل فكر  يف  الفرد  شخصية  عليها 

يتجسد يف »كلمة عدٍل عند إماٍم جائٍر«) 2 (.

فإذا ما التزمت احلكومة بواجباهتا جتاه األمة وأّدت األمة ما عليها من واجبات 
»صلح بذلك الزمان وطمع يف بقاء الدولة«) 3 ( ويبدو من نصوص هنج البالغة ان 
التزامات جتاه األمة، إال أن األمة مل تؤد  حكومة عيل قد ادت كل ما عليها من 
التزاماهتا، فانقلب الوضع كام يقول عيل »لقد أصبحت األمم ختاف ظلم رعاهتا، 
وأصبحت أخاف ظلم رعيتي«) 4 ( مما يعني يف طياته، انحدار املجتمع اإلسالمي 
يف هاوية التمزق، ولكن قبل الدخول يف وصف احلالة االجتامعية يف جمتمع الكوفة 
ـ من منظور عيل ـ جيدر بنا التعرف عىل الرشائح التي تكون ذلك املجتمع منها.

) 1 ( حكم،381.

) 2 ( حكم، 380.

) 3 ( خطب 26 الفقرة الثالثة.

) 4 ( خطب، 96، الفقرة األوىل.



371الباب الثالث: فكر عيل  اإلجتامعي كام يبدو يف هنج البالغة  ..............................

الرشائح التي تكون منها متمع الكوفة:
يف  للهجرة  عرشة  السابعة  السنة  يف  املسلمون  استحدثها  مدينة  الكوفة 
ـ فيام يبدو ـ بعد انتصارهم عىل الفرس يف معركة  عهد عمر بن اخلطاب وذلك 
»ان  وذلك  عسكريا،  األمر  بداية  يف  انشائها  من  الغرض  (وكان   1 جلوالء،) 
دار  للمسلمني  يتخذ  ان  يأمره  وقاص  أيب  بن  سعد  إىل  كتب  اخلطاب  بن  عمر 
الكوفة فاختطها،  بينه وبينهم بحرًا... فتحول إىل  هجرة وقريوانا وان ال جيعل 
الكوفة  ان  ذلك  (ومعنى   2 منازهلم«)  القبائل  وانزل  املنازل،  الناس  واقطع 
من  يغزوهنا  التي  للغنائم  ومقرًا  باجليوش،  املسلمني  إلمداد  قاعدة  اصبحت 
العنارص  من  كثري  وفود  عىل  ساعد  ذلك  فإن  احلال،  وبطبيعة  الرشقي  اجلانب 
تعج  عامرة،  مدينة  إىل  البسيط  املعسكر  ذلك  حتول  ما  ورسعان  العربية،  غري 
عظياًم  اتساعًا  فاتسعت  املعيشية،  ومستوياهتم  ثقافاهتم  خمتلف  عىل  بالناس 
الدولة  حتسب  أمهية،  ذات  والية  إىل  البسيط  املعسكر  فتحول  قصرية،  مدة  يف 
بحيث  وثورهتم،  لسخطهم  تفاديا  ملطالبهم  ويستجاب  حساب،  ألف  لسكاهنا 
املجتمع،  ذلك  يشكو من  عنه من حزم،  أثر  ما  برغم  اخلطاب،  بن  اصبح عمر 
القوي،  عليهم  استعملت  ان  الكوفة  أهل  من  عذيري  »من  قوله  عنه  أثر  فقد 
ـ هو ان  ـ كام نعتقد  فجروه وان وليت عليهم الضعيف حقروه«) 3 (. والسبب 

) 1 ( جلوالء: مقاطعة من مقاطعات »السواد يف طريق خراسان، بينها وبني خانقني سبعة فراسخ... 

وهبا كانت الوقعة املشهودة عىل الفرس سنة 16، فاستباحهم املسلمون فسميت جلوالء الوقيعة، 

ملا أوقع هبم املسلمون« معجم البلدان ح/156.

) 2 ( البالذري ـ فتوح البلدان ص 387.

) 3 ( السابق.
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جمتمعها يعيش مرحلة انتقالية تفرض عىل الفرد ان يتعايش مع أجناس خمتلفة يف 
العادات والتقاليد والدين واللغة، وقد يساعد عىل كشف ذلك اطاللة رسيعة 

عىل األجناس التي تكون منها ذلك املجتمع إذ يمكن امجاهلا يف مخسة:

1ـ األرستقراطية العربية.

2ـ املوايل.

3ـ العرب البدو والذين يعتمدون عىل الوالء القبيل.

4ـ الفرس والنبط والرسيان وغريهم ممن ظلموا متمسكني بديانتهم.

5ـ العرب غري املسلمني من نصارى تغلب ونجران.

ومن املالحظ من التقسيم السابق فقدان الرابطة اإلنسانية التي دعا اإلسالم 
إليها بني االجناس، فمن خالل دراستنا لكل فئة عىل حدة يمكن الكشف عن 

العالقات االجتامعية يف الكوفة.

)ـ األرستقراطية العربية:

لقد قسمت الكوفة منذ نشأهتا األوىل عىل أساس قبيل، إذ يقال ان سعد بن 
أيب وقاص ملا أراد متصري الكوفة وجد ان جانبها الرشقي خري من اجلانب الغريب، 
واخرى  يمنية  قبائل  من  املكون  جيشه  يف  القبلية  والنزاعات  للفتنة  وتفاديا 
»فصارت  اليمن  أهل  صالح  يف  القرعة  فصارت  بينهم،  فيام  أقرع  فقد  نزارية، 
 ،)  1 الغريب«)  اجلانب  يف  نزار  خطط  وصارت  الرشقي،  اجلانب  يف  خططهم 
توزيع  تسهيل  منه  الغرض  كان  آخر  تقسيام  التقسيم  ذلك  داخل  استحدث  ثم 

) 1 ( السابق ص 388.
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من  منزلتها  قبيلة  كل  وأنزلت  أسباع،  سبعة  إىل  فقسمت  القبائل  عىل  الغنائم 
ذلك التقسيم) 1 ( »بحسب النسب واحللف«) 2 ( ويالحظ أن تعداد رجال تلك 
3 (، وقد  ألف رجل)  العرشين  يزيد عىل  الكوفة، ال  استيطاهنا  بداية  القبائل يف 
القبائل األرستقراطية العربية، فاستقر يف نفوس أولئك  انبثقت من زعامة هذه 
القبائل األخرى، ثم االستعالء  وأبنائهم بأهنم أرشف مقامًا، وأرصح نسبًا من 

باملقام واألفضلية عىل األجناس األخرى املستضعفة.

)ـ املوايل:

نسبك،  إىل  انتسب  »املعتق  واملوىل:  العم،  ابن  واملوىل  احلليف،  هو  الويل 
وهلذا قيل للمعتقني املوايل«) 4 ( وعىل هذا فإن الوالء ينقسم عىل قسمني: والء 

احللف، ووالء العتاقة) 5 (. ويأيت عىل رضبني:

التي  األنواع  أقدم  من  النوع  وهذا  للعريب،  العريب  والء  وهو  منهم:  األول 
العربية  القبائل  تقسمت  وقد  اجلاهلية.  منذ  العربية  القبائل  عليها  تعاقدت 

) 1 ( راجع السابق ص 387.

) 2 ( راجع ماسنيون ـ خطط الكوفة ص 9.

) 3 ( عن الشعبي قال: »كنا ـ يعني أهل اليمن( اثني عرش ألفًا، وكانت نزار ثامنية آالف، اال ترى أنا 

أكثر أهل الكوفة، ولقد خرج سهمنا بالناحية الرشقية فلذلك صارت خططنا بحيث هي«فتوح 

البلدان ص 389.

) 4 ( لسان العرب املحيط 985/3.

) 5 ( حلف بالعتاق أي اإلعتاق، وهو ان يعتق السيد عبده فيتحالف ذلك العبد معه وينضوي حتت 

محايته ـ راجع لسان العرب املحيط 687/2 وراجع أيضًا بشأن والء العتاقة: احسان النص ـ 

العصبية القبلية ص 67.
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حتالف  قسم  قسمني:  عىل  البعض  بعضها  مع  حتالفها  يف  احلديبية  صلح  بعد 
الثاين حتالف مع الرسول) 2 (، وقد ورد يف احلديث  مع قريش) 1 ( والقسم 
الرشيف ان »كل حلف كان يف اجلاهلية فال يزيده اإلسالم إال شدة، وال حلف 

يف اإلسالم«) 3 (.

من  اإلسالم  يف  الداخلني  وبني  العرب  بني  يعقد  الذي  الوالء  الثاين: 
والء  من  جديدة  صورة  هو  انام  الوالء  من  الرضب  »وهذا  االجنبية  العنارص 
إذ  هذه،  دراستنا  يف  أيضًا  إليه  نرمي  ما  وهو   )  4 اجلاهلية«)  يف  املعروفة  احللف 
الفارسية  العنارص  بعض  معها  حتالفت  بالكوفة  العربية  القبائل  استوطنت  ملا 
من مجيع الطبقات االجتامعية التي دخلت اإلسالم، وقد استمد ذلك التحالف 
حتتها.  املتحالفون  ينضوي  التي  االجتامعية  املكانة  خالل  من  ومتانته  قيمته 
بن اخلطاب  الذين دخلوا اإلسالم طواعية »مل يعرض هلم عمر   )  5 فالدهاقني) 
وقد   ،)  6 رؤوسهم«)  عن  اجلزية  وازال  ايدهيم،  حتت  من  األرض  خيرج  ومل 
شكل أولئك، فيام نعتقد طبقة خاصة من املوايل هلا امتيازاهتا باحتفاظ اصحاهبا 
باقطاعاهتم وما عليها من عبيد، وال بد اهنم قد حتالفوا مع بعض القبائل العربية 
مركزهم  لتحسني  املايل  أولئك  من  حماولة  ويف  امواهلم،  عىل  للمحافظة  الفاحتة 

) 1 ( حتالفت بنو بكر مع قريش ودخلوا يف عهدهم ـ راجع ـ السرية، البن هشام 332/3.

) 2 ( دخلت خزاعة يف حلف مع الرسول ـ راجع السابق.

) 3 ( ابن أيب احلديد 67/18.

) 4 ( احسان النص ـ السابق ص 67.

) 5 ( الدهاقنيـ  دهقان، بكرس الدال أو فتحها: التاجرـ  فاريس معرب لسان العرب املحيط 1025/1، 

وقيل: زعيم فالحي العجم، ورئيس االقليم ـ الزاوي ـ ترتيب القاموس املحيط 222/2.

) 6 ( فتوح البلدان السابق ص 370.
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املايل، فقد استطاعوا ان يكونوا هلم مكانة اجتامعية مرموقة، ولكنها دون املكانة 
خاصة  من  االف  اربعة  إىل  باإلضافة  هذا  العربية.  االرستقراطية  تسنمتها  التي 
يف  رستم  قائدهم  اهنزام  بعد  الفرس  اعتزلوا  الذين  الفاريس،  اجليش  يف  اجلند 
بعد   ،)  2 املدائن)  فتح  يف  املسلمني  وشاركوا  اإلسالم  ودخلوا   ،)  1 القادسية) 
الذي  العطاء، فأعطوا  ينزلوا حيث احبوا ويفرض هلم يف  ان  ان استأمنوا »عىل 
بحيث  سعد  وانزهلم  متيم،  بني  من  السعدي  حوية  بن  زهرة  وحالفوا  سألوه، 
يتوىل شؤوهنم.  نقيب«) 3 (  الف )درهم( وكان هلم  الف  اختاروا، وفرض هلم 
ما  احلقوق  من  هلم  املوايل  املحاربني  من  خاصة  طبقة  أيضًا  أولئك  شكل  وقد 
إىل  باإلضافة  هذا  االجتامعي،  املستوى  يف  دوهنم  ولكنهم  العربية،  للنخبة 
احلرفيني، والصناع والتجار والفالحني الذين »كانوا حيالفون العرب ويدخلون 

يف والئهم حلاميتهم، ويعدوهنم ساداهتم«) 4 (.

) 1 ( القادسية: منطقة »بينها وبني الكوفة مخسة عرش فرسخًا ـ هلا عدة اسامء ـ وفيها كان يوم القادسية 

بني املسلمني والفرس يف أيام عمر بن اخلطاب يف سنة 16 هجرية وكان الفتح للمسلمني وُقتل 

رستم جازويه، ومل يقم للفرس بعده قائمة، معجم البلدان 291/4.

) 2 ( املدائن: قاعدة ملك األكارسة الساسانية، كان كل واحد منهم إذا ملك يبني لنفسه مدينة إىل 

جنب التي قبلها، وكان فتح املدائن كلها عىل يد سعد بن أيب وقاص يف صفر سنة 16 يف أيام 

عمر بن اخلطاب... فلام ملك العرب ديار الفرس واختطت الكوفة والبرصة انتقل إليهام الناس 

عن املدائن ـ معجم البلدان 74/5. 

عىل  وفد  الواو،  وكرس  حوية  جاء  بفتح  ـ  السعدي  حوية  بن  وزهرة   594 ص  البلدان  فتوح   )  3  (

النبي من قبل ملك هجر فاسلم... وكان عىل مقدمة سعد يف قتال القادسية... عاش حتى 

كرب، وقتله شبيب بن يزيد اخلارجي... أيام احلجاج ـ أسد الغابة 260/2. 

) 4 ( أمحد أمني  فجر اإلسالم ص 181.
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قد  املوايل  شكلت  التي  الفاريس  اجلنس  تركيبة  إن  سبق،  مما  املالحظ  ومن 
الطبقة  مكانة  امتيازاهتا  وحتدد  حتكمها  طبقات  إىل  داخلها  يف  مقسمة  كانت 
جعل  مما  الطبقات،  تلك  لكل  احلامية  العربية  النخبة  منظور  من  االجتامعية 
رصاع ذلك اجلنس يتسم باالزدواجية، فهو من ناحية رصاع داخيل بني الفرس 

أنفسهم، وهو من ناحية أخرى رصاع املغلوب للغالب العريب.

3ـ العرب البدو والذين يعتمدون عل الوالء القبيل:

الصحراء  هجروا  فقد  الكويف،  املجتمع  يف  العربية  الغالبية  أولئك  ويشكل 
فرارًا من شظف العيش، وطمعًا يف الثراء الذي كانوا يرجونه من وراء اجلهاد، 
بسبب  إليه  يطمحون  كانوا  ما  حيققوا  مل  لكوهنم  أمل  بخيبة  أصيبوا  قد  أهنم  إال 
فئة معينة من النخبة العربية بالقسط الوافر من الفيء والغنيمة، مما أحال أولئك 
املنتفعني  الثبات يف مواقفهم، فأصبح والؤهم مساومة  التبلبل وعدم  البدو إىل 
من زعامة العرب، ومن الطبيعي ان يولد ذلك حقدًا يف نفوس أولئك البدو عىل 
الزعامة العربية املتمثلة يف قريش »فعدوها غاصبة ومتنوا زوال سيادهتا واعلنوا 
ان اموال الفيء والغنائم هي هلم وليست للحكومة فهي اموال املسلمني«) 1 ( 
وقد بني عيل خطورة أولئك البدو الذين اغتالوا عثامن، وملكوا عىل الناس 

كل مسلك يف املدينة) 2 (.

4ـ الفرس والنبط والرسيان وغريهم ممن ظلوا متمسكني بدياناتم:

العراق  يف  الغالبية  وهم  املسحوقة،  الطبقة  يشكلون  الذين  هم  وأولئك 

) 1 ( النعامن القايض ـ الفرق اإلسالمية يف الشعر العريب ص 35.

) 2 ( راجع خطب 169.
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الفرس  من  خليط  وهم  بالزراعة،  الشتغاهلم   )  1 السواد)  أهل  عليهم  ويطلق 
عبدة النار، ونبط السواد من بقايا األرمانيني«) 2 ( والرسيان) 3 ( من بقايا أرسى 
النتف  أهايل حران) 5 (ونصيبني) 6 (، ويمكننا  جند يسابور) 4 (، والنازحني من 
التارخيية التي بني أيدينا استنتاج ان سواد العراق قد كان مشحونًا بالفتن، ومصدر 
قلق للسلطة، ومن ذلك انه »شكا أهل السواد إىل عيل فبعث مئة فارس فيهم 
ثعلبة بن يزيد احلامين، فلام رجع ثعلبة قال يف مسجد بني محان: عيل أن ال أرجع 
إىل السواد مما أرى فيه من الرش«) 7 (ففي الشاهد ما ينبئ عن غليان تلك الطبقة، 

) 1 ( سواد كل يشء: كورة ما حوله من القرى والرساتيق )مجع رستاق ـ بضم الراء ـ القرى( واهل 

السواد: الفالحون وساكنوا القرى راجع مادة )سود( يف تاج العروس 228/8.

) 2 ( تاريخ الطربي 611/1 وقد ورد ذكر انباط السواد أيضًا يف فتوح البلدان ص 366 وذلك يرجع 

كثرهتم يف قرى العراق ابان الفتح اإلسالمي وسموا باالرمانيني نسبة إىل أرم مدينتهم ولالطالع 

عىل تاريخ األنباط وملعرفة أصوهلم راجع: كارل بروكلامن ـ تاريخ الشعوب اإلسالمية ص 20ـ 

21 وجرجي زيدان ـ العرب قبل اإلسالم ص 95 وما بعدها.

) 3 ( بشأن الرسيان راجع: دى بور ـ تاريخ الفلسفة اإلسالمية ص 19 وما بعدها.

) 4 ( جند يسابور: مدينة بخورستان بناها امللك الفاريس سابور بن أردشري فنسبت إليه واسكن فيها 

سبي الروم، وطائفة من جنده ـ معجم البلدان ح/170.

) 5 ( حران: قصبة ديار مرض، بينها وبني )مدينة( الرها، وبني الرقة يومان، وهي عىل طريق املوصل 

والشام، كانت منازل الصابئة، وهم احلرانيون ـ معجم البلدان 235/2، وبشأن عقائد الصائبة 

راجع ـ الشهرستاين ـ امللل والنحل 5/2 وما بعدها.

) 6 ( نصيبني: مدينة عامرة من بالد اجلزيرة عىل جادة القوافل من املوصل إىل الشام بينها وبني املوصل 

ستة أيام، كانت تابعة للروم ثم افتتحها كرسى أنورشوان وافتتحها املسلمون صلحًا سنة سبع 

عرشة هجرية بعد متصري الكوفة ـ معجم البلدان 288/5. 

) 7 ( أبو يوسف ـ اخلراج ص 37، وثعلبة بن يزيد احلامين الكويف، كان عىل رشطة عيل وكان غاليا 
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بعد ان فاضت مرارة العسف هبا، وأهلب نفوس أبنائها االضطهاد املوجه من قبل 
السادة الفاحتني، أو من يقوم مقامهم من الدهاقني أو جامعي الرضاب، ويبدو أن 
استخدام العسف والتعذيب لتحصيل اخلراج قد كان منذ عهد عمر بن اخلطاب، 
والرمحة  واللني  الرأفة  باستخدام  اخلراج،  يزود هبا عامل  كان  التي  الوصايا  رغم 
أثناء استجالبه) 1 (، من ذلك أنه قد مر بطريقه إىل بيت املقدس سنة مخس عرشة 
هجرية بقوم »اقاموا يف الشمس يعذبون، فقال عمر: ما بال هؤالء يعذبون؟ فقيل: 
عليهم خراج«) 2 (وقد انكر اخلليفة ذلك وأمر بإطالق رساحهم لعدم قدرهتم عىل 

اداء ما عليهم، امتثاالً لروح اإلسالم بالرمحة والرأفة بالعباد.

5ـ العرب غري املسلمني من نصارى احلرية ونجران وتغلب:

قبل  الكوفة  من  بالقرب   )  3 األديرة)  من  كثري  وجود  عن  البالذري  حيدثنا 
متصريها، عالوة عىل ذلك فإهنا متامخة للحرية) 4 (، قاعدة امللوك اللخميني) 5 ( 

يف التشيع، قال البخاري: يف حديثه نظر، ال يتابع وقال عنه النسائي: ثقة ـ ابن حجر ـ هتذيب 

التي ترمجت  التهذيب 26/2 وراجع ترمجته أيضًا يف اعيان الشيعة 25/4، فقد رسد املصادر 

إليه ومل يورد سنة وفاته. 

) 1 ( راجع بشأن استجالب اخلراج يف فكر عمر: حييى بن آدم ـ اخلراج ص 76 ـ 77.

) 2 ( الواقدي ـ فتوح الشام 237/1.

) 3 ( راجع البالذري ـ فتوح البلدان ص 397، 398.

) 4 ( احلرية: مدينة عىل ثالثة أميال من الكوفة عىل موضع يقال له النجف، زعموا ان بحر فارس كان 

يتصل به ـ معجم البلدان ح/328.

) 5 ( لالطالع عىل نسب اللخميني ـ راجع ابن حزم األندليس ـ مجهرة أنساب العرب ص 422 وما 

بعدها.
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العرب الذين انضووا يف »آخر األمر حتت لواء املسيحية«) 1 ( باإلضافة إىل أولئك 
فقد نزح إىل العراق نصارى نجران، بعد ان اجالهم) 2 ( عمر بن اخلطاب عن 
شبه اجلزيرة العربية امتثاالً لوصية رسول اهلل بذلك. وقد استوطنوا العراق 
ُعد  (ولقد   3 الكوفة«)  طاسيج  من  البهقباذ  كورة  من  هنرابان...  تدعى  »قرية 
تغلب  بني  نصارى  اما  اجلزية.  عليهم  وفرضت  ذمة  أهل  من  النصارى  أولئك 
قيم اجلوزية  ابن  الذمة حيدثنا  أهل  بقية  فقد كان هلم وضع خاص، خيتلف عن 
قوية،  شوكة  هلم  عظيمة  قبيلة  وكانوا  النرصانية،  إىل  اجلاهلية  »يف  انتقلوا  اهنم 
واستمروا عىل ذلك حتى جاء اإلسالم وصوحلوا عىل مضاعفة الصدقة عليهم 
منهم  احدًا  يمنعوا  اوالدهم وال  ينرصوا  ان ال  4 ( رشيطة  اجلزية«)  عوضًا عن 
 اهلل رسول  اجالهم  الذين  اليهود،  من  قلة  إىل  باإلضافة  اإلسالم.  يف  رغب 

) 1 ( بروكلامن ـ تاريخ الشعوب اإلسالمية ص 28.

) 2 ( بشأن اجالء عمر بن اخلطاب لنصارى نجران عن ارض اليمن بشبه جزيرة العرب راجع:

1ـ أبو عبيد: األموال ص 108 وما بعدها.

2ـ أبو يوسف: اخلراج ص 71 وما بعدها.

3ـ ابن قيم اجلوزية: أحكام أهل الذمة 177/1 وما بعدها.

اسم  معرب  فاريس  ـ  فالضم  فالسكون  بالكرس  ـ  والبهقباذ  البلدان269/5،  معجم  ـ  ياقوت   )  3  (

لثالث كور ببغداد من اعامل سقي الفرات، منسوبة إىل قباذ بن فريوز والد كرسى انورشوان. 

وتقع القرية التي استوطنها النجرانيون بعد نزوحهم عن نجران اليمن يف البهقباذ االسفل الذي 

تقع فيه كورة الكوفة، والطسوج ـ بفتح الطاء وتضعيف السني وضمها فاريس معرب ـ الناحية 

واجلمع طاسيج ـ تاج العروس 86/6.

) 4 ( ابن قيم اجلوزية ـ أحكام أهل الذمة75/1 ويمكن مراجعة الرشوط التي صاحلهم عليها عمر  

بجهات سنجار  الفراتية  باجلزيرة  فكانت  تغلب  أما مساكن  بعها  وما  نفسه ص76  املصدر  يف 

ونصبني، وتعرف بديار ربيعة كحالة ـ معجم قبائل العرب 1/ 120.



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 380

العرب  اجلزيرة  شبه  عن  اخلطاب  بن  عمر  وأجالهم   .)  1 باملدينة)  قراهم  عن 
 ذلك هو إذن جمتمع الكوفة حني قدم إليها عيل . امتثاالً لوصية الرسول 

بعد وقعة اجلمل.

:متمع الكوفة ف فكر عيل

سنة  رجب  من  مضت  عرشة  إلثنتي  االثنني  »يوم  الكوفة   عيل دخل 
واهل   )  3 واألرشاف)  القراء  فاستقبله  له  عاصمة  ليتخذها   )  2 وثالثني«)  ست 
السواد) 4 (، فاستطاع من تلك اللقاءات ان يستطلع الوضع عن كثب ويتعرف 
العربية، واستئثار  السيادة  الناس من  إذ كان يدرك متلمل  عىل جمريات األمور، 
االرشاف باألموال دون الفقراء، والعسف يف استخراجها من أهل السواد، وما 
إن  ثم   ،) 5 باألموال دون غريهم)  أمية  بني  استئثار  اال  السبب يف مقتل عثامن، 
ثورة أهل اجلمل املفتعلة ومناهضتهم إياه، اال ألنه أراد أن حيرمهم االمتيازات 
التي استأثروا هبا ويساوهيم بعامة املسلمني يف احلقوق والواجبات) 6 ( فإذا ما 
نحن استقرانا فكره بشأن طبقات جمتمع الكوفة، فسنجد انه قد كان عىل دراية 
تامة بمشاكل كل فئة وما يداخل نفوس أبنائها من آمال وآالم، وقد حاول أن 

) 1 ( بشأن إجالء رسول اهلل بعض اليهود عن املدينةـ  راجع طبقات ابن سعد 29/2 وبشان اجالء 

اليهود عن شبة جزيرة العرب يف عهد عمر بن اخلطاب راجع ـ أحكام أهل الذمة 183/1.

) 2 ( ابن مزاحم ـ صفني ص 3.

) 3 ( السابق ص 3.

) 4 ( املصدر السابق ص14.

) 5 ( راجع ص 230 وما بعدها من هذا البحث.

) 6 ( راجع ص 148 وما بعدها من هذا البحث.
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بجانب حقوق  والوقوف  املتامدين،  باحلد من غلواء  النقاط عىل احلروف  يضع 
املستضعفني، فكان معه »العبيد واملوايل واألعراب واملحرومون. وهؤالء كانوا 
 عيل حيقق  وحتى   .)  1 العيش«)  من  حظهم  عن  يرضون  ال  متربمني  خائفني 
االصالح  أسلوب  استخدم  فقد  املجتمع،  لذلك  يتوخاه  الذي  االنسجام 
التدرجي. فبدأ أوالً بمعاجلة داء العصبية املسترشي يف اعضاء الزعامة القبلية.

)ـ موقف عيل من العصبية القبلية:

اإلسالمية،  املجتمعات  من  غريه  ويف  الكوفة  جمتمع  يف  العصبية  استرشت 
وقد اجج هليبها وأحياها يف النفوس، ما احدثه والة عثامن األمويون من احداث 
فاستحالت   ،)  2 امتيازاهتا)  هلا  خاصة  طبقة  أنفسهم  عدوا  حني  األمصار  يف 
اهنا  إذ  له،  والتصدي  منه  احلد  يمكن  ال  جارف  تيار  إىل  القبلية  العصبيات 
احد   ،)  3 قيس)  بن  فاألشعث  سبيل.  كل  احلق  عىل  املقيته  بحجبها  اسدلت 
موسى  أيب  فرض  إىل  ليامنيته  األعمى  التعصب  يقوده  الكوفة،  يف  اليامنية  زعامء 
بعد  هتمه  وال  غري،  ليس  يامين  ألنه  التحكيم  يف  العراق  أهل  ليمثل  االشعري 
التي سينجر عنها ذلك االختيار، فحني رشح عيل عبد اهلل بن  النتائج  ذلك 
عباس للتحكيم عارضه االشعث مقسام »ال واهلل ال حيكم فيها مرضيان... واهلل 
يكون  ان  من  الينا  احب  اليمن،  أهل  من  وأحدمها  نكره  ما  ببعص  حيكام  ألن 

) 1 ( النعامن القايض ـ الفرق اإلسالمية يف الشعر األموي ص 47.

) 2 ( راجع ص 230 وما بعدها من هذا البحث.

) 3 ( راجع ترمجته يف هامش ص 277 من هذا البحث.
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بعض ما نحب يف حكمها ومها مرضيان«) 1 (. ثم ان التنافس عىل املكانة األثرية 
ملا  إذ  القبلية.  بالعصبية  الزعامات  عند  مرتبط  والنزول عىل طاعته  اخلليفة  عند 
بالبرصة إلخراجها عن طاعة عيل سنة ثامن  الفتنة  نار  حاول معاوية اشعال 
بيعته  أحدمها ظل عىل  العربية عىل قسمني  القبائل  فيها  انقسمت   ،)  2 وثالثني) 
لعيل، واآلخر انضم إىل معاوية، وقد انحازت قبيلة متيم إىل جانب معاوية، 
وعاضدت رسوله وعامله عبد اهلل بن احلرضمي) 3 (عىل زياد بن ابيه) 4 (، عامل 
أثناء غيابه عنها، فلام أحس  نيابة عن عبد اهلل بن عباس يف  البرصة  عيل عىل 
التميميون يف الكوفة بنية عيل عىل ارسال قوة معظم رجاهلا من األزد إلمخاد 
الفتنة، أرسلوا إليه شبث بن ربعي التميمي) 5 ( ليحول دون ذلك بوصفه اإلزد 

) 1 ( ابن مزاحم ـ صفني ص 500.

) 2 ( راجع بشأن ذلك ـ تاريخ الطربي 110/5 وما بعدها، وابن أيب احلديد 34/4 وما بعدها.

) 3 ( عبد اهلل بن عامر بن احلرضمي استعمله عثامن عىل مكة وبقي واليًا عليها حتى قتل عثامن سنة مخس 

وثالثني، وهو من اوائل الذين استجابوا لعائشة يف حتريضها عىل نكث بيعة عيل، شارك يف حرب 

اجلمل، ثم جلأ بعد اهلزيمة إىل معاوية الذي أرسله سنة ثامن وثالثني ألثارة الفتنة بالبرصة إلخراجها 

عن طاعة عيل، فلقي حتفه هو ومجاعة من أنصاره حرقًا عىل يد جارية بن قدامة السعدي أحد 

أصحاب عيل املخلصني. راجع ـ ابن األثري  الكامل يف التاريخ 95/3، 106، 182. 

) 4 ( زياد بن أبيه: وقيل تارة زياد بن امه، وملا أستلحقه معاوية قال أكثر الناس زياد بن أيب سفيان، 

الرق،  يف  زياد  أيام  حتى  حيًا  وبقي  عبدًا،  كان  الذي  عبيد،  ألبيه  ينسب  استلحاقه  قيل  وكان 

فابتاعه واعتقه، كان زياد شجاعًا فصيحًا، وجتلت مواهبه منذ أيام عمر بن اخلطاب واستعمله 

عيل عىل إقليم فارس حتول إىل معاوية إثر مقتل عيل، بعد أن أستلحقه، ووالة العراقني، 

البرصة والكوفة وبقي فيها حتى وفاته يف سنة 53 هجرية ـ راجع ترمجة كاملة عند: ابن عبد الرب 

االستيعاب هبامش اإلصابة 567/1، ورشح ابن أيب احلديد 179/16.

) 5 ( شبث بن ربعي التميمي الريبوعي: بفتح الشني املعجمة والباء املوحدةـ  أحد األرشاف الفرسان، 



383الباب الثالث: فكر عيل  اإلجتامعي كام يبدو يف هنج البالغة  ..............................

 عيل حمرض  ويف  (ـ   1 األزدي)  سليم  بن  خمنف  يتاملك  فلم  البغضاء،  بالبعداء 
املؤمنني،  أمري  وخالف  اهلل  عىص  من  البغيض  البعيد  »ان  بقول  عليه  يرد  ان  ـ 
وإن احلبيب القريب من أطاع اهلل ونرص أمري املؤمنني وهم قومي وأحدهم خري 
ألمري املؤمنني من عرشة من قومك«) 2 ( فمن تلك املشادة يمكن استخالص ما 
يف  السامية  باملكانة  االستئثار  وحماولة  عصبية،  القبلية  الزعامة  نفوس  به  تنضح 
نفس اخلليفة عن طريق اخلدمات املغموسة حتى هنايتها يف تلك العصبية املقيتة. 
لقد بلغت العصبية ذروهتا وكرشت عن أنياهبا يف أواخر خالفة عيل. بحيث 
»كان الرجل خيرج من منازل قبيلته فيمر بمنازل أخرى، فينادي باسم قبيلته: يا 

للنخع مثاًل، أو يا لكندة، نداًء عاليًا يقصد به الفتنة واثارة الرش«) 3 (.

والعودة  العصبية،  تلك  إلمخاد  جهد  من  وسعه  يف  ما  كل   عيل بذل  لقد 
بالعرب إىل ما جاء به اإلسالم من أخوة، واستخدم من أجل ذلك كل ما لديه 

كان ممن خرج عىل عيل وانكر التحكيم، ثم تاب وأناب تويف سنة سبعني هجرية وكان فيمن 

قاتل احلسني بن عيل يف كربالء ـ اإلصابة 162/2.

) 1 ( خمنف بن سليم األزدي: له صحبة، وكان نقيب األزد بالكوفة، استعمله عيل بن أيب طالب  عىل مدينة 

أصفهان، وشهد معه اجلمل وصفني، وكانت معه راية األزد يوم صفني وقد حدد الزركيل وفاته يف سنة 

ست وثالثني يف وقعة اجلمل والصواب انه تويف بعد معركة صفني أي بعد سنة سبع وثالثني ألن ابن 

مزاحم يف صفني ص 8 ـ يذكر وجوده ضمن أرشاف الكوفة حني دخلها عيل بعد حرب اجلمل. وجاء 

يف ص 104 كتاب من عيل إىل خمنف بن سليم يدعوه فيه إىل القدوم إليه بالكوفة ليسري ضمن جيشه 

الذي جهزه ملحاربة معاوية. راجع: أسد الغابة 5/ 128، وأعالم الزركيل 194/7.

) 2 ( ابن أيب احلديد 45/4.

) 3 ( السابق 166/3، وقد رد عيل تلك األفعال بخطبة بليغة حلل فيها معاين العصبية اطلق عليها 

)القاصعة(، ذكرنا فقرات منها يف ص 299 وبعدها من هذا البحث.
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من االساليب املتاحة املرشوعة من ذلك حماولته الغاء املواطنة املبنية عىل أساس 
املساواة  القبلية عن طريق  الزعامة  الفرد وبني  بني  العالقة  بفك  القبيل،  االنتامء 
بني الناس يف احلقوق) 1 (، وبالدعوة إىل مقاومة تلك الدعوات اهلدامة، وإبادهتا 
إىل  تداعوا  الثائرة، وقد  بينهم  الناس  رأيتم  »إذا  بالقوة كام يف قوله  النفوس  من 
اهلل  إىل  يفزعوا  حتى  بالسيف  ووجوههم  ملهامهم  فاقصدوا  والقبائل،  العشائر 
وإىل كتابه وسنّة نبيه، فأما تلك احلمية من خطرات الشيطان فانتهوا عنها«) 2 (. 
التي  الصعبة  ظروفها  يف  اإلسالمية  األمة  تالحم  إىل  باحلاجة  امللح  وإلحساسه 
العضوض  امللك  وبني  الدينية  اخلالفة  بني  الطريق  مفرتق  عىل  وهي  تعيشها، 
بنوده »أهنم عىل  أهم  اليمن، وبني ربيعة من  إىل كتابة حلف بني أهل  أيضًا  جلأ 
إليه وأمر به، وال يشرتون به  كتاب اهلل، يدعون، ويأمرون به، وحييون من دعا 
أسلوبه  ان  ويبدو   .)  3 يد واحدة...«)  بدياًل، واهنم  به  يرضون  قلياًل، وال  ثمنًا 
فأخذوا  للكثري،  يرق  مل  لطموحاهتا  ومواقفته  القبلية  الزعامات  مناهضة  يف 
الذي مكنهم  التسلط  املادة، وإشباع غرور  يتسللون) 4 ( إىل معاوية جريا وراء 
منه معاوية ولكناعليًا -كام يبدو- وقد نجخ نجاحًا جزئيا يف مساعيه للقضاء 
عىل تلك العصبية، فقد متكن بعد كفاح مرير أن جيمع شتات املجتمع مرة ثانية 
ويعدهم للمسري إىل معاوية، إذ حيدثنا التاريخ أنه يف أيامه األخرية، قد أفلح يف 
 مجع كلمة املسلمني، وتوحيد صفوفهم، ومكنه ذلك من أن يعقد »للحسني
يف  األنصاري  أيوب  وأليب  آالف،  عرشة  يف  سعد  بن  ولقيس  آالف،  عرشة  يف 

) 1 ( راجع ص 317 ـ 318 من هذا البحث.

) 2 ( ابن أيب احلديد 45/4.

) 3 ( رسائل ـ 74.

) 4 ( راجع رسائل ـ 70.
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عرشة آالف ولغريهم عىل أعداد أخر، وهو يريد الرجعة إىل صفني، فام دارت 
كاألغنام  )فكانت(  العساكر  فرتاجعت  ملجم...  ابن  رضبه...  حتى  اجلمعة 

التي فقدت راعيها، تتخطفها الذئاب من كل مكان) 1 (.

)ـ موقف عيل من املوايل ومن أهل السواد:

هبم  خاصًا  جمتمعًا  هلم  كونوا  فارس  فتح  بعد  بالعراق  العرب  استقر  حني 
بمحاربتهم،  االخر  االمم  لغريهم ممن دخل اإلسالم من  ليسمحوا  يكونوا  ومل 
فوضعوا احلواجز االجتامعية بينهم وبني املوايل، عىل اعتبار أهنم دوهنم يف املكانة 
وراءهم  الصالة  واعتربوا  جمالستهم،  وجتنبوا  هبم  باإلختالط  يسمحوا  فلم 
تواضعًا وتقربًا إىل اهلل) 2 (، وحالوا دون التزاوج معهم، خاصة بالنسبة للرجال 
سلامن  أن  ذلك  من  العربيات،  من  الزواج  وبني  بينهم  حالوا  حيث  منهم، 

) 1 ( خطب 184 ـ تعليق راوهيا يف هنايتها، أما أبو أيوب األنصاري فاسمه خالد بن زيد األنصاري 

 وكان مع عيل بن أيب طالب ،اخلزرجي النجاري شهد سائر املشاهد كلها مع رسول اهلل

معاوية  أيام  غزا  النهروان،  يوم  مقدمته  عىل  وكان  وصفني،  اجلمل  معه  شهد  خاصته،  ومن 

ارض الروم مع يزيد بن معاوية سنة احدى ومخسني وتويف عند مدينة القسطنطينية ـ أسد الغابة 

25/6. وعبد الرمحن بن ملجم املرادي، خارجي كان ضمن ثالثة من اخلوارج تعاقدوا يف مكة 

القيام بذلك يف شهر رمضان يف  العاص، وتعاهدوا عىل  عىل قتل عيل ومعاوية وعمرو بن 

الليلة التي قتل فيها عيل وكان عبد الرمحن بن ملجم هو املتكفل بقتل عيل، واستطاع ان 

يصل إىل غرضه، اما صاحباه ومها، الربك بن عبد اهلل التميمي، املتكفل بقتل معاوية وعمرو بن 

بكر التميمي املتكفل بقتل عمر و بن ا لعاص، فلم يفلحا، وقتل عبد الرمحن بن ملجم بعد وفاة 

عيل سنة أربعني ـ مقاتل الطالبيني ص 43 وما بعدها. 

) 2 ( راجع العقد الفريد 3/ 413.
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ابنة  خطب   ،اهلل رسول  إىل  املقربني  الصحابة  كبار  من  وهو   ،)  1 الفاريس) 
عمرو  فلقي  عمر،  بن  اهلل  عبد  عىل  ذلك  فشق  هبا،  »فوعده  اخلطاب  بن  عمر 
هنيئا  له:  فقال  فلقي سلامن،  له: سأكفيكه،  فقال  ذلك،  إليه  فشكا  العاص،  بن 
ابنته،  تزوجيك  يف  وجل  عز  هلل  يتواضع  املؤمنني  أمري  هذا  اهلل،  عبد  أبا  يا  لك 
بن  اهلل  عبد  وكان   )  2 ابدا«)  إليه  تزوجت  ال  واهلل  ال  وقال:  سلامن  فغضب 
فارسيًا، ويف ذلك داللة عىل جتنب  لكونه  يناسب سلامن  ان  يستنكف من  عمر 
العريب مهام بلغت منزلته وسمت مكانته، وقد بلغ  ابنته لغري  العريب من تزويج 
أو  محار،  ثالثة:  اال  الصالة  يقطع  »ال  القول  إىل  املوايل  إزاء  بالعرب  التعصب 
له  خطرت  املوايل،  كثرة  وجد  ملا  أنه  معاوية،  عن  أثر  (كام   3 موىل«)  أو  كلب، 
 )  4 الطريق«)  وعامرة  السوق  إلقامة  اخر  قسم  وترك  منهم،  قسم  ابادة  فكرة 
تلتف  أن  عجب  فال  لذلك  تلك.  فكرته  (عن   5 قيس)  بن  االحنف  ثناه  وقد 

) 1 ( سلامن الفاريس: أبو عبد اهلل ويعرف بسلامن اخلري، اصله من فارس وكان جموسيا، رحل إىل الشام 

 باملدينة، أول مشاهده مع الرسول وحتول إىل النرصانية هنالك، اسلم عىل يد رسول اهلل

وفضالئهم،  وزهادهم  الصحابة  خيار  من  كان  اخلندق،  بعد  مشهد  عن  يتخلف  ومل  اخلندق، 

وذوي القرب من رسول اهلل  تويف سنة مخس وثالثني يف اخر خالفة عثامن ـ ابن األثري  أسد 

الغابة 417/2 وما بعدها.

) 2 ( ابن عبد ربه ـ العقد الفريد 90/6 وجاء عند أيب نعيم احلافظ )ت 430( يف كتابه حلية األولياء 

186/1 ـ ان الذي رفض الزجية عمر بن اخلطاب وليس ابنه عبد اهلل.

) 3 ( العقد الفريد 413/3.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.

) 5 ( األحنف بن قيس: واالحنف لقب له، حلنف )اعوجاج( كان برجله ادرك النبي ومل يره، كان 

أحد احلكامء الدهاة العقالء، وكان فيمن اعتزل احلرب بني عيل وعائشة، وشهد صفني مع 
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فقد  إليه واالستامع لوعظه،  اإلمام عيل، والقعود  1 ( حول  أولئك احلمراء) 
خاصة  أصوهلا،  عىل  اإلسالم  ملبادئ  احلقيقي  واملنفذ  املنقذ  شخصه  يف  وجدوا 
ـ من    ـ سبط رسول اهلل  ابنه احلسني  العادات اجلاهلية بتزويج  بكرسه طوق 
احدى بنات كرسى) 2 ( اللوايت سبني يف عهد عثامن بن عفان، وقد عرضنا فيام 
هذه  عليك  »غلبتنا  قيس  بن  االشعث  مقولة  عىل  الغاضب   عيل لرد  سبق 
أحوال  ويستقرئهم  معهم  ويتحادث  جيالسهم   عيل كان  (فقد   3 احلمراء«) 
ملوكهم السابقني وسياستهم) 4 ( بام يشعرهم بقيمتهم اإلنسانية مثلهم مثل أي 
احفاده  عىل  بعد  فيام  احلب  ذلك  وانعكس  له  واخلصوا  فاحبوه،  آخر،  مسلم 

الذين بلغوا مكانة سامقة يف نفوس أهايل فارس) 5 (.

فام  والذل،  اهلوان  العرب  من  لقوا  قد  املسلمني،  من  وهم  املوايل  كان  فإذا 
بالك بأهل السواد من غري املسلمني، وال خالني اجانب الصواب، إذا قلت إن 
ويشرتي،  يباع  متاع  أي  مثل  مثلهم  األرض  رقيق  من  أولئك  عدوا  قد  العرب 
والضغينة،  باحلقد  متتلئ  أولئك  نفوس  جعل  مما  يشاؤون،  ما  سادته  به  ويعمل 
الرق واالمتهان  الفاريس إىل  الذل يف ظل احلكم  واألمل ألهنم خرجوا من ربقة 

عيل، وبقي إىل امارة مصعب بن الزبري عىل العراق وتويف سنة سبع وستنيـ  أسد الغابة68/1.

) 1 ( احلمراء ـ لقب كان يطلق عىل املوايل من الفرس ـ راجع ص 301 من هذا البحث.

) 2 ( أم عيل بن احلسني هي )سالفة( من ولد يزدجرد، معروفة النسب وكانت من خريات النساء، 

وكان يقال لعيل بن احلسني، ابن اخلريتني، لقول »رسول اهلل«هلل من عباده خريتان، من 

العرب قريش ومن العجم فارس ـ املربد ـ الكامل يف األدب 120/2، 121.

) 3 ( راجع ص 301 من هذا البحث.

) 4 ( راجع بن مزاحم ـ صفني ص 14.

) 5 ( راجع ـ جليل منصور العريض ـ التفجع يف شعر الرشيف الريض ص 34.
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والتعذيب يف ظل النظام اإلسالمي الداعي إىل املساواة خاصة اهنم قد وجدوا 
عبيد  من  منبوذة  كطبقة  االجتامعية  اوضاعهم  من  يغري  مل  اإلسالم  دخوهلم  ان 
وتوفري  اجلدد،  السادة  خدمة  الوحيد  واجبها  قوة،  وال  هلا  حول  ال  األرض، 
ـ  وثوراهتم  تربمهم  وصف  اغفل  قد  اإلسالمي  التاريخ  ان  ولو  هلم.  الراحة 
لكونه تاريخ حكام ال تاريخ شعوب ـ إال أن ذلك التربم والضيق يمكن تصوره 
أمية  بني  جتاه  خاصة  البداية،  منذ  العريب  للتسلط  املعادية  مواقفهم  خالل  من 
يؤدوهنا،  التي  اجلزية  يف  طمعًا  اإلسالم  يف  الدخول  وبني  بينهم  حاولوا  الذين 
( عليهم   2 املختار)  اعتمد  لذلك   ،)  1 بإسالمهم)  والتي ستسقط ال حمالة عنهم 
مروان،  بن  امللك  عبد  (ضد   3 مواجهات)  عدة  يف  هبم  وانترص  اساسيا  اعتامدًا 
التي  العربية  االرستقراطية  نفسه  عىل  ألب  منه  أولئك  بتقريب  املختار  ان  اال 

ترضرت مصاحلها، بفعله، فتسببت يف هناية األمر إىل سقوطه) 4 (.

أهايل  حال  إليه  آلت  بام  تامة  دراية  عىل  كان  الكوفة   عيل دخل  فحني 

) 1 ( راجع بشأن وصية عمر بن عبد العزيز إىل عامله عىل خراسان ـ تاريخ الطربي 559/6، وبشأن 

عسف عامل بني أمية وظلمهم للرعية راجع فحوى رسالة عمر بن عبد العزيز إىل عامله عىل 

ـ راجع أحكام أهل  ـ تاريخ الطربي 569/6. بشأن أخذ األمويني اجلزية ممن اسلموا  الكوفة 

الذمة 59/1.

) 2 ( املختار بن أيب عبيد مسعود الثقفي، ولد عام اهلجرة، وليست له صحبة، وكان قد خرج يطلب 

بثأر احلسني بن عيل، واجتمع عليه كثري من الشيعة بالكوفة فغلب عليها، وطلب قتلة احلسني 

أسد  ـ  السنة  ونصف  سنة  الكوفة  عىل  امارته  وكانت  وستني،  سبع  سنة  بالكوفة  وقتل  فقتلهم 

الغابة 122/5، 123.

) 3 ( راجع ـ الدينوري ـ األخبار الطوال ص 293 و 299 وما بعدها.

) 4 ( املصدر السابق.
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اهلامة  األولويات  من  كان  لذلك  بثورة،  ينذر  وتربم  وشقاء  بؤس  من  السواد 
التي بارشها أن »حرش أهل السواد، فلام اجتمعوا اذن هلم، فلام رأى كثرهتم«) 1 ( 
يسندوا  ان  منهم  طلب  وتظلامهتم  شكاواهم  إىل  االستامع  من  استطاعته  وعدم 
املناسبة  احللول  وضع  أجل  من  ذلك  كل  نفوسهم،  يف  أرضاهم  إىل  أمرهم 
ذلك  بارش  فقد  وبالفعل  اإلسالم،  مع عدالة  ويتامشى  اهلل،  بام يريض  ملشاكلهم 
أنه كتب إىل كعب بن مالك) 2 (  بصفة مستمرة طيلة عهده، فمام يؤثر يف ذلك 
وهو احد عامله »أما بعد فاستخلف عىل عملك وأخرج يف طائفة من اصحابك 
حتى متر بأرض السواد كورة كورة فتساهلم عن عامهلم، وتنظر يف سريهتم حتى 

متر بمن كان فيام بني دخلة والفرات«) 3 (.

كام ان احتكاكه املبارش هبم مكنه من التعرف عىل اساليبهم امللتوية يف التهرب 
من اداء ما عليهم من اخلراج واجلزية، مما جعله يستعمل معهم سياسة العطف 
الذي  الوقت  يده، فهو يف  يفلت زمامهم من  باحلزم حتى ال  املمزوجة  والرمحة 
يأمر فيه عامله باحلزم والشدة عىل أولئك الفالحني والصناع اال انه ال يرىض ان 

) 1 ( ابن مزاحم ـ صفني ـ ص 14.

) 2 ( كعب بن مالك األنصاري، كناه الرسول أبا عبد اهلل، شاعر مشهور، شهد العقبة وبايع هبا، 

وختلف عن بدر وشهد ما بعدها، وختلف عن تبوك، وهو أحد الثالثة الذين تاب اهلل عليهم، وقد 

أخرج أبو الفرج األصبهاين يف كتابه األغاين سند شامي فيه ضعف وانقطاع، أن حسان بن ثابت 

وكعب بن مالك والنعامن بن بشري دخلوا عىل عيل، فناظروه يف شأن عثامن، وأنشده كعب 

شعرا يف رثاء عثامن ثم خرجوا من عنده فتوجهوا إىل معاوية فأكرمهم ـ ابن حجر ـ اإلصابة 3/ 

307 والراجع بشأن كعب أنه صحب عليًا وواله بعض سواد العراق، كام ورد عند القايض 

أيب يوسف، يف كتاب اخلراج 118، وتوىف كعب يف حكم معاوية. 

) 3 ( القايض أبو يوسف ـ اخلراج ص 118.
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يؤخذ منهم سوى ما يمكنهم دفعه قدر استطاعتهم) 1 (، وتلك هي عني العدالة 
االجتامعية يف اإلسالم.

فاحلزم مطلوب ـ يف فكر عيل االجتامعي ـ ولكن الرأفة والرمحة مطلوبتان 
أيضًا فكفر أولئك ال ينقص من حقوقهم اإلنسانية، شكا إليه بعض أهل السواد 
أهل  دهاقني  فإن  بعد  »أما  إليه  فكتب  والته  احد  غلظة  الفالحني  رؤساء  من 
بلدك شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارًا وجفوة، ونظرت فلم أرهم ألن يدنوا 
تشوبه  اللني  من  جلبابًا  هلم  فالبس  لعهدهم،  وجيفوا  يقصوا  أن  وال  لرشكهم 

بطرف من الشدة، وداوك هلم بني القسوة والرأفة...«) 2 (.

للوايل  جلبابًا  اللني  جعل  قد   عليًا ان  الرسالة  فحوى  يف  املالحظ  فمن 
االجتامعية،  الرتبية  مراتب  اعىل  وتلك  اجللباب،  ذلك  من  طرفًا  الشدة  وجعل 
لكون االرخاء واللني إذا مل حياط باحلزم يف أي أمر يتعلق بالنظام، فإنه ال حمالة 
مع  اجلامعي،  أو  الفردي  املستوى  عىل  سواء  واالنفالت،  الفوىض  إىل  يؤديان 
يعني عىل االطالق  أولئك كفارًا ال  اشارة عيل إىل كون  الوضع يف االعتبار 
إنسان  أي  مثل  مثلهم  كمواطنني،  العيش  يف  االجتامعية  حقوقهم  سلبهم 
يف  لك  نظري  أو  الدين  يف  لك  أخ  إما  »صنفان:  عيل  نظر  وجهة  من  الناس  ألن 
اخللق«) 3 (وجيب التعامل معهم عىل ذلك األساس، وقد نبع موقف عيل من 

بلدة من  الذي استعمله عىل عكربا وهي  الثقفي  الرجل  ) 1 ( راجع بشأن ذلك حكاية عيل مع 

نواحي دجيل بينها وبني بغداد عرشون فرسخًا ـ معجم البلدان 142/4 عند ابن القيم اجلوزية 

يف أحكام أهل الذمة 59.

) 2 ( رسائل ـ 19.

) 3 ( رسائل ـ 53 فقرة 3.
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أهل السواد عىل أهنم من الصنف الثاين، الذي جيب أن ترعى حقوقه من أجل 
الرابطة اإلنسانية، ومن أجل احرتام ارادة اهلل سبحانه وتعاىل يف خلقه.

3ـ موقف اإلمام عيل من العرب البدو:

يصف ابن خلدون البدو »بطبيعة التوحش الذي فيهم، أهل انتهاب وعبث، 
ينتهبون ما قدروا عليه من غري مغالبة وال ركب خطر...)وأهنم( إذ تغلبوا عىل 
أوطان أرسع إليها اخلراب، والسبب يف ذلك اهنم امة وحشية، باستحكام عوائد 
من  فيه  ملا  ملذوذًا،  عندهم  وكان  وجبلة،  خلقا  فصار  فيهم،  واسبابه  التوحش 
 ،)  1 للعمران«)  منافية  للسياسة، وهذه  االنقياد  ربقة احلكم وعدم  اخلروج عن 
وذلك الوصف الواقعي مل يأت عند ابن خلدون من فراغ، إذ البد أنه قد عايش 
مناصب  يف  وتقلبه   )  2 الطويلة)  رحالته  جراء  منهم  وعانى  هبم  واحتك  البدو 
املبارش باملغول) 4 ( كام حتدثنا سريته، ثم ان  القضاء) 3 ( باإلضافة إىل احتكاكه 
التاريخ وسرب اغوار احداثه، جعله يمعن الفكر يف االجتامع البرشي  قراءته يف 
بعني الباحث الدقيق) 5 (، فاستطاع ان يصور احلقيقة بأمانة وصدق، ودراستنا 
حلال األعراب الذين كانوا يستوطنون الكوفة دليل عىل ذلك، ان أولئك رغم 
انتقاهلم من الصحراء إىل املجتمع احلرضي، فإن ذلك االنتقال مل يغري من طبائعهم 

) 1 ( مقدمة ابن خلدون ص 186، 187.

) 2 ( حول رحالت ابن خلدون املتعددة راجع تارخيه 437/7، 548، 557، 648، 657.

) 3 ( بشأن تويل ابن خلدون منصب القضاء راجع تارخيه 7/ 563، 714، 741.

) 4 ( بشأن مقابلة ابن خلدون التتار أو املغول راجع تارخيه 728/7، أما بشأن التتار وكيف بدأت 

هجامهتم عىل البالد اإلسالمية فراجع ـ ابن أيب احلديد 2/8 وما بعدها.

) 5 ( ملعرفة منهج ابن خلدون يف فلسفته لتاريخ الشعوب واألمم ـ راجع املقدمة ص 6 وما بعدها.
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يف  احلضارة  تعمل  فلم  القبيل،  التكتل  طريق  عن  أنفسهم  عىل  تقوقعهم  بسبب 
حياهتم وعاداهتم، لكوهنم قد انتقلوا من الصحراء عىل شكل مجاعات، ومحلوا 
فيهم ال يمكن تغيريها،  التي ورثوها فأصحبت جبلة  معهم طباعهم وعاداهتم 
اال باالحتكاك املبارش باحلضارة وهذا ما مل يفعلوه لتعارضه واساليبهم يف الغزو 
العسكرية  تعريقهم بني احلمالت  املثال، عدم  والنهب، فعىل سبيل  واالستيالء 
املراد منها إعادة أولئك املحاربني من البدو ما أبداه عيل جتاه أهل البرصة من 
تسامح بعد وقعة اجلمل سنة وست وثالثني، فقد احل عيل جليشه االستيالء 
عىل كل ما يف معسكر املناوئني له، دون ارس الرجال وسبي النساء، أو مصادرة 
ما حوته مساكنهم من اموال، فقد كان عيل ينظر ألولئك نظرة اخلارجني عن 
الصف اإلسالمي، ال نظرته إىل الكافرين أو املرتدين، وذلك امتثاالً ملا ورد يف 

الذكر احلكيم:

إِْن َبَغْت إِْحَداُهَما 
َ
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما ف

َ
أ
َ
وا ف

ُ
َتَتل

ْ
ُمْؤِمننَِي اق

ْ
﴿َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن ال

ْصلُِحوا 
َ
أ
َ
ف اَءْت 

َ
ف إِْن 

َ
ف اهلل  ْمِر 

َ
أ  

َ
إِل تَِفَء  َحتَّ  َتْبِغ  ِت 

َّ
ال وا 

ُ
َفَقاتِل ْخَرى 

ُ ْ
ال َعَ 

فحاول االصالح  بتاممه،  الكريمة  اآلية  بحكم   وقد عمل عيل  )  1 بَيَْنُهَما﴾) 
األعراب  أولئك  ولكن  باإلسالم،  تدينان  كلتيهام  أن  أساس  عىل  الفئتني  بني 
»ما  باستنكار  بقوهلم  منه،  ذلك  يقبلوا  مل  سبيل  كل  عليهم  املادة  ملكت  الذين 
أحل لنا دماءهم وحرم علينا امواهلم«) 2 ( ألهنم مل يرشبوا اإلسالم يف قلوهبم، 
بينهم  استمر  قد  اجلدل  أن  املعتقد  ومن  املادي،  اجلانب  عىل  نظرهتم  وأقرصوا 
وبني عيل ومل يقتنعوا بوجهة نظره إال بعد أن قال هلم »هذه عائشة رأس القوم 

) 1 ( احلجر /9.

) 2 ( العقد الفريد 331/4.
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أتتسامهون عليها؟) 1 (. يبدو أن الطابع البدوي قد غلب املجتمع الكويف، بحيث 
التداعي، مما جعل عيل يتصدى له  أثر يف أخالق املجتمع وسار بالقيم نحو 
بكل قوة متربمًا من ذلك »اعلموا أنكم رصتم بعد اهلجرة اعرابًا، وبعد املواالة 
رسمه  إال  اإليامن  من  تعرفون  وال  اسمه،  إال  اإلسالم  من  تعقلون  ال  أحزابًا، 
انتهاكًا  العار، كأنكم تريدون ان تكفئوا اإلسالم عىل وجهه،  النار وال  تقولون 

حلريمه، ونقضًا مليثاقه الذي وضعه لكم حرما يف أرضه«) 2 (.

وكان  عليهم  يغدق  من  عىل  والءهم  يعرضون  األعراب  أولئك  كان  لقد 
عيل عىل دراية تامة بأساليبهم يف تقرهبم إىل الوالة واحلكام، لذلك الحقهم 
ومل  اخالقهم،  يشذب  مل  املدين  املجتمع  إىل  انتقاهلم  ان  خاصة  حتركاهتم،  وتتبع 
اإلسالم  شذب  قد  نفوسهم،  به  تشبعت  الذي  الغزو  فعنرص  عادهتم،  من  يغري 
بعض جوانبه، إال أنه ما برح يراود نفوسهم، لذلك سلكوا أسلوبًا آخر للكسب 
 عىل حساب األمة بإغراء والة االقاليم بتبينهم ـ فمن خالل رسالة كتبها عيل
إىل واليه عيل أردشري خرة) 3 ( نستنتج ان ذلك العامل ـ بام حتمله نفسه من روح 
البداوة كان يغدق العطاء من اموال املسلمني عىل من اعتامه من اعراب قومه، 
لذلك كتب إليه عيل بأسلوب مشحون بالغضب يتهدده متوعدًا »فو الذي فلق 

) 1 ( السابق.

) 2 ( خطب ـ 240، فقرة 23.

)اردشري(:  وياء ساكنة يف  الشني  الدال وكرس  وفتح  الراء  بفتح األف وسكون  أردشري خرة:   )  3 (

وخاء مضمومة، وراء مفتوحة مشددة وها )خره(، وهو اسم فاريس مركب معناه هباء اردشري، 

واردشري اسم مللك من ملوك الفرس، واردشري خره من أجل كور فارس وتدخل ضمنها كثري 

من املدن اهلامة كشرياز وكازرون وغريها ـ معجم البلدان 146/1، أما عامل عيل عليها فقد 

كان مصقلة بن هبرية الشيباين فسرتد ترمجته يف ص 396 هامش )2( من هذا البحث.
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احلبة، وبرا النسمة، لئن كان ذلك حقا، لتجدن لك عيل هوانا، ولتخفن عندي 
ميزانا«) 1 (. وقد ظل أولئك األعراب عقبة كأداء يف خطط عيل اإلصالحية، 
خاصة بعد أن انضوى معظمهم حتت راية الذين خرجوا عىل عيل بعد قضية 
رفع املصاحف يف صفني، وبعد مهزلة التحكيم، واحدثوا احداثًا منافية للروح 
اإلسالمية) 2 ( ومل يتمكن اإلمام عيل من اعادة صف املجتمع الكويف اال بعد 
النهروان) 3 ( سنة تسع وثالثني، ولكن مل حيالفه  قضائه عىل معظمهم يف وقعة 
احلظ يف إمتام خطه االصالحي حني استشهد عىل يد واحد من أولئك اخلوارج 

يف السنة االربعني هجرية.

4ـ موقف اإلمام عيل من العرب غري املسلمني من نصارى تغلب ونجران:

ال نكاد نعثر عىل أي نص يف هنج البالغة يتعلق بموقف عيل من نصارى 
ذلك  وكل  واملعاهدين  الذمة  بأهل  يتعلق  النهج  يف  ورد  ما  جممل  وان  العرب، 
ذلك  غري  إىل  يطيقون  ال  بام  تكليفهم  وجتنب  هبم  بالرأفة  وصاياه،  حتت  يندرج 
من وصايا انسانية) 4 ( اال اننا ال نعدم نصوصًا يف املصادر األخرى تضع أقدامنا 
فإذا كان  العرب.  التعرف عىل موقف عيل من أولئك  الطريق، يف جمال  عىل 

) 1 ( رسائل ـ43

) 2 ( بشأن فتنة اخلوارج يف خالفة عيل والسبب يف حماربته اياهم راجع: الدينوريـ  األخبار الطوال 

من ص 202 حتى ص 207.

) 3 ( النهروان: واكثر ما جيري هبا عىل االلسنة بكرس النون، وهي كورة واسعة بني بغداد وواسط من 

ببغداد، وفيها عدة بالد متوسطة، وكان هبا وقعة ألمري  اجلانب الرشقي، حدها األعىل متصل 

املؤمنني عيل بن أيب طالب مع اخلوارج مشهودة ـ معجم البلدان 324/5، 325.

) 4 ( راجع رسائل ـ 51 و53 فقرة 4
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انه  عيل عاملهم معاملة إنسانية أساسها العطف والرمحة، فإن ذلك ال يعني 
برصه  حتت  جعلهم  فقد  يشاؤون،  ما  يعملون  الغارب  عىل  احلبل  هلم  ترك  قد 
وسمعه، ألنه يدرك بحسه العريب، ما يصطرع يف نفوس أولئك العرب من قهر 
وضيم وصغار وقوعهم حتت طائلة القانون الذي حيرمهم من مزاولة الكثري من 
عاداهتم وتقاليدهم، وال يسمح هبا إليهم اال يف حدود ما عوهدوا عليه يف سبيل 
جبل  مما  التمرد،  يراودها  ما  عادة  العريب  ونفسية   .)  1 نرصانيتهم)  عىل  ابقائهم 
إباء وشيم ينفرانه من اخلضوع واالستكانة، وأولئك النصارى مثلهم  عليه من 
السلطة  عىل  فتمردهم  واحدة،  بيئة  أبناء  لكوهنم  األخرى  العربية  القبائل  مثل 
والسبي،  الغزو  عن  هبم  تنأى  خمتلفة  أساليب  اختذ  وان  حتام،  يكون  أن  البد 
جتاههم،  حزمه  يف  سبقه  ممن  غريه  دون  يكن  مل  عليًا  ان  وجدوا  واهنم  خاصة 
الكوفة اشتهر ت بصناعة  بيده قرية مسيحية يف سواد  فقد شاهدوه وهو حيرق 
اخلمر وهو بعمله ذاك ينفذ رشيعة اإلسالم عىل اعتبار »أن اخلبيث يأكل بعضه 
بعضًا«) 2 (، فكام يبدو أن نصارى تغلب قد احسوا بانشغال املسلمني ببعضهم 
البعض بفتنة عثامن بحرب اجلمل وباملشادات الكالمية ومن ثم العسكرية بني 
عيل ومعاوية ففسخوا ما عاهدوا عليه عمر بن اخلطاب، بأن يدفعوا ضعف 
الزكاة بدالً من دفعهم اجلزية رشيطة أال ينرصوا أوالدهم، ألن عليًا قد كان 
أثر  إذ  العهد  بنقضهم  علم  عىل  كان  ولكنه  عقابه،  يطاهلم  ولن  عنهم،  منشغاًل 
فيهم رأي:  ليكونن يل  لبني تغلب  »لئن تفرغت  عنه بشأن نصارى تغلب قوله 
الذمة  منهم  وبرئت  العهد  نقضوا  فقد  ذراريرهم،  سبني  وال  مقاتلتهم،  القتلن 

الذمة 657/2 وما  أهل  ـ أحكام  القيم  ابن  ـ  الذمة راجع  أهل  املفروضة عىل  الرشوط  بشأن   )  1 (

بعدها.

) 2 ( السابق 729/2.
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حني نرصوا أوالدهم«) 1 ( فلام أحسوا بموقف عيل، منهم، أخذوا يكيدون 
له يف اخلفاء، بالوقوف بجانب معاوية كيال يمكنوه من التفرغ هلم، فعمل كثري 
منهم جواسيس ملعاوية يف الكوفة، من ذلك أن مصقلة بن هبرية الشيباين) 2 (، 
ملا هرب من عيل وجلأ إىل معاوية كتب ألخيه نعيم بن هبرية) 3 ( »مع رجل 
من نصارى تغلب... أما بعد، فإين كلمت معاوية فيك فوعدك بالكرمة، وهناك 
وخرب  الكتاب  عىل  عليًا  نعيم  (فاطلع   4 رسويل«)  تلقي  ساعة  فاقبل  باإلمارة 
يده   عيل قطع  ان  بعد  اهلالك  الرسول  ذلك  هناية  فكانت  التغلبي،  الرسول 
جزاء فعلته تلك وعىل العموم فقد نال نصارى تغلب حظوة عند األمويني فيام 
بعد مكافأة عىل مواقفهم السابقة، فأباحوا هلم كل ما عوهدوا عىل حتريمه) 5 ( 

) 1 ( أبو عبيد: األموال ص 24 وجاء مثله يف أحكام أهل الذمة 79/1.

أن  بعد  إىل معاوية  ثم هرب   بن أيب طالب الشيباين: كان من رجال عيل  بن هبرية  ( مصقلة   2 (

اشرتى سبي بني ناجية من عامل عيل واعتقه، فلام طالبه عيل ببقية املال بعد أن دفع قسطًا 

منه، مل يتمكن من سداده ففر إىل معاوية وكان يف صفني قتل ومعظم جيشه يف فتح طربستان ـ 

راجع نسبه وخربه مع بني ناجية عند ابن أيب احلديد 127/3. أما ترمجته فراجعها عند ـ الزركيل 

ـ األعالم 249/7.

ـ راجع بشأن نسبه: مجهرة  الشيباين: من أهل بيت وعدة يف جاهلية واالسالم  ) 3 ( نعيم بن هبرية 

انساب العرب البن حزم االندليس ص 321 ـ كان شيعيا ولعيل مناصحًا، وهو ممن شاركوا 

يف ثورة املختار للثأر من قتلة احلسني، قتل سنة ست وستني يف معركة دارت يف الكوفة بني 

أصحاب املختار وبني شيعة األمويني، وكان قائدًا لتلك املعركة، راجع: تاريخ الطربي 130/5 

و24/6، 25.

) 4 ( رشح ابن أيب احلديد 146/3.

) 5 ( بشأن انحياز بعض نصارى تغلب إىل معاوية ضد عيل راجع ـ البالذري ـ أنساب األرشاف 

469/2. ويروى ان االخطل التغلبي جياهر بطلب رشب اخلمر يف جملس عبد امللك بن مروان 
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من قبل من سبق أمري املؤمنني من قبل.

تغلب،  لنصارى  كان  ما  مثل  احلقوق  من  هلم  يكن  فلم  نجران  نصارى  أما 
فقد كانوا يدفعون اجلزية مثل بقية أهل الذمة إال أن الذي بقي أثره يف نفوسهم، 
فأخذوا  اليمن  نجران  موطنهم  عن  بإجالئهم  عمر  قيام  نسيانه،  يستطيعوا  ومل 
اخلالفة،   عيل بتويل  مؤاتية  اهنا  فظنوا  بالدهم،  إىل  للعودة  الفرصة  يتحينون 
وكأهنم بذلك يريدون ـ بدهاء وخبث ـ ان يرد عيل عىل عمر ذاك بالسامح هلم 
فبادر  إليه ترصف عمر،  ان يكتب هلم عهدًا بذلك شاكني  منه  بالعودة، فطلبوا 
عيل إىل زعيمهم بالقول »فلم يرجعهم إىل ديارهم«) 1 (. فالنصارى العرب 
ـ كان منحرصًا يف  يبدو  فيام  ـ  البالغة اال ان دورهم  وان مل يرد هلم ذكر يف هنج 
إىل   بعيل ادى  مما  العهود  لنقض  الفرص  وانتهاز  اخلفاء،  يف  لإلسالم  الكيد 

موافقتهم ملنعهم عام يرمون إليه.

ذلك إذن موقف اإلمام عيل من الفئات التي تكون جمتمع الكوفة منها، 
وهوـ  كام رأيناـ  جمتمع متباين يف عاداته ويف تقاليده خمتلف الديانات، غري منسجم 
يف العالقات بني أفراده. وقد عاشه عيل بكل إحساساته فبذل كل ما يف وسعه 
البايل، الذي كلام خيط من  من جهد إلعادة بنيته املتداعية، التي شبهها بالثوب 

فال يناله أي عقاب ثم أنه يمدح عبد امللك وهو سكران فيغدق عليه اخلفية األموي ويزيد يف 

األغاين 293/8  النصارى، راجع  التغلبيني  مع  األمويني  تساهل  مثل عىل  ـ ويف ذلك  جائزته 

يف  دخلوا  وان  عليهم  اجلزية  بفرض  دياناهتم  يف  البقاء  عىل  املسلمني  غري  األمويون  ويشجع 

اإلسالم وهذا بطبيعة احلال ساعد أولئك النصارى عىل تنصري أوالدهم وهو ما يتناىف ورشوط 

عمر بن اخلطاب عىل التغلبيني راجع ـ أحكام أهل الذمة 1/ 59 و ص 263 من هذا البحث.

) 1 ( راجع أبو يوسف ـ اخلراج ص 74، .
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ناحية هتزع ومتزق من ناحية أخرى) 1 (، فكان وصفه حلالة ذلك املجتمع وليد 
وصبورة  مستميتة  حماولة  باألحرى  أو  اعوجاج،  من  انتابه  ما  تقويم  يف  معاناته 

إلعادة بنائه بفضح عيوبه الطالع الناس عليها وتبرصهم بخطورهتا.

حالة املجتمع كم تبدو ف فكر عيل
عايش عيل جمتمع الكوفة بكل فئاته إلحساسه التام بمسؤوليته كحاكم، 
ومن  املناسبة.  احللول  هلا  ويضع  املشاكل  بجميع  يلم  أن  عليه  الواجب  من 
جوانبها،  مجيع  من  املجتمع  حالة  عىل  التعرف  أمكنه  املبارش  احتكاكه  خالل 
املادة  تيار  إزاء  أغوارهم  وسرب  الناس  نفوس  يف  الدخول  من  ذلك  مكنه  كام 
اجلارف، الذ ادى بكل فرد - من ذلك املجتمع- إىل النظرة للحياة من الزاوية 
التي يرى فيها مصلحته لغض النظر ـ يف معظم األحيان  عن القيم واألخالق، 
فأحال  واملغالبة،  والقهر  والفساد  االستغالل  املجتمع  ذلك  جنبات  يف  فشاع 
ذلك الوضع املزري الناس كام يرى عيل إىل »كالب عاويٍة، وسباع ضارية، 
نعم  صغريها،  كبريها  ويقهر  ذليلها،  عزيزها  ويأكل  البعض،  عىل  بعضها  هير 
عاهة،  رسوح  جمهوهلا،  وركبت  عقوهلا،  أضلت  قد  مهملة  وأخرى  معقلة، 
التي رسمها  فالصورة   ) 2 يقيمها وال ميسم يسيمها«)  ليس هلا راع  بواد عث، 

) 1 ( راجع: خطب ـ 68.

يمقت  أي  أو بضمها:  اهلاء  ـ بكرس  باالفرتاس، هير  الفقرة 19. وضارية مولعة  ـ  ( رسائل 31   2 (

ويكره، ومعقله ـ بتشديد القاف: ـ مشدودة بالعقال، وهو حبل يربط به رجال الناقة االماميتان 

املجتمع  أبناء  من  الضعفاء  عن  املعقلة  االبل  عىل  وكنى  عليها،  السفر  أثناء  رسعتها  من  للحد 

الذين ال حول هلم وال قوة، واملهملة: املطلق رساحها، وهي كناية عن األقوياء اجلبابرة، وأضلت 

عقوهلا: أضاعت عقوهلا وختبطت يف الطريق املجهول، والرّسوح ـ بضم السني مجع رسح بفتح 
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عىل  ـ  واقعية  ولكنها  قامتة،  تبدو  عرصه  يف  اإلسالمي  املجتمع  حلالة   عيل
للقضاء  هدهيا  عىل  وسار   ،عيل تبناها  التي  املثالية  النظر  وجهة  من  ـ  األقل 
اإلسالم  مايض  بني  مقارنته  من  ذلك  عىل  أدل  وليس  االجتامعي  الفساد  عىل 
واملحن  بالرزايا  امليلء  املؤمل  الواقع  وبني  للمبادئ،  واالخالص  باحلب  املفعم 
يف  اليوم  كرجال  يكونوا  مل  صدقهم  يف  األمس  فرجال  األخالق.  وانعدام 
خياركم  »اين  والتحرس  األسى  ملؤه  بأسلوب   عيل يقول  ونفاقهم،  كذهبم 
مكاسبهم  يف  املتورعون  وأين  وسمحاؤكم،  أحراركم  وأين  وصلحاؤكم، 
إال يف حثالة ال  قد ظعنوا مجيعًا... وهل خلفتم  أليس  مذاهبهم،  املتنزهون يف 
فامتزاج   .)  1 ذكرهم«)  عن  وذهابًا  لقدرهم  استصغارًا  الشفتان  بذمهم  تلتقي 
لإلنسانية،  املحدود  غري  حبه  لوال   عيل نفس  يف  يتولد  مل  باالزدراء  األسى 
لعيوب  كشف  من  فعله  فام  األخالقية،  اإلسالم  بقيم  املتني  الصادق  وايامنه 
من  يقصد  يكن  مل  تدهور،  من  حاله  إليه  آلت  ما  ووصفه  وسلبياته،  املجتمع 
عيوب،  من  االجتامعية  الطبقات  يعتور  ما  بفضح  البناء،  النقد  سوى  ورائه 
وعادات هدمة، وليس ثمة سبيل للقضاء عليها اال بإشهارها، وتبصري الناس 
بام يكتنفها من اخطار لعلهم يعون وينظرون فيها نظرة واقعية، ويعرفون عىل 
استمر  لقد  للمجتمع.  اإلسالم  أرداه  الذي  القويم  السبيل  ذلك  كل  ضوء 
له  ليس  دؤوب  بإرصار  عيوبه  وكشف  للمجتمع  العنيف  نقده  يف   عيل
نتيجة  انبنى عىل مخسة حماور، كل حمور منها  النقد قد  حدود، ونعتقد أن ذلك 

قبله وهي: للذي 

برعي  يرسحون  أهنم  أي  ومرض،  آفة  وعاهة:  وحيوان  إبل  من  السائم  املال،  وهو  فسكون: 

املتاعب، والوعث: الرخو اللني الذي يصعب السري فيه.

) 1 ( خطب ـ 129، واحلثالة ـ بضم احلاء الردئ من كل يشء.
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)ـ استفحال اجلهل واالستبداد بالرأي:

فنهايته  ما،  ما طبقت عىل جمتمع  فإذا  مزمنة وخطرية  اجتامعية  عاهة  اجلهل 
احلتمية الزوال واالندثار، لكون كل فرد من أفراد ذلك املجتمع ـ وبسبب جهل 
ـ يركب رايه ويتخبط يف ضالله بجانب ختبط االخرين من ابناء جمتمعه، يف ظلمة 
بالراي  والتشبث  الذات  التقوقع دخل  إىل  احلال،  بطبيعة  يؤدي،  دامسة وذلك 
حمافظة عىل الكيان الفردي. ومعظم فئات جمتمع عيل من ذلك النوع اجلاهل 
بعواقب األمور، مما أدى إىل تشعب الطرق بينه وبينهم، فانعدمت مقدرته عىل 
التفاهم مع جهلهم ألهنم »يعملون يف الشبهات ويسريون يف الشهوات، املنكر 
املبهامت عىل  وتعويلهم يف  أنفسهم،  املعضالت  مفزعهم يف  أنكروا،  ما  عندهم 
آرائهم، وكان كل أمري إمام نفسه، قد أخذ منها فيام يرى بعرى ثقات، واسباب 
حمكمة«) 1 ( واالستجابة لشهوات النفس والنزول عىل رغباهتا من اكرب معاول 
اهلدم لكيان الفرد ركيزة املجتمع األساسية، فإذا ما افتقد الفرد توازنه، انعكس 
إىل  األمر  هناية  يف  يؤدي  ما  وفاعليته،  دوره  بقدر  املجتمع  عىل  االختالل  ذلك 

شيوع الفوىض وانعدام رابطة التعاون.

)ـ شيوع الفوىض وانعدام رابطة التعاون:

إىل مستوى  ما حيتاج  العوامل احلضارة، وشيوعه يف جمتمع  أهم  النظام من 
ثقايف معني، والتزام خلقي جيعل من كل إنسان نغمة متجانسة يف جوقة املجتمع 
اال  وتفرده،  بكيانه  باإلحساس  صاحبها  تلزم  كانت  وإن  فالفردية  فئاته،  بكل 

) 1 ( خطب 87، واملعضالت: الشدائد املغلقة، والتعويل: الفزع واالعتامد.



401الباب الثالث: فكر عيل  اإلجتامعي كام يبدو يف هنج البالغة  ..............................

باألخذ  معه  وتتفاعل  املجتمع  كيان  يف  تذوب  ان  جيب  اآلخر  اجلانب  يف  أهنا 
فقد  لذلك  النظام،  ضد  اجلهل  ألن  جاهل،  ملجتمع  ذلك  يتأتى  وال  والعطاء، 
فكلام  رعاهتا،  ضل  »كاإلبل  النظام  من  بانفالته  اجلاهل  جمتمعه   عيل صور 
مجعت من جانب انترشت من آخر«) 1 ( فاإلبل هم عامة الناس الذين جيهلون 
مصائرهم بانقيادهم إىل زعاماهتم بالتعصب هلم وآلرائهم عن جهل ألن أولئك 
الزعامء، والقادة الذين جيرون وراء مطامعهم الشخصية، إنام يقودوهنم لتحقيق 
والقيادة  صوب،  يف  األوصال  املتفككة  بفئاته  فاملجتمع  الشخصية،  مارهبم 
تلك  لدن  من  االوضاع  معاجلة  يف  والتؤدة  واملداراة  آخر،  صوب  يف  املستنرية 
القيادة ال جتديان نفعًا، وال تعودان بفائدة يف جمتمع ال تكاد نظرة جل أفراده أن 
مما  نفوسهم،  فيها  حرصوا  التي  الضيقة  االنتامء  دائرة  نطاق  يف  ذواهتم  تتخطى 
الذاتية  املصالح  مبنية عىل أسس من  املختلفة،  الفئات  التعاون بني  رابطة  جعل 
يتناسب  ما  إال  النظم  من  تأخذ  وال  القيم،  تراعي  ال  معظمها  يف  التي  البحتة 
وهواها، فتستحيل تلك النظم والقيم إىل أساليب جوفاء مائعة باعامد تفسريها 
من قبل أفراد املجتمع تفسريًا معكوسًا، وخمالفًا عام تنطوى عليه من معان سامية 

هدفها سعادة اجلميع.

3ـ تقهقر املثل وانقالب أوضاعها:

إن الرتاجع يف مثل املجتمع وحتويرها لتالئم فئة معينة، ما هي يف احلقيقة اال 
نتيجة حتمية لشيوع الفوىض وانعدام روح التعاون يف بنيته، ألن غلبة الذاتية جتعل 
كل فرد ينظر إىل القيم االجتامعية من الزاوية التي تتمشى ومصلحته، فإذا تعذر عليه 

) 1 ( خطب 34.
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الوصول إىل غايته، وحالت النظم االجتامعية بينه وبني حتقيق رغباته، فإنه يلجأ إىل 
يل تلك النظم ومتويه احلقيقة) 1 ( بام يكسب أفعاله الرشعية، عىل األقل من الوجهة 
اخلارجية، بإلباس احلق ثوبًا شفافًا من الباطل، واملزج بني القيم اإلنسانية واألفعال 
الالإنسانية، فيلتبس األمر عىل عامة الناس من اجلهال فينقلب احلق باطاًل، والباطل 
حقًا، وقد عانت حكومة عيل من استفحال هذه الظاهرة يف املجتمع اإلسالمي، 
فعرب عنها بقوله »انا قد اصبحنا يف دهر عنود، وزمن كنود، يعد فيه املحسن مسيئًا، 
ويزداد فيه الظامل عتوا، ال ننتفع بام علمنا، وال نسأل عام جهلنا، وال نتخوف من 
قارعة حتى حتل بنا«) 2 ( فاالنقياد األعمى واإلرصار عىل اجلهل، ما هو إال قلب 
ملوازين القيم، وعدم تدبر العواقب واحلساب هلا، فإذا ما وقعت فجأة، قام الناس 
وقعدوا يف حماولة منهم ملصانعتها واالحتيال عليها، هروبًا من حلها حالً جذريًا يلزم 
كل فرد بنظام معني أساسه التعاون والصدق ووضع احلق يف نصابه، مما ال يتالءم 
واملصالح الفريدة التي ال يمكن أن تتحقق إال يف ظل التفكك االجتامعي للنفاق فيه 

مكان الصدارة فنتهزع القيم وتضيع احلقوق.

4ـ غلبة النفاق وبروز ظاهرة العصيان وانعدام الرحة:
ـ   ـ يف عهد عيل اإلسالمي  املجتمع  فلقد غلب عىل  القيم  لتقهقر  ونتيجة 
املتظاهرين  القبلية،  العصبية  ذوي  للزعامء  والتملق  الكاذب،  واخلضوع  النفاق 
باإلصالح، كأصحاب اجلمل) 3 (، ومعاوية ومن شايعه من املؤلفة قلوهبم) 4 ( 

) 1 ( راجع ـ خطب 41. 

خطب 32 الفقرة األوىل، والعنود: اجلائر، والكنود: الكفور، القارعة: الـَخطب واملصيبة.  ) 2 (

) 3 ( راجع ص 245 وما بعدها من هذا البحث.

) 4 ( راجع ص 257 وما بعدها من هذا البحث.
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الذين ألبوا الناس عىل العصيان وألبسوا عىل املسلمني أمورهم ـ كل ذلك رغبة يف 
الوصول إىل قلوهبم، وحتقيق املطامع املادية من السري يف ركاهبم، والنفاق كظاهرة 
اجتامعية سيئة ممجوجة، تقود الفرد إىل التعامل مع جمتمعة بشخصيتني متناقضتني، 
هو  الكذب  فيكون  داخله،  يف  يضمره  عام  متام  خيتلف  عنه،  اللسان  يعرب  ما  ألن 
أساس املعاملة بني خمتلف فئات املجتمع، فتنعدم روح اإلخالص فيام بينهم، أما 
لرهبة، أو لرغبة، فيرتتب عىل ذلك غربة املصلحني وضياع جهودهم، بغلبة الرياء 
واملداهنة، وقد اكتوى عيل بذلك فجسده نقدًا عنيفًا يف قوله »اعلموا ـ رمحكم 
اهلل ـ أنكم يف زمان، القائل فيه باحلق قليل، واللسان عن الصدق كليل، والالزم 
للحق قليل، أهله معتكفون عىل العصيان، مصطلحون عىل اإلدهان فتاهم عارم، 
وشائبهم آثم، وعاملهم منافق، وقارئهم معاذق، ال يعظم صغريهم كبريهم، وال 
يعول غنيهم فقريهم«) 1 (، وجمتمع بمثل تلك الصفات، ُجبِل أفراده عىل األعامل 
السيئة، والصفات الرديئة، يفتقر إىل احلب واالحرتام والتعاون وتبنى العالقات 
فيه عىل املداهنة والغش والبغض البد أن يكون خلوا من روح التكافل االجتامعي.

5ـ انعدام روح التكافل االجتمعي:

االخوة يف اإلسالم تعني السالم واحلب بأوسع معانيهام، والتكافل يف مجيع 
وجهة  من  املجتمع  قوة  فأساس  االجتامعية،  الفئات  خمتلف  بني  احلياة  ميادين 

نظر اإلسالم التعاون عىل فعل اخلري، ونبذ الرش طبقا لقوله تعاىل:

) 1 ( خطب 23ـ  الفقرة الثانيةـ  وكليلـ  ضفيف غري قاطع، معتكفونـ  مداومون ومستمرون، اإلدهان 

ـ الغش، وإظهار اليشء عىل غري حقيقته، العارم ـ اخلبيث الرشير، معاذق غشاش ومذق اللبن 

خلطه باملاء، يعول يطعم ويكيس.
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1 ( وهي  ُعْدَواِن﴾) 
ْ
َوال ِم 

ْ
ث ِ

ْ
ال َعَ  َتَعاَونُوا   

َ
َول َوالَّْقَوى  ِبِّ 

ْ
ال َعَ  ﴿َوَتَعاَونُوا 

بشد  االجتامعية  البنية  متاسك  منها  اإلسالم  هيدف  فيها  لبس  ال  رصحية  دعوة 
بعضها البعض، ولكن املجتمع الذي عاش عيل ضمنه ـ فيام يبدو ـ مل يعرف 
باخلبث،  تنضح  النفوس  فأصبحت   ،)  2 اسمه)  اال  اإلسالم  من  أفراده  أكثر 
ذلك  بسبب  فانعدمت  األقوياء،  ضامئر  يف  واالستغالل  والرش  السوء  واستكن 
لكون  البعض،  لبعضهم  الناس  حاجة  عىل  املبني  االجتامعي  التكافل  مقومات 
طبيعة العمران تقتيض ذلك التعاون) 3 (، مما يعني ضمنا أن الرتابط االجتامعي 
من  اال  ضعفها  أو  قوهتا  مدى  معرفة  يستطيع  وال  اإلنسان،  يف  فطرية  ظاهرة 
وجيابًا،  سلبًا  فيها  يؤثر  الذي  االجتامعي  البناء  داخل  هلا  الفرد  ممارسة  خالل 
ويعترب التجانس) 4 ( من أهم العنارص التي تؤكد التكافل االجتامعي يف الفرد، 
وملا كان التجانس أنواعًا من حيث القومي ومن حيث اللغة، ومن حيث الطبقة 
كلها  تلك  التجانس  أنواع  إن  ـ  لنا  يبدو  كام  ـ   عيل تصور  فقد  االجتامعية، 
سورة  من  عرشة  الثالثة  اآلية  يف  الوارد  للتجانس  اإلسالم  مفهوم  إزاء  جانبية 
تضعه  ولكنها  التجانس،  بأنواع  مضموهنا  يف  تقر  الكريمة  فاآلية  احلجرات، 
كمقياس للرابطة االجتامعية، ألن التعاون الذي هو أساس التكافل االجتامعي 
إليه من  بناء املجتمع ويؤيد ما ذهب  التي يرتكز عليها اإلسالم يف  القاعدة  هو 

تفسري سياق اآلية يف قوله تعاىل:

) 1 ( املائدة /2.

) 2 ( راجع خطب ـ 240فقرة 20.

) 3 ( راجع ص 362 وما بعدها من هذا البحث.

) 4 ( راجع املواطنة يف مفهوم عيل ص 317 من هذا البحث.
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ْتَقاُكْم﴾) 1 (. وإذا ما نحن حتولنا بفكرتنا تلك، 
َ
َرَمُكْم ِعْنَد اهلل أ

ْ
ك

َ
﴿إِنَّ أ

لنسرب عىل ضوئها فكر عيل إزاء األسباب التي أدت إىل فصم عرى التكافل 
اإلسالمية  األخوة  معرفة  بني  التناقض  يف  يكمن  ذلك  ان  فسنجد  جمتمعه،  يف 
يرون  الذين  العرب  ألولئك  بالنسبة  خاصة  الواقع،  صعيد  عىل  تطبيقها  وبني 
أنفسهم أفضل من غريهم، ويمكننا استخالص ذلك من قوله »إنام أنتم اخوان 
عىل دين اهلل، ما فرق بينكم اال خبث الرسائر، وسوء الضامئر، فال توازرون، وال 
 تناصحون وال تباذلون وال توادون«) 2 ( فأولئك الناس الذين يتحدث عيل
إليهم، يعرفون حقيقة اإلسالم االجتامعية، ولكنهم ال يعملون بتعاليمه، ألهنا ـ 
كام يتهيأ هلم ـ تنقص من مصاحلهم، وحتد من طموحاهتم، وال متكنهم من فرض 

نفوسهم كأسياد كل حسب منزلته االجتامعية) 3 (.

لقد ولد ذلك التفتت يف بنية املجتمع اإلسالمي ـ يف عهد عيل ـ ظواهر 
اجتامعية خطرية من ظلم وجوع وفقر واستبداد، فانجر عن تفيش تلك الظواهر 
بروز طبقة عريضة من عامة الناس الذين اسامهم عيل باهلمج الرعاع ألهنم 
البنية  يشكلون  الناس  وأولئك   )  4 ريح«)  كل  مع  يميلون  ناعق  كل  »أتباع 
ونساجني،  وخبازين  وبنائني  وصناع  وفالحني  عامل  من  للمجتمع  التحتية 
فيه مرضة للمجتمع، وهدم  الفراغ ألولئك وعدم مراقبتهم يف اعامهلم  وتوفري 

) 1 ( احلجرات/13.

التاء  ـ بفتح  ـ تتعاونون، وتباذلون  التاء والواو  ـ بفتح  ـ وتوازرون  الثانية  ) 2 ( خطب 122، الفقرة 

والباء، تنفقون األموال يف اهلل عىل بعضكم البعض.

الثانية  الفقرة   32 خطب  صنف،  كل  تفكري  وطريقة   عيل فكر  يف  الناس  تصنيف  ـ  راجع   )  3  (

والثالثة.

) 4 ( حكم ـ 145.
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ملا   )  1 رضوا«)  اجتمعوا  »اذا   عيل يرى  كام  ألهنم  احتياجاته  بنقص  أركانه 
النظام،  واختالل  األمن،  زعزعة  يف  تسبب  فوىض  من  باجتامعهم  حيدثوه 
من  اجتامعهم  عن  ينجم  ما  املجتمع  نجنب  وحتى  العامة،  اخلدمات  وتعطيل 
مرضة، يتحتم عىل احلكومة تفريقهم ألهنم إذا تفرقوا نفعوا، لرجوع كل منهم 
 برأيه ذاك  إىل مهنته »فينتفع الناس هبم«) 2 (. ولكن ذلك ال يعني أن عليًا 
يريد أن جيعل من أولئك طبقة دنيا مهها الوحيد هتيئة احتياجات الطبقات العليا 
االجتامعية،  الرابطة  تفتيت  تفريقهم  من  يقصد  ال  فهو  مصاحلها  عىل  والسهر 
ذلك  وراء  من  يرمي  ولكنه  املختلفة،  الفئات  بني  التعاون  روح  عىل  والقضاء 
التفريق اشغال كل فرد بتأدية واجبه جتاه غريه يف جمتمع يصون احلقوق، وعىل 
عىل  تفضيل  وال  استثناء  دون  اجلميع  مصالح  عىل  وحيافظ  النظام  فإن  ذلك 
املفهوم  اختالفًا جذريًا عن  التاميزي خيتلف  بمفهومه  الطبقي  النظام  فإن  ذلك 

.اإلنساين للطبقات االجتامعية عند عيل

) 1 ( حكم ـ 197.

) 2 ( حكم ـ 197.
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الثاني الفصل 
القيم اخللقية كما تبدو

ف فكر علي

إذا ما أردنا الدخول يف فكر عيل األخالقي ـ كام ورد يف هنج البالغة ـ جيب 
نجد  لن  ألننا  األخالق  لعلم  الفلسفية  والنظريات  التعريفات  جانبًا  نضع  أن 
خالل  من  علينا  يعرض  النهج  لكون  فلسفي،  تعريف  أي   عيل عن  أثر  فيام 
نصوصه، ما أثر عن عيل من مأثورات تتعلق مبارشة بالقيم اخللفية التي جيب 
قد  واألخالقيون  الفالسفة  كان  فإذا  املجتمع،  يف  الواقع  ارض  عىل  متارس  ان 
حاولوا تعريف القيمة فإن عليًا قد بارش من خالل مسؤولياته كقائد اصالح، 
يف وضع القيمة موضع التنفيذ، بحث يتعذر علينا فهم أبعداها وآثارها إال من 
بمقارنتها   )  1 نظرية)  دراسة  دراستها  خالل  من  ال  هلا  التطبيقية  املامرسة  خالل 

أعتقد  ـ كام  النظرية  ( يقسم األخالقيون علم األخالق عىل قسمني: نظري وعميل، واألخالق   1 (

أزليتها،  حيث  من  تارخيها  ودراسة  ببعض  بعضها  وعالقتها  للفضائل  فلسفي  تعريف  هي  ـ 

التعرف  منها  املراد  فلسفية حمضة  اإلنسانية وهي كام نالحظ دراسة  النفس  آثارها يف  ووصف 

عىل القيم بوصفها وصفا خارجيا عن طريق التعريفات النظرية. مع اإلدراك بأن هذه التعريفات 
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أنفسهم،  األخالق  فالسفة  بأن  التنبيه  جيدر  أفعال،  من  يقابلها  بام  أو  بمثيالهتا 
إذا  إال  ثامرها  تؤيت  ولن  نفعا  جتدي  لن  ونظرياهتم  دراساهتم  بأن  متاما  يدركون 
العلم  هو  احلقيقي  الغرض  ليس  العملية  الشؤون  »يف  أرسطو  يقول  طبقت، 
نظريًا بالقواعد، بل هو تطبيقها، ففيام يتعلق بالفضيلة، ال يكفي أن نعلم ما هي، 
بل يلزم زيادة عىل ذلك رياضة النفس عىل حيازهتا«) 1 ( ويف نفس املساق يأيت 

املثال معاين  الفضائل مبارشة عملية، راجع عىل سبيل  يبارش  مل  ما  اإلنسان األخالق،  تعلم  ال 

العادة واخلري يف الباب األول والثاين والثالث من الكتاب األول من )علم األخالق ألرسطو( 

وبصدد الفصل بني األخالق النظرية واألخالق العملية يقول )أمانويل كانت( يف كتابه )تأسس 

ميتافيزيقيا األخالق( ص9 )أما والقانون اخللقي يف نقائه واصالته ـ وعىل هذين يعول السلوك 

العميل ـ يمكن البحث عنه يف غري فلسفة نقية خالصة فالبد هلذه امليتافيزيقية أن تسبقه وتتقدم 

عليه، وبغريها لن تقوم لفلسفة أخالقية وجود، بل إن الفلسفة التي ختلط تلك املبادئ اخلالصة 

القانون  أصل  يف  الدراسة  عىل  تعول  »فاملقولة  فلسفة  تسمى  أن  تستحق  ال  التجريبية  باملبادئ 

اخللقي دراسة ما ورائية، ومن ثم فإهنا تفصل بني املبادئ اخلالصة ـ التي اعتقد إهنا املثال الذي 

تلحظ  كام  األخالق  راسة  عن  تنتج  التي  التجريبية  واملبادئ  إليه  ويتوق  عنه  اإلنسان  يبحث 

مبارشة اإلنسان  هلا مع مالحظة أن )كانت( يف تسميته لألخالق العملية بالتجريبية ألهنا »تتناول 

أفعال ورشوط فعل اإلرادة اإلنسانية  إرادة خالصة ممكنة« بل »تتناول  بالبحث فكرة ومبادئ 

بوجه عام«ص 11 وهذا يف حد ذاته فصل بني األخالق النظرية املتمثلة يف الفلسفة، واألخالق 

العملية كواقع حمسوس يف حياتنا العملية، ومن الذين قسموا األخالق إىل هذين القسمني حممد 

عبد اهلل دراز يف كتابه )دستور األخالق يف القرآن( فقد أفرد بابًا لألخالق العملية، اقترص فيه 

إىل  تقسيم األخالق  ـ من ص 725 حتى ص 771. وبشأن  الكريم  القرآن  عىل نصوص من 

نظري وعميل ـ راجع أيضًا  منصور رجب ـ تأمالت يف فلسفة األخالق ص 38 وما بعدها. 

) 1 ( علم األخالق 10/1
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النظري يف  فالعلم   )  1 ارحتل«)  أجابه وإال  فإن  بالعمل  »العلم هيتف  يقول عيل 
فكر عيل ليس بذي قيمة وال تأثري إذا مل يقرن بالتطبيق، ومن هذا املنظور كان 
يبارش بتطبيق ما يقوله مبتدئا بنفسه ألنه القدوة والرائد طبقا لقوله »إين واهلل ال 
أحثكم عىل طاعة اال وأسبقكم إليها، وال أهناكم عن معصية إال وأتناهى قبلكم 
ـ كام   أننا يف دراستنا للجوانب األخالقية يف فكر عيل عنها«) 2 ( وهذا يعني 
بثها يف مأثوراته ـ سنتناوهلا بالبحث باعتبارها أخالق عملية حماطة بسياج متني 
من الدين، مع دراسة لظروف حتصيلها من حيث الغريزة واالكتساب، ومن ثم 
القيم  لتلك  األساسية  املرتكزات  وبالتايل  وباملجتمع  بالفرد  اختصاصها  نوعية 

ومدى مالئمتها لواقع اإلنسان.

:ـ العالقة بني األخالق والدين ف فكر عيل(

يكاد الكثري من علامء األخالق أن يميزوا بني األخالق الدينية وبني األخالق 
يف القانون الوضعي) 3 (، ولكنا بدراستنا لألخالق اإلسالمية ال نجد »ثمة متييز 
نظرة  الدين  إىل  ينظرون  أولئك  كان  فإذا   .)  4 اخللقي)  والواجب  القانون  بني 
م  العكس  »عىل  ألنه  اإلسالم  عىل  تطبيقها  يمكن  ال  تلك  بنظرهتم  فإن  جتريدية، 
 .)  5 الزمان«)  بكليته وخارج حدود  يدرك  ان  وينبغي  متامًا  ذلك، ظاهرة جمسدة 

) 1 ( حكم ـ 372.

) 2 ( خطب 177 ـ فقرة 3.
) 3 ( لالطالع عىل تلك اآلراء كاملة من الناحيتني التارخيية والفلسفية راجع ـ وليام لييل ـ املدخل إىل 

علم األخالق ص 445 وما بعدها ـ ترمجة ـ عيل عبد املعطي أمحد. 

) 4 ( مارسيل بوازار ـ إنسانية اإلسالم ص 18.

) 5 ( املصدر السابق ، ص، 38.
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منذ  اإلسالم  دعائم  عليها  انبنت  التي  املرتكزات  من  األخالقية  فالقيمة 
من  بالده  إىل  جلأوا  الذي  احلبشة  نجايش  سأل  فحني  وانتشاره،  ظهوره  بداية 
جعفر  أجابه  قريش،  اضطهاد  من  به  فروا  الذي  دينهم  عن  األولني  املهاجرين 
امليتة،  ونأكل  األصنام  نعبد  جاهلية،  أهل  قوما  »كنا  بالقول   )  1 طالب)  أيب  بن 
ونأيت الفواحش ونقطع األرحام... حتى بعث اهلل إلينا رسوالً منا، نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافة، فدعانا إىل اهلل نوحده ونعبده، وخملع ماكنا نعبد واباؤنا 
وصلة  االمانة  واداء  احلديث  بصدق  وامرنا  واألوثان،  احلجارة  من  دونه  من 
الرحم وحسن اجلوار، واكلف عن املحارم، وهنانا عن الفواحش، وقول الزور، 
ليست جمرد  والعبادات  فالعقائد   )  2 املحصنات...«)  اليتيم، وقذف  مال  وأكل 
تطبيقًا عمليًا  أن تدرك معانيها وأن تطبق  إذ جيب  املسلم،  إليه يامرسها  طقوس 
بالقلب،  »معرفة   :عيل يقول  كام  اإليامن  فمعنى  جمردة،  معان  تكون  كيال 
والقول  املعرفة  بني  تام  تالزم  فهناك   )  3 باألركان«)  وعمل  باللسان،  وإقرار 
والعمل، فقول عيل عىل سبيل املثال لإلنسان »ال تكن عبد غريك وقد جعلك 
اهلل حرًا«) 4 ( مبنية عىل مضمون عميل يكمن يف العبادات املتمثل يف قول املسلم 

) 1 ( جعفر ابن أيب طالب بن عبد املطلب بن هشام القريش اهلاشمي، ابن عم رسول اهلل وأخو عيل 

ابن أيب طاب ألبويه، وهو جعفر الطيار، كان أشبه الناس برسول اهلل َخلقا وُخلقًا، اسلم بعد 

إسالم أخيه عيل بقليل، روي ان أبا طالب رأى النبي وعليًا يصليان، وعيل عن يمينه، 

فقال جلعفر: صل جناح ابن عمك وصل عن يساره، وله هجرتان: هجرة إىل احلبشة، وهجرة إىل 

املدينة، استشهد يف غزوة مؤتة سنة ثامن هجرية ـ راجع: أسد الغابة 1/ 341 وما بعدها.

) 2 ( ابن هشام ـ السرية 1/ 359، 360.

) 3 ( حكم ـ 225 وراجع أيضًا احلكمة 122.

) 4 ( رسائل ـ 31 ـ فقرة 21.
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الفاعل إذا تفكر يف عمق  يف صلواته اخلمس يوميا »اهلل أكرب، ومعناه أن العقل 
نفسه  اعلن  وانه  عبودية...  كل  وجه  يف  الباب  اوصد  قد  نفسه  سيجد  املقولة 
وحقق ذاته حرًا بشكل أسايس) 1 ( وهذه احلرية املؤمنة تعطي اإلنسان احساسًا 
رهبة  دون  مطمئنة  نفس  املجتمع  داخل  والبناء  االصالح  إىل  فيندفع  باألمان 
من أية قوة مهام عظمت، ومن خالل ذلك االعتقاد احلر ينبني اقتناعه عىل »أن 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل واهنام ال يقربان من أجل 
وال ينقصان من رزق«) 2 ( العتقاده القوي الراسخ بأن املحيي والرزاق هو اهلل 
سبحانه. فالقاعدة األخالقية اإلسالمية كام نستخلصها من فكر عيل مشيدة 
عىل »معاير اهلي وعقيل وتنطلق منه إىل التطبيق العميل«) 3 ( فاليشء يوصف بأنه 
تلك، من خالل ممارسته  أو  الناحية  قيمته من هذه  أو غري خلقي، وعطي  لقي 
وعبارات  عقائد  من   نص ما  كل  ـ   عيل يرى  كام  ـ  ذلك  ويشمل  كواقع، 
تطهريًا  اإليامن  اهلل  »فرض  قوله  من  ذلك  استنتاج  ويمكن  ونواهي،  وأوامر 
ابتالء  والصيام  للرزق،  تسببًا  والزكاة  الكرب،  عن  تنزهيا  والصالة  الرشك،  من 
إلخالص اخللق، واحلج تقربه للدين، واجلهاد عزا لإلسالم، واألمر باملعروف 
للعدد،  منامة  الرحم  وصلة  للسفهاء،  ردعًا  املنكر  عن  والنهي  للعوام،  مصلحة 
للمحارم، وترك رشب اخلمر  إعظاما  للدماء، وإقامة احلدود  والقصاص حقنا 
وترك  للنسب،  حتصينًا  الزنا  وترك  للعفة،  إجيابًا  الرسقة  وجمانبة  للعقل،  حتصينًا 
الكذب  وترك  املجاحدات،  عىل  استظهارًا  والشهادة  للنسل،  تكثريًا  اللواط 
والطاعة  نظامًا لألمة،  املخاوف، واالمانات  امانًا من  للصدق والسالم  ترشيفًا 

) 1 ( إنسانية اإلسالم السابق ص 116.

) 2 ( خطب 156ـ الفقرة 50.

) 3 ( حممد جواد مغنية ـ فلسفة األخالق يف اإلسالم ص 21.
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تعظيام لإلمامة«) 1 ( فشمولية النص قائمة عىل نظام حمكم من التالزمات الدينية 
ونتائجها االجتامعية بحيث ال يمكن بأية حال من األحوال جتزئة املضمون إىل 
وحدات دينية وأخرى أخالقية، وهذا يوصلنا ـ كام نعتقدـ إىل نتيجة مفادها، ان 
فكر عيل األخالقي بام حواه من شمولية وثراء نابع يف األساس ـ من معتقد 
بني  اإلسالمية  العقيدة  يف  متييز  »ال  أن  مرتكزاهتا  متينة  قواعد  عىل  راسخ  ديني 
السياق  يف  واجب  كلمة  توحي  وقد   )  2 اخللقي«)  والواجب  القانوين  الواجب 
عىل االلزام اآليل الالواعي بالنسبة لألخالق، مما حييل القيم إىل قوانني قرسية، 
أي مدى  فإىل  إهلية،  إرادة  من  نابعة  لكوهنا  الواعية يف رفضها  لإلرادة  ال دخل 

يصدق ذلك عىل فكر عيل األخالقي؟

:ـ اإللزام األخالقي كم يبدو ف فكر عيل(
من خالل دراستنا لألخالق اإلسالمية كام وردت يف القرآن الكريم، والسنة 
هدهيا  عىل  والسري  هلا  املسلم  مبارشة  ان  إىل  نخلص  أن  يمكن  الرشيفة،  النبوية 
ينبع من اقتناع داخيل يلزمه بالتقيد بالقيم ويفرض عليه احرتام األخالق بحيث 
اهلل  أراد  »إذا   الرسول فقول  نفسه،  الوقت  نفسه خصاًم وحكاًم يف  جيعل من 
بعبٍد خريا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه«) 3 ( يعني بأن اإلنسان مزود 
بقدرات ربانية خفية تتحكم يف سلوكه، وتبرصه بالطريق السوي دون أي توجيه 
التي  وهي  لإلنسان،  اهلل  وهبها  التي  املستنرية  احلرية  عىل  بناء  قرسي،  خارجي 

) 1 ( حكم ـ 251.

) 2 ( انسانية اإلسالم السابق ص 18.

) 3 ( املتقي اهلندي ـ كنز العامل ـ 95/11.
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حتدد له واجبه الذي يف مقدوره مبارشته أو غري مبارشته بمحض إرادته أما قول 
القائل: »صار واجبًا باإلجياب، حديث حمض، فإن ما ال غرض لنا آجاًل وعاجاًل 
يف فعله وتركه، فال معنى النشغالنا به، اوجبه علينا غرينا أو مل يوجبه«) 1 (. ولو 
رجعنا إىل نظرة عيل إىل معنى االلزام األخالقي، لوجدناه ال حييد عن النظرة 
السابقة، فاإلنسان هو الذي يلزم نفسه، وبإرادته احلرة ـ باختيار السبيل السليم 
و »من كان له من نفسه واعظ، كان عليه من اهلل حافظ«) 2 ( فاملراقبة مستمرة يف 
كل وقت وكل مكان، منعقدة بكامل اعضائها انى سلكت بنا السبل، كام نفهمه 
من قوله »اتقوا معايص اهلل يف اخللوات، فإن الشاهد هو احلاكم«) 3 (. فاملسؤلية 
سائل  إىل  يستحيل  حيث  نفسه  عىل  الفاعل  بحكم  تؤدي  التي  هي  األخالقية 
يف  »الكالم   عيل قول  من  ذلك  استخالص  ويمكن  واحد،  ان  يف  ومسؤول 
وثاقك ما مل تتكلم به، فإذا تكلمت به رصت يف وثاقه«) 4 (، فاإللزام اخللقي ـ يف 
فكر عيل يكمن ـ ان صح التعبري ـ يف الوجوب االختياري، بمعنى أن النهج 
اإلهلية  فاألوامر  واختياره،  متييزه  لإلنسان  يمكن  السعادة  إىل  املؤدي  السوي 
وهناهم  ختيريًا،  عباده  »أمر  قد  شأنه  جل  فاخلالق  القرسية،  باإللزامية  تتسم  ال 
حتذيرا«) 5 (، وعىل هذا األساس األخالقي املبني عىل االقتناع الفكري، مل يلزم 
عىل احدا بالبقاء يف جانبه، ال عن طريق اإلرهاب، وال عن طريق االغراءات 
الوازع  عىل  بناء  بحرية  طريقه  خيتار  أن  حكومته  يف  فرد  لكل  ترك  وقد  املادية 

) 1 ( الغزايل ـ احياء علوم الدين 4/4.

) 2 ( حكم ـ 87، 332.

) 3 ( حكم ـ 87، 332.

) 4 ( حكم ـ تنسق احلكم 387، 76.

) 5 ( حكم ـ تنسق احلكم 387، 76.
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األخالقي الكامن يف اعامقه، ورسالته إىل واليه عىل املدينة سهل بن حنيف، حني 
ملا نحن بصدده) 1 ( مما  بتسلل بعض رجاله خفية إىل معاوية، خري مثال  اعلمه 

يرمي إليه عيل من وراء الغرض الوارد يف صدر النص.

فالبد  واقتناعه  الفرد  اختيار  من  نابعني  األخالقيان  والنهي  األمر  كان  وملا 
لنا من معرفة املنابع التي تستقي منها االفراد واجلامعات قيمها، كام ورد يف فكر 

.عيل

3ـ منابع القيم اخللقية ف فكر عيل كم تبدو ف هنج البالغة:
لكي نتمكن من معرفة القيم األخالقية يف فكر عيل، فالبد لنا ـ أوالً أن 
أم مكتسبة) 2 (، وهنا  إذ كانت األخالق من وجهة نظر عيل نظرية  ما  نقرر 
احلكيم  الذكر  يف  ورد  فقد  الشأن،  بذلك  يتعلق  فيام  اإلسالمية  اآلراء  تستوقفنا 
لآلية  السنة  أهل  وتفسري   .)  3 َوَتْقَواَها«)  ُفُجوَرَها  َفَأهْلََمَها  اَها  َسوَّ َوَما  »َوَنْفٍس 
ذلك  وعىل  اإلنسان  يف  فطرية  األخالق  بأن  القائلة،  والنظرة  يتفق  ـ  يبدو  كام  ـ 
 ،)  4 فجوره«)  الكافر  ويف  تقواه  املؤمن  يف  خلق  تعاىل  »اهلل  بأن  املفرسون  جيمع 
اهلل  بأن  القائل  التفسري  أساس  عىل  اكتساب  األخالق  ان  فريون  الشيعة  اما 
قبيح واآلخر حسن،  الفجور والتقوى وان احدمها  النفس »طريق  تعاىل عرف 

) 1 ( راجع رسالة رقم 70.

) 2 ( لألخالقيني آراء متضاربة حول القول بفطرية األخالق واكتساهبا يمكن االطالع عند: مسكويه 

ـ هتذيب األخالق ص 51 وما بعدها، وحممد بيضار ـ العقيدة واالخالق ص 226 وما بعدها.

) 3 ( الشمس/7، 8.

) 4 ( تفسري الرازي 93/31/ وراجع أيضًا تفسري القرطبي 75/20، 76، وتفسري ابن كثري 420/6.
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كال  يف  متساوية  االختيار  عىل  فالقدرة   )  1 منهام«)  شاء  ما  اختيار  من  ومكنها 
والتقوى  للفجور  االستعداد  اإلنسان  نفس  يف  سبحانه  خلق  »وإنه  االجتاهني 
يتفقون  املعتزلة  ويكاد   )  2 وارادته«)  بحريته  إنسانًا  يكون  إنام  اإلنسان  ألن  معًا 
مع الشيعة يف االكتساب، مع فارق يف حتديد معنى االرادة عند اإلنسان) 3 (، اما 
فسنجد  املسلمني  األخالقيني  فكر  لنستقرئ  جانبًا  القرآين  التفسري  تركنا  ما  إذا 
مسكويه يقسم األخالق عىل قسمني: طبيعي ومكتسب) 4 (، اال اننا نعتقد بأن 
وجهة نظره تتمثل يف ان االكتساب هو اجلانب الرئييس يف عملية اقتناء األخالق 
ان  نجد  هلا  مسكويه  تعريف  وبني  لألخالق  الغزايل  تعريف  بني  بمقارنتنا  ألننا 
االفعال  عنها  تصدر  راسخة  النفس  يف  »هيئة  األخالق  بأن  يتفقان  التعريفني 
»حال  بأهنا  مسكويه  ويعرفها   )  5 رؤية«)  وال  فكر  إىل  حاجة  غري  من  بسهولة 
للنفس داعية هلا إىل افعاهلا من غري فكر وال رؤية«) 6 (ولو حاولنا فهم فحوى 
التعريفني من وجهة نظر الغزايل فسنجد ان قوله »هيئة يف النفس راسخة« تعني 
ان النفس اإلنسانية مزودة بجهاز غامض يمكنها من التقبل واالكتساب، وليس 

أدل عىل ذلك من تقسيمة هيئة اإلنسان يف اقتناء األخالق إىل اربعة اقسام:

»األول ـ فعل اجلميل والقبيح )معًا(.

) 1 ( الطربيس ـ جوامع اجلامع 850/2.

) 2 ( حممد جواد مغنية ـ التفسري الكاشف 571/7.

) 3 ( راجع ص 166 وما بعدها من هذا البحث وراجع معنى اللطف الذي يعول عليه الشيعة ص 

183 من هذا البحث.

) 4 ( راجع هتذيب األخالق ص 51.

) 5 ( إحياء علوم الدين 52/3.

) 6 ( هتذيب األخالق ص 51.
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الثاين ـ القدرة عليمها )معًا(.

الثالث ـ املعرفة هبام.

الرابع ـ هيأة النفس هبا متيل إىل أحد اجلانبني«) 1 (.

عنرصا  ومها  واالختيار  القدرة  عىل  تدل  ترتيبها  بحسب  االربعة  فالرشوط 
االكتساب. أما ما ورد يف التعريفني من قول بأن األفعال »تصدر من غري حاجة 
وانام  املدبر،  غري  اآليل  العمل  نعتقد  كام  ـ  منها  املقصود  فكر«فليس  أو  روية  إىل 
التظاهر  يستطيع  الغزايل  نظر  يف  اإلنسان  لكون  املتعلقة،  التلقائية  هبا  يقصد 
التلقائي  الكرم  أما  اقتناع،  غري  عن  مدبر  هنا  فالتظاهر  كريم،  غري  وهو  بالكرم 
فهو املدبر باقتناع ويصدر من اإلنسان دون أي تعقيد أو ربط باملظاهر اخلارجية 
املسلمني  األخالقيني  أغلب  فإن  وعليه   ،)  2 الفعل«)  أثر  تبيان  منها  املقصود 
ما  الرشيفة  األحاديث  من   للرسول أن  ثم  األخالقي،  باالكتساب  يقولون 
يؤيد القول باكتساب األخالق  من ذلك ما روي عنه »مثل اجلليس الصالح 
صاحب  من  يعدمك  ال  احلداد،  وكري  املسك،  صاحب  مثل  السوء  واجلليس 
منه  جتد  أو  ثوبك  أو  بيتك  حيرق  احلداد  وكري  رحيه،  جتد  أو  تشرتيه  اما  املسك، 

رحيا خبيثة«) 3 ( ورحم اهلل البوصريي حيث يقول )بسيط(:
والنفس كالطفل ان تمله شب عل              حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم) 4 (

 ،عيل فكر  من  استخالصه  يمكن  ما  وهو  واكتساب،  ممارسة  فاألخالق 

) 1 ( احياء علوم الدين 52/3.

) 2 ( راجع السابق.

) 3 ( كنز العامل 9/9.

) 4 ( ديوان البوصريي ص 191.
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ليس يف هنج البالغة فحسب، فقد ورد عند ابن عبد الرب القرطبي »قال عيل ريض 
 ...َناًرا َوَأْهِليُكْم  َأْنُفَسُكْم  ُقوا  َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا  اهلل عنه يف قوله عز وجل 
علموهم وادبوهم«) 1 (فالوقاية من النار يف فكر عيل ال تكون اال عن طريق 
التعليم والتأديب، والتعليم عملية اكتساب كام يفهم من سياق األمر يف تعليقه 
عىل اآلية الكريمة، ثم ان قوله »ان مل تكن حليام فتحلم«) 2 ( يعني ان التخلق هو 
بإيامن  تقبلها  النفس عىل  تدريب  بمحاولة  اكتساب االخالق،  البداية يف طريق 
واخالص. ولكون »احلكمة ضالة املؤمن«) 3 ( يف فكر عيل، فإنه حيض عىل 
منافقًا  منها عن أي طريق ومن أي شخص حتى وان كان  اصطيادها واالفادة 
املنافق فتلجلج يف صدره، حتى خترج فتسكن إىل  »فإن احلكمة تكون يف صدر 

صواحبها يف صدر املؤمن«) 4 (. ومصادر اكتساب األخالق متعددة وامهها:

أـ الوراثة والبيئة:

تعرف الوراثة علميًا بأهنا »انتقال صفات مميزة للفرد من جيل إىل جيل«) 5 ( 
ويقسمها علم النفس عىل نوعني:

)ـ بيولوجية: وهي »ما تنتقل من الوالدين إىل املواليد بواسطة املورثات«) 6 (

) 1 ( هبجة املجالس 1/ 112

) 2 ( حكم ـ 205.

) 3 ( حكم، 77.

) 4 ( حكم ، 78.

) 5 ( يوسف خياط ـ معجم املصطلحات العلمية ص 715. 

) 6 ( فاخر عاقل ـ معجم علم النفس ص 52. والبيولوجية، Biologic هي األحيائية ومشتقة من 
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االحتكاك  طريق  عن  واالفكار  العادات  »انتقال  وهي  اجتمعية:  )ـ 
احلضاري«) 1 (.

ورد  وقد  النوعني،  كال  يف  الرئييس  العنرص  هو  االكتساب  فإن  ذلك  وعىل 
يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة ما يؤيد االكتساب الوراثي، إذ يمكن 
يف  »تزوجوا   اهلل رسول  قول  من  البيولوجي  االكتساب  فكرة  استخالص 
»اختاروا  قوله   أيضًا عنه  (وروي   2 دساس«)  العرق  فإن  الصالح  احلجز 
قوله  من  االجتامعية  بالوراثة  االكتساب  استخالص  يمكن  كام   .)  3 لنطفكم«) 
فالسري   )  4  (ُمْهَتُدوَن َآَثاِرِهْم  َعَل  ا  َوإِنَّ ٍة  ُأمَّ َعَل  َآَباَءَنا  َوَجْدَنا  ا  إِنَّ َقاُلوا  تعاىل 
عىل طريق األجداد وانتهاج سبيل االباء يف األخالق والعادات من املوروثات 

االجتامعية.

للمورث  أثرًا  نجد  فلن  البالغة،  هنج  يف   عيل فكر  استفتينا  ما  وإذا 
اختيار  ولكن  ذلك،  يف  يتحدث  مل  ـ  نعتقد  كام  ـ   عليًا ألن  ال  البيولوجي، 
نصوص النهج عىل أسس بالغية، جعل جامعه يغفل كثريًا من النصوص التي 
ال تدخل ضمن منهجه) 5 (. عىل أننا ال نعدم النصوص الكثرية التي تقول بأثر 
نفس  يف  يتولد  يسء  كخلق  فالرش  وأخالقه.  الفرد  عادات  تشكيل  يف  املجتمع 
ومصاحبة  »إياك  له  نصيحة  ضمن  يقول  فكام  باألرشار،  احتكاكه  جراء  الفرد 

Biology علم األحياء املصطلح عىل تسميته

) 1 ( فاخر عاقل ـ معجم علم النفس ص 52.

) 2 ( املتقي اهلندي- كنز العامل 296/16.

) 3 ( الكليني: فروع الكايف 332/5.

) 4 ( الزخرف 22.

) 5 ( راجع ص 37، 38، 123 وما بعدها من هذا البحث.
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مورثات  واالخالق  والتقاليد  فالعادات   .)  1 ملحق«)  بالرش  الرش  فإن  الفساق 
 يتبني من قول عيل املادية، كام  الوراثة  تنتقل بني االفراد مثلها مثل  اجتامعية 
بعد  جياًل  األبناء  بني  تنتقل  أي   )  2 األموال«)  تورث  كام  تورث  »الضغائن  بأن 
وهي  الفرد،  اخالق  تشكل  التي  اهلامة  العوامل  من  االجتامعية  فالبيئة  جيل، 
وان مل تستطع التشكيل الكيل، فقد ترتك اثرها البالغ »فإذا احسست من رايك 
الفكر،  اليسء  أو  العامي  بمجالستك  نفسك  فاهتم  بفساد  بإكداد ومن تصورك 
وتدارك اصالح مزاج ختيلك بمكاثرة أهل احلكمة، وجمالسة ذوي السداد، فإن 
مفاوضتهم تريح الرأي املكدود، وترد ضالة الصواب املفقود«) 3 ( فمن املقولة 

نخرج بنتيجتني مها:

ممن  واخلق  العادات  من  الكثري  يكتسب  ـ   عيل فكر  يف  ـ  اإلنسان  ان  1ـ 
خيالطهم من ابناء جمتمعه.

الطالح  ولفظ  الصالح  بقبول  املكتسبات  تلك  يف  التحكم  يمكنه  انه  2ـ 
بإعامل الفكر.

واذا كان للوراثة االجتامعية اثرها البني يف اخالق الفرد فإن للبيئة الطبيعية 
أثرها أيضًا عىل سلوكه وترصفاته.

والبيئة أو املحيط كمصطلح علمي »يشمل كل احلوادث الفيزيائية والكيميائية 
(والذي   4 العضويات«)  عىل  اخلارج  من  تؤثر  التي  واالجتامعية  والبيولوجية 

) 1 ( رسائل ـ 69 ـ املقطع االخري.

) 2 ( رشح ابن أيب احلديد 20/ 302، 339.

) 3 ( رشح بن أيب احلديد 302/20، 339.

) 4 ( معجم علم النفس ص 40.
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نرمي إليه هنا البيئة الطبيعية )الفيزيولوجية(. إذ يرى علامء االجتامع واألخالق 
العرب أن لتلك البيئة اثرها يف ترقيق األخالق وخشونتها) 1 (. ومن الطريف يف 
هذا املجال ان الشاعر عليًا بن اجلهم) 2 (قدم من البادية إىل بغداد ملدح املتوكل 

العبايس) 3 (، قال فيه متمثاًل صور البادية واخالقها: )حفيف(

انت كالكلب ف حــــــفظك للـــــود            وكــــالتـــيس ف قــــــراع اخلـــطــوب
انــت كالــــدلو ال عدمنـــاك دلــــوا            مــن كبــار الــدال كثــري الذنــوب  4 )

جيدًا  شاعرًا  امامه  ان  ادرك  املتوكل  ولكن  ذلك،  احلضور  عليه  انكر  وقد 
نعيم وخرضة  من  البيئة احلرضية  اسباب  له كل  فهيأ  إىل صقل حضاري  حيتاج 

) 1 ( راجع عىل سبيل املثال: رسائل اخوان الصفا 302/1، مقدمة ابن خلدون ص 109 وما بعدها.

) 2 ( عىل بن اجلهم: من شعراء العرص العبايس املجيدين، له اختصاص باملتوكل العبايس )ت 247( 

اشتهر بانحرافه عن عيل بن أيب طالب، كان من ناقلة خراسان إىل العراق، ثم نفاه املتوكل إىل 

خراسان سنة اثنني وثالثني ومائتني ألنه هجاه، ثم رجع إىل العراق ثم خرج إىل الشام، وحاول 

العودة إىل العراق بعد ان بارح حلب، فخرجت عليه مجاعة من بني كلب وقتلته يف شعبان سنة 

تسع واربعني ومئتني ـ راجع ابن خلكان ـ وفيات االعيان 355/3.

) 3 ( جعفر بن املعتصم امللقب باملتوكل عارش حكام بني العباس، توىل اخلالفة بعد اخيه هارون بن 

 ...املعتصم امللقب بالواثق يف سنة ثالث وثالثني ومئتني، وكان شديد االنحراف عن آل عيل

وقال من يعتذر له، انه كان كاخيه املأمون يف امليل إىل بني عيل، وانام كان حوله مجاعة منحرفون 

عن أهل البيت فكانوا دائاًم حيملونه عىل الوقيعة هبم. كان بينه وبني ابنه حممد امللقب باملنترص 

ـ مباينة وكان كل منهام يكره اآلخر، فتآمر االبن مع مجاعة من األمراء عىل قتل املتوكل وكبري 

أمرائه الفتح بن خاقان، فهجموا عليهام يف جملس رشاب وفتكوا هبام واشاعوا ان الفتح بن خاقان 

قد قتل املتوكل، فقتلوه به وذلك يف سنة سبع واربعني مئتني. راجع ترمجته يف السابق 350/1.

) 4 ( راجع بشأن االبيات واحلكاية بتاممها ابن عريب ـ حمارضات االبرار 8/2.
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املتوكل  انشد  ذلك  من  اشهر  ستة  وبعد  الرفيعة،  بالطبقات  واختالط  وزهور، 
قصيدته املشهورة )طويل(

عيون املهابني الرصــــــافة والـــجرس                               جلبن الوى من حيث أدري وال  أدري) 1 (

ويف ذلك من الدالالت عىل أثر البيئة يف اخالق الفرد وترصفاته واسلوب 
تعامله. والقرآن الكريم ـ كام نعتقد ـ يشري إىل ذلك ففي قوله تعاىل:

 نَِكًدا﴾) 2 ( 
َّ

 َيُْرُج إِل
َ

ِي َخُبَث ل
َّ

ِن َربِِّه َوال
ْ
يُِّب َيُْرُج َنَباتُُه بِإِذ ُ الطَّ َلَ ﴿َوالْ

ما يوضح ما نحن بصدد تبيانه، دون حتميل النص القرآين عىل النظريات احلديثة، 
إذ نالحظ من خالل التفسري املأثور ان معنى اآلية عبارة عن متثيل لقب املؤمن 
البيئة  ان  يعني  3 (مما  منها«)  اجلميع  التي خلق  باألرض  والفاجر  والرب  والكافر 
إىل ذلك يف  ما يشري   الرسول مأثورات  الفرد، ويف  هلا دخل يف تشكل خلق 
آدم  بنو  فجاء  األرض،  مجيع  من  قبضها  قبضة  من  آدم  خلق  اهلل  »ان   قوله
والسهل  ذلك،  وبني  واألسود،  واألبيض  األمحر  منهم  جاء  األرض،  قدر  عىل 
الرشيف  احلديث  من  يبدو  فكام   ،)  4 ذلك«)  وبني  والطيب،  واخلبيث  واحلزن، 
ان للوراثة والبيئة اثرمها يف الشكل اخلارجي لإلنسان باإلضافة إىل تأثريامها يف 

) 1 ( راجع بشأن االبيات واحلكاية بتاممها ابن عريب ـ حمارضات االبرار 8/2.

) 2 ( االعراف /58.

ـ  املأثورة  التفاسري  الكاشف 3/ 343، وقد أورد خالصة ما يف  التفسري  ـ  ) 3 ( حممد جواد مغنية 

راجع عىل سبيل املثال: القرطبي ـ اجلامع ألحكام القرآن 231/7، الطربي ـ جممع البيان 7/ 

ـ تفسري املنار 482/8 فقد علق عىل اآلية الكريمة بأهنا  84 رواجع أيضًا ـ حممد رشيد رضا 

اثبتته  ـ ما قال به علامء االجتامع والفالسفة العرب وما  تشري إىل الوراثة، وهو ـ بحسب رايه 

التجار من بعد. 

) 4 ( املتقي اهلندي ـ كنز العامل 128/6.
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ترصفاته واخالقه، عىل اعتبار ان الرتبية هي االصل وان »مجيع األرض«خمتلف 
يف  الدخول  ضوئه  عىل  يمكننا  احتامل  احلال  بطبيعة  وذلك  الطبيعية.  البيئات 
أورد  فلقد  بصدده،  نحن  الذي  املوضوع  ذات  من  موقفه  ملعرفة   ،عيل فكر 
جامع هنج البالغة نصا يكاد يستلهم معانيه مما ورد يف احلديث الرشيف السابق، 
فرق  »انام  فقوله  النبوية،  الرسالة  معني  من  ينهل  كان  قد   عليًا ان  يعني  مما 
وحزن  وعذهبا،  ارض  سيخ  من  فلقة  كانوا  اهنم  وذلك  طينهم،  مبادئ  بينهم 
اختالفها  قدر  وعىل  يتقاربون،  ارضهم  قرب  حسب  عىل  فهم  وسهلها،  تربة 
النبوية  السنة  يف  ورد  ما  ملجمل  وتوضيح  تفصيل  اال  هو  ما   )  1 يتفاوتون...«) 
ممتزجة  الطبيعية  البيئة  بتأثري   عيل بقول  االعتقاد،  إىل  بنا  حيدو  مما  الرشيفة، 
بالوراثة الكامنة يف الطينة االصلية التي شكل اهلل سبحانه وتعاىل منها اإلنسان.

ب ـ ترويض النفس:
متكنه  عظيمة،  بطاقات  متده  اإلنسان،  سبحانه،  اهلل  اودعها  التي  احلرية  ان 
والقانونية  الطبيعية  مميزاهتا  كانت  مهام  إليها،  ينتقل  بيئة  أية  يف  حياته  أقلمة  من 
عن  تعيقه  التي  الصعوبات  بعض  ـ  البداية  يف  ـ  نفسه  يف  جيد  وقد  واالخالقية، 
عليه  تعاقدت  ما  إىل  انقادت  قد  نفسه  جيد  ما  رسعان  ولكنه  اجلديد،  حتمل 
ارادته  يف  يتحكم  ان  الفرد  بإمكان  ان  يعني  مما  رضيت،  أم  ابت  سواء  اجلامعة 
ويعود نفسه عىل نمط معني من العيش إذا ما اراد لذلك، برتويضها، وجعل ما 
تشتهيه، أو ما تسول به له، حتت سلطان العقل، الذي هو بمثابة الكابح واملنظم 
لكل الشهوات كي تتناسب والقانون االجتامعي للوسط الذي يعيش فيه، وقد 

) 1 ( خطب ـ 231.
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جاء يف الذكر احلكيم من اآليات التي تؤيد القول بمقدرة اإلنسان عىل ترويض 
نفسه والتحكم يف احلد من شهواهتا) 1 (، كام يف قوله تعاىل:

»درجة  وهو  فالغيظ   .)  2 انلَّاِس﴾)  َعِن  َعافنَِي 
ْ
َوال َغْيَظ 

ْ
ال َكِظِمنَي 

ْ
﴿َوال

ان  عاطفته  عىل  عقله  غلب  ما  إذا  لإلنسان  يمكن   )  3 الغضب«)  من  متعاظمة 
يطفئ ثائرته ويقربها داخل نفسه بردعها وتصبريها وهتوين الوقع عليها، لذلك 
التصدي  من  يتمكن  ان  اإلسالم   نظر  وجهة  من  ـ  احلقيقية  اإلنسان  قوة  فإن 
األمور  »خري  فإن  هلا  اهلل  أراده  الذي  املعقول  املستوى  يف  وجعلها  لرغباته، 
قوة  يف  الشجاعة  ليست  ان   ، الرسول  عن  أثر  مما  ويفهم   .)  4 اوسطها«) 
التحكم  عىل  الفائقة  القدرة  يف  تكمن  احلقة  الشجاعة  ولكن  والبطش،  اجلسم 
يف النفس وكبح مجاحها) 5 ( لرتضخ لنداء العقل وتستجيب للوازع األخالقي 
ـ  النفس  ترويض  وبشأن  باتزان.  املجتمع  ضمن  التعايش  جو  هلا  هييء  الذي 
غضبت؟  إذا  غيظي  اشفي  »متى  إياها  سائاًل  يقف  ـ   عيل فكر  يف  يبدو  كام 
يل:  فيقال  عليه  أقدر  حني  أم  صربت؟  لو  يل:  فيقال  االنتقام  عن  أعجز  أحني 
االختياري،  والعفو  االجباري،  الصرب  فكرة  تنتابنا  وهنا   )  6 عفوت؟«)  لو 
يتضح  املوقفني  كال  ويف  والعقل،  العاطفة  رصاع  يتجىل  املوقفني  كال  يف  إذ 

َوى﴾ 
ْ
َمأ

ْ
َنََّة ِهَ ال إِنَّ الْ

َ
َهَوى ف

ْ
ْفَس َعِن ال

َّ
 َمَقاَم َربِِّه َوَنَه انل

َ
ا َمْن َخاف مَّ

َ
) 1 ( كام يف قوله تعاىل: ﴿َوأ

وهني النفس ردعها وترويضها، النازعات /40، 41. 

) 2 ( ال عمران /134.

) 3 ( معجم علم النفس ص 94.

) 4 ( من حديث رشيف رواه الراغب االصفهاين ـ حمارضات األدباء 449/1.

) 5 ( راجع قول الرسول »ليس الشديد... احلديث«كنز العامل 521/3.

) 6 ( حكم ـ 192.
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الرتويض النفيس، ولكن الرتويض يف حالة االجبار والقرسة ال يكون انتصارًا 
الشعور  انكسار ينكبت يف االعامق، ويتحول إىل شهوة يف االنتقام حال  ولكنه 
بالراحة والطمأنينة بنزع  العفو االختياري، فيشعر اإلنسان  بالقوة، اما يف حالة 
يتمكن  وهبذا  اخلارجي  الضغط  طريق  عن  ال  تلقائيًا  النفس  من  االنتقام  شهوة 
تبنى  وقد  واحد.  آن  يف  والواقع  اخلري  يطابق  ما  عىل  نفسه  تعويد  من  اإلنسان 
يديه  بني  جترى  الذي  اخلليفة  فهو  الثاين،  االختيار  قوة  منطلق  ومن   ،عيل
بمشيئة  فيها  أستثنني  يمينا  ـ  اهلل  »وأيم  مقساًم  يقول  اإلسالمية  الدولة  ثروات 
عليه مطعوما،  إذا قدرت  القرص،  إىل  معها  رياضة هتش  نفيس  ـ ألروضن  اهلل 
وتقنع بامللح مأدوما، وألدعن مقلتي كعني ماء نضب معينهام«) 1 (،   وهو حني 
يعاهد نفسه عىل ترويضها، ال يقصد جتويعها أو ايذاءها، ولكن الرياضة يف مثل 
يرى  حني  واملستضعفني،  الفقراء  من  امرهم  ويل  من  جتاه  مسؤولية  ذاك  موقفه 
األمة  طبقات  مجيع  يشارك  ان  دون  باملنصب  يقنع  ال  ان  عليه  الواجب  من  ان 
آالمهم، فاجلوع هنا جانب من اجلوانب اخللقية التي ارتضاها لنفسه يف حماولة 
لذلك  حاهلم،  تعديل  من  يتمكن  حتى  الفقرية  الطبقات  نفوس  لرتويض  منه 
نجده يف كثري من وصاياه، وحكمه) 2 (، حيض عىل الرتويض النفيس، منه قوله 

) 1 ( رسائل 45 فقرة 5. وهتش: أي تنبسط وتفرح من شدة احلرمان، ومطعومًا حال من القرص أي 

مأكوال، ومأدومًا، حال من امللح: أي ما يؤدم به القرص، ألدعن مقلتي كعني ماء نضب معينها: 

أي ألتركن عيني مثل عني غار معينها أي ماؤها اجلاري، ويقول حممد عبده: »اي ابكي حتى 

ال تبقى دمع«رشح النهج ص 509 االندليس ـ ونحن ال نتفق معه يف ذلك لعدم اتفاق السياق 

مع ما رمى إليه، ونعتقد ان عليًا قد اراد بالقول: استفراغ كلام يف العني من نظرات الطمع 

والقناعة بأقل القليل. 

) 2 ( راجع خطب 75، 82 فقرة 8، 86 الفقرة األوىل، وايضا رشح ابن أيب احلديد 20/ 258 حكمة 
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»من كان له من نفسه واعظ، كان عليه من اهلل حافظ«) 1 ( فالواعظ املنطلق من 
 داخل النفس ذاهتا جينبها كل املداحض واملزالق وضمن وصيته البنه احلسن
باحلكمة...  ونوره  باليقني،  وقوه  بالزهادة،  وامته  باملوعظة،  قلبك  »اخي  يقول 
ومرارة اليأس خري من الطلب من الناس، واحلرقة مع العفة خري من الغنى مع 
الفجور...«) 2 ( فاخلري كامن يف اعامق اإلنسان وإثارته فيه ال يكفي مامل تروض 
فبالتكرار  وجهد،  مشقة  إىل  احتاج  وان  وترصف،  كفعل  بإظهار  عليه  النفس 
يستحيل إىل عادة وينغرس كجبلة، يتوق اإلنسان إىل مزاولتها كلام عاش نشوة 
يف  الناس  يتمثلها  قدرة  إىل  الفعل  فيستحيل  الناس،  ويف  نفسه  يف  مردودها 

ترصفاهتم وافعاهلم.

جـ ـ القدوة احلسنة:

ذوي  وافعال  اقوال  يف  النظر  هو  واالقتداء،  النموذج  أو  املثال  هو  القدوة 
مهام  انسان،  فلكل  بأحسنها،  واالخذ  احلميدة،  واالعامل  الفاضلة  األخالق 

عظم شأنه، قدوة، حتى النبي، فقد جاء يف قوله تعاىل:

من  أمر  الكريمة،  فاآلية   )  3 َتِدهِ﴾) 
ْ
اق بُِهَداُهُم 

َ
ف اهلل  َهَدى  ِيَن 

َّ
ال َِك 

َ
ول

ُ
﴿أ

اهلل سبحانه إىل رسوله، بأن يأخذ بمسلك من سبقه من الرسل، والسري عىل 
وأفعاله  أقواله  يف   ،بالنبي باالقتداء  املسلم  الفرد  يلزم  واالسالم  هنجهم، 

رقم 25، و ص 296 حكمة رقم 382.

) 1 ( حكم ـ 97.

) 2 ( رسائل 31، فقرة 22، 4.

) 3 ( االنعام/90.
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عني  رغب  ومن  مني  فهو  يب  اقتدى  »فمن   الرسول عن  أثر  فقد  وأخالقه، 
فليس مني«) 1 (، لذلك فقد اتبع عيل الرسول »اتباع الفصيل أثر امه«) 2 (. 
فكان قدوته ومثله األعىل الذي مل حيد عن سنته ما يف قوله إىل طلحة والزبري 
ضمن حوار بينه وبينهام بعد توليه اخلالفة »ملا أفضت إيل، نظرت إىل كتاب اهلل 
وما وضع لنا وأمرنا باحلكم به فاتبعته، وما استن النبي فاقتديته«) 3 (. ولقد كان 
 ،من أهم أهدافه أن يسري باألمه عىل الدرب الواضح الذي اختطه الرسول
فام أثر عنه يف ذلك قوله »اقتدوا هبدي نبيكم فإنه افضل اهلدى، واستنوا بسنته 
العملية  وممارسته   للنبي معايشته  خالل  فمن   .)  4 السنن«)  أهدى  فإهنا 
القدوة  بتأثري  تام  اقتناع  لديه  الثر، تكون  الصايف  ألخالقه واالرتواء من معينها 
»واعلم  بقوله   احلسن البنه  وصيته  ضمن  ذلك  ويبدو  الفرد،  ترصفات  يف 
ما  عىل  واالقتصار  اهلل  تقوى  وصيتي،  من  إيّل  به  آخذ  أنت  ما  أحب  أن  بني  يا 
من  والصاحلون  آبائك،  من  األولون  عليه  مىض  بام  واالخذ  عليك،  اهلل  فرضه 
أهل بيتك«) 5 (فاالقتداء باملثال اجليد يمد األخالق بشمولية واتساع، مثلها يف 
ذلك مثل اإلفادة من جتارب اآلخرين يتأملها بإمعان ومن ثم إضافة خالصتها 
يكون  ان  فالبد  لذلك  احكامًا  وأشد  عمقًا،  أكثر  فتصري  اخلاصة،  التجربة  إىل 
الفرد  ان خيتار  6 (فمن االجدى  بنوره«)  به ويستيضء  يقتدي  مأثور  امام  »لكل 

) 1 ( مسند اإلمام أمحد 409/5.

) 2 ( خطب ـ 240 ـ الفقرة ـ26.

) 3 ( خطب ـ 199.

) 4 ( خطب ـ 109.

) 5 ( رسائل ـ 31 الفقرة 7.

) 6 ( رسائل ـ 45ـ فقرة 2.
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الذي  األخالقي  خمزوهنا  من  غنية  بروافد  متده  أن  تستطيع  التي  الصاحلة  قدرته 
يعود عليه بالسعادة وجيعله منسجاًم مع أفراد جمتمعه.

مجاع القيم اخللقية ف فكر اإلمام عيل

من  اعتبارها  يمكن  أخرى  أساليب  أيضًا  النهج  يتضمن  ذلك،  عىل  عالوة 
املصادر اهلامة يف اكتساب االخالق، كالنظر يف سري املاضني واالتعاظ بام حدث 
من  هامًا  جزًء  املاضني  أولئك  مع  والفكر  بالروح  العيش   عيل يعد  إذ  هلم 
قوله ضمن وصيته البنه  ذلك من  استخالص  احلياتية اخلصبة. ويمكن  جتاربه 
احلسن »اي بني، وان مل اكن عمرت عمر من كان قلبي، فقد نظرت يف اعامهلم، 
بام  كأين  بل  كأحدهم،  آثارهم، حتى غدوت  اخبارهم، ورست يف  وفكرت يف 
انتهى ايل من امورهم قد عمرت مع أوهلم إىل آخرهم، فعرفت صفو ذلك من 
كدره ونفعه من رضره«) 1 (. وبتبرصه ذاك، وعمق نظرته يف جمريات احلوادث، 
يرى أن من الالزم عىل اإلنسان املتدبر يف أمور احلياة، أن جيول بعقله يف التاريخ، 
اخلربات  من  الكثري  منها  يستمد  ألنه  وعمق،  بروية  ويتأملها  بحوادثه  ليتعظ 
فمن  حياته،  مسرية  يف  عليه  يعول  فكريًا  زادًا  له  تكون  التي  اإلنسانية  والقيم 
أخبار  عليه  وأعرض  باملوعظة...  قلبك  »آخ  احلسن  البنه  يقول  جتربته  منطلق 
املاضني، وذكره بام أصاب من كان قبلك من األولني، ورس يف ديارهم وآثارهم، 
فأنظر فيام فعلوا، وعام انتقلوا، واين رحلوا ونزلوا، فإنك جتدهم قد انتقلوا عن 
األحبة، وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قريب قد رصت كأحدهم«) 2 (فالتأمل 

) 1 ( رسائل 31ـ الفقرة ـ 6،4.

) 2 ( رسائل 31 ـ الفقرات ـ 6، 4.
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املتأين،  الفرد دفعات من اإليامن  ـ يمنح   ـ كام يفهم من كالم عيل التاريخ  يف 
الذي يكسبه حب اخلري للناس، والتفاين يف خدمتهم ألن تشبع روحه باإليامن 
فيه، حتى  الترصف  له  ما كتب  اال  يديه شيئًا  انه ال يملك مما حتت  جيعله يدرك 
حياته. فخالصة العربة تأمل استبطاين عميق يف جمريات احلوادث لكسب اخلربة 
اإلنسان،  روح  يغذي  الذي  والروحي  العقيل  الزاد  بمثابة  هي  التي  العملية 
بام  املجتمع  يف  التعايش  إىل  هبا  وينحو  احلياة،  مغريات  إزاء  اتزاهنا  عىل  وحيافظ 
االكتساب  هناك  إن  ثم  إرساهلا.  إىل   عيل يطمح  التي  العليا  واملثل  يتناسب 
يعيها  ال  ولكن  الناس،  جل  حيتاجها  التي  املبارشة  النصيحة  طريق  عن  اخللقي 

من وجهة نظر عيل اال العقالء، أما »البهائم ال تتعظ اال بالرضب«) 1 (.

يبدو  اخللفية، كام  قيمة  الفرد  منها  التي يكتسب  املصادر  أهم  إذن هي  تلك 
يف فكر عيل، وهذا ينقلنا بدوره إىل تأمل تلك القيم. واحلقيقة التي جيب ان 
توضح يف هذا اجلال ان ما ورد يف النهج من نصوص قد بني عىل دعائهم أخالقية 
هدفها كرامة اإلنسان وتوفري السعادة له، بحيث ال يمكن لدراستنا اإلملام ببحث 
كل تلك القيم، فمن مكارم األخالق التي عرض هلا النهج »السخاء، واحلياء، 
والصرب،  واحللم،  والشجاعة،  والغرية،  والتواضع،  واألمانة،  والصدق، 
»اجلود  فيقول  اخللقية  القيم  بعض  امهية  عن   عيل ويتحدث   )  2 والشكر«) 
والسلو عوضك  الظفر،  والعفو زكاة  السفيه،  فدام  والعلم  حارس األعراض، 
من  واجلزع  احلدثان،  يناضل  والصرب  اهلداية...  عني  واالستشارة  غدر،  عمن 
أعوان الزمان، وارشف الغنى ترك املنى... ومن التوفيق حفظ التجربة، واملودة 

) 1 ( رسائل 31 ـ الفقرة 24.

) 2 ( رشح ابن أيب احلديد 375/20.



429الباب الثالث: فكر عيل  اإلجتامعي كام يبدو يف هنج البالغة  ..............................

قرابة مستفادة، وال تأمنن ملوال«) 1 ( فتلك إذن بعض القيم اخللقية التي نجدها 
مبثوثة يف تضاعيف نصوص النهج القصرية والطويلة، خطب كانت أم رسائل 
أخرى  وتارة  بعينه،  فرد  إىل  موجهة  تكون  ما  تارة  وهي  حكم،  أم  وصايا  أم 
نجدها موجهة إىل مجيع أفراد األمة، ولكن بتأملنا يف تلك القيم اخللقية جمتمعة 

يمكننا امجاهلا ـ كام يتهيأ لنا ـ يف ثالث هي: العدل، واحلق، والتقوى.

)ـ العدل:
يعد حكامء اليونان العدل من الفضائل األربع الرئيسية) 2 (، والثالث الباقية 
322ق.م( عىل  أرسطو )ت  والعفة ويعرفه  والشجاعة،  عندهم هي: احلكمة، 
والذي  عادلة  اشياء  اتيان  عىل  الناس  حيمل  الذي  األخالقي  الكيف  »ذلك  أنه 
ـ  يبدو  ما  عىل  ـ  أرسطو  عند  فالعدل   )  3 فعلها«)  ارادة  ويف  فعلها  يف  العلة  هو 
له،  املضادة  األمور  من  إدراكه  يمكن  كيف،  أو  حالة  ألنه  فطرية  ملكة  ليس 
أي من الظلم، وهو عىل كل حال تعريف فلسفي، يكاد يقرتب يف مفهومه من 
وهو  مستقيم  أنه  النفوس  يف  قام  ما  »هو  العدل  بأن  القائل  اللغوي  التعريف 
يقابله  إذًا إحساس أو حالة داخلية، وقد عرفه املعجم بام  ضد اجلور«) 4 ( فهو 
يمت  فال  الكالمي  التعريف  أما  العدل،  أنواع  لنا  يبني  ان  حياول  ومل  اللغة،  يف 
يبحث  املتكلمني  عند  العدل  ألن  صلة،  بأية  األخالقي  العدل  عن  دراستنا  إىل 

) 1 ( حكم ـ 209.

) 2 ( راجع ـ خياط ـ معجم املصطلحات العلمية والفنية ص 434.

) 3 ( علم األخالق 55/2.

) 4 ( لسان العرب ـ مادة عدل.
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 ،)  1 بالواجب«)  واالخالل  القبيح  فعل  عن  الباري  يتنزه  املتعلقة  العلوم  »يف 
ولكن من خالل تعريفهم يمكن ان نخلص إىل ان العادل هو الذي حياول جتنب 
ندور يف  مازلنا  اننا  اال   ،)  2 بالواجب)  بنفسه عن االخالل  وينأى  القبيح،  فعل 
فلك التعريف الفلسفي للعدل، والتقصري عىل التنظري، عالوة عىل ذلك فإننا مل 
نتمكن من معرفة امليادين األخالقية التي توصلنا إىل ادراك مفهوم العدل كقيمة 
حتديدًا  أكثر  يكون  فقد  الرشعي،  بالتعريف  االستعانة  إىل  يلجئنا  مما  خلقية، 
العدل »عبارة االستقامة عىل طريق احلق باالختيار عام هو  ان  بقوله  ووضوحًا 
كبرية  امهية  ذات  قيمة خلقية  اسالمية  نظر  فالعدل من وجهة   )  3 دينًا«)  حمظور 
احلياة  استحالة  نتصور  لنكاد  حتى  السواء،  عىل  واملجتمع  للفرد  بالنسبة  جدا 
ممارسته  خالل  من  يبدو  ما  عىل  وهو  العدل،  قواعد  ابسط  إىل  يفتقر  جمتمع  يف 
املجتمع  به  يوصف  ونوع  عادل،  انسان  فيقال  الفرد  به  يوصف  نوع  »نوعان: 
جماالت  مجيع  يف  العدل  بمبارشة  الكريم  القرآن  امرنا  وقد   .)  4 واحلكومة«) 
تفاهم  يف  يشء  كل  وقبل  اوالً  والكامنة  اهلامة  األخالقية  لقيمته  ونظرًا  احلياة، 

الفرد مع نفسه كام يف قوله تعاىل:

ْنُفِسُكْم﴾) 5 ( 
َ
ْو َعَ أ

َ
ِقْسِط ُشَهَداَء هلل َول

ْ
وَّاِمنَي بِال

َ
ونُوا ق

ُ
ِيَن آََمُنوا ك

َّ
يَُّها ال

َ
﴿يَا أ

يرى  حيث  االرسية،  العالقات  جمال  يف  للمجتمع  كمنظم  أيضًا  العدل  ويربز 

) 1 ( الطرحيي ـ جممع البحرين 420/5، 421.

) 2 ( راجع ـ الرشيف املرتىض ـ رسائل الرشيف املرتىض 12/3، القايض عبد اجلبار ـ فضل االعتزال 

وطبقات املعتزلة ص 348.

) 3 ( مارسيل بوزار ـ إنسانية اإلسالم ص 130.

) 4 ( أمحد أميني ـ كتاب األخالق 220.

) 5 ( النساء /135.
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ففي جمال  امليول وتعددت االجتاهات  تفرعت  ما  إذا  استحالة حتقيقه،  اإلسالم 
تعدد الزوجات جاء يف الذكر احلكيم قوله تعاىل:

ْو َحَرْصُتْم﴾) 1 (. فاستحالة حتقيق 
َ
وا َبنْيَ النَِّساءِ َول

ُ
ْن َتْعِدل

َ
ْن تَْسَتِطيُعوا أ

َ
﴿َول

العدل يف العالقات االرسية ينتج، كام يبدو من فهمنا لآلية الكريمة، من حتكيم 
العاطفة وتغليبها عىل العقل، لذلك جاء األمر بالعدل حتى يف األقوال مهام كانت 

النتائج املرتتبة عىل ذلك دون وضع أي اعتبار ألية صلة يف قوله تعاىل:

ْرَب﴾) 2 (، وإذا ما تركنا العدل األخالقي 
ُ
ْو َكَن َذا ق

َ
وا َول

ُ
اْعِدل

َ
ُتْم ف

ْ
ل
ُ
﴿َوإَِذا ق

يف نطاق االجتامعي الضيق املحصور يف األرسة، فإن اإلسالم يوسع من دائرته 
جلعله يشمل مجيع العالقات اإلنسانية بأوسع معانيها، ففي جمال القضاء واحلكم 

يقول عز وجل:

اإلسالم  يقرص  ومل   ،)  3 َعْدِل﴾) 
ْ
بِال ُموا 

ُ
ْك تَ ْن 

َ
أ انلَّاِس  َبنْيَ  ْمُتْم 

َ
َحك ﴿َوإَِذا 

طلب العدل عىل القضاة وحدهم، بل جعله من مسؤولية الشهود أيضًا كام ورد 
يف الذكر احلكيم:

َهاَدَة هلل﴾) 4 (. ثم ان العدل جيب  قِيُموا الشَّ
َ
ْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوأ

َ
﴿َوأ

أن يكون العنرص األسايس يف املعامالت بني الناس، بضبطها ضبطًا حمكاًم، حتت 
إرشاف عدول ال يزيغ هبم اهلوى كام يف قوله تعاىل:

) 1 ( النساء /129.

) 2 ( االنعام /152.

) 3 ( النساء/58.

) 4 ( الطالق /2.



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 432

نعتقد  كام  ـ  تشمل  هنا  والكتابة   .)  1 َعْدِل﴾) 
ْ
بِال َكتٌِب  بَيَْنُكْم  ُتْب 

ْ
َك ﴿َولْ

السياسية،  االتفاقيات  وحتى  واالقتصادية  والصنعية  التجارية  املعامالت  مجيع 
وكل ما يربط اإلنسان بأخيه اإلنسان من عالقات ومعامالت. والعدل السايس 
يف اإلسالم يقتيض أيضًا التصدي للمعتدى وإن كان مسلاًم، وردعه بالوقف يف 

صف العدل، دونام حتيز لفئة إلرضاء فئة أخرى كام يف قوله تعاىل:

إِْن َبَغْت إِْحَداُهَما 
َ
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما ف

َ
أ
َ
وا ف

ُ
َتَتل

ْ
ُمْؤِمننَِي اق

ْ
﴿َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن ال

ْصلُِحوا 
َ
أ
َ
ف اَءْت 

َ
ف إِْن 

َ
ف اهلل  ْمِر 

َ
أ  

َ
إِل تَِفَء  َحتَّ  َتْبِغ  ِت 

َّ
ال وا 

ُ
َفَقاتِل ْخَرى 

ُ ْ
ال َعَ 

ُمْقِسِطنَي﴾) 2 (. ولكن ليس معنى هذا 
ْ
ِسُطوا إِنَّ اهلل ُيِبُّ ال

ْ
ق
َ
َعْدِل َوأ

ْ
بَيَْنُهَما بِال

املفهوم  يف  العدل  ألن  املرشكني،  دون  املسلمني  عىل  العدل  يقرص  اإلسالم  ان 
بمقتىض  ال  انسانًا  كونه  بمقتىض  يستمده  لإلنسان  طبيعي  »حق  اإلسالمي 
أو  جنس  أو  لون  إىل  نظر  غري  من  العام  االناين  احلق  إىل  فيه  ونظر  مسلم،  انه 
دين«) 3 (. فاحلكم بمقتىض الرشيعة اإلسالمية ينص عىل ان العدل ليس قرصا 

عىل فئة اجتامعية معينة، فقوله تعاىل:

الناس،  َعْدِل﴾) 4 ( شامل جلميع 
ْ
بِال ُموا 

ُ
ْك ْن تَ

َ
أ انلَّاِس  َبنْيَ  ْمُتْم 

َ
َحك ﴿َوإَِذا 

واذا كان أفالطون قد عد ان »الفضيلة يف النفس هي العدالة«) 5 ( فإن اإلسالم قد 
احكم العمل بتلك الفضيلة، فقد ورد العدل يف القرآن الكريم يف معظم احلاالت 

) 1 ( البقرة/282.

) 2 ( احلجرات/9.

) 3 ( حممد أبو زهرة ـ املجتمع اإلنساين يف ظل اإلسالم ص 201.

) 4 ( النساء/58.

) 5 ( مجهورية افالطون 9.
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العمل به يف كل األحوال وعىل مجيع  بصيغة األمر مما يعني يف حد ذاته وجوب 
املستويات، لذلك رفض النبي رفضًا قاطعًا توسط اسامة بن زيد يف شان املرأة 

املخزومية التي رسقت) 1 (، لكوهنا رشيفة جاعاًل العدل يأخذ جمراه.

واذا ما استفتينا فكر عيل بن أيب طالب بشأن فضيلة العدل، فسنجد اهنا 
يسري  املجال  هذا  يف  وهو  اإلنسانية،  النواحي  مجيع  لتشمل  تتسع  أخالقية  قيمة 
إعطاء  يف  حماوالته  مع  الرشيفة،  النبوية  السنة  هنج  وعىل  القرآين  النص  ظل  يف 
املتناسبة وعرصه، لذلك مل يأت العدل يف قوالب األمر  املفهوم قيمته اإلنسانية 
لسن ترشيعات، ولكنه ورد ضمن النصوص التطبيقية لتلك الترشيعات، ويبدو 
لنا من النصوص التي بني ايدينا ان عليًا يعد العهد من الدعامات األخالقية 
تضعضعت  أو  الدعامة  تلك  اختلت  ما  فإذا  عليها،  املجتمع  يقوم  التي  اهلامة 
»َكُثر اإلدغال يف الدين، وتركت حماج السنن، وفعل باهلوى، وعطلت األحكام 
وكثرت علل النفوس، فال يستوحش لعظيم حق عطل، وال لعظيم باطل فعل، 
ذ  من  العدل  بتنفيذ  بارش  فقد  لذلك   )  2 األرشار«)  وتعز  االبرار  تذل  فهنالك 
بام سيجره ذلك عليه من  آبه  مقاليد اخلالفة غري  فيها  التي تسلم  الوهلة األوىل 
فتن فد تزعزع السلطة من حتت رجليه، فرد إىل بيت مال املسلمني كل القطائع 
قد  وجدته  لو  »واهلل  حزم  بكل  قائاًل  وغريهم  أمية  لبني  عثامن  اقتطعها  التي 
تزوج به النساء وملك به االماء، لرددته، فإن يف العدل سعة، ومن ضاق عليه 
ـ  إدراكه  ـ ال يمكن   ـ يف فكر عيل العدل  العدل فاجلور اضيق«) 3 ( فمفهوم 

) 1 ( راجع اخلرب يف: سنن النسائي 72/8 وما بعدها، سنن ابن ماجه 85/2.

) 2 ( خطب ـ 210 فقرة 2.

) 3 ( خطب ـ 15.
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يتجزأ  ال  جزء  ألنه  وفعاًل،  قوالً  له  العملية  مبارشته  خالل  من  إال  ـ  نعتقد  كام 
زاول  حني  العمر  مقتبل  منذ  الطويلة  رحلته  معه  سار  احلياتية  ترصفاته  من 
القضاء عىل عهد رسول اهلل ، حتى آخر ساعة يف حياته وهو يويص بالتعامل 
»العدل  قوله  يف  تتمثل  العدل  إىل  الثاقبة  فنظرته  لذلك   ،)  1 بالعدل)  قاتله  مع 
صورة واحدة، واجلور صور، هلذا سهل ارتكاب اجلور، وصعب حتري العدل، 
ارتياض  إىل  حتتاج  اإلصابة  وإن  فيها،  واخلطأ  الرماية  يف  اإلصابة  يشبهان  ومها 
 وتعهد، واخلطأ ال حيتاج إىل يشء من ذلك«) 2 ( فالعمل بالعدل ـ يف فكرعيل
ـ صعب والسري يف طريقه شاق، ألنه حيتاج إىل ترويض النفس عىل نبذ شهواهتا، 
الذي ال حيتاج  فيه، بعكس اجلور  السري  القويم، وحثها عىل  الطريق  وتبصريها 
لذلك  الغالب.  يف  النفوس  إىل  وحمببة  وسهلة  كثرية  فطرقه  جمهود  أي  إىل  فعله 
يف  رضبًا  يغدو  ملتوية  وأساليب  متشعبة  طرق  ذي  جمتمع  يف  العدل  ترحي  فإن 
املخاطرة، فال نستغرب إذن من »تبني الفكر الشيعي مفهوم العدل االجتامعي، 
فهم  »من  منبثق  نعتقد  ما  عىل  ـ  الفكر  ذلك  ألن   )  3 العقالنية«)  عىل  وارتكاز 
 عيل رأسهم  وعىل   البيت آل  متيز  التي   ،)  4 اإلسالمية«)  للروح  صحيح 

الذي نجد للعدل يف فكره ميدانًا واسعًا منه:

)ـ العدل مع النفس: ويقصد منه املصاحلة مع النفس بالنحو هبا منحًا مستقياًم 
يوازن عالقتها باآلخرين بحيث ال تأخذ أكثر مما تستحق وال تفرط يف حقوقها 
بينك  فيام  ميزانًا  نفسك  »اجعل   احلسن البنه  فقوله  الغري  إرضاء  سبيل  عىل 

) 1 ( راجع رسائل 47 فقرة 8، 9.

) 2 ( رشاح ابن أيب احلديد 20/ 276.

) 3 ( حممود اسامعيل ـ سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي 141/1.

) 4 ( املصدر السابق.
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تتقبل  موضوعية  أسس  عىل  الداخل  من  النفس  بناء  يعني   )  1 اآلخرين«)  وبني 
العطاء بنفس الروح التي ترغب هبا يف االخذ، فتؤدي ما عليه وتأخذ ما إليها بكل 
رحابة صدر، فالعدل يف املصاحلة مع الذات ـ كام نفهمه من خالل فكر عيل ـ 
ينطوي عىل كل القيم اخللفية من صدق، وأمانة واخالص، ووفاء، وشجاعة، ألن 
اإلنسان العادل هو الذي يمكنه أن يوازن بني احلق نفسه وبني حقوق اآلخرين 

من حوله وفق معايري أخالقية ثابتة قوامها اخلري واحلب للجميع.

 )  2 واحدة)  صورة  سبق  كام  ـ   عيل فكر  يف  العدل  االجتمعي:  العدل  )ـ 
ليس فيه ثمة تدرجات تفاضلية، ال بد ان نشري هنا ان العدل االجتامعي، ما هو 
اال امتداد للخط املستقيم الذي تسري سياسته فيه، ألن العمل العادل هو الذي 
الشمولية واالتساع  تعني  السياق  3 ( واالمور يف  األمور يف مواضعها«)  »يضع 
واحلب  واخلري  السعادة  حتقيق  إىل  هيدف   )  4 عاما«)  سائسًا  »العدل  من  لتجعل 
احليوان  حتى  يشمل  حتقيقه،  إىل   عيل يتوق  الذي  والعدل  الناس.  جلميع 
فضمن وصيته إىل عامل الصدقات، فيمن يولونه مسؤولية حراسة ما جيبى من 
فيرض  لبنها  يمرص  وال  وفصيلها،  ناقة  بني  حيول  »اال  فيه  يشرتط  وموايش  إبل 

ذلك بولدها، وال جيهدها ركوبًا، وليعدل بني صواحبها يف ذلك«) 5 (.

حتت  بام  السبعة  األقاليم  أعطيت  لو  »واهلل  قوله  يف  ذروته  العدل  ويصل 

) 1 ( رسائل ـ 31 فقرة 13.

) 2 ( راجع ص 433 من هذا البحث.

) 3 ( حكم ـ446.

) 4 ( حكم ـ 446.

) 5 ( رسائل ـ 25 وفصيل الناقة: ولدها وهو رضيع، ويمرص: يقلل ـ يبالغ يف حلبها حتى يقل اللبن 

يف رضعها.
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أفالكها عىل أن أعيص اهلل يف نملة أسلبها جلب شعرية ما فعلت«) 1 ( فالعدل 
العمل  أو  قيمة أخالقية واحدة يف موطن من مواطن احلياة، ال يمكن جتزئتها، 
متفاوتة وهي يف فكر عيل، كام نالحظ يف نصوص  بمضموهنا حسب نسب 
أية  حتت  زعزعته  يمكن  ال  وتام  راسخ  وإيامن  ذايت  اقتناع  من  نابعة  ـ  النهج 
ظروف، ويمثل ذلك قوله »واهلل ألن أبيت عىل َحَسِك السعدان مسهدًا، واجر 
القيامة ظاملا لبعض  القى اهلل ورسوله يوم  ان  يف االغالل مصفدًا احب ايل من 
العادل موضع  فقد جاهد قواًل وفعاًل من أجل وضع فكره  لذلك   ) 2 العباد«) 
االقاليم  يف  احلكم  مستوى  عىل  أو  العامة  أو  اخلاصة  معامالته  يف  سواء  التنفيذ 

اإلسالمية.

أـ فعل املستوى القضائي، فقد وضع رشوطًا متناهية يف دقتها فيمن يرشح 
بارش  أنه  كام   ،)  4 ومتسمرة)  دائمة  املراقبة  جعل  انه  ثم   ،)  3 القضاء)  ملنصب 
بأن  التام  اقتناعه  من  انطالقًا  املواطن،  من  كثري  يف  خالفته  ابان  بنفسه  القضاء 

العدل جيب ان يأخذ جمراه مهام كانت الظروف) 5 (.

ب ـ وعل املستوى االجتمعي العام فقد بارش بإقامة العدل مبتدئًا باألسواق 

) 1 ( خطب ـ 221 ـ الفقرة الثانية، وجلب شعرية: قرشهتا

ترعاه  له شوك  نبت صحراوي  السعدان: شوكه، والسعدان  الفقرة األوىل، وحسك  ـ  ) 2 ( خطب 

االبل، والسهاد: السهر، االغالل: السالل توضع يف األعناق، املصفد: املقيد.

) 3 ( راجع ص 328 وما بعدها من هذا البحث.

) 4 ( راجع السابق.

) 5 ( راج حكايته مع املرأة التي اتته متظلمه من قسوة زوجها وموقفه من ذلك عند: ابن شهر آشوب 

مناقب آل أيب طالب 374/1، وراجع أيضًا قوله يف عهده لألشرت بأن افساح املجال للضعفاء 

للتظلم عنده مبارشة، من دون أية مراقبة أو حجاب ـ رسائل 53 ـ الفقرة ـ 26.
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المتالك  فيه،  االطامع  تتنافس  الذي  وامليزان  املجتمع  لرشائح  احلقيقي  املحك 
االسواق  جيوب  كان  فقد  واملستضعفني،  الكادحني  حساب  عىل  املادة  زماما 
العدل،  دعائم  ارساء  أجل  من  اخلصومات  وفض  االسعار  ملراقبة   ،)  1 بنفسه) 
كام كان يتشدد يف تنبيه والته عىل القيام بذلك كام يف قوله لألشرت »وليكن البيع 
بالعدل يف األسواق ألهنا االماكن   سمحا بموازين عدل«) 2 (. واهتامم عيل
والعطاء،  باألخذ  ببنها  فيام  للتعامل  االجتامعية  الطبقات  كل  فيها  تتواجد  التي 
الذي  هو  والعدل  والثقة،  والطمأنينة  باألمن  يتميز  جو  يف  اال  ذلك  يتأتى  وال 
وعدم  النفسية،  الراحة  يكسبهم  تطبيقه  ألن  للمتعاملني،  امليزات  تلك  يمنح 

الشعور بالغبن أثناء املعامالت واملبادالت.

 3ـ العدل ف ميدان السياسة: من العسري علينا ونحن نبحث يف فكر عيل
 عيل سياسة  ألن  سيايس،  وآخر  اجتامعي  عدل  بوجود  نقول  ان  األخالقي، 
يف االصل سياسة اجتامعية، تضع مصلحة عامة الناس من الطبقات الفقرية يف 
بني  الفصل  حاولنا  ما  إذا  بالصعوبة  نشعر  لنكاد  حتى   ،)  3 األولويات)  مقدمة 
بيننا  ان ذلك ال حيول  اال  ميدان األخالق  االجتامع يف  السياسة وعنرص  عنرص 
السيايس  الطابع  يغلب  الذي  العادل  األخالقي  الفكر  عىل  الضوء  تسلط  وبني 
عليه. فمن أهم ما جيب ان يتميز به احلاكم العادل يف سياسته للرعية ـ ان يعمل 
بالعدل يف كل صغرية وكبرية من أفعالة، حتى يف النظر إىل رعيته، فال يميل به 
لكثرة  بالغني  والرتحاب  والبشاشة  لفقره،  الفقري  إىل  بازدراء  النظر  إىل  اهلوى 

) 1 ( راجع البالذري ـ انساب االرشاف 129/2.

) 2 ( رسائل ـ 53 ـ الفقرة 24.

) 3 ( راجع السابق ـ الفقرة 7.
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امواله وعلو منزلته، إذ جيب ان تكون نظرته لكال الطرفني متامثلة، يقول ملحمد 
بن أيب بكر يف عهده إليه حني واله مرص »اخفض هلم جناحك، والن هلم جانبك، 
العظامء  يطمع  ال  حتى  والنظرة،  اللحظة  يف  بينهم  واس  وجهك،  هلم  وابسط 
ـ  العادلة  فالسياسة   )  1 عليهم«)  عدلك  من  الضعفاء  ييأس  وال  حيفك هلم،  يف 
مسلمني  وغري  مسلمني  سواء،  القانون  اما  املواطنني  لكل  ان  ـ   عيل مبدأ  يف 
كام  فالناس   ،)  2 اإلنسانية)  حقوقهم  يفقدهم  ال  اإلسالم  هؤالء  دخول  وعدم 
لك  شبيه  أو  الدين  يف  لك  اخ  »اما  صنفان  لألشرت:  عهده  ضمن   عيل يقول 
يف اخللق«) 3 (. فاحلكومة احلقيقية هي التي تقدس العدل) 4 (، وختتار حلكمها 
 رجاالً يعرفون طريقه ويسريون عىل هنجه. ولن يتأتى هلم ذلك ـ كام يرى عيل
ـ اال إذا عرفوا أن يأخذوا العدل من نفوسهم، ومن خاصة أهلهم واقارهبم) 5 ( 
هلل وجلميع الناس، ومن مل يؤد ذلك تامًا ففقد ظلم نفسه وظلم عباد اهلل »وكان 
رعيته،  بني  بالعدل  واليه  يأمر   فعيل  .)  6 يتوب«)  أو  ينزع  حتى  حربًا  اهلل 
مل  فهو  اخللقية،  القيم  مصدر  النفيس  الوازع  داخله  ويرحك  الضمري  فيه  يكلم 
يتهدده بالعقاب املادي املتمثل يف العزل ويف املصادرة، البل يلجأ إىل الرتهيب 
اجلور  عىل  املستمر  الدائم  العقاب  بإنزال  سبحانه  اهلل  قدرة  يف  املتمثل  النفيس 

) 1 ( رسائل ـ 27 ـ الفقرة األوىل.

) 2 ( راجع رسائل ـ 19.

) 3 ( رسائل ـ 35 ـ الفقرة 4.

) 4 ( راجع السابق ـ الفقرة 26.

) 5 ( راجع السابق ـ الفقرة 6.

) 6 ( السابق ـ فقرة 4 وفقرة6.
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الذي يعدل كل مائل  ـ ميزان األخالق،   ـ يف فكر عيل واجلائر) 1 (، فالعدل 
يف املجتمع سواء أكان ماديًا أم معنويًا، وهو عىل سعة ميادينه، فإن منبعه اإليامن 
بقدرة اإلنسان عىل متييز الصواب من اخلطأ، والسري يف طريق الصواب املتضمن 

كل القيم األخالقية، وهو يف جوهر توأم احلق.

)ـ احلق:

احلق من اسامء اهلل احلسنى ويعني »املوجود املتحقق من وجوده واهليته«) 2 ( 
فعلم  فيها،  ترد  التي  السياقات  وللحق معان متعددة يمكن معرفتها من خالل 
حيميها  مالية  قيمة  ذات  مصلحة  »بأنه  احلق  يعرف  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ  القانون 
القانون«) 3 (، فهو حيرصه يف النواحي املادية، ويربطه بالقانون سواء اكان وضعي 
 ،)  4 الباطل«)  ويقابل  والواقع  الذهن  ما طابق  »فلسفيًا  يعرف  وقد  أم ترشيقي 
واعتبار  وبوحدانيته  تعاىل  اهلل  بوجود  التصديق  وهو  أركانه  اإليامن،  »وحقائق 
اسامئه احلسنى«) 5 (، ويأيت بمعنى املطابقة واملوافقة والثبوت) 6 (، ويطلق احلق 
أيضًا »عىل األقوال والعقائد واألديان واملذاهب«) 7 ( عىل أساس أهنا تتضمن 

) 1 ( يناسب ذلك قوله »اذكر عند الظلم عدل اهلل فيك، وعند القدرة قدرة اهلل عليك«رشح ابن أيب 

احلديد 20/ 328.

) 2 ( الطرحيي ـ جممع البحرين 148/5.

) 3 ( عبد الزاق السنهوري ـ مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي 9/1.

) 4 ( يوسف خياط ـ معجم املصطلحات العلمية والفنية ص 171.

) 5 ( الطرحيي، السابق 148/5.

) 6 ( راجع: أمحد رضا ـ معجم متن اللغة 132/2.

) 7 ( منصور رجب ـ تأمالت يف فلسفة األخالق ص 342.
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أيضًا  احلق  ويأيت   ،)  1 املجاز«)  قابل  ما  العلامء  مصطلح  يف  »واحلقيقة  ذلك، 
بمعنى العدل كام يف قوله تعاىل:

 ،) 2 (﴾ َقِّ اْحُكْم َبنْيَ انلَّاِس بِالْ
َ
ْرِض ف

َ ْ
َناَك َخلِيَفًة ِف ال

ْ
﴿يَا َداُووُد إِنَّا َجَعل

ويأيت بمعنى الصدق كام يف قوله تعاىل:

﴾) 3 (، ويأيت احلق بمعنى املنزلة  َقَّ  الْ
َّ

وَل َعَ اهلل إِل
ُ
ق
َ
 أ

َ
ْن ل

َ
﴿َحِقيٌق َعَ أ

والقيمة املعنوية كام يف قوله تعاىل:

ِقَياَمِة﴾) 4 (.
ْ
ْبَضُتُه يَْوَم ال

َ
ْرُض َجِيًعا ق

َ ْ
ْدرِهِ َوال

َ
َدُروا اهلل َحقَّ ق

َ
﴿َوَما ق

والنأى  والرضاء،  والعدل،  الصدق،  من  مجاع  يكون  خلقية  كقيمة  فاحلق 
االخذ  تتضمن  معانيه  جتعل  فمرونته  الشح،  وجتنب  األنانية،  عن  بالنفس 
احلق  فإن  النفس  يف  الطمأنينة  ارساء  إىل  هيدف  العدل  كان  واذا  والعطاء. 
للفرد  املحرك  العامل  هو  الذايت،  التبادل  معاين  وتضمنه  العدل  عىل  بشموليته 
فئة ان تطالب  أية  أو  إذ ال يمكن ألي فرد  التفاهم والبناء،  واملجتمع يف طريق 

بحقوق معينه، اال يف مقابل تأديتها لواجبات ترتتب عىل تلك احلقوق.

مفهومه  من   عيل إليه  يرمي  ما  هو  العميل،  بمفهومه  التبادل  وهذا 
 )  5 التناصف«)  يف  واضيقها  التواصف  يف  األشياء  واسع  »احلق  فقوله  للحق، 
ال  بحيث  االتساع  من  هو  القويل،  الوصف  يف  متمثلة  كنظرية  احلق  ان  يعني 

) 1 ( الطرحيي، السابق 5/ 148.

) 2 ( ص /26.

) 3 ( االعراف/ 105.

) 4 ( الزمر /67.

) 5 ( خطب ـ 210 ـ الفقرة األوىل.
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يقاس وال حييد، ولكن رسعان ما يضيق وتنكر كل صفاته إذا ما اريد له يوجد 
العميل  احلق  اخلاصية،  لتلك  تبيانه  وراء  من   عيل ويريد  التطبيق.  حيز  يف 
اال جرى  احلق »ال جيري ألحد  بأن  قوله  كام يف  االقوال  البعد عن  البعيد كل 
عليه، وال جيري عليه اال جرى له«) 1 ( فهو أخذ وعطاء مستمران باستمرارية 
االجتامعية ألنه دستور حياة،  املستويات  البرش، وعىل مجيع  احلياة، وبني مجيع 
حقوق،  له  تكون  ان  مكانته،  وسمت  منزلته  علت  مهام  فرد  ألي  يمكن  وال 
الحد  كان  و»لو  للغري،  بالنسبة  حقوقًا  تسمى  واجبات  عليه  تكون  ان  دون 
له وال جيري عليه، لكان ذلك خالصا هلل سبحانه وتعاىل دون خلقه  ان جيري 
2 ( هو ما مل  لقدرته عىل عباده ولعدله يف كل ما جرت عليه رصوف قضائه«) 
لذلك »جعل  نفوسهم  لتدبروا معنى احلق يف عالقتهم ومع  اهلل عباده  به  يلزم 
حقه عىل العباد ان يطيعوه، وجعل جزاءهم مضاعفة الثواب«) 3 ( فاحلق ـ كام 
أو معنى خاٍل من مضمونه  ألفاظ جوفاء  ليس جمرد  ـ   لنا يف فكر عيل يبدو 
منطقهم  ـ من خالل  للبعض  يرتاءى  كام  بالرجال  يعرف  فهو ال  لذلك  العميل 
أثناء   )  4 باحلق)  يعرفون  الرجال  ولكن  سريهم،  من  التاريخ  به  حيدثنا  ما  أو 
عزيمة  وصدق  بإيامن  حدوده،  عند  ونزوهلم  ابعاده،  وفهمهم  له،  مبارشهتم 
إذا تعارض مع مصاحلها ولكنه  تأباه  النفس  5 (، ثقيل ألن  ألنه »ثقيل مرئ«) 
حتت  وجيعلها  متردها،  من  وحيد  شهواهتا،  مجاح  من  يكبح  ألنه  العاقبة،  حسن 

) 1 ( خطب ـ 210 ـ الفقرة األوىل.

) 2 ( السابق.

) 3 ( السابق.

) 4 ( راجع حكم ـ 270.

) 5 ( حكم 382.
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وأنه  »إال   عيل يقول  للرذيلة  جتنبًا  اجلدل  سبيل  فعىل  لذلك  العقل،  سلطان 
من ال ينفعه احلق يرضه الباطل«) 1 ( وال مراء فإن الباطل وان حسن مظهره، 
فإن مبارشته ال بد وان تؤدي إىل مرضة، ويف املقابل ال يعني ان العمل باحلق 
ال يعود بالنفع عىل مبارشته، ألن احلق يف حد ذاته غايته اخلري بمعناه الواسع. 
أنه  سنجد  ـ   عيل فكر  يف  ـ  اخللقية  القيم  منابع  من  كمنبع  للحق  وبتتبعنا 
أمكنه من  ما  يلم يف داخله كل  املنبعثة من مصدر واحد  الضوئية  بمثابة احلزم 
بناء اإلنسان وسعادته بتكوينه تكوينًا متوازنًا مع  التي هتدف إىل  املعاين اخلرية 
مزاولتها  الفرد  عىل  يتعني  التي  واحلقوق  باآلخرين.  عالقاته  يف  ومتسقًا  نفسه 

ـ متعددة منها:  ـ كام يرى عيل لتكتمل سعادته 

أـ حق اهلل:

عىل  بمعيشتهم  املتعلقة  احلياة  نواحي  مجيع  يف  عباده  عىل  الرب  يتجىل 
التي  احلقوق  هذه  من  كثري  إىل  البالغة  هنج  يف   عيل عرض  وقد  األرض، 
 عيل اوكل  وقد  ذاته  عىل  التعرف  يف  عباده  عىل  وتعاىل  سبحانه  حقه  منها: 
النبوية الرشيفة، يقول ملن سأله عن  تلك املعرفة إىل القرآن الكريم واىل السنة 
صفته  من  عليه  القرآن  دلك  فام  السائل،  أهيا  »فانظر  سبحانه  الرب  وصف 
الكتاب عليك  الشيطان علمه مما ليس يف  بنوره، وما كلفك  به واستضئ  فأتم 
فرضه، وال يف سنة النبي وائمة اهلدى اثره، فكل علمه إىل اهلل سبحانه، فإن 
اإلهلية،  الذات  يف  يفكر  ان  املسلم  حق  فمن   )  2 عليك«)  اهلل  حق  منتهى  ذلك 

) 1 ( خطب 28.

) 2 ( خطب ـ 90 ـ الفقرة 2.
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للخالف  حساًم  وذلك  الرئيسيني،  بمصدريه  الدين  رسمه  ما  حدود  يف  ولكن 
وجتنبًا من املروق، فمن حق اهلل عليك حتى تعبده حق عبادته ان تعرفه. واذا 
العباد نحوهم،  كان ذلك حقه سبحانه نحو ذاته القدسية فإن من حقوقه عىل 
حمتاجهم  إىل  العون  وبذل  بينهم،  فيام  بالتناصح  البعض،  بعضهم  مراعاة 
(ومن   1 منها)  بيشء  االخالل  دون  حقوق  من  اهلل  سنه  بام  والعلم  وضعيفهم، 
حقوقه سبحانه، ما فرضه عىل عباده من نصيب فيام رزقهم من مال، وهو حق 
من األمهية بمكان، ألن صيانة املجتمع من االنزالق يف هاوية الشح والفوىض 
بالنسبة  للنفس  تطهري  أساسه  يف  فهو  أدائه  عىل  تتوقف  واحلسد  والتسلط 
التكالب الدؤوب عىل شهوات الدنيا، وهو يف ذات  للمعطي والسمو هبا عن 
وحياول  عليه  يعطف  من  ثمة  هناك  بأن  بتحسيسه  الفقري  لنفس  طمأنة  الوقت 
التخفيف من حمنة الفقر التي يعيشها، وهبذا احلق اإلهلي يزول احلقد واحلسد، 
الفقري  ماله ويطمئن  الغني عىل  فيأمن  الواجب واحلب  لنداء  النفس  باستجابة 
اهلل(،  )حق  الزكاة  سمى  اسالمي  منطق  ومن   عليًا نجد  لذلك  حاله،  عىل 
فضمن وصيته لعامله عىل الصدقات، يأمر كل منهم إذا وصل إىل مكان عمله 
وجتمع الناس حوله بالقول »أرسلني إليكم ويل اهلل وخليفته، ألخذ منكم حق 
اهلل يف أموالكم، فهل هلل يف أموالكم حق فتؤدونه«) 2 ( والسؤال يف السياق يدل 
ماله  الزكاة يف فكر عيل، وإن كانت واجبة عىل كل مسلم يف  أن  يبدو،  كام 
بطريق  إخراجها  يف  ألن  كرهًا  منه  تؤخذ  ال  أهنا  إال  إخرجها،  يستحق  نصاب 
بأهنا  الداخيل من لدن اإلنسان  فاالقتناع  قيمتها األخالقية،  يفقدها  ما  اإلكراه 

) 1 ( يمكن استخالص كل ذلك من ـ اخلطب 98 فقرة9، 178 فقرة 5، 192 فقرة 3، 210 فقرة 3، 

211 فقرة 1، 239 فقرة 3، واحلكمة رقم 243.

) 2 ( رسائل ـ25.
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حق اهلي هو املحرك لقيمتها األخالقية، فحق اهلل سبحانه عىل اإلنسان، جيب 
أن ينبع من فكر اإلنسان، واالقتناع الذايت بذلك احلق دون أي تأثري خارجي 

كام يرى عيل وهو القائل »من عرف نفسه فقد عرف ربه«) 1 (

ب ـ حق النفس:

نفسه  الوقت  يف  وهي  وعلم  وحكمة  خري  كل  منبع  اإلنسانية،  النفس 
املتقابلني  لكال  املحرك  والقائد   )  2 والرش«)  والشقاء  والضالل  اجلهل  »مثار 
احلق  مصدر  هو  اإلحساس  وهذا  باملسؤولية،  الداخيل  الفرد  إحساس  فيها، 
التعايش يف جمتمع حتكمه  الذي خوله اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان، فإذا ما أراد 
األخالق فعليه أوالً أن يبدأ بنفسه ألن »معلم نفسه ومؤدهبا أحق باإلجالل من 
معلم الناس ومؤدهبم«) 3 ( فاحلق األويل والرئييس البدء بالنفس، وقد امجل عيل 
عليك،  نفسك  حق  »وأما  قوله  يف  النفس  حقوق   العابدين زين  احلسني  بن 
وإىل  حقها،  رجلك  وإىل  حقه،  لسانك  إىل  فتؤدي  اهلل،  طاعة  يف  تستوفيها  فإن 
بطنك حقه، وإىل فرجك حقه، وتستعني باهلل عىل ذلك«) 4 (. فاملالحظ هنا أن 
حق النفس يشمل كل ما يصدر عن اإلنسان من قول أو فعل أو ترصف، وحتى 
فتجنب  النفس،  ما، هو حق من حقوق  االقدام عىل عمل  يسبق  الذي  التفكري 
الغرور والزهو من حقوقها »ألن اليشء الذي ال حيسن أن يقال وإن كان حقا 

) 1 ( ابن أيب احلديد 20/ 292. 

) 2 ( حسن السيد عيل القبانجي ـ رشح رسالة احلقوق 72/1.

) 3 ( حكم ـ 71.

) 4 ( ابن شعبة احلراين ـ حتف العقول ص 185.
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مدح اإلنسان نفسه«) 1 (، وحفظ اللسان يف مجيع املواطن حق من حقوقها ألنه 
»ما يشء أحق بطول سجن من لسان«) 2 ( كام يقول عيل، ألن سجن اللسان 
فيه صيانة للنفس من التلف، وجتنب الكوارث، وحفظ األعراض، فرب »قول 
أنفذ من صول«) 3 (. ولكل احلواس أمهيتها يف ضبط حقوق النفس، فإذا كان 
ـ   عيل يرى  كام  ـ  والرؤية  للسمع  فإن  األخالقية  قيمته  اللسان  مجاح  لكبح 
قيمتها يف التفريق بني ما هو حق وما هو باطل، من ذلك قوله »انه ليس بني احلق 
والباطل إال أربعة أصابع، الباطل أن تقول سمعت، واحلق أن تقول رأيت«) 4 (. 
وكام نالحظ فإن املقولة حتوي صورة من اروع الصور احلسية القريبة من تصور 
يعرف  والعني  األذن  بني  اخلد  عىل  األربع  الكف  أصابع  بوضع  إذ  انسان،  كل 
 احلق من الباطل، فالرؤية يف جمال الشهادة حق، أما السامع فباطل. ففكر عيل
جتاه حق النفس ينطلق ـ كام نعتقد ـ من كون اإلنسان فرد يف جمتمع تؤثر عالقته 
مع نفسه عىل عالقاته باآلخرين سلبًا وإجيابًا بمدى معرفته لنفسه وما عليه من 

حقوق نحوها.

ج ـ حق الوالد وحق لولد:

تستحقها،  التي  املنزلة  بإنزاهلا  حقها  نفسه  ايفاء  من  اإلنسان  متكن  اذا 
فمن  االرسي.  بمحيطه  ابتداء  عليه  اآلخرين  حق  ايفاء  من  أيضًا  استطاع 

) 1 ( ابن أيب احلديد 20/ 297.

) 2 ( السابق 20/ 263.

) 3 ( حكم ـ 402.

) 4 ( خطب ـ 141.
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احلقوق األخالقية الواجبة عىل اإلنسان جتاه ارسته، حق الولد عىل الوالد، وال 
جتاه  تأديتها  من  مفروغ  حقوق  فتلك  واملسكن،  امللبس  هتيئة  هنا  باحلق  نعني 
ليتحمل  الفرد  من نعوهلم، ولكن ثمة حقوق أخالقية اهلدف من ورائها اعداد 
مسؤوليته يف املجتمع، وهي احلقوق التي يرمي عيل إىل توضيحها من خالل 
فكره األخالقي حني يقول »حق الولد عىل الوالد أن حيسن اسمه وحيسن ادبه 
وهتيئة  للحياة،  إعداده  يف  تتمثل  أبيه  عىل  االبن  فحقوق   .)  1 القرآن«)  ويعلمه 
نفسه هتيئة سوية. فتحسني االسم يعني يف مضمونه جتنيبه االنفعاالت النفسية، 
وينفرون  ومجيل،  حسن  هو  ما  كل  إىل  جينحون  الذين  الناس،  مضايقات  من 
القيم  مجيع  املتضمن  األدب  ان  ثم  تسميته،  ويف  منظره  يف  قبيح  هو  ما  كل  من 
اخللقية واملعامالت اإلنسانية، يكسب اإلنسان القبول واالحرتام يف جمتمعه، اما 
العلم فهو السالح الذي يستطيع به دفع غائلة الزمن بتخطي صعوبات احلياة، 
ويالحظ ان عليًا قد قرص واجب األب عىل التعليم األسايس ابتداء بالقرآن 
واملقرون  املفروض  االكتساب  من  يأيت  االبتدائي  التعليم  ذلك  لكون  الكريم، 
باملراقبة، ألن سن املتعلم تتطلب ذلك، اما اكتساب التعليم التايل لتلك املرحلة 
أيضًا  املقابل  ويف  بنفسه.  نفسه  بتوجيه  الفكري  وإقناعه  الفرد،  ذات  من  فينبع 
 ،فإن للوالد عىل الولد حقوقًا جيب أن يستوفيها كالمة من أمهها، يف فكر عيل
الطاعة بمفهومها  الطاعة، »يف كل يشء إال يف معصية اهلل سبحانه«) 2 ( وتأدية 
ما  الوالد جتاه ولده، ألن  بذله  ما  اجلميل عىل  رد  ـ  نعتقد  ـ كام  تعني  الشامل ال 
به  يقوم  ما  وأما  اإلنسانية،  حقوقه  من  حق  جوهره  يف  هو  البنه،  األب  أعطاه 

) 1 ( حكم ـ 407.

) 2 ( حكم ـ 407.
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االبن جتاه أبيه من طاعة فهو حق من حقوق األب الطبيعية، ألن األب يف أوامره 
ونواهيه، إنام يضع مصلحة االبن فوق مصلحته الذاتية، وتتمثل القيمة احلقيقية 
لالبن يف نفس األب يف قول عيل البنه احلسن ضمن وصيته له »... وجدتك 
بعيض، بل وجدتك كيل، حتى كأن شيئًا لو أصابك أصابني وكان املوت لو أتاك 
يعني  إنام  تأديتها،  االبن  عىل  ويوجب   عيل يعنيها  التي  فاحلقوق   )  1 أتاين«) 
التقاليد  به وبأمه واحرتام  الرب  قبوله للنصح ومتثله لألخالق، عالوة عىل ذلك 
منسجاًم  الصغري  املجتمع  داخل  األطراف  بني  التجاوب  صار  فمتى  األرسية، 
بتأدية حقوق كل لكل، فإنه ال حمالة من انعكاس ذلك التجاوب عىل مجيع حماور 

املجتمع الكبري ابتداء باألصدقاء.

دـ حق الصديق:

هبا  التمسك  عىل  اإلسالم  حض  التي  املقدسة  العالقات  من  الصداقة 
من  هلا  وجعلوا  كبرية  أمهية  البيت  آل  أوالها  وقد   ،)  2 ورعايتها)  وتعهدها 
يف  املخلصني  من  العزم  أويل  عىل  إال  حتمله  ويثقل  حرصه  يصعب  ما  احلقوق 
اإلمام  عن  يؤثر  فمام  األخالقي،  الكامل  درجات  بأعىل  يتحلون  الذين  إيامهنم، 
جعفر الصادق قوله يف حق الصديق »أن حتب له ما حتب لنفسك وتكره له 
ما تكره لنفسك... وأن تتجنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره... وأن تعينه 
ومرآته...  ودليله  عينه  تكون  وأن  ورجلك...  ويدك  ولسانك  ومالك  بنفسك 

) 1 ( رسائل ـ 31 فقرة 2.

) 2 ( لألمهية التي أوالها اإلسالم للصداقة فقد عد الرسول أن من بر االبن بوالديه يف حياهتام 

ومماهتام إكرام أصدقائهام ـ راجع مسند اإلمام أمحد بن حنبل 498/3.
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لك  يكون  ان  ويعرى...  تلبس  وال  ويظمأ،  تروى  وال  وجيوع،  تشبع  ال  ان 
ويصنع  ثيابه  فيغسل  خادمك  تبعث  ان  فواجب  خادم،  ألخيك  وليس  خادم 
وتشهد  مريضه،  وتعود  دعوته  وجتيب  قسمه،  ترب  ان  فراشه...  ويمهد  طعامه 
يسألكها،  ان  تلجئه  وال  فضائها  إىل  تبادره  حاجة  له  ان  علمت  واذا  جنازته، 
ولكن تبادره مبادرة«) 1 (. وقد تكون تلك احلقوق فوق طاقة اإلنسان العادي، 
وفكر  بمعظمها،  أخذ  لو  متضامن  قوي  جمتمع  دعائم  ارساء  إىل  هتدف  اهنا  اال 
 جتاه الصديق مل يكون سوى رافد من روافد فكر جده عيل جعفر الصادق
التي أمجل حقوقها يف قوله »ال يكون الصديق صديقًا  يف تقديسه للصداقة) 2 ( 
حتى حيفظ اخاه يف ثالث: يف نكبته، وغيبته، ووفاته«) 3 ( فاحلقوق التي ذكرها 
قوية  عالقات  بناء  يف  الفرد  حيتاجها  التي  اخللفية  القيم  مجيع  حتوي   عىل
بتلقائية ورحابة صدر عىل تعميق  ومتينة يشعر من ممارسته هلا بإنسانية، فيعمل 
واخلري  احلب  عىل  يرتكز  مثايل  جمتمع  يف  الناس،  مجيع  لتشمل  فتمتد  جذورها، 
األصدقاء  بني  ما  عىل  اتكاال  احلقوق  يضيع  استئثار  وال  أنانية،  فال  والصالح، 

من عالقات) 4 (.

فالصداقة إذا ما بنيت عىل دعامة أخالقية راسخة وقوية فستبقى ثابتة حتت 
ان  الناس  مجيع  من  ويريد  لنفسه،   عيل يتوخاه  الذي  والصديق  ظروف.  أية 
يكونوه، هو الذي بادر برسمه وعدد مزاياه يف نص متكامل اراد من خالله ان 

) 1 ( الكليني ـ أصول الكايف 169/2.

) 2 ( راجع ص 486 من هذا البحث.

) 3 ( حكم ـ 132.

) 4 ( راجع رسائل 31 ـ فقرة 23.
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جوهرها  يف  الصداقة  فحقوق   ،)  1 يتوخاه)  الذي  املثايل  الصديق  صورة  جيسد 
لبناء  توقًا  الناس،  نفوس  يف  ترسيخها  جاهدًا   عيل حاول  أخالقية،  حقوق 

جمتمع سليم حتكمه األخالق وتقيده القيم.

هـ ـ حق املجتمع:

ثم  ومن  نفسه  مع  الفرد  توازن  من  السليمة  االجتامعية  العالقات  تتكون 
املجتمع،  عىل  التوازن  ذلك  فينعكس  وصداقاته،  فمعارفه  األرسي  حميطه  مع 
لديه من خلفيات أخالقية  بام  يدرك  ألن اإلنسان ويف خضم اختالطه وتعامله 
ان  جيب  االجتامعي  مركزه  ان  يعرف  ثم  ومن  عليه،  اآلخرين  حقوق  مكتسبة، 
للوصول  املحسوبية  أو  بالوساطة  يرىض  فال  املجتمع،  داخل  دوره  من  يتولد 
ال  أن  رشيطة  وافيا  نصيبه  يأخذ  أن  هو  وحقه  حق،  فرد  لكل  ألن  املركز،  إىل 
يكون عىل حساب حقوق اآلخرين ألن »بلوغ أعىل املنازل بغري استحقاق أكرب 
ـ هي االهنيار  نعتقد  ـ كام  إليها   التي يرمي عيل أسباب اهللكة«) 2 (. واهللكة 
وشيوع  األخالقي،  والتفسخ  الرشوة  بتفيش  املجتمع  يصيب  الذي  األخالقي 
إىل  الفتقارهم  املجتمع  بناء  مسؤوليات  هبم  أنيطت  من  بني  واجلهل  الفوىض 
حق  من  أن   عيل يرى  ذلك  والتقاء  بمهامهم،  للقيام  تؤهلهم  التي  الكفاءة 
املناسب  موضعه  يف  يشء  كل  تضع  وأن  األمور  يف  تدقق  أن  عليك  املجتمع 
وإدراك  وخربة  علم  من  املتاحة  لإلمكانات  طبقًا  املتكافئني  والعطاء  باألخذ 
قدراته  معرفة  يف  فرد  لكل  املحرك  هو  الداخيل  الدافع  يكون  بحيث  واطالع، 

) 1 ( راجع حكم ـ 297.

) 2 ( ابن أيب احلديد ـ 20/ 287، 321.
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دون امليل إىل هوى النفس وذلك هو املؤهل االجتامعي احلقيقي، كام نفهمه من 
تأخذه  فال  غريك  عند  وما  حقه،  يف  إال  تضعه  فال  عندك  ما  »انظر   عيل قول 
الرتابطية  االجتامعية  العالقة  يعني  غريك(  وعند  )عندك  فقوله   )  1 بحقه«)  إال 
بني الفرد واملجتمع املتمثل يف الغري، وهذه العالقة ـ كام يتهيأ لنا من املقولة ـ ال 
تقترص عىل النواحي املادية، بل تتعداها إىل مجيع احلقوق االجتامعية واالخالقية. 
واحلقوق االجتامعية واالخالقية يف فكر عيل كام هي مبثوثة يف النهج ـ متنوعة 

بتنوع أساليب احلياة. ومنها:

وـ حق العلم:
ومران  ممارسة  إىل  حتتاج  التي  العقلية  األمور  من  ـ   عيل فكر  يف  ـ  العلم 
املادة،  فوق مستوى  التدنيس، ورفعه  الفرد صيانته من  دائمني، ومن حقه عىل 
قيمته وال  للذين جيهلون  اتاحته  أو حتى  استخدامه يف مرضة اآلخرين،  وعدم 
ويمكننا  الدنيئة  غاياهتم  إىل  للوصول  سلاًم  فيتخذونه  خطورته،  مدى  يعرفون 
اجلهال  وال  فيكذبونك،  السفهاء  بالعلم  حتدث  »ال  قوله  من  ذلك  إدراك 
لعلمك  فإن  معهم...  بقبول  أهله  من  يتلقاه  من  به  ولكن حدث  فيستثقلونك، 
عليك حقا، كام ان يف مالك عليك حقًا«) 2 (، فالعم بالنسبة للعامل، كاملال بالنسبة 
التي  السليمة  يراعيه بصيانته ووضعه يف مواضعه  ان  انسان يمتلكه، جيب  ألي 
العامل  أيضًا، حق  العلم األخالقية  والرش. ومن حقوق  املرضة  للناس  ال جتلب 
ذات  من  ينبع  أن  جيب  احلق  ذلك  فإن   ،عيل فكر  يف  يبدو  وكام  املتعلم،  عىل 

) 1 ( ابن أيب احلديد ـ 287/20، 321.

) 2 ( السابق.
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لوجه  اخلالص  العلمي  فالتحصيل  التحصيل  عملية  يف  بأمهيته  باقتناعه  املتعلم 
السؤال، وال  ـ جيدر بطالبه أن يراعي حق من يأخذ عنه »بأال يكثر عليه  العلم 
يعنته يف اجلواب، وال يغتاب عنده احدا، وال يطلب عثرته...«) 1 ( باإلضافة إىل 

تعظيمه وتوقريه، طاملا صان ذلك العامل علمه وراعى فيه حدود اهلل.

حق األمة وحق الوايل
لكن احلياة ال تستقر، واإلنسان ال يطمئن، واألعراض ال تصان والعلم ال 
الناس حقوق احلكومة،  الناس، وضمن  ينترش إال إذا ضمنت احلكومة حقوق 
أيب  بن  عيل  فكر  يف  األخالقية  احلقوق  أهم  من  املتبادلة  احلقوق  هذه  وتبدو 
افرتض سبحانه من  ما  قوله »وأعظم  طالب، ويمكن استخالص ذلك من 
تلك احلقوق حق الوايل عىل الرعية وحق الرعية عىل الويل فريضة فرضها اهلل ـ 
سبحانه ـ لكل عىل كل، فجعلها نظامًا إللفتهم وعزًا لدينهم... فإذا ادت الرعية 
إىل الوايل حقه، وأدى الوايل إليها حقها عز احلق بينهم، وقامت مناهج الدين، 
وانتشار  بالدين،  فالعمل   )  2 الزمان«)  بذلك  فصلح  العدل...  معامل  واعتدلت 
العدل وصالح املجتمع كلها عنارص خلقية، تعتمد يف الدرجة األوىل عىل تبادل 
بعضهام  يكمالن  ألهنام  الطرفني  كال  عىل  احلياة  طبيعة  تفرضها  التزاميه  حقوق 
يراها  كام  ـ  احلقوق  وهذه  واإلنسانية،  لإلنسان  والسعادة  اخلري  ابتغاء  بعضًا 

عيل ـ هي:

) 1 ( السباق 273/20، 269.

اهنيار يف حالة  املجتمع من  إليه  ما سيؤول  أيضًا ضمن اخلطبة  فقرة 2 وراجع  ـ 210  ) 2 ( خطب 

تضييع الوايل حلق الرعية وتضييع الرعية حلق الوايل يف نفس الفقرة.
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اوالً ـ حق األمة عل الوايل:

لن نعرض هنا اال للحقوق املتصلة اتصاالً مبارشًا باجلانب األخالقي) 1 (، 
للمحكومني، وعدم  احلاكم  تواضع  ـ يف وجوب  وقبل كل يشء  أوالً  ـ  املتمثل 
يقول  السيايس،  مركزه  بحكم  عمل  من  إليهم  بالنظر  وازدرائهم  عليهم  الرتفع 
عيل بشأن احلقوق املفروضة عىل الوايل »أن ال يغريه عىل رعيته فضل ناله وال 
وعطفا عىل  عباده  من  دنوا  نعمة  من  له  اهلل  قسم  ما  يزيده  وأن  به،  طول خص 
برد احلقوق  الظلم عن كاهل املستضعفني  إخوانه«) 2 ( ويرتتب عىل ذلك رفع 
أو  صداقة  أو  لقرابة  اعتبار  دون   ،)  3 الظامل)  من  واالنتصاف  املظلوم  وإنصاف 
حمسوبية بإلزام »احلق من لزمه من قريب أو بعيد«) 4 ( باإلضافة إىل ذلك فمن 
حق األمة عىل الوايل إرشادهم بالنصيحة اخلالصة، وإزالة اجلهل من نفوسهم، 
اقتضت  إن  بالقوة  أو  والعطف  باللني   )  5 بينهم)  فيام  ونرشها  الفضيلة  وزرع 
الرضورة لذلك فإذا ما تأكدت تلك احلقوق من قبل احلكومة جتاه املحكومني، 

وجب عىل املحكومني يف املقابل تأدية ما عليهم من احلقوق جتاه احلكومة.

) 1 ( ألننا عرضنا للحقوق من الناحية السياسية يف ص 364 وما بعدها من هذا البحث.

) 2 ( رسائل ـ 50.

) 3 ( راجع اخلطبة ـ 136.

) 4 ( رسائل ـ 53 الفقرة 31.

) 5 ( راجع احلقوق التي فرضها عيل لرعيته عىل نفسه ضمن اخلطبة 34، الفقرة 2.



453الباب الثالث: فكر عيل  اإلجتامعي كام يبدو يف هنج البالغة  ..............................

ثانيًا ـ حق الوايل أو احلكومة عل األمة:

بنود جيمعها  ـ يف ثالثة   يبدو يف فكر اإلمام عيل ـ كام  ويكمن ذلك احلق 
)يدعون(  حني  واالجابة  واملغيب  املشهد  يف  والنصيحة  بالبيعة،  »الوفاء  قوله 
أدت حقوقها  قد  احلكومة  أن  أساس  ذلك عىل   )  1 )يؤمرون«()  والطاعة حني 

وقامت بالتزاماهتا جتاه األمة.

فاحلق بمعناه اخللقي يف فكر اإلمام عيل ـ كام يبدو يف هنج البالغةـ واسع 
طريقه  يف  آخذًا  وجيول،  فيها  اإلنسان  يصول  التي  امليادين  ومتعدد  وعميق 
من  لتتمكن  الروح  يغذي  كزاد  الفرد  حيتاجها  التي  اإلنسانية  القيم  بجميع 
اجيابيًا  تفاعاًل  جمتمعها  مع  متفاعلة  احلياة،  مغريات  مواجهة  يف  بإحكام  الثبات 
يعود باخلري العميم عىل كل الرشائح االجتامعية. ولكن لن يتأتى للعدل واحلق 

أن يصانا إال إذا جعال من التقوى سياجًا هلام.

ثالثًا ـ التقوى:

يعطي  ال  بذلك  وهو   ،)  2 واخلوف)  باحلذر  التقوى  اللغوي  املعجم  يفرس 
للمعنى بعده األخالقي، اما املعنى الرشعي للتقوى فهو »حفظ النفس مما يؤثم 
هلام،  احلديث  األخالقي  التعريف  مع  يتفق  تعريف  وهو   )  3 املحظور«)  برتك 
حسابات،  بتقديم  القلب،  اعامق  من  تطالب  »سلطة  بأهنا  القول  يف  واملتمثل 
ويقوم اساسها األول ذو اجلوهر الديني يف النفس اإلنسانية التي ال تنفك تنفذ 

) 1 ( خطبة 34 الفقرة 2.

) 2 ( راجع لسان العرب املحيط 971/3، املعجم الوسيطة 1052/2.

) 3 ( الراغب االصفهاين ـ املفردات يف غريب القرآن ص 833.
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من  »قوة  فيه  تكمن  داخيل  شعور  األساس  هذا  عىل  فالتقوى   ،)  1 وتراقب«) 
غريب امرها اهنا جتمع بني هذه السلطات الثالث: السلطة الترشيعية والسلطة 
التنفيذية والسلطة القضائية«) 2 ( فعن طريق هذا الشعور متيز بني اخلري والرش، 
وهبا أيضًا تنزع إىل طريق الصواب، فبالتقوى يتمكن الفرد من احلكم عىل صحة 
قوامه  معنويًا  عقابًا  تعاقب  فهي  وترصفاته،  معامالت  يف  يسلكه  الذي  الطريق 
فالتقوى  ثوابًا معنويًا أساسه االطمئنان وراحة الضمري.  وخز الضمري، وتثيب 
بمفهومها هذا، أصل األخالق، فلو تصورنا أن القيم اخللقية جمموعة من الفروع 
واألعصان املورقة واملغدقة فإن التقوى ستكون ال حمالة اجلذع الذي تنبثق من 
أصوله تلك األغصان وتتغذى منه، فهي الرشيان احليوي الذي يمد األخالق 
بالنبض وجيعلها يف كفاح دائم ومستمر ضد كل أساليب احلياة امللتوية، يف كل 
الذنوب واملعايص، وفعل ما  زمان، ويف أي مكان، ألهنا »عبارة عن ترك مجيع 
وسعادة  الكامل  من  املانعة  الدنيوية  األسباب  واتقاء  الطاعات...  من  يستطاع 
الدارين بحسب سنن القوم«) 3 ( فهي عىل ذلك ضابطة ومنظمة حلياة اإلنسان 
يف  باملوبقات  بتبصريه  اآلخرة  لثواب  وإعداده  الدنيوية،  احلياة  نواحي  مجيع  يف 

احلياة الدنيا، وليس ادل عىل ذلك من قوله تعاىل:

ِبَّ َمْن آََمَن 
ْ
ِكنَّ ال

َ
َمْغرِِب َول

ْ
ِق َوال َمْشِ

ْ
وا وُُجوَهُكْم قَِبَل ال

ُّ
ْن تَُول

َ
ِبَّ أ

ْ
يَْس ال

َ
﴿ل

َذوِي  ُحبِِّه  َعَ  َماَل 
ْ
ال  

َ
َوآَت َوانلَّبِيِّنَي  ِكَتاِب 

ْ
َوال ئَِكِة 

َ
َمل

ْ
َوال َِخِر 

ْ
ال َْوِم  َوالْ بِاهلل 

َة 
َ

ل اَم الصَّ
َ
ق
َ
اِب َوأ

َ
ق ائِلنَِي َوِف الرِّ بِيِل َوالسَّ َمَساكنَِي َواْبَن السَّ

ْ
ََتاَم َوال ُقْرَب َوالْ

ْ
ال

) 1 ( مارسيل بوازار ـ انسانية اإلسالم ص 60.

) 2 ( منصور رجب ـ تأمالت يف فلسفة األخالق 228. 

) 3 ( حممد رشيد رضا ـ الوحي املحمدي ص 213.
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اءِ وَِحنَي  َّ َساءِ َوالضَّ
ْ
َأ

ْ
ابِِريَن ِف ال وَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعَهُدوا َوالصَّ

ُ
ُموف

ْ
َكَة َوال  الزَّ

َ
َوآَت

عدد  كام  فالتقوى،   .)  1 ُمتَُّقوَن﴾) 
ْ
ال ُهُم  َِك 

َ
ول

ُ
َوأ وا 

ُ
َصَدق ِيَن 

َّ
ال َِك 

َ
ول

ُ
أ ِس 

ْ
َأ

ْ
ال

القرآن الكريم مناحيها ـ ايامن صادق وتضحية بال حدود، وقيم أخالقية شاملة، 
 ،فهي شعور خمتلط يكمن فيه الدين بجميع وأبعاده وقيمه. لذلك عّدها عيل
هي والورع »مخ اإليامن... ومها من افعال القلوب«) 2 ( ألهنام ينبعان من ذات 

اإلنسان، وهبام يتمكن من موازنة حياته مع نفسه ومع اجلامعة من حوله.

لقد ركز عيل عىل التقوى كأساس لكل املعامالت اإلنسانية والعالقات 
نشعر  بحيث  النهج  نصوص  يف  واالنتشار  السعة  من  غدت  حتى  االجتامعية، 
رعيته،  يف  بثه   عيل حاول  أخالقي  تعبري  كل  يف  حيويتها  ونحس  بنبضها 
املفرد  األمر  بصيغة  التقوى  فوردت  خالله،  من  األمصار  عىل  والته  وحض 
وثامنني  ثامنية  من  يقارب  فيام  األخالقي  ومردودها  قيمتها  وبوصف  واجلمع، 
موضعًا) 3 (. وهو وإن مل يصف التقوى باهليئة التي وصفها القرآن الكريم هبا، 

) 1 ( البقرة/177.

) 2 ( رشح ابن أيب احلديد 20/ 347.

الفقرة  الثانية، 24، 27  والفقرة  الفقرة األوىل يف موضعني،  الفقرة 2، 16  ( راجع اخلطب: 3   3 (

الثانية  الفقرة  الفقرة االخرية، 41، 63 يف موضعني، 79، 82  الثالثة، 40  الفقرة  األوىل، 32 

والثانية،  األوىل  الفقرة   109  ،97  ،93 والعارشة،  والتاسعة  والثامنة  موضعني  يف  والسادسة 

الفقرة   132  ،130  ،119 األوىل،  الفقرة   115 والرابعة،  والثالثة  الثانية  الفقرة   113  ،110

الثالثة يف موضعني، 162  الثانية، 151الثانية والثالثة،158  الثالثة، 145  الفقرة  الثانية، 144 

الثانية 168 الرابعة،175 الثالثة 178 السادسة، 184 اخلامسة، 185 الثالثة يف ثالثة مواضع، 

187 صدر الكالم يف موضعني، 188 الثانية 189 الرابعة، 190 الثانية، 192 الثانية يف ثالثة 

مواضع والثالثة، 193 الثانية، 198،225،227 األوىل: 236 األوىل، 238 الثالثة،239 الثالثة 
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إال أنه قد عّدها عالجًا للقلب وللروح واجلسد والنفس كام يف قوله »فإن تقوى 
اهلل دواء داء قلوبكم وبر عمى أفئدتكم وشفاء مرض أجسادكم، وصالح فساد 
صدوركم، وطهور دنس أنفسكم وجالء عشاء أبصاركم، وأمن فزع جأشكم 
يف  التقوى  ضمن  قد  وشامل  دقيق  فباستيعاب   )  1 ظلمتكم«)  سواء  وضياء 
املعاين اإلنسانية التي حيتاجها الفرد واملجتمع كزاد روحي هدفه السعادة واخلري 
كل  عالج  اهنا  اعتبار  عىل  واحلسد  والبغضاء  االنانية  بتجنب  الذات،  ونكران 
وتركيزه  التقوى،  فروع  تركه لوصف  أما  اجتامعي،  أم  كان  فردي  داء أخالقي 
فيهم  يفرتض  إليه،  يستمعون  من  ان  يدرك  ـ  نعتقد  كام  ـ  فألن  مفعلوها  عىل 
معرفة معاين القرآن الكريم، ألهنم مسلمون، لذلك ترك أمر التفصيالت داخل 
األم  »الفضيلة  هي  فالتقوى  األخالقية.  آثارها  عىل  مرّكزًا  القرآن  إىل  التقوى 
التي تتكاثف فيها كل الوصايا«) 2 ( األخالقية، كام تبدو يف فكر عيل، وهي 
قوله  يف  كام  االجتامعية  عالقاته  بمختلف  اإلنسان  يربط  الذي  األساس  أيضًا 
»ال هيلك عىل التقوى سنخ أصل  وال يظمأ عليها زرع قوم«) 3 ( فهي منبع كل 
حقيقة أخالقية، وهي املعول عليها يف فكر عيل، لبقاء شجرة القيم يف ورائها 
ما  لتثبيت كل  النفس  بفيئها، وتعتمد عىل عمقها يف  اإلنسانية  وأصالتها، تظلل 

يف ثالثة مواضع 240 الثانية. ورسائل: 12، 25، 26، 27، الثانية 30، 31 الثالثة والسابعة، 

الثانية، 55، 56. حكم: 93، 111،  الثانية والسابعة، 47 األوىل والثانية، 53   45 ،41 ،32

 .418 ،395 ،377 ،376 ،350 ،268 ،241 ،208 ،201

) 1 ( خطب ـ 192 ـ فقرة 2، جال ـ كشف واظهار ـ عشاء، يعشو، عشوا، ساء يرصه لياًل أو هنارًا، 

جأشكم ـ خوفكم.

) 2 ( حممد دراز ـ دستور األخالق يف القرآن ص 681.

) 3 ( خطب 16 فقرة 2 ـ والنسخ األصل واملثبت لكل يشء.
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النفاق،  ينجر عنه تفيش  الناس،  انطامس معاملها يف نفوس  فإن  هو خري، لذلك 
والدموع  الدمار  فيحل  واحلسد،  والكيد  والفتنة  والتلون  والزلل،  والضالل 
ليس  الذي  احلقيقي  االهنيار  هو  وذاك   )  1 املختلفة)  بأساليبه  والباطل  والظلم 
بعده قائمة، ألن »التقى رئيس االخالق«) 2 ( واملوجه هلا واملتحكم يف زمامها.

لقد عرض اإلمام عيل يف خطبه ورسائله ووصاياه وحكمه جلميع القيم 
أنه  إال  وحلم...  وتواضع  وكرم  ووفاء  وامانة  وصدق  شجاعة،  من  اخللقية 
التقوى  األخالق  أم  من  يرتضعان  اللذين  واحلق  العدل  يف  القيم  تلك  مجع  قد 
إىل  األساس  يف  هتدف  التي  اخللقية  والقيم  اإلنسانية  املعاين  كل  معها  فجمعا 

تنشئة اإلنسان وتربيته تربية مثالية.

) 1 ( راجع خطب 118 فقرة 2.

) 2 ( حكم ـ 418.
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الفصل الثالث
الرتبية ف فكر علي بن أبي طالب

كمات تبدو ف نهج البالغة

الرتبية ومراميها األساسية
انسانية ترمي »اىل مساعدة  الرتبية عملية معقدة تتداخل ضمنها عدة علوم 
الطفل واملراهق والبالغ عىل تكوين شخصيتهم وتنميتها«) 1 ( من حيث العقل 
إسالمية،  نظر  وجهة  من  وهي  االجتامعية،  والعالقات  والوجدان  والسلوك 

موازنة الفرد نفسه بني املطالب الدنيوية واملطالب األخروية طبقًا لقوله تعاىل:

 .)  2 ْنَيا﴾)  ادلُّ ِمَن  نَِصيَبَك  تَنَْس   
َ

َول َِخَرَة 
ْ

ال اَر  ادلَّ آَتَاَك اهلل  فِيَما  ﴿َواْبَتِغ 
جهات  يد  عىل  ومران،  تدريب  احلال،  بطبيعة  يقتيض،  الدقيق  التوازن  وذلك 
البداية  ـ يف  ـ عىل األقل  له  يتأتى للفرد أن يعلم نفسه بنفسه، والبد  عّدة، إذ ال 
من يأخذ بيده ويضعه عىل الطريق، وذلك العمل من أولويات الواجبات التي 
تناط باألرسة يف اإلسالم، فمن واجب اآلباء أن يراعوا أبناهم يف كل مرحلة من 

) 1 ( يوسف خياط ـ معجم املصطلحات العلمية ص 261.

) 2 ( القصص/77.
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مراحل نموهم، ويغذوهم بام حيتاجونه من زاد ثقايف وأخالقي بام يتناسب كل 
»يثغر   الصادق يقول جعفر  بالرتبية  النمو وعالقتها  مرحلة، فبصدد مراحل 
وحيتلم  لعرش،  املضاجع  يف  بينه  ويفرق  لتسع،  بالصالة  ويؤمر  لسبع،  الغالم 
لثامن  عقله  ومنتهى  سنة،  وعرشين  الثنتني  طوله  ومنتهى  سنة،  عرشة  ألربعة 
الفرد،  نمو  مع  متمشية  نالحظ  كام  فالرتبية   )  1 التجارب«)  اال  سنة  وعرشين 
ثم  ومن  املراهقة،  سن  حتى  األوىل  طفولته  منذ  مراقبته  عن  تنفك  ال  بحيث 
تزويده باخلربات التي متكنه من العيش يف حميطه الذي ينشأ فيه، ذلك من ناحية 
مل  ما  كافيًا  يكون  ال  السلوك  ان  اال  السن،  بتطور  وعالقته  االجتامعي  السلوك 
يكن مقرونًا بالثقافة ومرحلية توصيلها، وهنا أيضًا يستوقفنا قول اإلمام جعفر 
ويتعلم  سنني،  سبع  الكتاب  ويتعلم  سنني،  سبع  يلعب  »الغالم   الصادق
احلالل واحلرام سبع سنني«) 2 ( وقد يبدو العلم يف املقولة مقصورًا عىل العلوم 
 الدينية، اال اننا بتوسعنا يف الكالم عن الرتبية سنجد ان جده عيل بن أيب طالب
قد كان يعني بالعلم يف مقوالته املتعددة مجيع املعارف الدينية والدنيوية، فقوله 
مجيع  ـ  نعتقد  كام  ـ  به  يعني   )  3 هلل«)  يصري  فإنه  اهلل  لغري  ولو  العلم،  »تعلموا 
اصناف العلوم العقلية والنقلية، والتي إذا ما استخدمت ملصلحة اإلنسان فهي 
متزن  فرد  تنشئة  اإلسالمية  الرتبية  يف  األساسية  فاألهداف  وتعاىل.  سبحانه  هلل 
عىل  عمله  جمال  ويف  مثقف،  العقل  سليم  اجلسم  صحيح  اخللق  حسن  السلوك 
ليست  ـ   عيل فكر  يف  تبدو  كام  ـ  اخلطرية  املسؤولية  وهذه  اخلصوص،  وجه 
قرصا عىل األرسة وحدها، ألنه يرى ـ كام نعتقد ـ ان هتيئة احلياة السعيدة وإزالة 

) 1 ( الكليني ـ فروع الكايف 6/ 46، 47، ويثغر ـ تسقط أسنانه لتنبت مكاهنا أسنان أخرى.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( رشح ابن أيب احلديد 20/ 267.
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ان  جيب  التي  األمة  حقوق  من  هي  القيم،  عىل  واملحافظة  النفوس،  من  اجلهل 
تلتزم هبا احلكومة، ففي تبيانه احلقوق امللزم بأداهتا جتاه من حيكمهم يقول »اما 
وتأديبكم  جتهلوا،  كيال  وتعليمكم  فيئكم،  وتوفري  لكم،  فالنصيحة  عيل  حقكم 
هبا  الزم  التي  الرتبية  ركائز  هي  والتأديب  والتعليم  (فالتوجيه   1 تعلموا«)  كيام 
اواله  الذي  البالغ  األمة، ولالهتامم  نحو  هبا  الوفاء  عليه  نفسه كحقوق واجب 
للرتبية، فقد اعتربها انبل الصناعات، عىل اعتبار أن »لكل يشء صناعة، وحسن 
االختيار صناعة العقل«) 2 ( أي تنشئة اإلنسان بتنمية مداركه، وتقويم أخالقه، 
منذ نعومة أظافره. ويمكن دراسة اجلوانب الرتبوية ـ كام تبدو يف هنج البالغة ـ 

يف عنرصين متكاملني، هيدفان إىل نتيجة واحدة غايتها اإلنسان وسعادته.

العنرص األول: وينصب عل تنمية شخصية الفرد

فيه،  الفرد  يعيش  الذي  العرص  وظروف  يتناسب  تكامليًا  بناء  بنائها  هبدف 
خملوقون  فإهنم  آدابكم  عىل  أوالدكم  تقرسوا  »ال  اآلباء  إىل  قوله  من  انطالقًا 
الغارب  عىل  احلبل  يرتك  بأن  بمقولته  يعني  ال  وهو   )  3 زمانكم«)  غري  لزمان 
لألبناء كام يشاؤون متنكرين ألصالتهم، نابذين تقاليدهم، فاهلدف الذي يرمي 
الذي  العرص  مع  التفاهم  اآلباء  حماولة  هو  ـ  نعتقد  كام  ـ  املقولة  من   عيل إليه 
عدم  رشيطة  فيه،  حتدث  التي  العرصية  والتطورات  يتامشى  بام  األبناء  يعيشه 
رؤاه  حيجب  مل  األبناء،  تربية  فيه  العرص  تطور  بمزايا  فإيامنه  لألصالة،  التنكر 

) 1 ( خطب ـ 34 ـ الفقرة 2.

) 2 ( رشح بن أيب احلديد 334/20.

) 3 ( رشح بن أيب احلديد 20/ 267.
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الفكرية عن ان »من كرم املرء بكاؤه عىل ما مىض من زمانه، وحنينه إىل اوطانه، 
يكون  أن  جيب  ـ   عيل فكر  يف  يبدو  كام  ـ  فالتطور   )  1 اخوانه«)  قديم  وحفظ 
املتميزة من  اإلنسان هويته  متنح  التي  باجلذور،  االرتباط  مع  الدخول  من  نابعًا 
حيث التفرد بخصائص معينة متنحه االستقاللية، يف الوقت نفسه الذي متده فيه 
بميزات مشرتكة مع بقية أبناء جمتمعه، جتعل منه فردًا عاماًل. فانسجام التاميزات 
الفردية مع اخلصائص االجتامعية العامة جتعل الفرد متوازنا من حيث متطلباته 
بنظريات  متدنا  ال  البالغة  هنج  نصوص  أن  إال  االجتامعية،  ورضوراته  الفردية 
مبارشة وحمددة يف جمال الرتبية املتخصصة بتنمية الشخصية، واعدادها للحياة، 
ولكن بتتبعنا ملا ورد ضمن تلك النصوص من نصائح عملية تتصل بمسؤوليته 
الرتبوية  املتطلبات  نستنتج كثريا من  ان  يمكن  املسلمني،  أمر جلميع عامة  كويل 
يف  إليه  التوصل  أمكننا  ما  وأهم  متزنة،  تنمية  الشخصية  تنمية  إىل  هتدف  التي 

الشأن يتمثل يف أربعة حماور:

األول ـ الرتبية البدنية:

يعطي اإلسالم أمهية كبرية جدًا، لسالمة جسم الفرد، ويعتربها من املميزات 
الرئيسية فيمن يناط به أي عمل، العتباره سالمة األعضاء، وصحة جسم، احد 

عنرصي الكفاءة والقيادة، ويف قوله تعاىل:

ِْسِم﴾) 2 ( ما يوحي، 
ْ

ِم َوال
ْ
ِعل

ْ
ْيُكْم َوَزاَدهُ بَْسَطًة ِف ال

َ
﴿إِنَّ اهلل اْصَطَفاهُ َعل

الشامل  بمعناها  العلمية  بالكفاءة  يتمتع  ان  جيب  الناس  خلدمة  املؤهل  بأن 

) 1 ( السابق 20/ 274.

) 2 ( البقرة/247.
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باإلضافة إىل صحة اجلسم وساملة االعضاء، لذلك فقد حرص الرسول عىل 
إقران الرتبية الدنية بالرتبية العلمية كام جاء يف قوله »حقُّ الولد عىل والده أن 
أعضاء  سالمة  املسلمون  الفقهاء  ويعد   )  1 والرماية«)  والسباحة  الكتابة  يعلمه 
اجلسم وحواسه من الرشوط الرئيسية التي جيب أن تتوفر فيمن يرشح ملنصب 
اخلالفة) 2 (. واذا ما رجعنا إىل هنج البالغة لنستفتيه بشأن الرتبية البدنية، فسنجد 

ان كل ما ورد فيه من نصوص تكاد تعالج املوضوع من نواح ثالث هي:

بكيفية  الناس  تبصري  إىل  ورائها  من   عيل اإلمام  يرمي  وقائية:  ناحية  أـ 
املحافظة عىل اجسامهم من تقلبات اجلو كام يف قوله »توقوا الربد يف أوله، وتلقوه 
يف آخره، فإنه يفعل يف األبدان كفعله يف األشجار، أوله حيرق وآخره يورق«) 3 ( 
وقد بنى استنتاجه ذاك ـ كام يتهيأ لنا ـ من خالل تأمالته الطبيعية أثناء مبارشته 

العمل يف زراعة األرض، ورؤيته عن كثب أثر التقلبات اجلوية يف الطبيعة.

املجتمع من هزات عنيفة جراء تدفق  وتعالج ما أصاب  ناحية نفسية:  ـ  ب 
ومجع  الضياع  باقتناء  الدنيا  عىل  التكالب  إىل  بالفرد  أدت  والتي  الثروات، 
اجلشع  أشاع  مما   ،)  5 الناس)  من  غريه  أيدي  يف  ما  إىل  والنظر   )  4 األموال«) 
واحلسد واحلقد كأمراض نفسية تزعزع كيان الفرد وحتطم معنوياته من الداخل، 
لعدم قدرته عىل نيل ما يتمناه، مما حييل حياته إىل جحيم دائم، وعذاب مستمر، 

) 1 ( املتقي اهلندي ـ كنز العامل 443/6.

) 2 ( راجع ص 170-171 من هذا البحث.

) 3 ( حكم ـ 126.

) 4 ( راجع ص 101 وما بعدها من هذا البحث.

) 5 ( راجع خطب ـ 23 ـ فقرة 1.
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وارجع  والرشوة،   )  1 الرسقة)  بتفيش  وترصفاته  صحته  عىل  تأثريه  من  البد 
اإلمام عيل كل ذلك إىل احلسد الذي نبه إىل خطورته يف مواضع متعددة من 
النهج من ذلك قوله »العجب لغفلة احلساد عن ساملة األجساد«) 2 ( وهو يرى 

يف موضع آخر من النهج ان »صحة اجلسد من قلة احلسد«) 3 (.

ج ـ ناحية عسكرية: وتتمثل وجهة نظر عيل تلك، من تصور عميق حلالة 
النعيم، ونبذهم احلياة  أفراده يف  التي أرشف املجتمع عليها، جراء مترغ  االهنيار 
املوائد  حول  واجللوس  امللذات،  اقتناص  عىل  بالتكالب  ظهورهم،  وراء  اجلادة 
الدفاع  من  الوسائل  بكل  والتهرب   ،)  4 املأكوالت)  من  وطاب  لذ  بام  املليئة 
التي حاول  البالغة من األمثلة  الدعوة لذلك) 5 (، ويف هنج  البالد يف حالة  عن 
وإرجاع   )  6 اإلسالمية)  النخوة  بإثارة  املشكلة  هذه  عالج  خالهلا  من   عيل
روح الفروسية العربية إىل نفوس شغلها حب احلياة عن أداء الواجب. وأوضح 
نص تربوي يبني فكر عيل العسكري، املبني عىل تربية االجسام عىل اخلشونة 
يف  أسلوبه  عليه  عاب  ملن  قوله  العيش  بجشوبة  املقرونة  القوة  حياة  وتعويدها 
أرق  اخلرض  والروائع  عودا،  اصلب  الربية  الشجرة  وإن  »أال  وامللبس  املأكل 
جلودا، والنباتات البدوية أقوى وقودا، وأبطأ مخودا«) 7 ( فالصورة تعني تعويد 

) 1 ( راجع رسائل ـ 40، 41، 43.

) 2 ( حكم ـ 223.

) 3 ( حكم ـ 255.

) 4 ( راجع رسائل ـ 45 ـ الفقرة 1.

) 5 ( راجع عىل سبيل املثال خطب ـ 29.

) 6 ( راجع عيل سبيل املثال ـ خطب 27، 34، 96، 109.

) 7 ( رسائل ـ 45 ـ الفقرة 3.
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مواجهة  وتستطيع  وضع،  كل  مع  التأقلم  من  تتمكن  حتى  اخلشونة  االبدان 
اما  حزم،  بكل  املادة  إلغراءات  وتتصدى  صدر  رحابة  بكل  الزمن  غائالت 
الدعة واالتكالية  لليونة والرتف، فتميل إىل  النعيم والرتف فيحيل األجسام إىل 
النهاية  فتكون   )  1 والبسالة«)  العصبية  وتضعف  البداوة،  خشونة  »فتذهب 
احلتمية التي كان عيل حياول جتنيبها األمة برتبية األجيال تربية تعتمد البساطة 
أسلوبًا، وهو وان مل يستطع التصدي للتيار اجلارف، فقد ترك فكرا يمكننا عده 

زادًا تربويًا تنبني عليه أفكار األجيال الالحقة بام يتناسب وتطور احلياة.

الثاين ـ تربية عقلية:
من  خلق  ما  اعظم  من  وجعله  شأنه،  من  وأعىل  العقل  سبحانه  اهلل  رشف 
األشياء، من ذلك ما رواه الكليني من حديث قديس عن جعفر الصادق عن 
الرسول قال »ملا خلق اهلل العقل أستنطقه ثم قال له اقبل، فأقبل، ثم قال له: 
ادبر فأدبر، ثم قال له: وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا هو أحب إيل منك، وال 
وإياك  أعاقب،  وإياك  أهنى،  وإياك  آمر،  إياك  أين  أما  أحب،  فيمن  ال  أكملتك 
به،  اإليامن  إىل  للوصول  العقل  بإعامل  اهلل سبحانه  أمرنا  فقد  لذلك   )  2 أثيب«) 

كام ورد يف قوله تعاىل:

َق﴾) 3 (، كام حثنا سبحانه 
ْ
َل  الْ

َ
بََدأ ْيَف 

َ
اْنُظُروا ك

َ
ف ْرِض 

َ ْ
ال ْل ِسرُيوا ِف 

ُ
﴿ق

بالرجوع إىل العقل كام يف قوله:

) 1 ( مقدمة ابن خلدون ص 176.

) 2 ( الكليني ـ اصول الكايف 10/1.

) 3 ( العنكبوت/20.
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قيمة  أن   الرسول ويرى   ،)  1 وَن﴾) 
ُ
َيْعِقل لَِقْوٍم  َيَاِت 

ْ
ال ُل  ُنَفصِّ َذلَِك 

َ
﴿ك

عن  بلغكم  »إذا  قوله:  يف  كام  عقله،  وصالح  ترصفه  حسن  يف  تكمن  اإلنسان 
رجل حسن حاٍل فانظروا إىل حسن عقله فإنام جيازى بفعله«) 2 ( لذلك اهتم آل 
البيت برتبية العقل، عىل رأسهم اإلمام عيل بن أيب طالب، فمن مأثوراته 
يكون  أن  العاقل  »إن من عالمة  الكليني  رواه  ما  العاقل  فيها صفات  بني  التي 
ويشري  الكالم،  عن  القوم  عجز  إذا  وينطق  ُسئل  إذا  جييب  خصال:  ثالث  فيه 
بالرأي الذي يكون فيه صالح أهله، فمن مل يكن فيه من هذه اخلصال الثالث 
العمل  من  يتمكن  من  هو  األساس  ذلك  عىل  فالعاقل   ،)  3 أمحق«)  فهو  يشء، 
ربه  جتاه  التزاماته  تأدية  من  أيضًا  ويتمكن  واألخالقية  اإلنسانية  املزايا  بجميع 
وجتاه نفسه، وجتاه جمتمعه بصدق واخالص، والعقل بكل ما اودعه اهلل فيه من 
طاقات وملكات ال حدود هلا، فإنه يستطيع ان يمد اإلنسان باإلرادة عىل فعل 
وبالتوجيه  بالتنمية  يراعي  ان  حوله، رشيطة  من  ومصلحة  مصلحته  فيه  ما  كل 
فقد  لذلك  والسداد،  بالصالح  املجتمع  وعىل  الفرد  عىل  يعود  الذي  السليم 
العقل  انه اعترب  العقلية مكانة يف فكره الرتبوي، من ذلك  جعل عيل للرتبية 
املتعلقة  اإلنسان  ترصفات  لكل  الصادق  احلقيقي  املوجه  ـ  عملية  وبطريقة  ـ 
عادل  ـ موجه   فكر عيل اإلمام  ـ يف  فالعقل  بوجوده وبجميع شؤون حياته. 
ومتزن فهو »ال يغش من أستنصحه«) 4 ( وبالتايل فإن العقالنية هي السمة التي 

) 1 ( الروم /28.

) 2 ( الكليني ـ أصول الكايف 12/1 ـ أي جيازى بأعامله بقدر عقله، فكل من كان عقله أكمل، كان 

ثوابه اجزل.

) 3 ( السابق 19/1.

) 4 ( حكم ـ 289.
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باآلداب »والبهائم  يتعلم ويتعظ  العقل  متيز اإلنسان عن سائر احليوانات، ألن 
ال تتعظ اال بالرضب«) 1 ( فالتهذيب والتعليم بالكالم وباملامرسة جيديان فيمن 
ُيعمل عقله ويتأمل يف األشياء ومردوداهتا، فيكون تعامله معها مبني عىل أسس 
موضوعية قوامها التفكري املتأين املتعقل، فالعقل كام يراه عيل، هاد ودليل) 2 ( 
يمكن االعتامد عليه يف مجيع مسالك احلياة، فهو يؤدي إىل اإليامن القوي الراسخ 
باخلالق سبحانه، فيام لو أعمل اإلنسان عقله، وتأمل فيام حوله، واستبطن ذاته، 
من  كثري  يف   عيل استخدم  وقد  حوله،  من  الكون  ونشأة  نشأته،  يف  وتفكر 
(، كوسيلة   3 للتأمل)  والداعية  للتفكري  املثرية  األساليب  البالغة،  نصوص هنج 
من وسائل الرتبية املؤدية إىل اإليامن من ذلك قوله يف نشأة اإلنسان »أهيا املخلوق 
من  بدئت  االستار،  ومضاعفات  االرحام،  ظلامت  يف  املرعي  واملنشأ  السوي، 
الجرتاء  هداك  فمن  معلوم...  قدر  إىل  مكني  قرار  يف  ووضعت  طني،  سالله 
 )  4 وإرادتك...«)  طلبك  مواضع  احلاجة  عند  وعرفك  مك؟  ثدي  من  الغذاء 
مدبر،  خالق  وجود  إىل  حمالة  ال  املوصل  التفكري  تقتيض  االسئلة  عن  واإلجابة 
جيدر باإلنسان شكره وطاعته واإليامن به، وهي زاوية من زوايا الرتبية العقلية 

.يف فكر عيل

العقل والتفكري، قبل اإلقدام عىل أي عمل،  ونظرة اإلنسان إىل نفسه بعني 
الفرد قوة  أو تردد) 5 (، كل ذلك جيعل من  والوقوف عند املجهول دون حرية 

) 1 ( رسائل ـ 31 ـ الفقرة 24.

) 2 ( راجع عىل سبيل املثال: رسائل 78، حكم 38، 96، 289.

) 3 ( راجع عيل سبيل املثال خطبة ـ 220 ـ وما تضمنته من اسئلة تأملية.

) 4 ( خطب ـ 164 فقرة 3.

) 5 ( راجع رسائل 31 ـ الفقرة ـ 4، 7.
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انسانية  مستلزمات  فمن  املزالق،  عن  بالنفس  وتنأى  الشهوات،  تكبح  دافعة 
لنفسه،  الغالب  »حذر  غريه  وإزاء  نفسه  إزاء  ترصف  كل  يف  حيذر  ان  اإلنسان 
املانع لشهوته، الناظر بعقله«) 1 ( ألن االستجابة لنداء النفس شهوة، والشهوة 
ينظر  قلبه، فهو  العشق »ومن عشق شيئًا أعشى برصه، وأمرض  أنواع  نوع من 
بعني غري صحيحة، ويسمع بأذن غري سميعة، قد حرقت الشهوات عقله«) 2 (، 
يقمعها،  ان  عليه  الشهوات،  وبال  من  النفس  جتلبه  ما  اإلنسان  بتفادى  وحتى 
ـ اال باالعتامد عىل هدي  ـ كام يبدو لنا يف فكر عيل الرتبوي  ولن يتأتى ذلك 

العقل، إذ يقول »كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل غيك من رشدك«) 3 (.

يتفاعل  ان  الفرد  بإمكان  ان  الرتبوي، ترى   العقل يف فكر عيل ومعيارية 
عول  ما  إذا  واالحرتام  احلب  يسودها  عيشة  فئاته  مجيع  مع  ويعيش  جمتمعه  مع 
فرد  كل  مع  التعامل  امكانية  اعتباره  يف  واضعًا  عالقاته،  تكوين  يف  فكره  عىل 
ان  يف  الفكرة  تلك  حول   عيل نظر  وجهة  وتتمثل  العقيل،  مستواه  بحسب 

»التودد نصف العقل«) 4 (.

وواقع احلياة ـ كام يبدو يف فكر عيل ـ سعي انساين دؤوب من أجل العيش 
الفرد ونفسه، وبني  املخلوق وربه، وبني  الكريم، يف ظل عالقات متكاملة بني 
جانب  إىل  ـ  الشاقة  احلياتية  رحلته  أثناء  ـ  حمتاج  الفرد  ان  ثم  وجمتمعه،  الفرد 
ويمكن  حياته،  عن  والرتابة  والسأم  امللل  لدفع  والعقلية،  اجلسمية  الراحة  من 

) 1 ( خطب ـ 162 فقرة 3.

) 2 ( خطب ـ 108 ـ فقرة 3.

) 3 ( حكم ـ 429.

) 4 ( حكم ـ 140.
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ونستطيع  العقل،  بإعامل  وعادلة  سليمة  هتيئة  تلك  متطلباته  هتيئة  لإلنسان 
استخالص ذلك من قوله »ليس للعاقل ان يكون شاخصا اال يف ثالث، مرمة 

ملعاش، أو خطوة يف معاد، أو لذة يف غري اثم«) 1 (.

ان  اإلنسان  عىل  ان  ـ   عيل فكر  يف  تبدو  كام  ـ  العقلية  الرتبية  وخالصة 
البناءة  باملسامهة  جمتمعه  مع  للتفاعل  الفكرية  طاقاته  كل  استغالل  عىل  حيرص 
واإلفادة من جتارب اآلخرين إفادة عملية، ألنه يرى ان »العقل حفظ التجارب، 
هو  العامل،  العامل  فالعقل  منه،  أفدت  ما  أي   )  2 وعظك«)  ما  جربت  ما  وخري 
احلريص عىل اإلفادة من كل ما اكتسبه من احلياة من جتارب و»الشقي من حرم 
مها  العقلية  والرتبية  اجلسمية  فالرتبية   .)  3 والتجربة«)  العقل  من  أويت  ما  نفع 
الرتبوي ألن   لنا يف فكر عيل يبدو  ـ كام  لبناء الشخصية  الرئيسيان  العنرصان 
العقل السليم يف اجلسم السليم، وإذا ما أتيح للعقل أن يعمل فإنه سيكون أرضًا 

العلمية. للرتبية  خصبه 

الثالث ـ تربية علمية:
يضع اإلسالم العلم يف منزلة سامقة، ملا له من أمهية يف حياة األفراد واألمم، 
وتتجىل هذه األمهية يف أن آية نزلت من السامء، قد اسندت العملية التعليمية إىل 

اهلل سبحانه وتعاىل يف قوله:

) 1 ( حكم ـ 396 ـ املقطع الثاين.

) 2 ( رسائل ـ 31 ـ فقرة 22.

) 3 ( رسائل ـ 78.
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ْم﴾) 1 (. وألمهية 
َ
ْم َيْعل

َ
َساَن َما ل

ْ
ن ِ

ْ
َم ال

َّ
ِم َعل

َ
َقل

ْ
َم بِال

َّ
ِي َعل

َّ
رَُم ال

ْ
ك

َ ْ
 َوَربَُّك ال

ْ
رَأ

ْ
﴿اق

العلم يف حياة البرش فقد كرم اهلل العلامء، ورفع من مكانتهم لقوله تعاىل ال:

2 (. وهذه  َدرََجاٍت﴾)  َم 
ْ
ِعل

ْ
ال وتُوا 

ُ
أ ِيَن 

َّ
َوال ِمْنُكْم  آََمُنوا  ِيَن 

َّ
ال ِع اهلل 

َ
﴿يَْرف

الدرجات جعلت مقارنتهم بغريهم من بقية الناس يف غري مكاهنا لقوه تعاىل:

وبطبيعة   )  3 ُموَن﴾) 
َ
َيْعل  

َ
ل يَن  ِ

َّ
َوال ُموَن 

َ
َيْعل يَن  ِ

َّ
ال يَْسَتوِي  َهْل  ْل 

ُ
﴿ق

تعذر  ضمنا  يعني  مما  التهكم،  من  نوعًا  يتضمن  اآلية  يف  االستفهام  فإن  احلال 
بالعلامء  املناطة  املسؤولية  ألن  الناس،  بقية  من  وغريه  العامل  منزلة  بني  املقارنة 
جلميع  خيطط  الذي  املدبر  العقل  لكوهنم  احلياة،  جماالت  مجيع  يف  خطرية  جدًا 
للبرشية  احلقيقيني  والقادة  يمكن عّدهم صناع احلضارة  احلياة، بحيث  ميادين 
اجلهل  براثن  من  العقول  انتشال  يف  علمهم  عىل  يعول  الذين  العقول  وبناة 
الرسول »ورثة  فقد عدهم  لذلك  الصحيح،  الطريق  اإلنسانية عىل  ووضع 
اآليلة  املادية  املوروثات  مجيع  من  وأندر  أغىل  العلمية  والوراثة   )  4 األنبياء«) 
إىل الزوال حتام مهام طال مكثها وبقي اثرها، وبسبب اهتامم اإلسالم بالعملية 
للمزايا  الرئيسية  اخلطوط  وضع  املسلمون  العلامء  حاول  فقد  التعليمية، 
من  ذلك  مستلهمني  احلق،  العامل  شخصية  يف  تتوفر  ان  جيب  التي  والرشوط 
من  والتابعني  الصحابة  عن  أثر  وما  الرشيفة،  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن 

اقوال وافعال، واهم هذه الرشوط هي:

) 1 ( العلق /3، 4، 5. 

) 2 ( املجادلة /11.

) 3 ( الزمر/ 9.

) 4 ( سنن ابن ماجة 81/1.



471الباب الثالث: فكر عيل  اإلجتامعي كام يبدو يف هنج البالغة  ..............................

)ـ النأى بالنفس عن حب الظهور، وتنب االطراء »إذ ينبغي ان يكون تعليمه 
لوجه اهلل تعاىل، ال يريد بذلك رياء وال رسم وال عادة وال زيادة والجاه«  ) ).

)ـ نبذ التكرب عامة وتاه املتعلمني عل وجه اخلصوص »بإجراء املتعلم منه 
مرى بنيه«  ) ).

عن  الطمع  »بقطع  املال  حب  عل  والتكالب  املادة  وراء  اجلري  عدم  3ـ 
الفقري  التعليم والتواضع لم والعطف عليهم وتقريب  املتعلمني والرفق بم ف 

لفقره«  3 ).

4ـ اإلخالص ف التعليم بأن »ال يدخر نصحه عن املتعلم، وزجره عن األخالق 
الردية بالتعريض أو الترصيح، ومنعه أن يتشوف إىل رتبة فوق استحقاقه«  4 ).

5ـ اطالعه الواسع ف أساليب الرتبية والعمل بكل أسلوب ف موضعه، فال 
إذا  القول  موضع  الفعل  وال  التعريض،  أسلوب  مقام  الترصيح  أسلوب  يقيم 

كان القول جيدي، ويأيت بالثمرة املطلوبة  5 ).

يكون  ان  العال  من  ينبغي  إذ  املجتمع،  وحاجة  الوضع  متطلبات  مراعاة  6ـ 
املقنعة  باألساليب  الصحيحة،  الوجهة  املتعلمني  فيوجه  العرص،  بحاجات  ملًم 
ما  له  ويعني  معاده،  أو  معاشه  اما  احلال  ف  الطالب  هيم  »ما  عده  ف  الوضع  مع 

) 1 ( طاش كربى زادة ـ مفتاح السعادة 39/1، 40.

) 2 ( طاش كربى زادة ـ مفتاح السعادة 39/1، 40. 

) 3 ( السابق 1/ 41، 42.

) 4 ( السابق 1/ 41، 42.

) 5 ( راجع السابق 42/1.
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يليق بطبعه من العلوم«  ) ).

توصيل  ف  التدرج  حيث  من  التعليمية  العملية  بأساليب  التام  اإلملام  7ـ 
املعلومات بحسب السن، وبحسب املستوى الثقاف، والتقبل الفكري  ) ).

8ـ االتزان الشخيص بعدم خمالفة القول للفعل، ألن العال قدوة لذلك جيب 
ان تكون »عنايته بتزكية اعمله أكثر منه بتحسني علمه ونرشه«  3 ).

توصيل  وحماولة  املتعلمني،  خرق  وتمل  الغيظ،  وكظم  النفس  ضبط  9ـ 
املعلومات لم باإلعادة لم والرشح، مع مراعاة مستوياتم اإلدراكية  4 ).

تلك اذن هي خالصة الرشوط التي جيب ان تتوفر يف املتصدر لتعليم الناس يف 
الفكر اإلسالمي. واذا ما حاولنا استفتاء فكر عيل بشأهنا، فلن نجد يف نصوص 
هنج البالغة ما يوضح ذلك مبارشة، ألن عليًا قد تكلم عن التعليم بخطوط 
لنا فكره الذي يمكننا من خالله استنتاج، إن سياسته الرتبوية ما  عريضة ترسم 
هي إال جزء ال يتجزأ من سياسته العامة يف إدارة شؤون الدولة، بحيث ال يمكن 
واندماجها  لتوحد شخصيته،  فيه،  قبلت  الذي  املجتمع  أقواله وبني  بني  الفصل 
العامل يف  أبعادها، لذلك فإن شخصية  املجتمع ومعايشتها مشاكله بكل  يف ذلك 
فكر عيل ـ كام تبدو يف هنج البالغة ـ يمكن إدراك مالحمها وتكوين فكرة شبه 

متكاملة عنها من خالل وصفة إلجيابيات عرصه وسلبياته.

فمن حديثه عن صفات املتقني الذين يعول عليهم يف هداية الناس وتبرصهم 

) 1 ( السابق 1/ 43.

) 2 ( راجع السباق ص 44.

) 3 ( السابق 48/1.

) 4 ( راجع السابق 51/1 وما بعدها.
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بشؤوهنم الدينية والدنيوية يقول »فمن عالمة أحدهم، انك ترى له قوة يف دين، 
وحزما يف لني، وإيامنًا يف يقني، وحرصا يف علم، وعلام يف حلم«) 1 ( ومن املالحظ 
ان قوة الدين جتعل الفرد تقيًا ورعًا يبذل علمه لكل من يطلبه دون اجلري وراء 
إىل  هي  ال  متوازنة  للمتعلمني  تربيته  جيعل  باللني  املشوب  احلزم  ان  ثم  شهرة، 
بقدرته جتعله يف موضع  اليقيني  التفريط ترجح، وااليامن  إىل  االفراط متيل وال 
حصني عن النقد والتجريح، ألنه سيعتمد عىل تلك القدرة املؤمنة يف التوصيل، 
دونام حتميل نفسه فوق طاقتها، وجعلها موضع اهتام وإزدراء املتعلمني، كام ان 
اإليامن بمحدودية طاقة النفس يشعرها دائاًم بالنقص، مما يؤدي هبا إىل احلرص 
العلم، واجلري وراء االستزادة شعور  الكامل يف طلب  الدائم عىل اجلري نحو 
تتعلق   لعيل مقولة  تستوقفنا  وهنا  التواضع،  إىل  بدوره  يؤدي  مما  بالنقص، 
االجتامعي  باالنتامء  والتواضع  التكرب  حيث  من  وعالقتها  العلامء  بشخصيات 
وهي ان »السفلة إذا تعلموا تكربوا... والعلية إذا تعلموا تواضعوا«) 2 ( وهي 
الناس  به  انه يضع سلام اجتامعيا يصنف  ـ  ـ كام نعتقد  بالسفلة والعلية  ال يقصد 
إىل درجات تفاضلية، ألن السفلة يف السياق تعني )االنتهازيني(، ذوي النفوس 
يركبوهنا للوصول  العلم وسيلة  الذين جيعلون من  املتزعزع،  املريضة، واإليامن 
ليسوا   نظر عيل الدنيئة، وهؤالء من وجهة  الشخصية، وغاياهتم  مآرهبم  إىل 
معنى  يفقهون  ال  الذين  أولئك  وهم   ،)  3 الناس)  أشباه  مفهوم  يف  اال  بعلامء 
بالعبارات  بالتشدق  ينبهرون  ألهنم  وخطورته،  ابعاده  يدركون  وال  العلم، 
وراء  من  »يرى  ال  غاية  الغرور  من  املدعي  بالفرد  تبلغ  التي  الغامضة،  الرنانة 

) 1 ( خطب ـ 187 ـ فقرة 3.

) 2 ( رشح ابن أيب احلديد 290/20.

) 3 ( راجع ـ خطبة 17 ـ الفقرة الثانية.
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ما بلغ مذهبا لغريه، فإن اظلم عليه أمر اكتتم به، ملا يعلم من جهل نفسه«) 1 ( 
املتعسف  »العامل  ـ جيعالن من   يقول عيل ـ كام  فالغرور واالرصار عىل اخلطأ 
املتمثلة  األخالق،  مساوي  من  مجاع  والتعنت   )  2 املتعنت«)  باجلاهل  شبيه 
الشعور  وعدم  طريقه،  يف  والتامدي  اخلطأ  عىل  واالرصار  والتسلط  التكرب،  يف 

بالنقص لالستزادة، كل تلك املساوئ جتعل املتعلم ينبذ العامل وعلمه.

احلياة  األساسية يف  املهامت  من   فكر عيل العامل وعلمه يف  والتعويل عىل 
اإلنسانية، إذ يستطيع العامل إذا ما أخلص لعلمه، أن جيعل منه منقذا وهاديًا يف 
جمال ختصصه، أما زلته فيعدها »كانكسار السفينة تغرق ويغرق معها خلق«) 3 ( 
العملية  بمسؤولية  منه  تام  إدراك  مع  ـ  قوياًم  استعامالً  علمه  واستعامله  فالعامل 
األربعة،  والدنيا  الدين  مقومات  أولويات  من   ،عيل اعتبار  يف  ـ  التعليمية 
بأربعة: عامل مستعمل علمه، وجاهل ال  الدين والدنيا  ويمثل ذلك قوله »قوام 
يستنكف ان يتعلم، وجواد ال يبخل بمعروفه، وفقري ال يبيع آخرته بدنياه. فإذا 
باع  بمعروفه،  الغني  بخل  وإذا  يتعلم،  أن  اجلاهل  استنكف  علمه،  العامل  ضيع 
الفقري آخرته بدنياه«) 4 (. وتضييع العامل لعلمه، يتمثل يف بذله ملن ال يستحقه، 
ومتريغه عىل اعتاب السالطني جريًا وراء الشهرة واملال، والبخل به عىل حمتاجيه 
من بقية الناس، واستغالله يف تدمري اإلنسانية، وتلك الصفات هي التي غلبت 

) 1 ( السابق الفقرة نفسها.

) 2 ( حكم ـ 328.

) 3 ( رشح ابن أيب احلديد 343/20.

) 4 ( حكم ـ 378.
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عىل علامء عرصه وشكلت خطرًا خميفًا عىل املجتمع) 1 ( فخوف عيل عىل األمة 
يف عرصه مل يكن مما اعلن عن اعدائه ووضع سيفه عىل عاتقه جريًا وراء املركز 
الذي  غائلته ويمكن صده، ولكن  مثل ذلك عدو ظاهر ال ختشى  فإن  واملادة، 
خياف منه وال يمكن معرفته بسهولة ورد كيده يف احلال هو »كل منافق اجلنان 
عامل للسان«) 2 (مما يعني ان شخصية العامل هي التي توجه العلم وترسم طريقه، 
 ،ونعتقد أن لعنرص املادة دوره الكبري يف تشكيل أخالق العلامء يف عرص عيل
مما حدا به إىل عقد مقارنة بني قيمة العلم، وقيمة املال، وكأنه يريد من رواء تلك 
املقارنة، أن يطهر شخصية العامل من دون املادة ولينأى بعلمه عن كل منزلق ال 
أخالقي، وضمن هذه املقارنة يقول »العلم خري من املال، العلم حيرسك وانت 
يزول  املال  وصنيع  باإلنفاق،  يزكو  والعلم  النفقة،  تنقصه  واملال  املال،  حترس 
ألن  القائد،  هو  والعلم  مقود،  ـ  يظهر  كام  ـ   عيل فكر  يف  فاملال   )  3 بزواله«) 
املال عادة ما يكون بيد مالكه، يمكنه رصفه حيث يشاء وكيف يشاء، باإلضافة 
إىل أنه عرض زائل ال يمكن لإلنسان املحافظة عليه أو صيانته مهام بلغ حذره، 
بناء داخليًا جيعل منه انسانًا  أما العلم احلقيقي، فهو الذي خيلق صاحبه، ويبنيه 
استغالله  كان  فكلام  احلياة،  اإلنسانية  عىل  فيضفي  ويبتكر،  خيلق  أن  يستطيع 

لعلمه قويًا كلام اتسع افقه، فنرش العلم وبذله يزيده نامء بال حدود.

املال ويعقد مقارنة  العلم يف مواجهة سلطان  ويضع اإلمام عيل سلطان 
بينهام يبني من خالهلا أثر كل منها يف تشكيل شخصية الفرد فيقول »معرفة العلم 

) 1 ( ذكر ابن أيب احلديد يف رشحه 63/4 بعضا ممن باعوا علمهم عىل معاوية من الصحابة والتابعني.

) 2 ( رسائل ـ 27.

) 3 ( حكم 145 الفقرات 2، 3، 4، 5.
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وفاته،  بعد  األحدوثة  ومجيل  حياته،  يف  الطاعة  اإلنسان  يكسب  به،  يدان  دين 
والعلم حاكم، واملال حمكوم عليه... هلك خزان األموال وهم احياء، والعلامء 
باقون ما بقي الدهر، اعياهنم مفقودة، وامثاهلم يف القلوب موجودة«) 1 ( فاعتباره 
معان  الدين من  يعنيه  ما  ان جيمع يف شخصه كل  العامل  يقتيض من  دين،  العلم 
رسول  يقول  كام   )  2 العبادة«)  فضل  من  خري  العلم  »فضل  وان  خاصة  سامية 
اهلل مما يعني ان العامل بمكانته يف املجتمع وتأثريه يف حياة الناس، افضل من 
العامل  بالصيام والقيام، فمكانة  لنفسه  النجاة  القابع يف زاوية، مهه طلب  املتعبد 
الذي  االجتامعي  ومركزه  قيمته  حيدد  الذي  وهو  علمه،  يف  تكمنان  وشخصيته 
فكر  من  ترك  فيام  وفاته  بعد  استمراريته  وتدوم  لعلمه،  خملصًا  مادام  فيه  يبقى 
بالتنقل يف  الزكاء  فيستمر يف  عنه  بالرعية ممن حيملونه  باألخالق وحماط  مصان 
الزمن بني االجيال. فاملقارنة بني الفكر واملادة ـ عند عيل ـ متولدة من حاجة 
أن  بعد  وذلك  بإخالص،  التعليمية  واجباهتم  اداء  يستطيعون  علامء  إىل  ماسة 
للعلم،  احلقيقة  القيمة  علامئه  معظم  يضع  مل  جمتمع  يف  الغربة  آالم  نفسه  قاست 
ومل حياولوا صيانته، فعىل سبيل املثال باع بعض العلامء واملحدثني فتاواهم) 3 (، 

) 1 ( حكم 145 الفقرات 2، 3، 4، 5. 

) 2 ( املاوردي ـ أدب الدنيا والدين ص 38.

) 3 ( من ذلك ما روي، ان معاوية بن أيب سفيان قد »بذل لسمرة بن جندب مئة الف درهم حتى 

اْلَحَياِة  فِي  َقْوُلُه  ُيْعِجُبَك  َمْن  النَّاِس  َوِمَن   ان هذه اآلية نزلت يف عيل بن أيب طالب يروي 

َه َعَلى َما فِي َقْلبِِه َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم * َوإَِذا َتَولَّى َسَعى فِي اأْلَْرِض لُِيْفِسَد فِيَها  ْنَيا َوُيْشِهُد اللَّ الدُّ

ُه اَل ُيِحبُّ اْلَفَساَد  البقرة/204، 205، وان اآلية الثانية نزلت يف  َوُيْهلَِك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَّ

ابن ملجم، وهي قوله تعاىل »ومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضات اهلل«... البقرة/207، 

فلم يقبل، فبذل له مائتي الف درهم فلم يقبل، فبذل له ثالثامئة الف فلم يقبل، فبذل له اربعامئة 
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وسخروا علمهم إىل من يريده بالقدر الذي يناولونه من امواله.

ـ أن يكون عاماًل بعلمه،   ـ يف فكر عيل العامل  ومن أهم مميزات شخصية 
ألن العلم والعمل ـ من وجهة نظره ـ قرينان متالزمان، إذ ال جدوى من علم ال 
بالعمل فإن أجابه وإال ارحتل«) 1 (  يراه عيل »هيتف  يستفاد منه، فالعلم كام 
بتفاصيلها،  عارفًا  للتجارب،  حافظًا  العامل  كون  من  طائل  وال  جدوى  ال  إذ 
من  ومتكن  ونفع،  وانتفع  وأفاد،  استفاد  من  احلقيقي  العامل  وانام  بدقائقها،  ملاًم 
تطبيق علمه، ويمكن استخالص ذلك حسب فهمنا ـ من قول عيل »وناظر 
ايضا،   عيل ويرى   .)  2 ونجده«)  غوره  ويعرف  أمده،  يبرص  به  اللبيب  قلب 
انه ال جدوى عىل اإلطالق من عمل بغري علم، وتتمثل وجهة نظره تلك يف ان 
»العامل بغري علم كالسائر عىل غري طريق، فال يزيده بعده عن الطريق الواضح 

اال بعدًا عن حاجته، والعامل بالعلم كالسائر عىل الطريق الواضح«) 3 (.

متكاماًل  مثاالً  واملتعلم  العامل  إىل جعل  فكر عيل هتدف  العلمية يف  فالرتبية 
واإلنسانية،  واألخالقية  العملية  احلياة  ميادين  مجيع  يف  واألخذ  العطاء  حيث  من 
عىل أساس أن العلم هو املحور الذي به تستقيم احلياة وتنمو وال يمكن أن يتطور 
ويثمر اال إذا صانته أيد أمينة ووجهته نحو خري البرشية، لذلك فقد كان حريصًا 
كل احلرص عىل تعليم الناس، وحثهم عىل سؤاله يف كل وقت فلم يكن »أحد من 
الناس يقول سلوين غري عىل بن أيب طالب«) 4 (، وقد كان دائاًم يطلب املزيد، فحني 

الف فقبل، وروي ذلك ـ رشح ابن أيب احلديد 4/ 73.

) 1 ( حكم ـ 372.

) 2 ( خطب 154ـ فقرة ـ 1.

) 3 ( خطب 154 ـ فقرة، 3.

) 4 ( ابن عبد الرب ـ جامع بيان العلم وفضله 114/1.
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أعطيت،  سألت  إذا  »كنت  قال  علمه  غزاره  يف  السبب  عن  الصحابة  بعض  سأله 
واذا سكت ابتديت، وبني اجلوانح علم جم فاسألوين«) 1 (، فقد كان مثال شخصية 
العامل واملتعلم الذي يريد من العلامء االحتذاء حذوه بإثراء العقل وتزويده بالعلوم 

واخلربات عىل الدوام، وبذل العلم يف كل وقت ملن طلبه وسار نحوه.

الرابع ـ تربية إنسانية:
اإلنسان  النتشال  هتدف  التي  الرتبوية  العنارص  كل  اإلنسانية،  بالرتبية  نعني 
احلق،  باساليب  والتبصري  الكرامة  وصيانة  بالنفس  والسمو  اخلوف  مهاوي  من 
والرتبية اإلنسانيةـ  يف فكر عيلـ  بمفهومها الذي هندف إىل تسليط الضوء عليه، 
هي يف احلقيقة جانب من جوانب فكره األخالقي املتوحد، مع نظرته املؤمنة بقيمة 
اإلنسان كمخلوق حر، حمفوظ الكرامة مصان احلقوق، سواء اكان مسلاًم أم كافرًا، 
هذا  عىل  بالغًا  تركيزًا   عيل ركز  وقد  قريش،  غري  أم  قرشيًا  أعجميًا،  أم  عربيًا 
اجلانب الرتبوي، كل ذلك يف حماولة منه لكرس حاجز اخلوف، الذي فرضته قريش 
واحتقارهم  العرب  امتهان  ثم  ومن  واستئثارها،  بتسلطها   )  2 العرب)  بقية  عىل 
لألجناس غري العربية األخرى) 3 (، عىل اعتبار فضلهم يف نرش اإلسالم، ويف طرق 
واعتبارهم  األخرى  األجناس  من   )  4 املسلمني)  املسلمني عىل غري  تسلط  ثالث 
رقيق ارض فاستحال املجتمع إىل نظام هرمي، تتسلط فيه كل فئة عىل االخرى، 

) 1 ( تفسري الفخر الرازي 221/31.

هذا  راجع  ببعض  بعضها  وعالقتها   عيل عرص  يف  للمجتمع  املكونة  العنارص  حالة  بشأن   )  2  (

البحث ص 371 وما بعدها.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.
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التكرب واالزدراء واالحتقار واالستغالل يف مقابل اخلضوع واالستكانة  مما ولد 
بل  واحلب،  املساواة  من  أسس  عىل  مبنية  تعد  مل  اإلنسانية  فالعالقات  واخلوف، 
فامتهنت  االجتامعية،  منزلته  حسب  كل  التدرجي  واالستغالل  االستبداد  عىل 
كرامة اإلنسان، وضاعت حقوقه،  وأخذت املبادئ اإلسالمية يف الرتاجع، لتحل 
يشعر  أحاسيسه، وكان  بكل  املشاكل  الذاتية. عاش عيل هذه  الرغبات  حملها 
يف قرارة نفسه أنه ال بد من مواجهة التيار إذا ما أريد أن تعود لإلسالم نصاعته، 
بتنبيه األمة إىل اخلطر املحدق هبا، وحماولة الرفع من املعنويات وبث روح النخوة 
واحلامس، وقد أكثر من مثل تلك األساليب يف خطبه اجلهادية) 1 (، وما تقريعه 
تقاعسهم عن صد غارات معاوية) 2 (، وتنصلهم من  بسبب  املستمر ألصحابه 
القيام بواجب اجلهاد، إال صورة من صور الرتبية اإلنسانية التي كان املجتمع يف 
مسيس احلاجة إليها يف عرصه، إذ يمكننا من خالل تعمقنا يف فهم مضامني هذه 
اخلطب أن نعيش آالم عيل النفسية بسبب ما أصاب املجتمع من ختاذل وجبن 
إثارة احلمية وبث احلامس، والتبصري  التقريع واللوم بقصد  باب  واتكالية، فمن 
بقيمة اإلنسان احلقيقية يقول »أهيا الناس، لو مل تتخاذلوا عن نرص احلق، ومل هتنوا 
عن توهني الباطل، مل يطمع فيكم من ليس مثلكم، ومل يقو من قوي عليكم«) 3 ( 

) 1 ( راجع عىل سبيل املثال ـ خطب 25، 27، 29، 34، 51، 55، 67....

البالد اخلاضعة حلكم عيل، وكان ذلك بعد  ) 2 ( هي حروب خاطفة شنها معاوية عىل اطراف 

والفزع يف  الرعب  بث  ورائها  معاوية من  القفول من صفني واختالف احلكمني، وكان قصد 

هذه  وبشان  ثانية،  مرة  ملحاربته  يعود  ال  حتى  حوله  االلتفاف  عن  وشغلهم   عيل أصحاب 

انساب  ـ  البالذري  راجع:  ودمار،  وهنب  قتل  من  معاوية  أصحاب  فيها  احدثه  وما  الغارات 

االرشاف ـ 437/2 وما بعدها.

) 3 ( خطب ـ 167 ـ فقرة 3.
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املقابل،  العدو  قوة  تتولد عن  مل  نفوس أصحابه  اهنزامية  فإن   ،يرى عيل فكام 
ألن ذلك العدو مل يكن يف قوهتم، ولكنها متولدة من تراجع النفوس عن قيمتها 
االصلية يف معرفة احلق والتصدي للباطل ـ فخالصة التعبري أن عليًا كان يريد 
اإلنسان  معرفة  يقتيض  انسانيًا  بناًء  ببنائها  أنفسهم  يف  الثقة  أصحابه  إىل  يعيد  ان 
لقيمته الذاتية دون االعتامد عىل الغري يف تقييمها حسب معايري اجتامعية متميزة، 
تتناسب واملصلحة الشخصية لذلك الغري، وحماولة بناء شخصية اإلنسان، وتربيته 
تربية أخالقية تقوم عىل املبادئ والقيم، يف العرص الذي استخلف عيل فيه، هي 
من أعرس األمور الرتبوية وأصعبها، ال لكون القيم اإلنسانية التي نادى عيل هبا 
غريبة عىل جمتمعه أو جديدة عليه، ولكنها يف جمملها تتعارض والتطلعات املادية 
التي جلبتها الفتوح، فركن اإلنسان إىل الدعة وانطفأت يف نفسه جذوة الفروسية، 
ومل يعد يعبأ باجلهاد الذي اعتربه اإلسالم من أوجب واجبات اإلنسان املسلم، 
فاملادة قد هدمت ما بناه اإلسالم، ومنطق العقل يرى أن اهلدم أيرس وأرسع من 
فإنسان  الذاتية،  اإلنسان  وتطلعات  يتعارض  البناء  ذلك  كان  إذا  خاصة  البناء، 
عرص عيل، يدرك متامًا أن ما يرمي إليه عيل من إصالح هو الصواب، ولكن 
ذلك االدراك ال يعدو ان يكون ومضات رسيعة، يعدو بعدها إىل االنجذاب نحو 
بريق املادة والركون إىل حياة الدعة والراحة، مما حييل القيم األخالقية إىل عبء 
ثقيل، وهذا بدوره جيعل حماولة اعادة بناء تلك القيم وزرعها يف النفوس عسريًا 
جدًا، ويفهم ذلك من التوبيخ احلاد الذي طاملا وجهه عيل ألصحابه كام يف قوله 
»قبحًا لكم وترحا حني رصتم غرضا يرمى، يغار عليكم وال تغريون، وُتْغَزون 
وال َتْغُزون، ويعىص اهلل وترضون، فإذا أمرتكم بالسري إليهم يف أيام احلر، قلتم: 
هذه محارة القيظ، أمهلنا يسيخ عنا احلر، وإذا أمرتكم بالسري إليهم يف الشتاء قلتم: 
والقر،  احلر  من  فرارا  هذا  كل  الربد،  عنا  ينسلخ  حتى  أمهلنا  القر،  صبارة  هذه 
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عهد  فعىل   )  1 أفر«)  السيف  من  واهلل،  فأنتم،  تفرون،  والقر  احلر  من  كنتم  فإذا 
الرسول وإبان الفتوحات اإلسالمية عىل عهد أيب بكر وعمر، مل تكن العوامل 
الطبيعية لتحول بني الفرد املسلم واجلهاد، ولكن الركون إىل الدعة هو الذي أدى 
به إىل ذلك االجتاه، فلم يعد يعرف معنى الكرامة التي تدفعه للذود عن حياضه 
إىل  ـ   عيل عند  ـ  اإلنسانية  الرتبية  أساليب  من  كثريًا  أحال  مما  مبادئه،  وصيانة 
رضبات عنيفة، حاول هبا استنهاض الفرد بإثارة مشاعرة، وحماولة حتسيسه بقيمته 
كإنسان) 2 (، مع جتنبه كثريًا من السلبيات التي ـ قد يعدها ـ بعض ساسة عرصه 
مشادة  الرتبوية  أساليبه  تكون  بأن  لنفسه  يرض  مل  فعيل  البناء،  أساسيات  من 
عىل التناقضات والزيف، ألنه يتعامل مع الواقع بشخصية واحدة ترمي إىل اقناع 
اإلنسان بإنسانيته من داخل نفسه، بدون تغذيتها بأية عنارص خارجية تضفي عليها 
البناء احلقيقي للفكر اإلنساين  الزائف. عىل اعتبار ان  نوعا من الطالء اخلارجي 
احلر ال يمكن ان يكون يف اجتاهني مضادين، وبمعنى اوضح، فإن االصالح ال 
يمكن أن ينبثق من نفس فاسدة، إال إذا كان زيفًا، من ذلك قوله ألصحابه »إين 
لعامل بام يصلحكم ويقيم أودكم، ولكني ال أرى إصالحكم بإفساد نفيس«) 3 (. 
الرتبية اإلنسانية يف خطب عيل اجلهادية، وبحثنا عنها يف  وإذا ما تركنا جانبًا 

) 1 ( خطب ـ 27 فقرة 2. َتَرحًا ـ بالتحريك ـ أي مهًا وحزنًا، والغرض ـ ما ينصب لريمى بالسهام 

ونحوها، ويعىص اهلل ـ اشارة إىل ما ان يفعله جيش معاوية من هنب وسلب وقتل يف املسلمني 

واملعاهدين، محارة القيظ ـ بتشديد الراء ـ شدة احلر، يسيخ ـ باخلاء املعجمة خيف، صبارة الشتاء ـ 

بتشديد الراء ـ شدة برده، والقر ـ الربد.

) 2 ( راجع عىل سبيل املثال الفقرة الثالثة من اخلطب السابقة، ومدى ما فيها من تقريع حاد املراد به 

االستنهاض وإثارة احلمية.

) 3 ( خطب ـ 68.
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مأثوراته األخرى يف هنج البالغة فسنجد أهنا يف جمملها تنبني عىل قاعدتني:

أـ نظرة اإلنسان إىل نفسه من الداخل والوقوف عند املوقف الذي يصوهنا 
عدة  من  وذلك  فيه  تعيش  الذي  االجتامعي  الوسط  يف  بقيمتها  وحيسسها 

أمهها: جوانب 

األنفة  عىل  النفس  فرتبية  واجلبن:  للذل  بنبذه  بكرامته،  اإلنسان  حتسيس  ـ 
التي أنبنى عليها فكر عيل كام يف قوله »ال تكن  واإلباء من األسس الرتبوية 
كرامة  هي   عيل يعنيها  التي  واحلرية   (  ( حرًا«   اهلل  جعلك  وقد  غريك  عبد 
اإلنسان وحفظ ماء وجهه ونأيه هبا عن كل ما هيينها، بإكرام نفسه ورفعها عن 
الدنايا مهام كانت املغريات، وبذلك يشعر يف قرارته بالعزة واإلباء فال يقبل أي 
امتهان، ألنه »ال يمنع الضيم الذليل«) 2 ( فالشعور بعزة النفس يطلق اإلنسان 
، ال  كندٍّ أفراد جمتمعه  بقية  ويتفاعل مع  ذاته، ويكرس جدار اخلوف،  من سجن 

كخادم ذليل، فيقدم عىل اقتحام صعاب احلياة بثقة مؤمنة غري جاحمة.

أقبح  فمن  الناس،  احتقار  إىل  الثراء  وال  اخلضوع،  إىل  احلاجة  تلجئه  فال  ـ 
عند  واجلفاء  احلاجة،  عند  »اخلضوع  اإلنسان  شخصية  تثلم  التي  الصفات 

الغنى«) 3 (.

ـ وال يركبن يف سبيل الوصول إىل غايته طرق النفاق والتلون والزيف ألن 
»نفاق املرء ذلة«) 4 ( والذل يعني املهانة وفقدان اإلنسان اعظم نعمة منحها اهلل 

) 1 ( رسائل ـ 31 ـ فقرة 21.

) 2 ( خطب ـ 29.

) 3 ( رسائلـ 31 ـ فقرة 24.

) 4 ( ميثم البحراين ـ رشح املئة املختارة للجاحظ ص 112، .
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.له وهي احلرية خاصة وان »عبد الشهوة أذل من عبد الرق«) 1 ( يف فكر عيل

يرى  ألنه   ،عيل فكر  يف  اإلنسانية  الرتبية  مزايا  أهم  من  بالعهد  والوفاء  ـ 
َيعَد  أن من واجب اإلنسان حتى يصون عرضه وحيفظ مكانته يف جمتمعه أن ال 
بيشء ال يستطيع اإليفاء به فإن »املسؤول حر حتى َيعد«) 2 ( مما يعني أن حريته 
املعنوية وحريته األخالقية مرتبطتان كل االرتباط بفكره ولسانه فام دام قد وعد 
بيشء فقد صار رهنًا ملا وعد به، وال يستطيع الفكاك من أرسه إال بعد أن يفي به.

ـ وحتى ال يتورط أو يقع فيام ليس يف مقدوره الوفاء به، باإلضافة إىل جتنبه 
كل ما يمس ذاته فعليه ان يراقب نفسه، وال خيطو هبا خطوة اال بعد ان يعرف 
جتاه  بذاته  معني  فرد  كل  ألن  اآلخرون،  يفعله  عام  النظر  بغض  قدميه  موضع 
ترصفاته وأخالقه، ويمكن استخالص ذلك من قول عيل »حاسب نفسك 

لنفسك، فإن غريها من األنفس هلا حسيب غريك«) 3 (.

السمو  يف  دوهنم  بأنه  يشعره  قد  الناس،  من  لبعض  الفرد  جمالسة  ان  ثم  ـ 
حماوالً  نفسه،  باستصغار  نفوسهم  إىل  للوصول  مقاربتهم  نفسه،  له  فتسول 
وتالفيًا  القدر،  من  حتط  بترصفات  والقيام  لالنتباه  الالفتة  احلكايات  ابتداع 
حكيت  وان  مضحكا  يكون  ما  الكالم  من  تذكر  ان  »إياك   يقول عيل لذلك 

عن غريك«) 4 (فان قيمة املرء تكمن يف احرتامه لنفسه.

الدمار جراء االرهاب  النأي هبا عام جيلب هلا  النفس هو حماولة  ـ واحرتام 

) 1 ( السابق، 117.

) 2 ( السابق، 152.

) 3 ( خطب ـ 219ـ فقرة 2.

) 4 ( رسائل ـ31ـ فقرة 24.
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عىل  جيربه  ذلك  ألن  حياته،  تدمر  تناقضات  إىل  اإلنسان  حييل  الذي  الفكري، 
التخيل عن فكره من أجل احلفاظ عىل نفسه، لذلك يرى عيل ان من واجب 
الفرد، عند عزمه عىل ابداء وجهة نظره، أو نرشه لفكر ما، مراعاة جو التقبل، 
اخلوف  فإن  اخلوف  جمالس  »يف  ذلك  من  بيشء  التفوه  من  حذر  عىل  وليكن 
املذهب  حراسة  عن  النفس  بحراسة  ويشغله  نستمد،  منه  الذي  العقل  يذهل 
بيئة  يف  وينترش  يرتعرع  ان  له  يمكن  ال  احلر  فالفكر   )  1 نرصته«)  تروم  الذي 

يسودها اخلوف.

يتقدم  املرتبط بوقت حمدد ال  العمل  ـ واإلنسان يف فكر عيل طاقات من 
أن  الوقت، ويمكن  بقيمة  إيامن راسخ  اإلنسانية،  فالرتبية  يتأخر عنه،  عليه وال 

نستنتج ذلك من قوله »امض لكل يوم عمله، فإن لكل يوم ما فيه«) 2 (.

ـ فإذا شعر اإلنسان بقيمة نفسه، وصاهنا عن كل الدنايا وحافظ عىل كرامته 
كلمته  عىل  وحافظ  واخلوف،  اجلبن  حواجز  وكرس  الذل  ربقة  من  باالنفالت 
ووىف بوعده، وادى عمله بصدق واخالص ونزاهة يف وقته. فقد استطاع ـ كام 

يبدو لنا يف فكر عيل ـ أن حيقق إنسانيته بتصالح ذاته مع ذاته.

تربوية أخرى حتقق وجوده ضمن جمتمعه  إىل خصائص  أيضًا حمتاج  ولكنه 
بإقامة عالقات سوية ومتوازية بالتعاضد السوي مع حميطه.

املحور  هذا  وراء  من  ونقصد  جمتمعه:  ضمن  نفسه  إىل  اإلنسان  نظرة  ـ  ب 
اجلامعة  ضمن  اإلنسانية  عالقاته  خالل  من  اإلنسان  لرتبية   عيل فكر  تبيان 
التي يعيش فيها، وما جيب عليه نحو هذه اجلامعة من أخالقيات روحية ال متت 

) 1 ( رشح ابن أيب احلديد 281/20.

) 2 ( رسائل ـ53ـ فقرة 27.
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للامدة بأية صلة، فال دخل هلا يف رابطة وال االحتياج ألننا بصدد الفكر املنصب 
عىل تربية النفس، بتعويدها التوازان السوي املمكن هلا من التصالح مع حميطها 
بتحقيق عالقات حتفظ لكل فرد يف املجتمع مكانة مهام كانت منزلته االجتامعية 
من املنظورات املادية، أو العرقية أو القبلية أو حتى الدينية، ويمكن استخالص 
فيام  بني إجعل نفسك ميزانا  »يا   الرتبوي من قوله البنه احلسن هذا اجلانب 
وال  هلا،  تكره  ما  له  وأكره  لنفسك،  حتب  ما  لغريك  فأحب  غريك،  وبني  بينك 
تظلم كام ال حتب أن تظلم، وأحسن كام حتب أن حيسن اليك«) 1 (، فلقد وضع 
عيل بتصويره مليزان العالقات البرشية اخلطوط الرئيسية للرتبية اإلنسانية من 
وجهها الثاين املتمثل يف عالقة الفرد باجلامعة. ومن خالل تتبعنا لنصوص هنج 
عىل  ينبني  أنه  إىل  نخلص  بصدده  نحن  الذي  الرتبوي  باملحور  املتعلقة  البالغة 

عالقات ثالث:

األوىل ـ عالقات أسية: وترمي إىل جعل األرسة ـ نواة املجتمع ـ بيئة يشيع يف 
جنباهتا احلب، حيث يكون رب األرسة بارًا هبا، معينا ألفرادها عىل حتمل اعباء 
احلياة، موسعا عليهم بقدر استطاعته، موزعًا حبه عىل اجلميع بعدل وانصاف، 
 نائيًا بنفسه عن كل بغض وحقد وكراهية، وقد ورد يف اخلرب عن رسول اهلل
احلديث  سياق  يف  واخلري   )  2 ألهيل«)  خريكم  وانا  ألهله  خريكم  »خريكم  قوله 
يف  النهي  جاء  وقد  االرسية،  الرتبية  معاين  مجاع  ـ  لنا  يبدو  كام  ـ  يعني  الرشيف 
ليلقي ضوءًا عىل ما حواه  قول عيل »ال يكن أهلك أشقى اخللق بك«) 3 (، 

) 1 ( رسائل ـ 31 ـ فقرة 13.

) 2 ( املتقي اهلندي ـ كنز العامل 371/16.

) 3 ( رسائل ـ 31ـ فقرة 23.
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اإلنسان  ألن  الفرد،  عالقات  بلورة  يف  األثر  بعيدة  معان  من  الرشيف  احلديث 
إليه  ال  الناس  أقرب  ـ  أهله  مع  منسجمة  تكوين عالقات  من  يتمكن  الذي ال 

يمكنه عىل اإلطالق من إقامة عالقات متوازنة مع حميطه خارج نطاق أرسته.

فكر  يف  عظيمة  بمكانة  الصداقة  حظيت  الصداقة:  حتكمها  عالقات  ـ  الثاين 
النصوص  من  غريه  ويف  النهج  يف  ملوضوعها  املتتبع  ان  حتى  الرتبوي،   عيل
مرتبة  من  أعىل  مرتبة  يف  يضعها  بأنه  يشعر  يكاد   ،عيل عن  أثرت  التي 
 )  1 الروح واألخ نسيب اجلسم«)  »الصديق نسيب  يقول  األخوة احلقيقية حني 
والعالقات الروحية عادة ما تكون أوثق واقوى من رابطة الدم، ملا تشتمل عليه 
من تبادل يف العواطف وتوافق يف األفكار، وانسجام يف الترصفات، والصداقة 
فيه  نحت  متكامل،  نص  يف  جّسده  توٌق   ،عيل يريده  الذي  احلقيقي  بمعناها 
بفكره الصفات احلقيقية التي كان يطلبها يف الصديق) 2 (، إال أن تلك الصفات 
قد تبدو نادرة إن مل تكن مستحيلة التحقيق، إال أن الواقعية التي يتميز هبا فكر 
واقعه  مع  التعامل  من  مكنته  قد  اخلصوص،  وجه  عىل  والرتبوي  عامة   عيل
كمطلب  الصداقة  عالقة  عليه  تنبني  أن  جيب  الذي  الرتبوي  اهليكل  بلورة  يف 
اكتساب  عن  عجز  من  الناس  »أعجز  لقوله  لإلنسان  بالنسبة  ملح  اجتامعي 
عىل  القدرة  عدم  فعده   )  3 منهم«)  به  ظفر  من  ضيع  من  منه  وأعجز  األخوان، 
تكوين الصداقة عجزًا، وتضييعها بعد اكتساهبا اعجز العجز، يوحي برضورهتا 
وأمهيتها بالنسبة لإلنسان السوي املتزن، القادر عىل التفاعل مع حميطه بأسلوب 

) 1 ( رشح ابن أيب احلديد ـ 300/20.

) 2 ( راجع حكم ـ 297.

) 3 ( حكم ـ 12.



487الباب الثالث: فكر عيل  اإلجتامعي كام يبدو يف هنج البالغة  ..............................

الصداقة  عالقة  يف  احلسنة  النية  وتغليب  والشكوك،  اهلواجس  إذابة  من  يمكنه 
عىل  وحيرص  احلق،  الصداقة  معنى  يعرف  من  عىل  املفروض  فمن  وفعاًل  قوالً 
استدامتها أن ال يتعجل باختاذ القرارات التي تثلم من قيمتها الروحية، إال بعد 
أن يتيقن بأن الطرف املقابل ليس يف مستوى تلك العالقة السامية، بحيث يكون 
حرصه عىل التواصل امتن واقوى واوكد من القطيعة، يقول عيل »ضع أمر 
من  خرجت  بكلمة  تظنن  وال  منه،  يغلبك  ما  يأتيك  حتى  أحسنه،  عىل  أخيك 
نفس سمحة وجد  ذا  أي كن   )  1 اخلري حمماًل«)  هلا يف  وأنت جتد  أخيك سواء، 
مما  تتأكد  حتى  نفسك،  عىل  وقعه  كان  مهام  منه،  ترصف  لكل  اخلرية  املربرات 
املناسب جتاهه، كام أن من حق الصداقة  املتعقل  يقصده، ومن ثم اختذ موقفك 
تأوياًل خريا، فال يعطي اإلنسان  السليم حلديث الصديق وتأويلة  إجياد املخرج 
الوايش  أطاع  »من  ألن  الصداقة  قيمة  من  للحط  طريق  أية  والوشاية  للنميمة 

ضيع الصديق«) 2 (.

التي  الوصية  ضمن  الصداقة  لعالقة  متكامال  دستورا   عيل وضع  لقد 
كتبها البنه احلسن ويمكن بلورته وتوضيحه يف النقاط التالية:

ان  ـ  لعهدها  والوفاء  الصداقة  عىل  املحافظة  أجل  من  بالصديق  جيدر  1ـ 
يبقى  ما  واألعذار  املربرات  من  له  جيد  وأن  األحوال،  كل  يف  صديقه  يراعي 
من  نفسك  »إمحل  القول  هذا  ويف  الظروف  كانت  مهام  متصال  الود  حبل  عىل 
أخيك عند رصمه عىل الصلة، وعند صدوره عىل اللطف واملقاربة، وعند مجوده 
عىل  جرمه  وعند  اللني،  عىل  شدته  وعند  الدنو،  عىل  تباعده  وعند  البذل،  عىل 

) 1 ( الكليني ـ أصول الكايف 262/2.

حكم: 238.  ) 2 (
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مثل  يكون  أن  رشيطة   )  1 عليك«)  نعمة  ذو  وكأنه  عبد،  له  كأنك  حتى  العذر 
ذلك الصديق ممن يعرف قيمة الصداقة، ويصون حقوقها، ويلتزم بمبادئها، وال 
يستغلها يف حتقيق مآرب شخصية، ويف هذا يقول عيل »إياك أن تضع ذلك يف 

غري موضعه، أو أن تفعله بغري أهله«) 2 (.

املخلصني  األصدقاء  ألحد  والعداوة  البغض  َيكنُّ  من  صداقة  اجتناب  2ـ 
من  الشانئ  ذلك  من  تسمع  قد  أو  هتمته،  موضع  وتكون  نفسه،  تسوء  ال  حتى 
السعاية ما يوغر صدرك أو يفت من قوة صداقتك وذلك يقول »ال تتخذن عدو 

صديقك صديقا فتعادي صديقك«) 3 (.

3ـ استعامل الرصاحة والصدق يف بذل النصيحة دون أدنى حتفظ أو جماملة، 
بصريته  له  فستكشف  حقيقيًا،  صديقًا  كان  إذا  نفسه، ألنه  وقعها عىل  كان  مهام 
مدى حبك له وخوفك عليه ويكمن ذلك يف قول اإلمام عيل »احمض أخاك 

النصيحة حسنة كانت أو قبيحة«) 4 (.

منها  يشء  يف  التفريط  وعدم  واملعنوية،  املادية  الصديق  حقوق  صيانة  4ـ 
اعتامدًا عىل متانة العالقة، ألنه »ليس لك بأخ من أضعت حقه«) 5 (.

5ـ عدم البدء بقطيعة الصديق مهام كانت الظروف، مع حماولة بذل كل جهد 
ابقاء  باإلحسان  مقابلتها  منه وحماولة  بتحمل اإلساءة  العالقة متواصلة،  إلبقاء 

) 1 ( رسائل 31 فقرة 23.

) 2 ( السابق.

) 3 ( السابق.

) 4 ( السابق.

) 5 ( السابق.
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فليبق  إىل قطعها،  متينة وقوية، ويف حالة االضطرار  الود، ومتكينا لدوامها  عىل 
عىل بعض الود ما يمكن من خالله عودهتا إىل حاهلا يومًا ما) 1 (.

الفرد أن  تتطلب من  املغيب واملحرض، ورعايتها  6ـ والصداقة إخالص يف 
حيافظ عليها يف مال الصديق وعرضه وعهده ألن »الصديق من صدق غيبه«) 2 (. 
فالصداقة كجانب من جوانب الرتبية اإلنسانية ـ يف فكر اإلمام عيل ـ هي ـ كام 
نالحظ ـ باب مرشع عىل مرصاعيه نحو املجتمع، فإذا ما استطاع الفرد استلهام 
استطاع  ومتنوعة  متينة  بصداقات  نفسه  فأحاط  بمثلها  وتشبعت روحه  مبادئها 
ان ينفتح بروحه نحو املجتمع، وأن يتفاعل مع بقية أفراده بروح مشبعة بالعزم 

والثقة واالطمئنان.

اإلمام  فكر  يف  السلطة  االجتمعية:  العالقات  حتكمها  إنسانية  تربية  ـ  الثالثة 
عيل نموذج للرتبية اإلنسانية التي جتسد العالقات االجتامعية عىل أسس من 
استغالالً سلطويًا  الوظيفي  املركز  استغالل  التسلط وعدم  ونبذ شهوة  التكافل 
ييسء إىل كرامة اإلنسان، بإشعاره أنه يف منزلة ال تتناسب وما فرضه اهلل له من 
حقوق. ففي منرصفة إىل صفني استقبله يف الطريق دهاقني األنبار) 3 ( فرتجلوا 
له خاشعني مرسعني، فسأهلم باستغراب »ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: خلق 
عىل  لتشقون  وإنكم  أمراؤكم،  هبذا  ينتفع  ما  واهلل  فقال:  أمراءنا،  به  نعظم  منا 
أنفسكم يف دنياكم، وتشقون به يف آخرتكم، وما أخرس املشقة وراءها العقاب، 

) 1 ( راجع السابق.

) 2 ( السابق.

) 3 ( األنبار ـ مدينة عىل الفرات يف غريب بغداد ـ راجع معجم البلدان 257/1.
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قيمة  من  حتط  مذلة  اهلل  غري  فتعظيم   )  1 النار«)  من  األمان  معها  الدعة  وأربح 
يف  تزيد  وال  اآلخرة،  يف  العقاب  وتورده  نفسه،  الستصغار  الدنيا  يف  اإلنسان 
قيمة الشخص املعظم، وال ترفع من قدره، لذلك فقد هناهم عام ال جيدي نفعًا 
وال يزيد من مكانته، يف الوقت نفسه الذي يؤدي هبم إىل املذلة وازدراء النفس 

واحلط من قيمتها.

 )  2 الشبامي()  رشحبيل  بن  )حرب  مع   عيل يتعامل  األسلوب  وبذات 
حني ترجل يتبعه وهو راكب، فقد قال له »ارجع فإن َميَش مثلك مع مثيل فتنة 
للوايل ومذلة للمؤمن«) 3 (ألن ذلك الفعل من أحد سادات العرب وأرشافهم 
باملهانة  يديه  بني  املرتجل  ويشعر  والغرور،  واخليالء  بالزهو  الراكب  يشعر 
عليها،   عيل فكر  ينبني  التي  الرتبية  وأساليب  يتعارض  وهذا  واالستصغار، 
قوله  الناس، من ذلك  تعاملهم مع كل  كان يويص عامله يف  األسلوب  وبذلك 
يعضههم،  وال  جيبههم،  ال  أن  »آمره  الصدقات  عىل  عامله  لبعض  عهده  ضمن 
واألعوان  الدين  يف  اإلخوان  فإهنم  عليهم،  باإلمارة  تفضال  عنهم  يرغب  وال 

عىل استخراج احلقوق«) 4 (.

فاملكانة مهام سمت وعظمت، فإهنا ال تعطي لصاحبها احلق يف امتهان كرامة 

) 1 ( حكم ـ 37.

ـ نسبة إىل شبام موضع  الباء بعدها  ـ بكرس الشني املعجمة وفتح  ) 2 ( حرب بن رشحبيل الشبامي 

باليمن ـ راجع معجم البلدان 318/3، مل أعثر له عىل ترمجة، اعتربه األمني يف أعيان الشيعة 4/ 

.عىل اعتبار ان الشباميني قد كانوا يتشيعون لعيل ،611 من شيعة عيل

) 3 ( حكم ـ 330.

بخشونه، وال  عامله  وازدراء، وعضهه:  إذالاًل  ـ رضب جبهته  فقرة 3، وجبهه  ـ 26  ( رسائل   4  (

يرغب عنهم ـ ال يتجاىف عليهم ويتكرب.
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الناس  التكرب والنظر إىل  الناس يف احلق سواء وإن  غريه واحلط من قدره، ألن 
يقول  كام  عيوبه  مواراة  الشخص  هبا  حياول  التي  النقص  مركبات  من  عل  من 
بالكرب،  استعانوا  الكامل،  أهل  عند  حاهلم  النقص  أهل  عرف  »ملا  انه   عيل

ليعظم صغريا، ويرفع حقريا، وليس بفاعل«) 1 (.

مع  التعامل  عىل  املقتدر  هو  ـ   عيل نظر  وجهة  من  ـ  السوي  فاإلنسان 
لنفسه  احرتامه  خالل  من  كإنسان  مكانته  تصون  أخالقية  أسس  عىل  جمتمعه 
حماولة  هي  اإلنسانية  الرتبية  أن  أساس  عىل  غريه،  كرامة  عىل  بمحافظته 
الناس  الناس ويف كل األوقات لقوله »خالطوا  انسجام دائم ومستمر بني كل 
عني  وهو   )  2 إليكم«)  حنوا  عشتم  وإن  عليكم،  بكوا  معها  متم  إن  خمالطة، 
 )  3 الضايبء)  رضار  يصف  إذ  افتقدوه  أن  بعد  املخلصون  أصحابه  فيه  قاله  ما 
إذا  إذا سألناه، وينبئنا  فينا كأحدنا، جييبنا  عالقة عيل بأصحابه فيقول »كان 
نبتدئه  وال  هليبته،  نكلمه  نكاد  ال  منا،  وقربه  إيانا  تقريبه  مع  ونحن  استتبأناه، 
وال  باطله،  يف  القوي  يطمع  ال  املساكني،  وحيب  الدين  أهل  يعظم  لعظمته، 

ييأس الضعيف من عدله«) 4 (.

) 1 ( رشح ابن أيب احلديد ـ 327/20.

) 2 ( حكم ـ 9.

) 3 ( رضار بن ضمرة الضبائي أو الضابئ ـ مل نعثر له عىل ترمجة، قال عنه املسعودي، يف مروج الذهب 

433/2 انه »كان من خواص عيل«كام أشار عبد الزهراء احلسيني يف مصادر: هنج البالغة 

50/1 اهلامش انه »موىل أم هاين بنت أيب طالب«.

) 4 ( احلرصي القريواين ـ زهر اآلداب 41/1، وراجع النص أيضًا يف مروج الذهب السابق. 
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:العنرص الثاين ـ األساليب الرتبوية التي كم تبدو ف فكر عيل

التعرف  من  الدارس  متكن  التي  النصوص  بعض  عىل  البالغة  هنج  حيتوي 
أضفنا  ما  إذا  وذلك   عيل فكر  يف  تبدو  كام  الرتبوية  األساليب  من  كثري  عىل 
إليها بعضا من مأثوراته التي حفظتها لنا املصادر األخرى، ويمكن تقسم تلك 

االساليب عىل قسمني:

القسم األول: أساليب تربوية ختتص باملعاملة:

ألهنا  الرتبوية،  العملية  يف  األول  األساس  اعتقادنا  يف  ألهنا  هبا  ابتدأنا  وقد 
مسؤوليتها  وتتحدد  العلم.  لتقبل  وإعداده  املتعلم،  شخصية  بتشكيل  ختتص 
ثانية،  ناحية  من  املعلم  ويف  أوال،  األرسة  يف   ،عيل فكر  من  نستخلصها  كام 
توصيل  أن  ـ  نصوص  من  لدينا  مما  نفهم  كام  ـ   عيل يرى  لألرسة  فبالنسبة 
الثقافة  من  إىل مستوى معني  األرسة حيتاج  نطاق  للحدث يف  واألخالق  العلم 
الرتبوية التي تتطلب من ويل األمر أو األب، أن جيعل من نفسه طفال يف مرحلة 
ما وصديقًا وصاحبًا يف مرحلة أخرى، حسب اعامر ابنائه الذين يقوم برتبيتهم، 
فقوله »من كان له ولد صبا«) 1 ( أي نزل إىل مستواه، وحتدث إليه بمقدار فهمه 
وحماولة  كثب،  عن  مشاكله  عىل  والتعرف  وحبه،  ثقته  كسب  من  يتمكن  حتى 
احلميدة. وتصايب االب البنه حيتم عليه  السليم واالخالق  بالتوجيه  معه  حلها 
ان يعيش عرصه، وينظر بمنظار زمان ذلك االبن، ويفكر بعقليته، أي ال يكون 
جبارا مستبدا بفرض افكاره، إذ جيب عليه ان يضع يف اعتباره ان األفكار التي 

) 1 ( الكليني ـ الفروع من الكايف 50/6.
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 يتبناها ويعتقدها قد ال تتناسب مع عرص ابنائه فاألبناء ـ كام يبدو يف فكر عيل
يتقبلوا منهم كل أفكارهم،  ـ ليسوا صوره طبق االصل مكررة من اآلباء حتى 
أيضًا  العرص  فإن  والعقل،  واالدراك  السن  حيث  من  يتطور  اإلنسان  ان  فكام 
يتطور، فام كان باألمس مقبوال يف عرف االباء فليس بالرضورة قبوله اليوم يف 
ابناءهم  اآلباء  ان ال يقرس  انه من الرضوري   لذلك يرى عيل األبناء،  عرف 
عىل عاداهتم ألهنم »خملوقون لزمان غري زماهنم«) 1 (، فاإلنسان بفكره وروحه 
ابن عرصه الذي يعيش فيه ألن »الناس بزماهنم اشبه منهم بآبائهم«) 2 ( أي »ان 
منها  وحاالهتم  وزهيم  وعاداهتم  زماهنم  ألخالق  واطوع  انفعاالً  أكثر  نفوسهم 
لعادات اآلباء وحاالهتم«) 3 (. وكام يويل عيل امهية لدور األرسة واالب عىل 
يقل  ال  يكاد  دورا،  للمعلمني  يعطي  فانه  الرتبوية،  العميلة  يف  اخلصوص  وجه 
العقاب سواء كان  أساليب  الناحية عىل  الضوء يف هذه  عن دور االب ويسلط 
يعني   ) 4 القول«)  ينجح  الفعل حيث  بالكالم، فقوله »ال تستعمل  أم  بالرضب 
عدم استخدام العقاب البدين كأسلوب يف الرتبية، اال بعد استنفاذ كل أساليب 
فال  بالكالم  معلمه  ألمر  املتعلم  انصاع  ما  فإذا  املتعلم،  مع  واالقتناع  النصح 
به«) 5 (. والعقاب  الذنب من قرع  داعي بعد ذلك للوم والتقريع فام »عفا عن 
كرادع تأديبي يرجى من ورائه االصالح، جيب ان ال يعمل به اال بعد ان يستنفذ 
املؤدب كل وسائل التفاهم، التي بينها، اعطاء املذنب فرصة للتفكري واملراجعة، 

) 1 ( رشح ابن أيب احلديد 267/20. 

) 2 ( ميثم البحراين ـ رشوح املئة كلمه ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب من مجع اجلاحظ ص 94.

) 3 ( السابق.

) 4 ( رشح ابن أيب احلديد 278/20، 342.

) 5 ( رشح ابن أيب احلديد 20/ 328، 311.
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ويف هذا املجال يقول عيل عيه السالم »ال تتبع الذنب بالعقوبة واجعل بينهام وقتا 
لالعتذار«) 1 ( ثم ان أساليب املعاملة يف فكر عيل درجات متفاوتة، جيب عىل 
يتصدر  بنفس من  يكون عارفا  ان  تامة هبا، كام جيب  دراية  يكون عىل  أن  املريب 
فمنهم  والطباع،  االمزجة  نامذج برشية خمتلفة  اهنم  اعتباره  لتهذيبهم واضعا يف 
اخلري الذي قد ال يستحق من العقاب اال ما هو يف حدود التلميح، ويف حاالت 
نادرة جدًا، ومنهم من ال جيدي معه اال أسلوب الرتغيب والرتهيب، ومنهم من 
الرتبوية ت كام يرى  الوظيفة  الصارم، ومن خصائص  العقاب  ال يردعه سوى 
والرهبة،  بالرغبة  واالوساط  املحضة،  بالكرامة  »االحرار  يعامل  ان  ـ   عيل
الشدة إىل اقىص غاياهتا،  التامدي يف  باهلوان«) 2 ( إال أن ذلك ال يعني  والسفلة 
يف  التامدي  ألن  عتابه  يف  متزنا  عقابه  يف  متعقال  يكون  أن  العريب  واجب  من  إذ 
لذلك  وعناد،  بإرصار  خطئه  يف  فيتامدى  التزانه  عن  املعاَقب  خيرج  قد  العقاب 
يقول عيل للمريب »اذا عاتبت احلدث، فاترك له موضعا من ذنبه، لئال حيمله 
االخراج عىل املكابرة«) 3 (. ثم ان العفو عن املذنب والتغايض عن هفواته جيب 
املعاتبة  يعاود  ان ال  باملريب  العمل هبام، وعىل هذا جيدر  نافذين، حال  يكونا  ان 
عىل ذنب مىض وصدر عفو فيه، ألنه »ما عفا عن الذنب من قرع به«) 4 ( واذا 
له وارشاده، فمن االجدى  النصح  بأخطائه، وتوجيه  املتعلم  املعلم تبصري  اراد 
ان خيتار الوقت املناسب واملكان املناسب، فال حياول اعطاء نفسه قيمة بإظهار 
ألن  الناس  من  مأل  يف  املتعلم  عيوب  عن  والكشف  املواعظ  توجيه  يف  سلطته 

) 1 ( السابق.

) 2 ( رشح ابن أيب احلديد 333/20، 342.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.
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هذا  يف   عيل فكر  فخالصة   ،عيل يقول  كام   )  1 تقريع«)  املأل  بني  »النصح 
اجلانب الرتبوي هو املام املريب بأساليب املعاملة قبل ان يكون عاملًا حتى يتمكن 

من التقرب من املتعلمني ليوصل إليهم علمه.

القسم الثاين ـ أساليب تربوية ختتص بالعملية التعليمية:

العميلة التعليمية جانب هام من جوانب الرتبية يف فكر عيل، فهو يرى ان 
التعليم وأثبته وأقواه ما بدئ به يف الصغر، ألن »قلب احلدث كاألرض  أجدى 
اخلالية، ما القي فيها من يشء قبلته«) 2 ( وعليه جيب عىل املربني املبادرة بحرث 
تام  اقتناع   عيل لدى  ان  ونعتقد  العلوم،  من  باملجدي  وزرعها  األرض  هذه 
فانه  البكر،  باألرض  الطفل  قلب  شبه  قد  كان  فإذا  الصغر،  منذ  التعليم  بأمهية 
ما  ونقش  تشكيلها  للصانع  يمكن  التي  الطبيعية  بالطينة  أيضًا  الطفل  شبه  قد 
فيمد جذوره وتورق  والرتبة،  املاء  يقبل  الذي  اللدن  بالغصن  فيها، وشبهه  شاء 
براعمه، ويتجىل ذلك ضمن قوله »اطبع الطني مادام رطبا، واغرس العود ما دام 
لدنا«) 3 (. ونستطيع أن نستخلص مما ورد يف هنج البالغة بشأن العملية التعليمية، 
بأهنا جيب أن تكون متناسبة وحاجة الوضع القائم باالبتداء بتعليم ما هو رضوري 
 احلسن البنه  وصيته  ضمن  قوله  يف  كام  احلال  ومقتىض  يتناسب  وما  للحياة، 
»رأيت حيث عناين من أمرك ما يعني الوالد الشفيق وامجعت عليه من أدبك ان 
يكون ذلك وأنت مقبل العمر، ومقتبل الدهر، ذو نية سليمة، ونفس صافية، وأن 

) 1 ( ميثم البحراين ـ رشح املئة كلمة ص 150.

) 2 ( رسائل ـ 31 فقرة5.

) 3 ( رشح ابن أيب احلديد 315/20.
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ابتدئك بتعليم كتاب اهلل عز وجل، وتأويله، ورشائع اإلسالم واحكامه، وحالله 
اختلف  ما  يلتبس عليك  أن  أشفقت  ثم  إىل غريه،  أجاوز ذلك بك  وحرامه، ال 
ذلك  أحكام  فكان  عليهم،  التبس  الذي  مثل  وآرائهم  أهوائهم  من  فيه  الناس 
به  آمن عليك  أمر ال  إىل  اسالمك  ايل من  إليه أحب  تنبيهك  من  ما كرهت  عىل 
اهللكة«) 1 ( فالذي يمكن استنتاجه ـ حسب فهمنا للنص ـ أن الظروف وحاجة 
أثناء  ذلك  مراعاة  املربني  عىل  وجيب  التعليم،  نوعية  يقرران  اللذان  مها  املجتمع 
وضع خططهم ورسم مناهجهم، فتخصيص عيل العلوم الدينية بتقديم األهم 
عىل املهم ليس إال أنه يراعي حاجة العرص، لذلك فنحن ال نتفق مع الشيخ حممد 
أصول  أوال  الطفل  يلقن  أن  عام  بوجه  يويص  »اإلمام  بأن  قوله  يف  مغنية  جواد 
اإلسالم الرضورية، ويمرن عىل السلوك الرشعي حتى إذا تقدمت به السن تعلم 
القرآن والرشيعة«) 2 (؛ ألن ما عده تلقينًا للطفل من علوم، ال يمكن أن تكون يف 
اهتموا  ممن  املسلمني  املفكرين  من  كثري  نص  وقد  القرآن،  تعلم  سهولة  مستوى 
بالرتبية عىل االبتداء بتعليم الطفل القرآن كأساس جلميع العلوم الدينية) 3 (، وكام 
إرادته تلك  أنه قد رجع عن  بالفعل إال  أراد عيل ذلك  املقولة، فقد  يبدو من 
آخذًا بتعليم ابنه من العلوم التي متكنه من التعايش بني الناس يف جمتمعه. ولكن 
ذلك ال يعني ـ يف فكر اإلمام عيل ـ إكراه املتعلم عىل األخذ بنمط من التعليم 
يتعارض مع ميوله، فبجانب احتياجات العرص جيب أن يضع املربون يف اعتبارهم 
استعدادات املتعلم وميوله فإن »للقلوب شهوة، وإقباالً وإدبارًا فأتوها من قبل 

) 1 ( رسائل ـ31فقرة 6.

) 2 ( يف طالل هنج البالغة 493/3.

) 3 ( راجع مقدمة ابن خلدون ص 470.
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شهوهتا واقباهلا، فإن القلب إذا أكره عمي«) 1 (. عالوة عىل ذلك فإن هناك الكثري 
من املالحظات الرتبوية اجلديرة باهتامم املربني منها:

مفيد  ما هو  باملراوحة بني  املتعلمني  نفوس  إىل  العلم وتقريبه  حماولة حتبيب 
وبني ما هو طريف وحمبب إىل النفوس، ألن اجلد املتواصل، يكد الفكر ويتعب 
النفس، فينتاهبا امللل والسأم فتأبى التقبل، فاألذهان حتتاج إىل الراحة كام حتتاج 
القلوب  ما يمكن استخالصه من قول عيل »ان هذه  إىل ذلك االبدان وهو 

متل كام متل االبدان، فابتغوا هلا طرائف احلكمة«) 2 (.

ـ ان العلم ال   ـ كام يبدو يف فكر اإلمام عيل وجيب عىل املربني ان يعرفوا 
ان  جيب  بل  املخلة،  املخترصات  أو  اململة  واملطوالت  الكثري،  احلشو  يف  يتمثل 
»اذا  ألنه  املتعلم  ذهن  تشتت  ال  وحمددة،  واضحة،  أساليب  يف  قواعده  تكون 
املسالة  انه كلام كانت االجابات عىل  ازدحم اجلواب خفي الصواب«) 3 (، أي 
املرجوة  احلقيقة  خفيت  كلام  الطرق  متشعبة  اجلوانب  متعددة  العلمية  والقضية 
منها. ومما جيب عىل املريب ان يأخذ به ـ كام يبدو يف فكر عيل ـ تعويد املتعلمني 
يقول  كام  املرء  فلسان  نفوسهم،  من  واخلجل  اخلوف  عقد  بإزالة  املناظرة  عىل 
عيل ـ بضعة منه »ال يسعده القول إذا امتنع، وال يمهله النطق إذا اتسع«) 4 ( 
ومرجع ذلك االمتناع أو االتساع إىل العادة التي يربى اإلنسان عليها منذ بداية 
بطريق  عليه  يبهم  ما  توضيح  إىل  حيتاج  حني  األوىل،  التعليم  مراحل  يف  حياته 

.89 ،191 ) 1 (

.89 ،191 ) 2 (

) 3 ( حكم ـ 242.

) 4 ( خطب ـ 320 الفقرة األوىل.
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منذ  تعويدهم  حيبذ   عليا فإن  ذلك،  يستطيعوا  وحتى  واملناقشة،  السؤال 
حداثة سنهم عىل »املراء واجلدل«) 1 ( كي تنفك عقدة السنتهم.

ومن املهام املناطة باملريب ـ كام يبدو يف فكر عيل ـ أيضًا ـ تعويد املتعلم عىل 
سلبيات  من  به  حييط  ما  كل  بمعرفة  عنه،  ومسؤول  به  مكلف  هو  فيام  البحث 
واجيابيات، وحتديد كل ذلك يف إطاره السليم، والقيام بأدائه كاماًل بثقة وصدق 
بني  يا  »اعلم   قوله البنه احلسن من  استخالصه  يمكن  ما  واخالص وذلك 
أن أحب ما أنت آخذ به إيل من وصيتي تقوى اهلل واالقتصار عىل ما فرضه اهلل 
عليك«) 2 (، أي ما انت مسؤول عنه ومكلف بأدائه من واجبات مقرونة بجامع 
امكن  التي  الرتبوية  املالمح  بعض  هي  اذن  تلك  التقوى  يف  املتمثلة  األخالق 
مقوالت  تكن  مل  ـ  نعتقد  كام  ـ  وهي  لنا  بدت  كام   عيل فكر  من  استقصاؤها 
تطبيقها.  يف  بارش  قد   عليا ألن  العميل،  مضموهنا  من  خالية  آلراء  نظرية 
ويمكن مالحظة ذلك من السياقات التي وردت فيها تلك املقوالت مع األخذ 

بعني االعتبار مناسباهتا.

الوقت  يف  وعميقة  شاملة  نظرة  ـ  نتصورها  كام  ـ  املجتمع  إىل   عيل فنظرة 
ذاته وملتحمة أيضًا التحامًا تامًا بسياسته العامة التي هتدف إىل السعادة واحلياة 
البالغة »كائن مصانة  الذي يمكننا نتصوره من خالل هنج  األفضل، فاإلنسان 
هبذا  املجتمع  وعن  عنها  فتقطعه  جتفو  ال  حكومته  ان  إىل  مطمئن  حقوقه... 
حقوقه  بأن  واثق  وهو  املواطنني...  جلميع  مساو  انه  إىل  مطمئن  وهو  اجلفاء، 

) 1 ( رشح ابن أيب احلديد 385/20.

) 2 ( رسائل ـ 31 فقرة 7.



499الباب الثالث: فكر عيل  اإلجتامعي كام يبدو يف هنج البالغة  ..............................

ذلك  ان  اال   )  1 سواه«)  إىل  عنه  تذهب  لن  وكثريها  قليلها  وكبريها،  صغريها 
ألن  ليس  حتقيقه  له  يتسن  مل  الوجود،   عيل له  اراد  الذي  املتكامل  املجتمع 
يف  بارش  قد   الرسول ألن  للمجتمع،  بالنسبة  جديدة  االجتامعية  سياسته 
هتيئة  يف  املتمثل  التغيري  إرهاصات  أن  إال  قواعدها  تدعيم  عىل  وعمل  تطبيقها 
العرب إىل تقبل حتويل اخلالفة اإلسالمية إىل ملك عضوض، يعتمد عىل سياسة 
بذل املال يف غري حقوقه بسخاء كان أقوى وأشد من أن تقف املبادئ يف وجهه 
لصده. ولكن ذلك ال يعني فشل سياسة عيل االجتامعية ألن مقياس الفشل 

والنجاح بالنسبة لألفكار بخلودها يف انتظار تطبيقاها.

) 1 ( جورج جرداق ـ عىل صوت العدالة اإلنسانية 278/2.
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إن تأمل اإلمام عيل العميق يف معاين القرآن، واستلهامه الدقيق جلوانب 
ثرة  بروافد  علم  من   اهلل رسول  عن  ورثه  ما  أمدا  البرشية،  تاريخ  من  كثرية 
يف جمال ما سمي فيام بعد بالقضايا الكالمية املتعلقة بالعقيدة، عالوة عىل أثرها 
اجليل فيام أثر عنه من وصف الطبيعية وتأمالت كونية. عىل أن هذه املوضوعات 
الفكرية، مل يتناوهلا عيل ملجرد التنظري، أو لطرح قضايا من أجل اجلدل، فليس 
السياسة واحلكم  بأعباء  ثمة ما يدعوه إىل ذلك وهو املشغول إىل أمخص قدميه 
يف  للكالم  امللحة  العرص  حاجة  ولكن  املجتمع،  بناء  واعادة  اجليوش،  وجتهيز 
مثل هذه القضايا، وتو ضيح، ما أهبم عىل املسلمني منها، هو ما حتم عليه القول 
فيها بكثرة القتناعه بأمهية العرص هلا، فلقد كانت تلك القضايا وخاصة ما يتعلق 
بالعقيدة منها، شغله الشاغل، واهلاجس الذي ظل يلح عليه حتى آخر حلظة من 
حياته، وأول هذه القضايا التي اوالها عيل جانبًا كبريًا من اهتامماته، القضايا 

بالعقيدة. املتعلقة 
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الفصل األول
بالعقيدة املتعلقة  القضايا الكالمية 
اخلالق ـ املالئكة ـ الرسل ـ اإلنسان

أسس  عىل  تنبني  لغوية  صياغة  كل  هو  الفلسفي،  االصطالح  يف  الكالم 
 ،) 1 املسائل االعتقادية)  بمعاجلة  أغلب األحيان  أو جدلية، وخيتص يف  منطقية 
فالتوحيد   ،أيب طالب بن  إىل عيل  العلم  هذا  واملعتزلة أصول  الشيعة  ويعزو 
ـ كام يرى كل من الرشيف  والعدل وغريمها من األصول االعتقادية ما عرفت 
اإلمام  عند  اال  (ـ   3 655هـ()  )ت  احلديد  أيب  وابن   )  2 436هـ()  )ت  املرتىض 
أيضًا  العقاد  يقول  ذلك  وبشأن   ،اهلل رسول  صحابة  من  غريه  دون   عيل
فارس  علم  إليه  يتطرق  ان  قبل  الكالم  علم  رشعوا  الذين  احلكامء  أخذ  »عنه 
خطبه  يف  بتطرقه   عليا ان  تعني  ال  االقوال  تلك  لكن   .)  4 يونان«)  علم  أو 

) 1 ( راجع ـ دي بور ـ تاريخ الفلسفة يف اإلسالم ص 95 وما بعدها.

) 2 ( راجع أمايل املرتىض 148/1 وما بعدها.

) 3 ( راجع رشح النهج 346/6.

) 4 ( عبقرية اإلمام عيل ص 31.
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إىل أمور العقيدة، يعترب من املتكلمني باملعنى االصطالحي الذي حتمله الكلمة 
اال  ما هو  ـ  نعتقد  كام  ـ  العقيدة  الفلسفية، ألن كالمه يف  أو  املنطقية  يف جوانبها 
لكون  والرتبية،  واالخالق  واالجتامع  السياسة  لقضايا  الشامل  لفكره  امتداد 
ذلك الفكر نابعا من الدين، ويسري يف ظالله، وقضايا العقيدة هي أصل الدين، 
مما حيتم عىل كل مسلم اإلملام هبا بالقدر الذي يستوعبه عقله من فهم يؤدي به 
اثرت  التي  النصوص  من  إليه  يرمي   عيل كان  ما  وهو  الصحيح  اإليامن  إىل 
عنه بشأن قضايا اخلالق، واملالئكة والرسل واإلنسان، وعيل من خالل هذه 
باهلل،  اإليامن  بطريق  بالتمسك  ليقنعه  العقل  مع  يتحدث  أن  حياول  النصوص، 

فكيف عالج تلك القضايا األربع: اخلالق ـ املالئكة ـ الرسل ـ اإلنسان.

أوالً ـ اخلالق
ركن  هي  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  معرفة  أن  عىل  اإلسالمية  الفرق  مجيع  تتفق 
اإليامن االسايس واالول، فالفرق بني املسلم والكافر شهادة »أن ال إله إال اهلل« 
املعرفة  أن هذه  من  الرغم  باخلالق. وعىل  معرفة حقيقية  الشهادة  تلك  وتقتيض 
فيام  تأمالته  خالل  من  بفطرته  إليها  االهتداء  لإلنسان  يمكن  التي  األمور  من 
حوله من ابداعات كونية، اال اهنا قد تزعزع ايامنه وتؤدي به إىل مهاوي الكفر 
مقتدر  ككائن  بنفسه  معرفة،  من  إليه  اهتدى  ما  قياس  حاول  لو  فيام  واالحلاد، 
له من الصفات واملزايا والطاقات ما يشعره بالتفرد وتقديس الذات، مما جيعله 
يلغي من ذاكرته وجود إله قادر، وقد يؤدي به فكره إىل املقارنة بني املوجودات 
كلتا  ويف  الذات،  بتضخم  لشعور  مكابرة  عن  وإما  جهل،  عن  إما  وموجودها 
إىل   عيل عرض  وقد  حسية،  أوصافًا  وتعاىل  سبحانه  اهلل  عىل  يطلق  احلالتني 
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استخالص  خالهلا  من  يمكننا  النهج  نصوص  من  كثري  ضمن  الصفات  قضية 
فكره يف هذا اجلانب.

:صفات اخلالق ف فكر عيل

يبدو أن عليًا قد سلك هنجًا فكريًا واحدًا فحواه نفي كل الصفات التي 
ختطر عىل بال العبد، أثناء تصوره للخالق جل شأنه لقوله أن »كامل اإلخالص 
ال  املتخيلة  الصفات  أن  عىل  ذاك  فكره  وينبني   )  1 عنه«)  الصفات  نفي  )اهلل( 
حوله  بام  مقارنتها  من  إليها  الناظر  متكن  التي  لألعراض  إال  تكون  أن  يمكن 
بتصورات  يعني مقارنتها  فالتصدي لوصف ذات اخلالق سبحانه  من مرئيات، 
العقيدة  أساس  التوحيد  فكرة  تنفي  خطرية  نتائج  ذلك  عىل  فتبني  هلا،  مشاهبة 
األول، ويف هذا املجال يقول عيل »فمن وصف اهلل سبحانه فقد قرنه، ومن 
قرنه، فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار 
املقولة  أن  فاملالحظ   ،) 2 فقد عده«)  فقد حده، ومن حده  إليه  أشار  إليه، ومن 
مبنية عىل أسباب تؤدي إىل نتائج فكرية طبيعية بسيطة، مصوغة يف قوالب بعيدة 
عن أية تعقيدات فلسفية، ألهنا تأخذ من واقع املستمع إليها أمثلة للربهنة عليها، 

مع وضع الثقافة الدينية للمتلقي يف االعتبار، وهي يف هنايتها تقول بالتوحيد.

:التوحيد كم يمكن إدراكه من فكر عيل

العقيدة  يف  األول  الركن  هو  التوحيد،  أن  عىل  اإلسالمية  الفرق  مجيع  تتفق 

) 1 ( خطب ـ 1ـ فقرة 1.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.
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ان يوحد  اإلسالمية، بشهادة قول رسول اهلل »بني اإلسالم عىل مخسة. عىل 
الشيعة  ويرى   )  1 واحلج«)  رمضان  وصيام  الزكاة  وإيتاء  الصالة  واقام  اهلل، 
يف  ويروون  اجلنة،  تدخل  وصدق  بإخالص  التوحيد  كلمة  قول  ان  اإلمامية 
ذلك عدة احاديث نبوية منها قوله »من قال ال إله إال اهلل خملصا دخل اجلنة، 
وضعت  وقد   .)  2 وجل«)  عز  اهلل  حرم  عام  اهلل  إال  إله  ال  حتجزه  أن  وإخالصه 
بعض فرق املرجئة التوحيد يف مرتبة سامقة جعلته كل اإليامن ومنتهاه »وان العبد 
إذا مات عىل توحيده ال يرضه ما اقرتف من اآلثام واجرتح من السيئات«) 3 (. 
ويف اعتقادنا ان عليًا هو أول من فصل القول يف التوحيد بعد ان كان جمماًل 
يف القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف، إذ كان معناه مقصودًا عىل الشهادة 

بالوحدانية، وعدم الرشك باهلل.

ليربز  امتد  قد  فكره  أن  نجد  نصوص،  من   عيل عن  أثر  فيام  وبالتمعن 
ملسلمي عرصه جل ما ينطوي عليه التوحيد من معان فكرية تؤدي إىل االقتناع 
اخلالص املتني به ويف حماولة منا لفهم ذلك، متكنا من االهتداء إىل مقاصد ثالثة 

:للتوحيد يف فكر عيل

االول ـ توحيد الذات:

ينفي عيل عن اهلل سبحانه العددية لقوله »األحد بال تأويل عدد«) 4 (ألن 

) 1 ( صحيح مسلم ـ 45/1.

) 2 ( الصدوق ـ التوحيد ـ ص 28.

) 3 ( الشهرستاين ـ امللل والنحل 140/1.

) 4 ( خطب 152 ـ فقرة 1.
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ـ القلة والكثرة والتجزئة فالواحد   ـ كام يرى عيل العددية تعني يف مضموهنا 
بطبيعة احلال أول األعداد وهو أقل من اإلثنني، ويمكن جتزئته، وهو ما يستحيل 

تطبيقه عىل اهلل سبحانه.

ثم ان توحيد الذات يعني، أن ال رشيك هلل وال مثيل له وال يتصور شبهه كام 
يف قوله »أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، األول ال يشء قبله، واآلخر 
األبدي،  الدوام  بذاته  تقتيض  مطلقة  وهنايته  أولويته  فاعتبار   ،)  1 له«)  غاية  ال 
ألنه سبحانه »لو سبقه العدم وانتهى إليه لكان حادثًا، والبد لوجود احلادث من 
ذاتيًا فالبد من احتياجه إىل غريه، والبد  فإذا مل يكن سبب وجوده  سبب«) 2 ( 
ننتهي إىل سبب األسباب  لغريه أن حيتاج يف وجوده إىل غريه... وهكذا إىل أن 
 املتمثل يف الذات التي تؤثر وال تتأثر وهو ما يمكننا استخالصه من قول عيل

»األول ال يشء قبله، واآلخر ال غاية له«) 3 (.

الثاين ـ توحيد الصفات:

والقدرة،  كالعدل،  متعددة  صفات  سبحانه  اهلل  عىل  اإلنساين  العقل  يطلق 
يف  صفة  كل  وجود  يعني  ال  الصفات  هذه  وتعداد  والقوة...  والعلم،  واحللم، 
ذات اهلل منفردة، إذ لو كانت كذلك لتباينت يف ضعفها وقوهتا ولظهر أثر ذلك 
التباين عىل ما يف الكون من خملوقات، لذلك يرى عيل ان هذه الصفات إنام 
هي يف حقيقتها صفات ذهنية من ابتكار العقل اإلنساين، لذلك فإن كل الصفات 

) 1 ( خطب ـ 84 ـ فقرة 1.

) 2 ( حممد جواد مغنية يف ظالل النهج 419/1.

) 3 ( خطب ـ 84 ـ فقرة 1.
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إنام  »التعدد  ألن  سبحانه،  ذاته  يف  موحدة  فهي  واملثالية  التعداد  يف  تناهت  مهام 
املبدأ األول لكل  الذي هو  املطلق  الكامل  الكامل ال يف ذات  أنواع  نوع من  هو 
كامل«) 1 ( ويمكن فهم ذلك من قول عيل، بأن »كل عزيز غريه ذليل، وكل 
قادر  متعلم، وكل  مالك غريه مملوك، وكل عامل غريه  قوي غريه ضعيف، وكل 
غريه يقدر ويعجز«) 2 (. مما يعني ان كل تلك الصفات عني ذاته ال تناقض بينها 

وال تعددية فيها، فقولنا: اهلل سبحانه، نعني به القوي العزيز اجلبار املتكرب....

الثالث ـ توحيد األفعال:

اإلنسان  خلق  الذي  سبحانه  فهو  الوجود،  يف  سبحانه  اهلل  تأثري  به  ونقصد 
خاصية  ومنحها  النار  وخلق  االختيار،  عىل  واقدره  التفكري،  خاصية  واهلمه 
وعللها  فاألفعال  اإلنارة،  خاصية  ومنحها  والقمر،  الشمس  وخلق  االحرتاق، 
نابعة من توحيد ذاته سبحانه وتعاىل فهو وحده الذي ال يفتقر إىل معونة أحد، 
آل  فكر  روية  بال  األشياء  أصناف  »املنشئ   عيل قول  من  ذلك  إىل  ونخلص 
دونه  يعرتض  مل  دعوته،  إىل  وأجاب  لطاعته،  وأذعن  بأمره  خلقه  فتم  إليها... 
أجناسًا  قها  وفرَّ أودها...  األشياء  من  فأقام  املتلكئ،  اناة  وال  املبطئ،  ريث 
األفعال  توحد  يعني  مما   .)  3 واهليئات«)  والغرائز  احلدود واألقدار  خمتلفات يف 

يف القدرة اإلهلية من مجيع جوانبها وبدقائق تفاصيلها.

وقد يبدو الفكر متناقضا، بني قول عيل بحرية اإلنسان يف اختيار أفعاله 

) 1 ( حممد جواد مغنية ـ فلسفة التوحيد والوالية ص 49.

) 2 ( خطب 64.

) 3 ( خطب ـ 90 فقرة 3.
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باإلجلاء  يوحي  مما  هنا  العبد  أفعال  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وبصنع   )  1 سبق)  فيام 
اللبس،  هذا  وإلزالة  الفرد،  عىل  الالزمني  والقدر  القضاء  فكرة  إىل  املؤدي 
جيب ان ندرك أن توحيد االفعال بالنسبة لإلنسان، ال يعني أنه سبحانه قد أجلأ 
اإلنسان إىل انتهاج طريق حمدد يف افعاله، فخلق االفعال هنا يعني ان اهلل سبحانه 
واألخذ  بينها،  بالتمييز  منها  األصلح  اختيار  عىل  واقدره  العبد  افعال  خلق  قد 
بام شاء منها، مما يعني أن القدر ليس الزمًا، وإال بطل الثواب والعقاب وهو ما 
الشام بقضاء من اهلل  إدراكه من قول عيل ملن سأله »أكان مسرينا إىل  يمكن 
الشيخ، عند اهلل أحتسب  باإلنعام عىل سؤاله »فقال   وقدر«) 2 ( فأجابه عيل
عنائي، ما يل أجر«) 3 ( أي أنني كنت مرغام عىل ذلك وليس بمحض اختياري، 
يعنيه  الذي  القدر  أن  معناه،  بام يف  نفسه،  لبسه ويطمئن  يزيل  بام   فبادره عيل
ليس بالزم للعبد،) 4 ( ألنه لو كان كذلك ملا كان أي معنى للعقاب والثواب، 
إذ ال جدوى من املحاسبة ما دمنا مرغمني بالسري يف طريق مرسوم معني، فاهلل 
مقدرة  اإلنسان  يف  وأودع  األسباب  هلا  وخلق  األفعال  خلق  وتعاىل  سبحانه 
أفعال  أن  بمعنى  أي  حياسب،  االختيار  ذلك  وبموجب  واالختيار،  التمييز 
العباد وأسباهبا مقدرة، خالقها واحد هو اهلل. هذا بالنسبة لإلنسان، أما بالنسبة 
للظواهر الطبيعية األخرى فقد خلقها اهلل وأودعها خواصها املتاميزة عن غريها، 
 إذ ال يمكن الفصل بني اجلسم، وخاصيته، وتتضح تلك الفكرة من قول عيل

) 1 ( راجع ص 202 من هذا البحث.

) 2 ( أمايل املرتىض 150/1، السكوين ـ عيون املنارضات ـ ص177.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( راجع حكم ـ 76. وقد اقترص الريض عىل اجلزء الذي أوضحنا معناه، أما بقية الرواية فيمكن 

مراجعتها يف املصدرين السابقني.
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يف  وأجرامها  ليلها  من  ممحوة  آية  وقمرها  لنهارها،  مبرصة  آية  شمسها  »جعل 
مناقل جمرامها وقد ر سريمها يف مدراج درجهام ليميز بني الليل والنهار«) 1 (.

ولو تأملنا يف مقاصد التوحيد الثالثة التي استنبطناها من مأثورات النهج، 
تثبيته  لوجدنا اهنا كلها يف حقيقتها ترمي إىل هدف واحد كان عيل يلح عىل 
يف النفوس، وهو تنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن الصفات وجيمل ذلك كله يف قوله 
املستوحاة  املتخلية  الصفات  تتومهه«) 2 ( أي ال تطلق عليه من  »التوحيد ان ال 
نفي  قضية  عالج  فقد  تلك،  التوحيد  لفكرة  وتأكيدًا  اإلنسانية،  التصورات  من 

الصفات من مجيع وجوهها.

نفي الصفات عن اخلالق جل شأنه:

إن نفي الصفات عن اهلل سبحانه وتعاىل يقتيض ـ أوال إزالة ما تنطوي عليه 
 عيل يقول  هذا  ويف  معينًا،  شكاًل  منه  جتعل  وتصورات  أوهام  من  العقول 
قارة  »هيئة  مها  الشكل  أو  الكيف  ألن   )  3 كيفية«)  عىل  منه  القلوب  تنعقد  »ال 
اهلل  عىل  جيوز  ال  وهذا  مكاهنا،  وحتديد  جتزئتها  امكانية  يعني  مما   )  4 حمل«)  يف 
سبحانه، فهو تعاىل، بعيد عن األوهام التي ال تدرك إال ما كان ذا وضع معني، 
أو مادة مشكلة، والباري، كام يقول عيل »ال تقع األوهام له عىل صفة«) 5 ( 

) 1 ( خطب ـ 90ـ فقرة 4.

) 2 ( حكم ـ 479.

) 3 ( خطب ـ 84 ـ فقرة 1.

) 4 ( اخلوئي ـ منهاج الرباعة ـ 116/6.

) 5 ( خطب ـ 84 ـ فقرة 1.
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فوجوده  املادية.  األوضاع  هبا  تتصف  التي  الزائدة  الصفات  كل  عن  جمرد  ألنه 
ليس حمدثا لكون املحدث هو ما يتولد عن العدم، واهلل كام يقول عيل »كائن 
ال عن حدث، موجود ال عن عدم، مع كل يشء ال بمقارنة، وغري كل يشء ال 
مزايلة«) 1 ( فهو واجب الوجود بالذات، ووجوب وجود ذاته تقتيض أن يكون 
يف  الصاحب  أنت  »اللهم  دعائه  يف   عيل فقول  يشء،  كل  ومع  مكان  كل  يف 
فكرة  عن  تعبري  هو   )  2 غريك...«)  جيمعهام  ال  األهل  يف  اخلليفة  وأنت  السفر، 
اخلالق. ألن مجع عيل بني حكمي اخلالفة  احليز من جسميٍة وجهٍة عن  نفي 
واالستصحاب ينزهان اهلل عن اجلهة واجلسمية، وقد بنى فكرته تلك عىل توع 
من الربهان العقيل البسيط، خالصته عدم إمكانية اإلنسان من أن يكون موجودًا 
يف مكان ما ومصاحبًا لآلخرين يف مكان آخر يف وقت واحد) 3 (، وهذا يقتيض 
ان يدرك اإلنسان ان قدرة اهلل فوق كل قدرة، فهو »األول الذي مل يكن له قبل 
فيكون يشء قبله، واآلخر الذي مل يكن له بعد فيكون يشء بعده«) 4 (. فالزمانية 
التي نتصورها يف الظرفني )قبل، بعد( ما هي إال معان ابتكرها العقل اإلنساين 
لوصف الزمن املتعلق بحياته، وال يمكن ان يوصف هبام اهلل الذي »ما اختلف 
عليه دهر فيختلف منه احلال، وال كان يف مكان فيجوز عليه االنتقال«) 5 ( أي 
ان وجود اهلل اعظم من ان يقرن بالدهر أو يوصف بالزمانية، مما يعني الثبات يف 

دوامه، واالحتاد يف مكانه.

) 1 ( خطب ـ 1ـ فقرة 1.

) 2 ( خطب ـ 46.

) 3 ( راجع السابق.

) 4 ( خطب ـ 90 ـ فقرة 1.

) 5 ( املصدر السابق نفسه.
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أن »ال يوصف بيشء  يقتيض  اخلالق  واملكانية عن  والزمانية  ونفي اجلسمية 
من االجزاء وال باجلوارح واالعضاء وال بعرض من االعراض«) 1 ( واملقولة 
براهني  ضمن  وضعها  أو  فلسفية  ابعادا  حتميلها  إىل  حتتاج  ال  بحيث  واضحة 
من  اإلنسان  به  يتصف  ما  كل  عن  منزه  اهلل  ان  تعني  جمملها  يف  فهي  منطقية، 
أي  يف  للرشوع  واحلركة  والتخطيط  التفكري  تقتيض  مضمرة  وحواس  أعضاء 
انه سبحانه قد »خلق اخللق من غري روية،   إذ يقول عيل انشاءه،  يريد  عمل 
إذ كانت الروّيات ال تليق اال بذوي الضامئر، وليس بذي ضمري يف نفسه«) 2 ( 
فاإلضامر يعني التفكري واالجالة، وذلك من طبيعة املخلوق، وعيل هنا يريد 
عليه  جيري  ال  سبحانه  فهو  خلقه.  أودعها  صفه  كل  سبحانه  اهلل  عن  ينفي  ان 
سبحانه  ألنه  احليوانات،  من  واالعضاء  االوصال  ذوي  عىل  جيري  كام  االعياء 
ما  خلق  يؤده  »مل   عيل يقول  هذا  ويف  العمل،  جيهده  حتى  جسم  بذي  ليس 
ابتدأ وال تدبري ما ذرأ«) 3 ( ثم أن إبالغه سبحانه أوامره ونواهيه إىل خملوقاته، 
كام  فاخلالق  لسان،  بذي  ليس  سبحانه  ألنه  ألفاظ  وال  أصوات  من  تتكون  ال 
يقول عيل »خيرب ال بلسان وهلوات ويقول ال بلفظ«) 4 ( فالكالم املكون من 
أصوات مسموعة ذات حروف ملفوظة ال يصدق يف حق اهلل النتفاء الية الكالم 

املتكونة من لسان وهلوات عنه جلت قدرته.

تصورات  عن  البعد  كل  بعيدة  وصفته  حدود،  حتدها  ال  سبحانه  فقدرته 

) 1 ( خطب ـ 234 ـ فقرة 1.

) 2 ( خطب ـ 107 ـ فقرة 1.

) 3 ( خطب ـ 64.

) 4 ( خطب ـ 234ـ فقرة 1، واللهوات ـ مجع هلاة بفتح الالم: اللحمة املرشفة عىل احللق وتساعد عىل 

النطق.
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»قد  ذلك  يف   عيل يقول  إذ  هناية،  وال  أمد  له  ليس  وعمله  الكلية  عقولنا 
باألشياء عند  فعلمه   )  1 بكل يشء«)  اإلحاطة  له  الضامئر،  الرسائر، وخرب  علم 
حدوثها هو عني علمه هبا قبل حدوثها، ألنه سبحانه قد خلقها وقدر هلا ذلك 
الذي ليس  قبله واآلخر  له قبل فيكون يشء  الذي مل يكن  فهو سبحانه »األول 
الكينونة توظيفا  بعده«) 2 ( فهو كام نالحظ قد وظف فعل  بعد فيكون يشء  له 
من  يتمكن  حتى  والسلب  باإلجياب  وتكراره  املضارعة  يف  بصياغته  استمراريا 
أزلية اخلالق وتنزهيه عن  التي تعني  التعبري عن فكرته  خالل تلك الصياغة من 

أية اعتبارات اضافية حتدثها العقول.

خالل  من  اال  تقديره  يمكن  ال  ـ  سبحانه  ـ  وجوده  وعىل  عليه  فاالستدالل 
بقلوبنا عظمته  فندرك  تدل عليه  آيات عظيمة  الوجود وما حيويه من  التأمل يف 

وهنتدي بعقولنا إىل قدرته، فقد »دلت عليه اعالم الظهور«) 3 (.

إىل مادية  بتحويله  للعقل  ـ  ـ جلت قدرته  فعيل ال حياول اخضاع اخلالق 
جدلية، كام هو عند املتكلمني والفالسفة، ألن هدفه االسايس من كل ما ذكره 
وذلك  اإليامن،  حقيقة  إىل  عرصه  مسلمي  توعية  هو  اخلالق،  بشأن  أفكار  من 
لزامًا  فوجد  هبا،  تتالعب  والشكوك  النفوس،  تنتاب  اهلواجس  أخذت  ان  بعد 
التام  الروحي  اإليامن  إىل  السبيل  بتوضيح   )  4 احلرية)  تلك  إزالة  حماولة  عليه 

) 1 ( خطب ـ 85 ـ فقرة ـ1.

) 2 ( خطب ـ 90 ـ فقرة 1.

) 3 ( خطب ـ49.

) 4 ( يمكن استخالص انشغال عيل بقضية اإليامن باخلالق من قوله من وصيته البنه احلسن »رأيت 

حيث عناين من امرك... ان ابتدئك بتعليم كتاب اهلل... ال اجاوزك إىل غريه ثم أشفقت أن يلتبس 

عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم الذي التبس فكان أحكام ذلك عىل ما كرهت 
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بالقدرة اإلهلية، التي تنحرس العقول وترتد عنها خاسئة، إذا ما حاولت البحث 
تلك  كل  جيمع  الذي  القرآين  النص  معاين  يستقي  ذلك  كل  يف  وهو  كنهها،  يف 

ٌء﴾) 1 (. ِمْثلِِه َشْ
َ
يَْس ك

َ
األفكار يف قوله تعاىل: ﴿ل

املالئكة: ثانيًاـ 
اإليامن باملالئكة من صلب العقيدة اإلسالمية لقوله تعاىل:

ئَِكتِِه 
َ

ُمْؤِمُنوَن ُكٌّ آََمَن بِاهلل َوَمل
ْ
ِْه ِمْن َربِِّه َوال نِْزَل إِلَ

ُ
﴿آَمَن الرَُّسوُل بَِما أ

ُتبِِه َوُرُسلِِه﴾) 2 ( علام بأنه ال سبيل إىل معرفة حقيقتهم إال عن طريق القرآن 
ُ
َوك

اإليامن  عليه  يتحتم  أخبار  من  الكريم  القرآن  به  جاء  بام  يؤمن  فمن  الكريم، 
باملالئكة. وقد أشار عيل إىل عجز اإلنسان عن وصف املالئكة، وذلك عىل 
ربك،  لوصف  املكلف  أهيا  صادقا  كنت  »إن  قوله  ضمن  قدرته  حتدي  سبيل 
فصف جربيل، وميكائيل... واملالئكة املقربني«) 3 (، لذلك مل يؤثر عنه وصف 

أشكاهلم وهيئاهتم، إال يف حدود ما أورده القرآن الكريم عنهم.

يتناسب وما ورد يف  ما  آدم، وهو  فقد جعل زمنه سابقًا خللق  فعن خلقهم 
قوله تعاىل:

ُ َساِجِديَن﴾) 4 ( فاألمر صادر 
َ

ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِح َفَقُعوا ل إَِذا َسوَّ
َ
﴿ف

من تنبيهك له أحب ايل من اسالمك إىل أمر ال امن عليك به اهللكة«، رسائل 31 ـ فقرة 6. 

الشورى/ 11.  ) 1 (

) 2 ( البقرة/285.

) 3 ( خطب ـ 184 ـ فقرة 4.

) 4 ( احلجر /29.
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خلقوا  قد  يكونوا  ان  عقال  يقتيض  وذلك  آلدم،  بالسجود  مالئكته  إىل  اهلل  من 
قبله، ثم إن عليا قد نفى عنهم الصفات اإلنسانية يف تكاثرهم »فلم يسكنوا 
األصالب، ومل يضّمنوا األرحام، ومل خيلقوا )من ماء مهني( ومل يتشعبهم )ريب 
املنون() 1 ( وكل ذلك مستنبط من آيات متعددة تنفي يف جمملها صفات اإلنسان 
أربعة  عىل  سبحانه  باهلل  اختصاصهم  حيث  من  قسمهم  وقد   .)  2 املالئكة)  عن 

أقسام هي:

1ـ املختصون بعبادة اهلل سبحانه وتسبيحه وذلك يف قوله: »منهم سجود ال 
يركعون وركوع ال ينتصبون، وصافون ال يتزايلون، ومسبحون ال يسامون، وال 

يغشاهم نوم العني، وال سهو العقول...«) 3 (

»ومنهم  بقوله  وصفهم  وقد  الرساالت،  وتبليغ  الوحي  بأمر  القائمون  2ـ 
أمناء وحيه، وألسنة رسله«) 4 (.

3ـ القائمون بحفظ العباد من املخاطر واملهالك، واملراقبون ألعامهلم، وخدم 
اجلنة وقد قال فيهم »ومنهم احلفظة لعباده، والسدنة ألبواب جنانه«) 5 (.

) 1 ( خطب ـ 108 ـ فقرة 2.

وقد تضمن املقولة من القرآن الكريم، وحسب ترتيب الورود يف السياق: السجدة/ 8،الطور 30.

) 2 ( راجع: األنعام/9، اإلرساء/40، 90، الزخرف/19.

) 3 ( خطب ـ1ـ فقرة 3 وصافون: قائمون صفوفا، ال يتزايلون: ال يتفارقون.

) 4 ( خطب ـ 1ـ فقرة 3.

يرى حممد عبده يف رشحه للنهج ص 28 اإلحالة أن هؤالء هم االمناء عىل وحي اهلل ألنبيائه، وأهنم األلسنة 

الناطقة يف افواه رسله، واملختلفون باألقضية إىل العباد، وهبم يقيض اهلل عىل من يشاء بام يشاء.

) 5 ( املرجع السابق. ويرى حممد عبده ان هذا الفئة من املالئكة هم حفظة العباد كأهنم قوى مودعة يف 

أبدان البرش ونفوسهم، وحيفظ اهلل املوصولني هبا من املهالك واملعاطب، ولوالهم لكان العطب 
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العامل  يف  اهلل  افاضها  التي  العامة  القوة  كأهنم  العرش:  بحمل  القائمون  4ـ 
قوله:  ذكرهم يف  وقد ورد   )  1 منه«)  لكل جزء  احلافظة  له  املاسكة  فهي  الكيل، 
اعناقهم  العليا  السامء  اقدامهم، واملارقة من  السفىل  الثابتة يف األرضني  »ومنهم 

واخلارجة من االقطار اركاهنم واملناسبة لقوائم العرش اكتافهم«) 2 (.

يف  ورد  ما  ملجمل  تفصيال  كوهنا  تعدو  ال  السابقة  األربعة  والتقسامت 
اإليامن  إيقاظ  منه  هيدف  تصويري  بأسلوب   عيل صاغه  الكريم،  القرآن 
قضية  أما  الدين.  روح  عن  البعيدة  املاروائيات  إىل  اللجوء  دون  النفوس،  يف 
الفقهاء  أوساط  يف  واسعا  جدال  أثارت  التي  وآدم،  املالئكة  بني  املفاضلة 
من   عيل عن  أقر  فيام  صدى  أي  هلا  نجد  فلم   ،)  3 املسلمني«)  واملتكلمني 

النهج. نصوص يف 

ألصق باإلنسان من السالمة، كام أهنم من خدمة اجلنة، حيفظون ما عهد إليهم، ويوقومون عىل 

خدمته.

حممد عبده ـ رشح النهج ص 28 ط ـ األندلس.   ) 1 (

ما ال  اهلل  والسلطان... وعرش  العز  كناية »عن  التأويل  والعرش بحسب  فقرة3،  ـ1ـ  ( خطب   2 (

يعلمه البرش عىل احلقيقة اال باالسم، وليس كام تذهب إليه اوهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان 

حامال له تعاىل عن ذلك ال حمموال... وقوله تعاىل ُذو َالَعْرِش امَلِجيِد... الربوج/ 15(... 

وما جيري جمراها ـ قيل هو اشارة إىل ملكه وسلطانه«، الراغب االصبهاين ـ املفردات يف غريب 

القرآن ص 493ـ 494 ـ وعىل هذا املحمل يمكن تأويل العرش عند عيل ألنه ينفي عن اهلل 

الكايف  اصول  الكليني يف  عند  مما ورد  ذلك  استخالص  ويمكن  وزمانية  مكانية  الصفات  كل 

129/1 وما بعدها. 

) 3 ( بشأن املالئكة واختالف االقوال فيهم ويف خلقهم يراجع ـ تفسري الرازي 174/2 وما بعدها، 

وقد تطرق إىل املوضوع أيضًا  حممد جواد مغنية يف تفسري الكاشف 82/1. 
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ثالثًا ـ الرسل واألنبياء

عرض عيل يف كثري من خطبه إىل الرسل والرساالت وقد استحوذ النبي 
اعتقادية  جوانب  عدة  عىل  ركز  وقد  فكره،  من  األوىف  النصيب  عىل   حممد

يمكن حرصها يف أربعة هي:

األوىل: أمهية الرسول واملهام املناطة بم:

اهلل سبحانه  أن  الرسل،  واجبات  فيه  تناول  الذي   يستنتج من كالم عيل
ذريته  وعىل  عليه  أخذ  األرض،  خالفة  إليه  واسند  اإلنسان،  خلق  حني  وتعاىل 
هاد  إىل  حاجة  دون  عليها  اهلل  فطره  التي  بفطرته  به،  وااليامن  بتوحيده،  ميثاقًا 
حوله  فيام  التأمل  إىل  هبدايته  اإلنسان  عقل  امليثاق  ذلك  اهلل  اودع  وقد  يرشده، 
من آيات وامثال وعالمات تدل عىل عظمة اخلالق وقدرته والفكرة ـ كام نعتقد 

ـ تتسق وما ورد يف قوله تعاىل:

َعَ  ْشَهَدُهْم 
َ
َوأ يََّتُهْم  ُذرِّ ُظُهورِِهْم  ِمْن  آَدَم  بَِن  ِمْن  َربَُّك  َخَذ 

َ
أ  

ْ
﴿َوإِذ

بداية  يف  اإلنسان  استجاب  وقد   .)  1 بََل﴾)  وا 
ُ
ال

َ
ق بَِربُِّكْم  ْسُت 

َ
ل
َ
أ ْنُفِسِهْم 

َ
أ

بنفسه،  الشهوات  استحكمت  ما  رسعان  انه  اال  اإلهلي،  امليثاق  لذلك  أمره 
بمرور  فنسيه،  امليثاق  لذلك  ظهره  فأدار  ُلّبه،  الدنيا  ملذات  عليه  وملكت 
قبل  عليه  احلجة  وإقامة  تذكريه،  من  البد  فكان  األجيال،  وتعاقب  األزمان 
يقول عيل »بعث )اهلل(  العقاب عليه، ومن أجل ذلك كام  حماسبته، وإيقاع 
منيس  ويذكروهم  فطرته  ميثاق  ليستأدوهم  أنبياءه،  إليهم  وواتر  رسله،  فيهم 

) 1 ( األعراف/172.
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اآليات  ويروهم  العقول،  دفائن  هلم  ويثريوا  بالتبليغ،  عليهم  وحيتجوا  نعمته، 
بواجباهتم  وتذكريهم  الناس  تبصري  يف  تكمن  الرسل  (فأمهية   1 املقدرة...«) 
اجلهل  براثن  من  النفوس  ينتشلون  البرشية،  هداة  فهم  سبحانه،  خالقهم  نحو 
سبيل  الناس  ويبرّصون  والعدل،  والصالح  اخلري  إىل  باأليدي  ويأخذون 

بإثارة العقل والتأمل يف خلق اهلل. الفالح 

يرى  املختلفة  أحقاهبا  يف  اإلنسانية  هلداية  بالنسبة  الرسل  دور  وألمهية 
عيل ان اهلل سبحانه »مل خيل... خلقه من نبي مرسل، أو كتاب منزل، أو حجة 
البرشية  حلاجة  خمتلفة  فرتات  يف  الرسل  تواتر  فاستمرارية   )  2 قائمة«)  الزمة، 
إليهم كهداة، من الدعامات الرئيسية التي انبنى عليها فكر عيل االعتقادي، 

وألمهية مكانتهم، فقد تطرق عيل إىل قضية تنزهيهم.

الثاين: تنزيه األنبياء والرسل:

اسبغ عيل عىل األنبياء صفات أخالقية هي الغاية يف مثاليتها ـ لكوهنا كام 
اهلل سبحانه وتعاىل،  لدن  للبرشية من  فاختيارهم كهداة  املحتذاة،  القدرة  يرى، 
يقول  ذلك  ويف  األوىل،  نشأهتم  منذ  بعنايته،  وحييطهم  برعايته  يتعهدهم  جعله 
تتناسخهم  مستقر،  خري  يف  واقرهم  مستودع،  افضل  يف  »استودعهم   عيل
منهم  قام  سلف،  منهم  مىض  كلام  االرحام،  مطهرات  إىل  االصالب،  كرائم 
بدين اهلل خلف«) 3 (فهم عىل هذا احلال، منزهون عن كل الدنايا التي تيسء إىل 

) 1 ( خطب ـ فقرة 5 ـ ويستأدوهم ـ يطلبوا منهم أداء امليثاق الذي أخذه اهلل عىل آدم من قبل.

) 2 ( املصدر السابق.

) 3 ( خطب ـ 93 ـ فقرة 2.
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فأصاهلم  التكوينية،  حياهتم  اطوار  خمتلف  يف  األمهية  برعاية  حماطون  اصوهلم، 
معرقة يف الكرم وطيب العنرص، يتنقلون يف االجيال حتى يبعثهم اهلل سبحانه، 
وتستمر رعايته هلم يف الدنيا منذ يوم والدة كل واحد منهم فيزودهم بآداب اهلية، 
واخالق قدسية، تقوم املالئكة برعايتها، وتعهدها، ويف ذلك يقول عيل بشأن 
رعاية اهلل للرسول »لقد قرن اهلل به من لدن ان كان فطيام، أعظم ملك من 
مالئكته، يسلك به طريق املكارم، وحماسن اخالق العامل ليله وهناره«) 1 (، وهو 
ما يمكن ان نطلق عليه جتوزا معنى العصمة، ألن الرتبية املرعية من قبل املالئكة 
بينه وبني مواقعة اخلطأ  التي حتول  ال بد ان حتيط صاحبها بسياج من األخالق 
منذ نشأته األوىل وعىل ذلك السبيل يمكن االعتقاد بقول عيل بتنزيه األنبياء.

الثالث ـ عالقة الزهد بالنبوة:

النخبة  أولئك  نفوس  تردع  ومثاليتها،  سموها  يف  املتناهية  األخالق  إن 
ما  كل  يف  فالزهد  اللذات،  وراء  واجلري  االهواء  إىل  الرضوخ  عن  البرش  من 
 ،عيل يرى  كام  األخالقية  األنبياء  سامت  أبرز  من  الدنيا  نعيم  من  زائل  هو 
فموسى »كان يأكل بقلة األرض، ولقد كانت خرضة البقل ترى من شفيف 
صفاق بطنه هلزالة وتشذب حلمه«) 2 ( كام بلغ الزهد بنبي اهلل داود إىل درجة انه 
بيعها ويأكل  يكفيني  ايكم  بيده، ويقول جللسائه:  »كان يعمل سفائف اخلوص 

) 1 ( خطب ـ 240 ـ فقرة 26.

) 2 ( خطب ـ 11 فقرة 6، 7، 8، 9، الصفاق ـ عىل وزن كتاب: هو الغشاء الرقيق الذي حتت اجللد، 

والتشذب، التفرق.
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ويلبس  احلجر،  يتوسد  »كان  فقد   عيسى (اما   1 ثمنها«)  من  الشعري  قرص 
يعرها  الدنيا قضام، ومل  فقد »قضم   الرسول اما   )  2 اخلشن ويأكل اجلشب«) 
طرفا، أهضم أهل الدنيا كشحا، وأمخصهم من الدنيا بطنا«) 3 ( وهذا التناهي يف 
الزهد مل يكن ـ كام يرى عيل ـ تسلياًم ألمر واقع، ألنه اختيار فيه تثبيت حلقيقة 
رساالهتم، وصدق اخالصهم، ألنه »لو اراد اهلل سبحانه ألنبيائه حيث بعثهم، 
ان يفتح هلم كنوز الذهبان ومعادن العقيان، ومغارس اجلنان لفعل«) 4 ( ولو انه 
سبحانه هيأ هلم كل ذلك النعيم الدنيوي، ومنحهم السلطة واهليمنة عىل الناس، 
دعائم  تثبيت  يف  والرعبة  الرهبة  سيستخدمون  ألهنم  والعقاب،  الثواب  لبطل 
الذايت،  االقتناع  عىل  املبني  الفطري  اإليامن  وجوهر  يتناىف  وهذا  رساالهتم، 
من  ذلك  كل  اإلرادة،  وقوة  والقناعة  فالزهد  خارجية.  تأثريات  أية  عن  البعيد 
دالئل النبوة، كام يرى عيل، ويف ذلك يقول ان »اهلل سبحانه جعل رسله اويل 
قوة يف عزائمهم، وضعفة فيام ترى االعني من حاالهتم، مع قناعة متال القلوب 

والعيون غنى، وخصاصة متأل االبصار واالسامع اذى«) 5 (.

) 1 ( السابق، والسفائف مجع سفيفة: منسوجات اخلوص.

) 2 ( السابق، واجلشب بكرس الشني: الغليظ اخلشن.

افعل من  منها فمه، واهضم عىل وزن  اسنانه، أي مل يمأل  اطراف  يأكل عىل  السابق، ويقضم   )  3 (

اهلضم، وهو مخص البطن أي خلوها وانطباقها، والكشح، ما بني اخلارصتني إىل الضلع اخللفي، 

وامخصهم: اخواهم واخالهم.

) 4 ( خطب 240 ـ فقرة 11.

) 5 ( املصدر السابق.
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الرابع ـ املعجزات وأمهيتها بالنسبة للرسل:

اخالقهم  ومتانة  ايامهنم  قوة  إىل  باإلضافة  رسله  وتعاىل  سبحانه  اهلل  زود 
ـ بالقدرة عىل االتيان بأعامل خارقة للعادة،  وقدرهتم اخلارقة عىل حتمل املشاق 
متعذر عىل اإلنسان العادي القيام بمثلها، مهام كانت قوته العقلية، والغاية منها 
إدهاش النفوس وإثارة العقول وتأكيدا لنبوة أولئك الرسل، وهي وإن ظهرت 
عىل أيدي أولئك فإهنا خارجة عن حكم طبعاهم اإلنسانية ألهنا مستوحاة من 
قدرة اهلل، مما ينأى هبا عن معاين السحر وغريها من امور الشعوذة، فالفرق بني 
ينحرص يف وجهني،  يغلفه من كذب وزيف  بام  والسحر  املعجزة عىل حقيقتها، 

كام يرى املاوردي) 1 (.

وإظهار  كشفه  للعقالء  يمكن  وتضليل  وزيف  كذب  الشعبذة  ان  األول: 
زيفه وال يمكن ان ينطيل اال »عىل الغر واجلهول، فتخالف املعجزة التي تذهل 

هلا العقول«.

واملران  واملامرسة  بالتعلم  اكتساهبام  يمكن  والسحر  الشعبذة  ان  الثاين: 
و»املعجزة مبتكرة ال يتعاطها غري صاحبها وال يعارضها أحد بمثلها«.

النبوة،  دالئل  من  كدليل  املعجزة،  يف  لنستفتيه   عيل لفكر  عدنا  ما  واذا 
يف  البحث  أساس  عىل  ال  السابقة،  تفاصليها  بجميع  هلا  عرض  قد  انه  فسنجد 
إىل  فباإلضافة  أو متكلم.  فحواها، ولكن عىل أساس روايتها كشاهد ال كفقيه 
فقد  الكفار،  لتحدي  مواجهته  يف   رسوله هبا  اهلل  زود  التي  القرآن  معجزة 
شاهد  مستقبلية  تنبوءات  شكل  عىل  واخرى  طبيعية  معاجز  يديه  عىل  ظهرت 

) 1 ( يراجع ـ اعالم النبوة ص 21، 22.
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عيل قسام منها، ورواها بدقائق تفصيالهتا يف جمال حديثه عن عالقته برسول 
صىل  الرسول  ألمر  واستجابتها  الشجرة  كمعجزة  برسالته،  وتصديقه   اهلل
بناء عىل طلب  1 ( وذلك  والتحرك)  باالنقالع واالنشطار  واله وسلم  اهلل عيله 
بمآهلم،  متنبئا  هلم   قوله قبل  وكان  بنبوته،  للقول  تدعيام  قريش،  من  الرهط 
باحلق،  وتشهدون  »أتؤمنون  عدائية  اعامل  من  رسالته  جتاه  به  سيقومون  وبام 
قالوا: نعم، قال: فإين سأريكم ما تطلبون، وإين ألعلم أنكم ال تفيئون إىل خري، 

وأن فيكم من يطرح يف القليب ومن حيزب األحزاب«) 2 (.

التي استحوذت عىل جانب هام من فكر  القضايا  فالرسل والرساالت من 
عيل االعتقادي، اال انه مل يفلسف تلك القضايا يف قوالب كالمية ملجرد اجلدل، 
فهو قد آدمج كل ما يتعلق باألنبياء والرسل من افكار ضمن خطبه ووصاياه، 
للتذكري بجالئل اعامهلم واحلض عىل االخذ بمنهاجهم واالقتداء بسريهم. وقد 
الكالمية  واالخرى  الفلسفية  اجلوانب  بعض  الستنباط  دافعا  ذاك  فعله  يكون 

املتعلقة بالرسل والرساالت.

رابعا ـ اإلنسان

عىل  ومصريه،  انفعاالته  ووصف  ونشاته،  اإلنسان  خلق  قضايا  استوعبت 
جزء كبري من فكر عيل، وقد عاجلها من منظور اسالمي بحت، وذلك متشيا 

) 1 ( راجع خطب ـ 240 فقرة 27، 

بئر بدر،  ـ  بالقليب  ـ أي يقتل يف بدر )2هـ(، ويعني  القليب  ) 2 ( املصدر السابق نفسه، ويطرح يف 

وحيزب االحزاب ـ أي حيرض اعداء اإلسالم ويمدهم بالقوة واملال سعيا يف امخاده ويعني بذلك 

غزوة االحزاب )5هـ(.
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فكره  من  اجلانب  هذا  استنتاج  ويمكن  ومرشد،  كقائد  االرشادي  منهجه  مع 
التالية: النقاط  بتتبعنا 

أـ خلق اإلنسان  ) ):

خللق  الكريم  القرآن  رسمه  الذي  املنهج  عن  خيرج   عيل فكر  يكاد  ال 
وتوضيحات  تفسريات  اعتبارها  يمكن  التي  التفاصيل  بعض  يف  اال  اإلنسان، 
خلق  من  اسبق  األرض  خلق  جعل  انه  منها  الكريم،  القرآن  أمجلها  جلوانب 
تربة  األرض وسهلها وعذهبا وسبخها  »ثم مجع من حزن  قوله  كام يف  اإلنسان 
ذات  منها صورة  لزبت، فجعل  بالبلة حتى  باملاء حتى خلصت، والطها  سنها 
حتى  واصلدها  استمسكت  حتى  امجدها  وفصول،  واعضاء  ووصول  احناء 
صلصلت لوقت معدود، وامد معلوم. ثم نفخ فيها من روحه، فتمثلت انسانا 
ذا اذهان جييلها، وفكر يترصف هبا، وجوارح خيتدمها، وادوات يقلبها، ومعرفة 
يفرق هبا بني احلق والباطل«) 2 ( فعيل قد اقتبس كل افكاره من الذكر احلكيم 
كام استعار أيضًا بعض الفاظه، كام يف قوله »سنها باملاء حتى خلصت، والطها 

بالبلة حتى لزبت«) 3 ( فكثري من الفاظه مستعار من قوله تعاىل:

َصاٍل ِمْن َحٍَإ َمْسُنوٍن﴾) 4 ( وقوله تعاىل:
ْ
َساَن ِمْن َصل

ْ
ن ِ

ْ
ْقَنا ال

َ
َقْد َخل

َ
﴿َول

) 1 ( حول قضية ابتداء خلق البرش يف رأي فالسفة املسلمني القدامى وغريهم من أصحاب الديانات 

االخرى يمكن مراجعة ـ رشح ابن أيب احلديد 30/1 وما بعدها.

) 2 ( خطب ـ 1 ـ فقرة ـ4.

) 3 ( خطب ـ 1ـ فقرة ـ 4.

) 4 ( احلجر /26.
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 زٍِب﴾) 1 ( ويمكن االستنتاج من تقديم عيل
َ

ْقَناُهْم ِمْن ِطنٍي ل
َ
﴿إِنَّا َخل

خللق األرض عىل خلق اإلنسان عدة معان، منها ما هو مبني عىل اختالط انواع 
الرتبة التي خلق اهلل منها اإلنسان وقد بينا جانبا من ذلك فيام سبق) 2 (. ومنها ما 
هو مستخلص من قوله بالوان الرتبة التي عجنت منها طينة اإلنسان) 3 (، وهو 
اهلل  خلق  فكرة  عىل  مبني  هو  ما  ومنها  البرشي.  اجلنس  الوان  تباين  يف  السبب 
لعيش  الصاحلة  فالبيئة  خملوقاته،  من  خملوق  لكل  املالئمة  البيئة  وتعاىل  سبحانه 

اإلنسان، هي األرض التي عجن من طينها.

ب ـ أصل العصبية:

ذلك  عىل  إبليس  ومترد  اهلل،  أمر  عىل  بناء  آلدم،  املالئكة  سجود  قصة  إن 
ألمر  امتثاله  عدم  إبليس  عزا  وقد  بتفاصيلها،  الكريم  القرآن  ذكرها  قد  األمر، 
ان  مع  طني،  من  املخلوق  آدم  من  افضل  فهو  نار  من  خملوق  أنه  إىل  السجود، 
بالتفريق يف حكمه بني خلقه كام يقول عيل، فإن »حكمه  اهلل سبحانه مل يقل 
باملفاضلة  إبليس  قول  اعترب  لذلك   )  4 لواحد«)  األرض  واهل  السامء،  أهل  يف 
 عىل فكر  يف  فإبليس  الرب،  يمقتها  التي  احلمية  واصل  العصبية  مصدر  هو 
(ـ   5 العصبية«)  أساس  وضع  الذي  املستكربين،  وسلف  املتعصبني،  »امام  هو 

) 1 ( الصافات/11.

) 2 ( راجع ص 422 من هذا البحث.

) 3 ( راجع املعنى يف: خطب 1 ـ فقرة 4.

) 4 ( خطب ـ 240 ـ فقرة 5، 2. 

) 5 ( املصدر السابق.
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له  وزين  فأغواه  اهلل،  عند  منزلته  عليه  وحيقد  آدم،  يمقت  جعله  ذلك  وتعصبه 
  عليًا  أن  إال  الكريم،  القرآن  للقصة موجودة يف  الرئيسية  فالعنارص  املعصية 
قد وّظفها توظيفًا فكريا فحواه ان العصبية للجنس خارجة عن طبيعة اإلنسان 

اخلرية وقد اكتسبها من جريه وارء اهوائه املتمثلة يف إبليس.

ج ـ إهباط آدم إىل األرض:

إىل  بالنزول  آدم  اهلل  أمر  أن  هو   ،عيل فكر  من  استنتاجه  يمكن  ما  إن 
سبحانه  ألنه  سبحانه،  هلل  بمعصيته  اقرتفها  التي  الزلة  جزاء  يكن  مل  األرض، 
اهلل  بسط  »ثم  قوله:  من  فهمه  يمكن  ما  وهذا  بالنزول،  امره  قبل  عليه  تاب  قد 
دار  إىل  إىل جنته، وأهبطه  املرد  ولقاه كلمة رمحته، ووعده  توبته،  له يف  سبحانه 
ذلك  بشأن  وورد  ملا  السليم  املنطقي  التفسري  وهو   ،)  1 الذرية«)  وتناسل  البلية 
قويل  أحد  ذلك  »أن  احلديد  أيب  ابن  قال  كام  ال  ـ  نعتقد  كام  ـ  الكريم  القرآن  يف 

املفرسين«) 2 ( ألنه قد عد األمر األول باإلهباط يف قوله تعاىل:

﴾) 3 ( انه  ْرِض ُمْسَتَقرٌّ
َ ْ
ُكْم ِف ال

َ
َنا اْهبُِطوا َبْعُضُكْم ِلَْعٍض َعُدوٌّ َول

ْ
ل
ُ
﴿َوق

قد حدث قبل التوبة، ولكن اآلية الكريمة يف سياقها التام، بضمها إىل ما قبلها 
التوبة  قالت بحدوث  التي  اآليات  بينهام وبني غريها من  تناقض  بأن ال  توحي 

قبل األمر باإلهباط بدليل قوله تعاىل:

َنا 
ْ
ل
ُ
ق   الرَِّحيُم  الَّوَّاُب  ُهَو  إِنَُّه  ْيِه 

َ
َعل َفَتاَب  َكَِماٍت  َربِِّه  ِمْن  آَدُم  قَّ 

َ
﴿َفَتل

) 1 ( خطب ـ 1ـ فقرة 4.

) 2 ( رشح ابن أيب احلديد 102/1.

) 3 ( البقرة /36.
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ملا  وحواء،  آدم  »إن  الرازي  الفخر  تأويل  عىل  وهو   )  1 َجِيًعا﴾)  ِمْنَها  اْهبُِطوا 
باهلبوط  األمر  تعاىل  اهلل  فأعاد  باهلبوط.  األمر  بعد  فتابا  باهلبوط  ُأمرا  الزلة،  أتيا 
الزلة... بل األمر  ثانية، ليعلام أن األمر باهلبوط ما كان جزاء عىل ارتكاب  مرة 

باهلبوط باق بعد التوبة، ألن األمر كان حتقيقًا للوعد املتقدم عليه يف قوله:

ـ  ْرِض َخلِيَفًة﴾) 2 (. وعىل هذا فاهباط آدم إىل األرض 
َ ْ
 َجاِعٌل ِف ال

ِّ
﴿إِن

كام يبدو يف فكر عيل ـ هو متسق مع فكرته القائلة بخلق اإلنسان من خمتلف 
نظرة  ان  إىل  باإلضافة  هذا  املتخلفة،  بيئاهتا  كل  يف  عيشه  لتالئم  األرض،  تربة 
املعقاب،  ملجرد  هو  األرض  إىل  االهباط  بأن  والقول:  تتسق  ال  املؤمنة   عيل
اثام  يرتكب  مل  ممن  لذريته  دخل  وال  ذاته،  املذنب  اال  يستحقه  ال  العقاب  ألن 
 الذي مثله قول عيل الباري  يتناىف وعدل  الذنب، ألن ذلك  نتيجة  لتشملهم 

»ارتفع عن ظلم عباده«) 3 (

دـ مميزات اإلنسان:

والضعف.  القوة  مها  متقابلتني  بظاهرتني   عيل فكر  يف  اإلنسان  يتميز 
ما  إذا  األرض،  وجه  عىل  اهلل  خملوقات  أقوى  من  يعتربه  أوىل،  ناحية  من  فهو 
قورنت امكاناته العقلية واجلسدية بكل ما يف الوجود من خلق، بام يف ذلك قوى 
الطبيعة، ويمكن استخالص ذلك من قوله »أشد األشياء اإلنسان، ألن أشدها 
ـ فيام يرى ـ اجلبل واحلديد ينحت اجلبل، والنار تأكل احلديد، واملاء يطفئ النار، 

) 1 ( البقرة، 37 ، 38.

) 2 ( تفسري الفخر الرازي 28/3 واآلية ضمن املقولة: البقرة/30.

) 3 ( خطب ـ 33ـ فقرة ـ1.
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 )  1 الريح«)  يتقي  واإلنسان  السحاب،  تفرق  والريح  املاء،  حيمل  والسحاب 
بقوة  وذلك  حلاجته،  وتسخريه  الطبيعة،  يف  يشء  كل  عىل  السيطرة  بإمكانه  أي 
عقله، ولوال ذلك ما استطاع ان حيافظ عىل بقائه عرب العصور املختلفة، ولكان 
العام كام نستخلصها من مقولة عيل هي  بمعناها  فالقوة  االنقراض،  مصريه 
النوع، والتدرج  حاجة غريزية ورضورية، إلثبات الوجود واملحافظة عىل بقاء 

يف مراقي الكامل.

ويف مقابل هذه القوة، فإن اإلنسان من الضعف بحيث ال يمكنه دفع غائلة 
املوت عن نفسه، ليس ادل عىل ذلك من أن أتفه األشياء واحقرها تؤثر فيه، وقد 
مكنون  األجل،  مكتوم  آدم،  ابن  »مسكني   عيل يقول  هذا  ويف  عليه،  تقيض 

العلل، حمفوظ العمل، تؤمله البقة وتقتله الرشقة وتنتنه العرقة«) 2 (.

وهذا التقابل بني القوة والضعف، ليس خارجا عن طبيعة اإلنسان ألنه ـ كام 
يرى عيل ـ قد ُخلق وجوانحه تنطوي عىل أنواع خمتلفة من التضاد العجيب، 
العيش،  من  معني  نمط  يرضيها  وال  حال  عىل  تستقر  ال  اإلنسانية  النفس  ألن 
هي  بضعة  اإلنسان  هذا  بنياط  ُعّلق  »لقد  بقوله  ذاك  فكره  عن   عيل ويعرب 
فإن  خالفها  من  واضداد  احلكمة  من  مواد  وله  القلب،  وذلك  فيه،  ما  اعجب 
ملكه  وان  احلرص،  أهلكه  الطمع  به  هاج  وان  الطمع،  أذله  الرجاء  له  سمح 
الرىض  اسعده  وان  الغيظ،  به  اشتد  الغضب  له  وان عرض  األسى  قتله  اليأس 
دائم، وجهد مستمر  اإلنسانية يف شغل  فالنفس  3 ( وهكذا،  التحفظ...«)  نيس 

) 1 ( رشح ابن أيب احلديد 280/20.

) 2 ( حكم ـ 427.

) 3 ( حكم ـ 107.
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بني أمل ورجاء وحزن وفرح، مع حماولة حثيثة ملعرفة املصري، واجلري وراءه يف 
القدر  ألنه  موافاته،  من  البد  ولكن  عنه  بالتغافل  منه  التهرب  حماولة  أو  ذهول 

.احلتمي كام نستخلص ذلك من فكر عيل

هـ ـ املصري:

بني أن أمامك طريقا  يا  يقول عيل ضمن وصيته البنه احلسن »اعلم 
ذا مسافة بعيدة، ومشقة شديدة، وأنه ال غنى بك فيه عن حسن االرتياد، وقد 
فيكون  طاقتك،  فوق  ظهرك  عىل  حتملن  فال  الظهر،  خفة  مع  الزاد  من  بالغك 
عىل  مفروض  معرب  ـ  املقولة  يف  تبدو  كام  ـ  فالدنيا   )  1 عليك«)  وباالً  ذلك  ثقل 
مشقة  وال  عناء،  دون  اإلنسان  يعربه  ولكي  مشاقه،  وحتّمل  اجتيازه،  اإلنسان 
فمن الواجب عليه ان ال حيّمل نفسه فوق طاقتها، وان يتزود من ذلك الطريق 
بام يقيم اوده، ويصلح عيشه، تاركا لغريه ان يعيش، فالنهاية حتمية والفرار منها 
واالجل  فراراه  يف  منه  يفر  ما  الق  امرئ  »كل   عيل يقول  ذلك  ويف  موافاهتا 

مساق النفس، واهلرب منه موافاته«) 2 (.

ومعرفة حقيقة املوت بعيدة املنال عن فكر اإلنسان العاجز عن معرفة حقيقة 
وجيسد  غاية،  أية  إىل  يوصل  لن  ذلك  ألن  فيها،  للبحث  اطالقا  جمال  فال  ذاته، 
فكرته تلك يف قوله عن نفسه »كم اطردت األيام أبحثها عن مكنون هذا األمر، 
 عيل حاول  الذي  فاألمر   )  3 خمزون«)  علم  هيهات  اخفاءه!  اال  اهلل،  فأبى 

) 1 ( رسائل ـ 31 ـ فقرة 15.

) 2 ( خطب ـ 149 فقرة 1.

) 3 ( خطب ـ 149 فقرة 1،2.
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معرفته هو رس املوت، ولكن فكره بام اشتمل عليه من طاقات علمية عميقة ال 
حدود هلا، قد وقف دون اإلحاطة إزاء هذا الرس اإلهلي، لذا فإن أقل ما يمكن 
خالل  من  ذاته  املوت  يف  النظر  هو  حياته  يف  املوت  جتربة  من  املرء  يستفيده  أن 
غريه، ويف ذلك أكرب العظات وأعظمها لو تأمل فيها اإلنسان، وتعبريا عن تلك 
الفكرة يقول عيل وهو يف النزع األخري قبيل وفاته »إنام كنت جارا جاوركم 
نطق،  بعد  وصامتة  حراك  بعد  ساكنة  خالء،  ُجثَّ  مني  وستعقبون  أيام،  بدين 
للمعتربين  أوعظ  فإنه  أطرايف،  وسكوت  إطراقي،  وخفوت  هدوئي،  ليعظكم 
من النطق البليغ والقول املسموع«) 1 (.فإمعان الفكر والتأمل الواعي هو سبيل 

اإلنسان للوصول إىل اإليامن، وهو ما يمكننا تلمسه يف الفصل التايل.

) 1 ( املصدر السابق نفسه.
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الثاني الفصل 
التأمل وتداعي األفكار، والغيبيات،

كما تبدو ف فكر علي

التي دارت حوهلا األفكار  املحاور  باهلل وتوحيده من أهم  إن قضية اإليامن 
يف النهج، حتى أننا نكاد نلمحها يف كل نص من نصوصه، فمن النادر جدًا، أن 
ببيان نعمه وأفضاله،  نجد نصا ختلو مقدمته من متجيد هلل، واحلض عىل شكره 
أودعها  اإليامن،  قضية  بمعاجلة  اختصت  قد  بذاهتا  قائمة  نصوصا  هناك  أن  إال 
إبقاء جذوة اإليامن  التي يرمي من ورائها إىل   كثريًا من طاقاته الفكرية  عيل 
أفكار  عىل  اإلسالم  انفتاح  جراء  النفوس  يف  ختمد  كادت  أن  بعد  متفقدة، 
البذخ، واالبتعاد، يف كثري من  باملادة، والركون إىل  األمم األخرى، واالنشغال 
إىل  باجلدل،  اهلل  ذات  يف  البحث  بمحاولة  القرآين،  النص  روح  عن  األحيان، 
غري ذلك من عوامل استحدثتها ظروف النقلة املفاجئة، وأدت بإيامن الفرد إىل 
القضية من جذورها بشتى وسائل  اقتناع بمعاجلة   فانبثق لدى عيل التقهقر. 
اخلالق،  عن  املبارش  احلديث  خالل  من  اإليامن  قضية  طرح  ذلك  من  االقناع، 
ونفي الصفات عنه وخلق املالئكة والكون، وأمهية الرسل، وقد عرضنا لذلك 
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احلواس  إثارة  أسلوب  هبا،  أخذ  التي  أيضًا  املعاجلة  وسائل  ومن  سبق،  فيام 
والفكر نحو التأمل، بإمجال فكرة التوحيد يف مقوالت عامة، ثم حماولة تقربيها 
إىل األذهان بتوظيفها يف أمثلة تأملية تقرهبا من ذهن املسلم، فكانت األوصاف 

الطبيعية احدى تلك الوسائل

أـ األوصاف الطبيعية والغاية منها ف فكر عيل
موضوعات  بعناوين  النهج  خطب  لبعض  الريض  الرشيف  عنونة  إن 
أورد  قد   أن عليا يعني عىل اإلطالق،  إليها عيل ال  التي عرض  الوصف 
ذلك الوصف كغاية يف حد ذاته، بمعنى آخر أن موضوعات الوصف تلك ال 
تشكل نصوصا قائمة بذاهتا من حيث بنائها الفني، فهي مدرجة ضمن نصوص 
دينية الغاية منها التوعية وترسيخ العقيدة، فاقتطاع تلك األوصاف من سياقتها، 
يفقدها وظائفها التأملية، ألهنا ـ كام نعتقد ـ امثلة عملية تطبيقية الغاية منها تقريب 
اذهان  إىل  التوحيد،  يف  أقوال  من  فيها،  وردت  التي  اخلطب  مطالع  أمجلته  ما 
املستمعني، ليتسنى االقتناع هبا، والتأثر بام ورد فيها، باستثارة العقل، فموضوع 
اإليامن،  قضية  لتقريب  اهلامة  العنارص  من  الكائنات،  وبعض  الطبيعة  وصف 

وهو يف النهج من جنس املثل يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة) 1 (.

ُمتَُّقوَن فِيَها 
ْ
ِت ُوِعَد ال

َّ
َنَِّة ال ) 1 ( مما جاء يف القرآن الكريم من وصف للجنة قوله تعاىل: ﴿َمَثُل الْ

ْنَهاٌر 
َ
ارِبنَِي َوأ ٍة لِلشَّ َّ ٍْر لَ ْنَهاٌر ِمْن خَ

َ
ْ َطْعُمُه َوأ ْم َيَتَغريَّ

َ
َبٍ ل
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َ
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َ
أ

ُهْم فِيَها ِمْن ُكِّ اثلََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َربِِّهْم﴾حممد /15، كام ان اوصاف 
َ
ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّ َول

اجلنة يف االحاديث املروية عن الرسول كثرية يمكن ادركها من قوله: »قال اهلل عز وجل: 

اعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش« صحيح 

مسلم 2174/4.
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رغم  ـ  النهج  نصوص  به  متيزت  الذي  املحكم  للبناء  مالحظتنا  خالل  فمن 
احلذف الذي أجراه الريض عىل كثري منها نرى أن نسيجه األسلويب من الرتابط 
العام  البناء  عن   ،عيل فكر  من  التأميل  اجلانب  هذا  فصل  يمكن  ال  بحيث 
لفكره، فام انساب يف تلك النصوص من اوصاف مجالية، مرتبطة يف سياقه العام 
بالفكر االجتامعي املتبلور يف احد جوانبه بمعاجلته لظاهرة تغلب الطابع املادي 
حني  املجتمع  أفراد  إيامن   عيل قاس  اساسه  عىل  الذي  الروحي،  الطابع  عىل 
قسمهم من حيث العبادة إىل ثالثة أقسام ضمنها قوله »أن قومًا عبدوا اهلل رغبة 
قوما  وان  العبيد،  عبادة  فتلك  رهبة  اهلل  عبدوا  قومًا  وإن  التجار،  عبادة  فتلك 
عبدوا اهلل شكرا فتلك عبادة األحرار«) 1 ( فالتقسيم يف املقولة يعكس من أحد 
ـ  تطبيقه  يمكن  ما  وهذا  املادية،  بالتطلعات  وعالقتها  االجتامعية  احلالة  جوانبه 
من وجهة نظرنا ـ عىل ما ورد من أوصاف مجالية ضمن نصوصها التي وردت يف 
سياقاهتا، الغاية من روائها التأمل يف أقرب األشياء، وأحقر األشياء، وأعجب 
النهاية إىل إدراك اخلالق العظيم من خالهلا. فالثالث  األشياء، ليصل العقل يف 
ظروف  حتكمه  بتفاوت.  ولكن  اهلل  تعبد  مقولته  يف   عيل ذكرها  التي  فئات 
فرد،  كل  عليها  جبل  التي  الطبيعة  إىل  األساس  يف  ترجع  التي  النفسية  املستمع 
يناسبه  الذي  باألسلوب  إليها  ينتمي  التي  الفئة  إليه ضمن  التحدث  بد من  وال 
إليه، فقد عالج عيل قضية اإليامن من أجدى  التحدث  وإال فال جدوى من 
زواياها بأسلوب التوصيل الذي يصلح إلقناع كل فئة عىل حدة، ويمكن إدراك 

أساليبه تلك من تبعنا ملا عرض إليه من أوصاف مجالية يف سياقاهتا:

) 1 ( حكم ـ 236.
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أوالًـ أسلوب  الرتغيب )عبادة التجار(:

جبلت النفس اإلنسانية عىل حب الذات واجلري وراء كل ما فيه متعة ولذة 
راحتها  نحو  يدفعها  بام  أحست  ما  إذا  وتستجيب  تنبسط  ما  عادة  فهي  ومجال 
ويثري فيها كوامن احلوافز نحو هدفها، وكلام نجحت يف احلصول عىل ما تشتهي 
سعى هبا ذلك إىل طلب املزيد، ومن ورائها الدافع املنطوي عىل املغريات حيثها 
فالرتغيب يف اليشء البعيد املنال هو حافز طبيعي لإلنسان جيري وراءه، ويثابر 
آيات كثرية  الرتغيبي ضمن  يف احلصول عليه، لذلك ورد مثل ذلك األسلوب 
خالهلا  جترى  غناء  حدائق  من  هبا  حيف  وما  اجلنة،  بتصوير  الكريم  القرآن  يف 
الفرد  جتعل  مادية  مغريات  من  ذلك  غري  إىل   ،)  1 ولبن)  وعسل  مخر  من  اهنار 
كثري  ضمن  أيضًا  ذلك  مثل  ورد  وقد  الرتغيب،  طريق  عن  ربه  لنداء  يستجيب 
من األحاديث النبوية الرشيفة وقد انعكس هذا األسلوب الرتغيبي عىل ما أثر 
الرتغيب،  عنرص  فيها  جتىل  التي  النصوص  أبرز  فمن  خطب،  من   عيل عن 
اخلطبة التي ضمنها وصف الطيور عامة، والطاووس منها عىل وجه اخلصوص 
ملا يف خلقه من ابداعات جتتذب النفوس وحتري العقول، ويف اعتقادنا، ان اختيار 
عيل الطاووس كمثال دون غريه من الطيور ذوات األلوان الزاهية، هو غاية 
يف التوفيق، خاصة أنه ركز عىل الناحية اجلاملية فيه، بوصف ألوانه وصفا رائعا 
ودقيقا من أجل هتيئة النفوس، وإعداد العقول ملوضوع اإليامن الذي من أجله 
أورد عيل ذلك الوصف، الذي استفرغ فيه كل ما أمكنه من طاقات لغوية، 
يرمي  ملا  املثل  ذلك  ليستجيب  بأساليبه  مستنجدا  الكريم  القرآن  معاين  مستلهام 
إليه من أهداف دينية. مع مالحظة أن اخلطبة التي نحن بصددها ليست بكاملة، 

) 1 ( أنظر يف القرآن الكريم ـ حممد/15.
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ألهنا مل تبدأ بالتحميد والصالة عىل الرسول، حيث ابتدأت بالوصف مبارشة 
وذي  وساكن  وموات،  حيوان  من  جديدا  خلقا  »إبتدعهم  مطلعها  يف  جاء  إذ 
حركات، واقام من شواهد البينات عىل لطيف صنعته وعظيم قدرته«) 1 ( فمطلع 
النص ناقص من حيث استيحائه للفكرة القائم عليها، والتي تبدو ومعاملها من 
وصف  من  املرحيل،  االستدراج  أسلوب   يف  املتمثل  الرتغيبي  السياق  خالل 
التأمل  إىل  يدعو  بأسلوب  ألواهنا  تركيز عىل اشكاهلا، وعجيب  للطيور مع  عام 
كام يف قوله »ونعقت يف اسامعنا دالئله عىل وحدانيته وما ذرأ من خمتلف صور 
األطيار التي اسكنها أخاديد األرض وخروق فجاجها، وروايس أعالمها، من 
إذ مل تكن يف عجائب صور  بعد  متباينة... كوهنا  ذوات أجنحة خمتلفة وهيئات 
صنعته،  ودقيق  قدرته،  بلطيف  األصابيغ  يف  اختالفها  عىل  ونسقها  ظاهرة... 
فمنها مغموس يف قالب لون ال يشوبه غري لون ما غمس فيه...«) 2 ( ثم يميض 
يف أسلوب  االستدراج بعد الوصف العام إىل ختصيص الوصف يف الطاووس 
»ومن  بقوله  الوصف  ذلك  مفتتحًا  الوانه  ومجال  شكله،  عجيب  عىل  مركزا 
أعجبها خلقا الطاووس، الذي أقامه يف أحسن تعديل، ونضد ألوانه يف أحسن 
تنضيد بجناح أرشج قصبه، وذنب أطال مسحبه، إذا درج إىل األنثى نرشه من 
طيه وسام مطال به عىل رأسه«) 3 ( ويميض يف وصف حركاته، وإبداع اخلالق يف 

) 1 ( خطب ـ 166 ـ الفقرة 1.

الواسعة  األرض  واخلروق:  األرض،  الشق يف  أخدود:  ـ مجع  واأخاديد  وذرأ: خلق،  السابق   )  2  (

اجلبل،  وهو  علم  مجع  واالعالم:  الواسع،  الطريق  فج:  مجع  ـ  والفجاج  الرياح،  فيها  خترتق 

ونسقها: رتبها، واألصابيغ، مفرده صبغ وهو اللون وما يصبع به.

) 3 ( السابق، نضد: نظم ورتب، وارشح قصبه، أي داخل بني آحاده ونظمها عىل اختالفها يف الطول 

والقرص، إذا درج إىل أنثاه: إذا مشى إليها نرش ذلك الذنب بعد أن كان مطويا يسحبه لطوله. 
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إليه  بانشداد مستمعه  إذا احس  تشبيهاته، حتى  البيئة يف  ألوانه، مستلهام  تنسيق 
الوصف  ذلك  كل  من  املرجو  الواقع  إىل  به  عاد  تأملية  رحلة  يف  أخذه  ان  بعد 
فأدركته  للعيون،  جاله  خلق  وصف  عن  العقول  هبر  الذي  »فسبحان  قوله  يف 
تأدية  عن  هبا  وقعد  صفته،  تلخيص  عن  األلسن  وأعجز  ملونا،  ومؤلفا  حمدود 

نعته«) 1 (.

أنواع  أصناف  خلق  خاطفة  عجالة  يف  مستعرضا  تسبيحه  يف  يستطرد  ثم 
أخرى من احليوان، حتى إذا أحس من مستمعه االقتناع املمزوج بالتأمل، دخل 
إىل  نفسه  هيأ  ان  بعد  الرتغيب  طريق  عن  اإليامن  وهو  الرئييس،  غرضه  إىل  به 
وصف  إىل  باالنتقال  وذلك  التأميل  االستدراجي  هنجه  متابعا  فيها  بثه  يريد  ما 
اجلنة يف قوله »فلو رميت ببرص قلبك نحو ما يوصف لك منها، لعزفت نفسك 
عن بدائع ما أخرج إىل الدنيا من شهواهتا ولذاهتا وزخارفها، ولذهلت بالفكر 
ويف  أهنارها،  سواحل  عىل  املسك  كثبان  يف  عروقها  غيبت  أشجار  اصطفاق  يف 
خمتلفة  الثامر  تلك  وطلوع  وأفناهنا،  عساليجها  يف  الرطب  اللؤلؤ  كبائس  تعليق 
يف غلف أكاممها...«) 2 ( كل ذلك أعده اهلل سبحانه كام يقول عيل: لقوم »مل 
تزل الكرامة تتامدى هبم حتى حلوا دار القرار، وآمنوا نقلة األسفار، فلو شغلت 
قلبك أهيا املستمع بالوصول إىل ما هيجم عليك من تلك املناظر املؤنقة، لزهقت 

) 1 ( املصدر السابق نفسه. هبر العقول: قهرها وردها، جالله ـ بتشديد الالم وفتحها: كشفه.

) 2 ( السابق ـ فقرة 5ـ وعزفت: نبذت وكرهت، اصطفاقي األشجار: حفيفها، والكثبان ـ مجع كثيب: 

التل، عساليجها ـ مجع تكسري مفرده َعسلج بضم فسكون فضم، أو عسلوج: وهو الغصن اللدن 

الناعم، أفناهنا ـ مجع تكسري مفرده فنن: الغصن، وغلف ـ بضمتني مجع غالف ـ هو الوعاء النبايت 

واملؤنقة:  النوار،  غطاء  وهو  ـ  الكاف  بكرس  كم  مجع  ـ  واإلكامم  فيها،  النخلة  طلع  حيفظ  الذي 

املعجبة.
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نفسك شوقا إليها، ولتحملت من جمليس هذا إىل حماورة أهل القبور استعجاال 
بقلبه إىل منازل االبرار برمحته«) 1 (، فالرحلة  هبا. جعلنا اهلل واياكم ممن يسعى 
كان  والوصف  ومغرية،  جذابة  إليها  مستمعه  بلب   عيل أخذ  التي  التاميلية 
حمورها والنفس الطامعة يف نعيم اهلل كانت اجلائلة يف ربوعها، ونعيم الفردوس 

هو جزاء تلك النفس عىل ايامهنا هلل.

ثانيًا ـ أسلوب الرتهيب )عبادة العبيد(:

استنار عيل هبدي القرآن الكريم، والسنة النبوية الرشيفة يف توظيفه وصف 
بعض خملوقات اهلل كأمثلة ضمن أساليب الرتهيب التي حاول من خالهلا دحض 
مزاعم من انكر وجود اخلالق، وكفر بنعمه العميمة، وقد جتىل ذلك بوضوح يف 
خطبته التي ضمنها وصف النملة واجلرادة وخملوقات اخرى، وقد وظف ذلك 
الوصف ـ لغرضه الرتهيبي ـ توظيفا حمكام، يتعذر معه فصله عن سياقه، وترشحيه 
كجزء منفرد، برتكيز الضوء عىل ما فيه من دقة متناهية ألن هذا الوصف مل يكن 
مقصودا لذاته، ثم ان متيزه باجلامل والشمولية، يمنح السياق الذي ادرج فيه بعدا 
تأمليًا، القصد منه هز النفوس بجعلها جتنح إىل التفكر يف املصري من خالل امعان 
النظر فيام اودعه اخلالق يف هذا الكون من ابداع حيار منه العقل وتذهل له النفس، 

فساق يف جادة اإليامن متحاشية العذاب، ومقرة بالربوبية.

فبعد حتميد اهلل، وتنزيه ذاته عن كل الصفات العقلية املتخيلة، وبعد الصالة 
عىل الرسول، وذكر بعض فضائله، يدخل عيل يف موضوع الوصف، بعد 
ان يقدم له بمقدمة مقتضبة، يمكن اعتبارها احلمة الرابطة بني فكرة التوحيد التي 

) 1 ( املصدر السابق نفسه.
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وردت يف الصدر، وبني الوصف التايل هلا إذ يكمن ما امجله سابقا ويريد عرضه 
اإلقناعية  الناحية  من  وتعضده  فكره  صحة  تثبت  التي  االمثلة  برضب  الحقًا 
فيقول »ولو فكروا يف عظيم القدرة، ومجيم النعمة لرجعوا إىل الطريق، وخافوا 
إىل  ينظرون  اال  مدخولة،  والبصائر  عليلة،  القلوب  ولكن  احلريق،  عذاب 
صغري ما خلق«) 1 (، ثم يبارش بالدخول يف وصف جسم النملة واستشعاراهتا، 
أواهنا،  اهلل  من  بقدرة  تدرك  أوقات  يف  رزقها  حتصيل  وراء  جرهيا  يف  وحركتها 
فتعمل جاهدة يف مجع قوهتا وادخاره لفصول يتعذر فيها العمل) 2 (، ثم ينتقل 
حجمها  كرب  يف  النخلة  وبني  حجمها  صغر  يف  النملة  بني  رسيعة  مقارنة  إىل 
ذلك  وراء  من  يرمي  ألنه  جزئية،  تفاصيل  يف  الدخول  دون  وشكلها،  وهيئتها 
رضبت  »ولو  يقول  ذلك  ويف  بمفرده،  وكشفها  التفاصيل  لتأمل  العقل  اطالق 
هو  النملة  فاطر  أن  عىل  اال  الداللة  دلتك  ما  غاياته،  لتبلغ  فكرك  مذاهب  يف 
اجلليل  وما  حي،  كل  اختالف  وغامض  يشء  كل  تفصيل  لدقيق  النخلة  فاطر 

واللطيف، والثقيل، واخلفيف، والقوي والضعيف يف خلقه اال سواء«) 3 (.

وصف  يتقدم  حني  الوصف،  فقرات  يسود  ما  رسعان  االضطراب  أن  إال 
الكون عىل وصف اجلرادة، مع مالحظة أن الرتتيب املنطقي لألفكار حيتم االنتقال 
الطاووس،  التي حوت وصف  العام إىل اخلاص، كام عهدنا ذلك يف اخلطبة  من 
ترتيب  يف  والتأخري  التقديم  هذا  أن  ونعتقد  بالتدرج،  الكبري  إىل  الصغري  من  أو 
النهج مل يكن من فعل عيل ألنه ال يتناسب  األفكار ضمن كثري من نصوص 

) 1 ( خطب ـ 233 فقرة 3 ومدخولة ـ معيبة.

) 2 ( راجع السابق ـ نفس الفقرة.

) 3 ( راجع السابق.
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ووصايا  ورسائل  خطب  من  عنه  وصلنا  فيام  عهدناه  الذي  الفكري  والتسلسل 
أشار يف  الذي  النهج،  فعل جامع  ان ذلك من  ترجيحنا  (، مع  البناء) 1  متكاملة 

مقدمته إىل مثل ذلك األسلوب يف تنسيق املادة) 2 ( لتتفق ومنهجه االنتقائي.

للتدليل عىل قدرة  إىل وصفه   الذي عرض عيل الثاين  املثل  فاجلرادة هي 
ملا  وصفه  يف  املبطن  اهلل  عقاب  من  نوعا  ـ  نعتقد  فيام  ـ  ضمنه  وقد  وعظمته،  اهلل 
حتدثه اجلرادة يف الزرع من دمار، ووقوف اإلنسانية إزاء ذلك املخلوق الصغري 
مكتوفة االيدي، وهو جمرد اعتبار وتأمل، يف نوعية العذاب الذي يمكن هلل صبه 
عىل من جيحد نعمه، مهيئًا لذلك أتفه األسباب واحقرها، ويمكن استخالص 
أجلبوا  ولو  ذهبا  يستطيعون  ال  زرعهم،  يف  الزراع  »يرهبها  قوله  من  ذلك 
يكون  ال  كله  وخلقها  شهواهتا،  منه  وتقيض  نزواهتا  يف  احلرث  ترد  بجمعهم، 

إصبعا مستدقة«) 3 (.

يف  وذلك  والكون  السامء  عن  حديثه  عنها،  واحلديث  اجلرادة  وصف  وييل 
غضب  من  مستمعيه  نفوس  يف  واخلوف  الرهبة  بّث  منها  غايته  تأملية  عجالة 
بام  املمزوج  العقيل  اإليامن  من  متينة  قاعدة  عىل  حديثه  بانيًا  ونقمته  وعذابه  اهلل 
الشواهد  أن  مع  اخلالق،  وجود  إلنكاره  ووعيد،  هتديد  من  املخاطب  يناسب 
أية  دون  ببصريته  مكوناهتا  واستلهم  عقله،  بعني  تأملها  لو  حوله  من  الكونية 
ملن  »فالويل   عيل يقول  ذلك  ويف  الواحد،  اخلالق  فكرة  إىل  لتوصل  مكابرة 
الختالف  وال  زارع،  هلم  ما  كالنبات  أهنم  زعموا  املدبر،  وجحد  املقدر،  أنكر 

) 1 ( راجع عىل سبيل املثال ـ خطب3، 240 ورسائل ـ 31، 53.

) 2 ( راجع ص38، 123 وما بعدها من هذا البحث، فقد عرضنا لذلك بالتفصيل.

) 3 ( خطب ـ 233 ـ فقرة 5، وذهبا: دفعها، ونزواهتا ـ وثباها ونزا عىل اليشء وثب عليه.
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صورهم صانع، ومل يلجأوا إىل حجة فيام ادعوا، وال حتقيق ملا اوعوا. وهل يكون 
بناء من غري بان، أو جناية من غري جان«) 1 ( وهبذا يصل عيل بالوصف إىل 
غايته املطلوبة، بزرع اخلشية يف النفوس لتجنيبها مغبة االنزالق يف مهاوي الكفر 

بكفراهنا اخلالق وجحود نعمه.

ثالثًا ـ أسلوب اإلقناع الذايت )عبادة األحرار(:

من ناحية ثالثة، ويف سياق التوعية إىل وجود اخلالق سبحانه، ونفي الصفات 
عنه وتوحيده، اتبع عيل أسلوب الوصف كعامل ايقاظ للفكر بتأمل الكون، 
ولكنه مل يقرن ذلك الوصف باي عامل ترغيبي أو ترهيبي، ألنه يف هذا اجلانب 
مثل  يف  فالتأمل  لذاهتا،  املعرفة  أجل  من  املعرفة  إىل  تواقة  عقول  إىل  يتحدث 
حاالت أولئك حيتاج إىل املثري العقيل الذي يدهش، وهو يف الوقت نفسه قريب 
من تناول الفكر، وقد وجد عيل يف توظيف وصف اخلفاش ملثل تلك الرشحية 
اإلنسانية بغيته، ألن خلقه يدعو إىل التأمل ويثري االستغراب، فترصفاته ختتلف 
وحتت  الكون  يف  املوجودة  االخرى  اهلل  خملوقات  بقية  وطبيعتها عن  يف شكلها 

املخاطبني. نظر 

 فبعد احلمد له والقول بعجز العقول عن وصفه، وادراك كنهه ينتقل عيل
إىل فقرة ثانية يسرتسل فيها باحلديث عن عظمته جل شأنه يبدؤها بقوله »هو اهلل 
احلق املبني، احق وابني مما ترى العيون، مل تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، 
ومل تقع عليه االوهام بتقدير فيكون ممثال«) 2 ( ويميض يف أساليب التنزيه تلك 

) 1 ( املصدر السابق نفسه، ومل يلجأوا: مل يستندوا، واوعوا: حفظوا.

) 2 ( خطب ـ 155 ـ فقرة 2.
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حتى يبلغ الغاية يف شد األفكار إليه بالتأمل يف فحوى املعاين القدسية املطلقة، 
البرشي  العقل  استعىص عىل  الذي  املشكل  اخللق، ذلك  إىل قضية  أن يصل  إىل 
إدراكه ومعرفة رسه، مدجما إياه يف البناء الفكري ملوضوع التوحيد، مبنيا ضمن 
بفكر  استعانة  دون  متاثلها،  نامذج  بال  األشياء  خلق  يف  الربانية  القدرة  ذلك 
يتأملها وال معاونة من رشيك يقاسم اخلالق يف فطرهتا »فتم خلقه بأمره، وأذعن 

لطاعته، وأجاب ومل يدافع، وانقاد ومل ينازع«) 1 (.

الواقع  إىل  املطلق  من  بمستمعه   عيل ينزل  التأمل،  نحو  للعقول  وحّثا 
جوانب  وتتمثل  الربانية،  القدرة  عىل  مثاال  اخلفاش  خلق  عجائب  من  متخذا 

:االستثارة واالستغراب يف خلق هذه احليوانات كام يرى عيل

1ـ أهنا ال تتمكن من الطريان والسعي وراء رزقها اال يف املساء عند غروب 
م  »فسبحان  بقوله  الفكرة  هبذه  خامتا  االخرى  اهلل  خملوقات  بعكس  الشمس، 

جعل الليل هلا هنارا ومعاشا والنهار سكنا وقرارا«) 2 (

2ـ وأن هذه اخلفافيش يمكنها الطريان مثلها يف ذلك مثل بقية خلق اهلل من 
إىل  احلاجة  تعرج هبا عند  الطيور ولكن أجنحتها كام يصفها عيل »من حلمها 
الطريان كأهنا شظايا األذان«) 3 ( فهي ليست برقيقة وال غليظة ومرتابطة فيام بينها 
بعروق رقيقة، وهي ليست مكونة من ريش، فهي ال حتتاج يف طرياهنا إىل قوادم 

وخواف.

وولدها  »تطري  إهنا   عيل يقول  كام  أيضًا  خلقتها  يف  العجيب  ومن  3ـ 

) 1 ( خطب ـ 155 ـ الفقرات،3.

) 2 ( املصدر السابق فقرة 2.

) 3 ( املصدر السابق.
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يفارقها حتى  ارتفعت، ال  إذا  إذا وقعت، ويرتفع  يقع  إليها،  الصق هبا، الجئ 
ومصالح  عيشه  مذاهب  ويعرف  جناحه،  عىل  للنهوض  وحيمله  أركانه،  تشتد 

نفسه«) 1 (.

يعود  اخلفاش،  خلق  عجيب  وصف  خالل  من  تلك  التأمل  رحلة  وبعد 
عيل بمستمعه إىل موضوع اإليامن الذي هو بصدد حماورة العقول يف فحواه، 
متى  انك  وصف،  من  له  عرض  ما  خالل  من  ملستمعه  يقول  ان  يريد  وكأنه 
أنعمت النظر فيام حولك، وتأملت بقلب واع الكون وما فيه من كائنات، البد 

ان تصل إىل اإليامن الفطري بعظمة اخلالق وتوحيده.

االساليب  بمختلف   عيل عاجلها  التي  الكربى  القضية  هو  فاإليامن 
الفكرية، فكان الوصف والتأمل أحد تلك األساليب.

فقضية اإليامن كجانب فكري رئييس جيب أن ينظر إليها يف النهج يف اطارها 
حمكام  توظيفا  موظف  أوضح،  بعبارة  أو  هلا،  متمم  جزء  والوصف  املتكامل، 
يف  يتمثل  ثان  جانب  إىل  باإلضافة  هذا  النص.  يف  الفكرية  اجلوانب  إلضاءة 
تداعي األفكار يف تفسري اآليات القرآنية الذي يمكن عده رافد فكريًا آخر من 

.روافد معاجلة قضية اإليامن يف فكر عيل

ب ـ تداعي األفكار ف تفسري آيات القرآن الكريم

املتعلقة بمعاين احلياة واملوت واإليمن

بغزارة  القول  عىل  جتمع   لعيل ترمجت  التي  الرجال  كتب  معظم  تكاد 

) 1 ( خطب ـ 155ـ الفقرات ـ 2، 3.
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ابن  عن  يروى  فام   ،)  1 والتفسري)  والقضاء  والفرائض  الفقه  جمال  يف  علمية 
أربعة  منها   لعيل فكان  أجزاء  مخسة  الناس  ِعْلم  »قسم  قوله  ذلك  يف  عباس 
الناس جزء وشاركهم عيل يف اجلزء فكان أعلمهم«) 2 ( ويف  أجزاء ولسائر 
جمال علوم القرآن يقول عيل عن نفسه »واهلل ما نزلت آية إال وقد علمت فيم 
التفسري) 4 (،  أول من صنف يف  أنه  الشيعة  يرى  3 (، كام  أنزلت«)  أنزلت وأين 

وقد حفظ لنا هنج البالغة ثالثة نصوص يف التفسري هي:

.) 5 (َمَقابَِر
ْ
ُر  َحتَّ ُزْرُتُم ال

ُ
َهاُكُم الََّكث

ْ
ل
َ
1ـ ما قاله بعد تالوته: أ

تلهيهم  ال  رجال  واالصال  بالغدو  فيها  له  »يسبح  تالوته:  عند  قاله  ما  2ـ 
جتارة وال بيع عن ذكر اهلل«) 6 (.

.) 7 (ِريِم
َ
ك

ْ
َساُن َما َغّرََك بَِرّبَِك ال

ْ
ن ِ

ْ
ّيَُها ال

َ
3ـ ما قاله عند تالوته: يَا أ

من  نموذجا  اآليات،  تلك  عىل  التعليق  يف   عيل اسرتسال  عد  ويمكن 
نامذج تفسريه لآليات املتعلقة باجلانب التأميل املنطوي عىل معاين اإليامن واحلياة 
املعاين،  تفتيق  إىل  تعمد  التي  البيانية  األساليب  عىل  أساسه  يف  واملبني  واملوت، 

) 1 ( راجع سبط بن اجلوزي ـ تذكرة اخلواص ص 51 ـ الكنجي ـ كفاية الطالب ص 179 املحب 

الطربي ـ ذخائر العقبى ص 77.

) 2 ( ابن عساكر ـ ترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق 45/3 ـ بتحقيق حممد باقر املحمودي.

) 3 ( أبو نعيم احلافظ ـ حلية األولياء 68/1 وجاء مثله عند ابن عبد الرب ـ االستيعاب هبامش اإلصابة 

.43/3

) 4 ( راجع: حسن الصدر ـ تأسس الشيعة لفنون اإلسالم ص 316 وما بعدها.

) 5 ( خطب ـ218 واآلية من سورة التكاثر/1، 2. 

) 6 ( خطب ـ 219 ـ واآلية من سورة النور /36، 37.

) 7 ( خطب ـ 220 ـ واآلية من سورة االنفطار/6.
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وما  تتناسب  دينية  سبحات  يف  لينساح  العنان  للفكر  تطلق  صور  يف  وجتسيدها 
يكمن يف اآليات املفرسة من تعبريات عميقة. وعيل حني يتناول هذا اجلانب 
يف  بفكره  يرضب  بل  القاموسية  املعاين  حدود  عند  يقف  ال  بالتحليل  القرآين 
اعامق الكلمة، متأمال طاقاهتا شاحذا اياها كي تستجيب للمعاين التي يريد من 
التفكري  للعقل عنان  خالهلا جتسيد كل ما هيز االعامق ويثري االحساس ويطلق 
من  النوع  لذلك  كنموذج  األوىل  اآلية  تأخذ  ان  ويكفي  املحسوس  وراء  فيام 

التأميل. التفسري 

فكلمة املقابر وعالقتها بالبرش يف قوله تعاىل:

الظاهر  املعنى  مل تقرص عىل   )  1 َمَقابَِر﴾) 
ْ
ال ُزْرُتُم   َحتَّ  ُر 

ُ
الََّكث َهاُكُم 

ْ
ل
َ
﴿أ

للموت، بل سلكت احياءاهتا تأماًل عميقا يف معنى احلياة، واستبطانًا يف فحوى 
املوت، لتجسد ما تزخر به اآلية الكريمة من طاقات معنوية تسلك طريقها إىل 
التفسريي،  النص  عىل  االنشاء  أساليب  بسيطرة  االحاسيس  وتوقظ  النفوس، 
االستغراب  من  متالطم  بحر  يف  باملستمع  ليلقي  صدره  يف  التعجب  ورد  حني 
الذي يشد االنتباه، وجيذب االسامع ويطلق للعقول عنان التأمل كام يف قوله بعد 
عرض اآلية عىل األسامع مبارشة »يا له مرمًا ما أبعده وزورًا ما أغفله، وخطوا 
ما أقطعه، لقد استحلوا منهم أي مذكر، وتناوشوهم من مكان بعيد«) 2 (، فقد 
بنى عيل السياق الفكري ملطلع التفسري عىل مقولة فحواها عدم جدوى فخر 
األحياء بأسالفهم من املوتى، والتخيل عام استطعموه من أفعال وآثار خلفوها 
وراءهم، واألجدى ألولئك األحياء التأمل يف حاهلم ومآل مصريهم، باالختاذ 

) 1 ( التكاثر/ 1، 2.

) 2 ( خطب ـ 218 ـ فقرة ـ1.
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ما  االبدي عظات وعرب، ومتكنهم من تاليف  مقرهم  املوتى يف  أولئك  من حال 
فرط منهم من اعامل ال يرضاها اهلل قبل مباغتة املوت هلم.

والتباهي  اإليامن،  مقابل  نعم  من  اهلل  وهبه  فيام  الفرد  تفريط  عىل  فالتقريع 
يكتفي  ال   عليًا أن  إال  لآلية،  العام  املعنى  هو  واألصول  األنساب  بعصبية 
التفاخر  من  جدوى  ال  أن  مناسب،  تأميل  بأسلوب  يقرر  حني  املعنى  بذلك 
آثار  من  خلفوه  بام  التباهي  من  طائل  وال  املوتى،  أولئك  خالل  من  باألنساب 
أن  من  عربا  يكونوا  »ألن  نظره  وجهة  من  األجدى  ألن  فراقهم،  بعد  تركوها 

يكونوا مفتخرا«) 1 (.

مستمعيه  بألباب  لتأخر   عيل أفكار  تتداعى  تأملية  عبارات  خالل  ومن 
املوتى  من  هبم  املفتخر  أولئك  حال  ليستنطقها  املقابر  عرب  استبطانه  رحلة  يف 
يف  »ذهبوا  قائلة  فتجيب  هبم،  يفتخرون  الذين  بأولئك  احلقيقية  وعالقتهم 
وتستثبتون  هامهم،  يف  تطأون  جهاال،  أعقاهبم  يف  وذهبتم  ضالال،  األرض 
بينكم  األيام  وإنام  خربوا،  فيام  وتسكنون  لفظوا،  فيام  وترتعون  أجسامهم،  من 
حني  ذروته  إىل  بالتأمل  يصل  األسلويب  فالتصاعد   )  2 ونوائح«)  بواك  وبينهم 
يف  الرهيبة  املوت  رحلة  تصوير  إىل  اجلامد  استنطاق  من  بفكره،   عيل ينتقل 
بطن األرض، حيث تعبث الدود يف أجساد لتوها قد أودعت الرتاب، وأخرى 
الفكر عن  العهد عليها، بحيث يعجز  بتقادم  البىل،  حما معاملها الرتاب، وهتكها 

) 1 ( راجع السابق.

) 2 ( خطب ـ 218 ـ فقرة ـ 1.

والضالل ـ بضم الضاد وتشديد الالم وفتحها ـ مجع ضال ـ أي ضائع وتائه غري مهتد. وتطأون هامهم: 

تدرسون ومتشون عن رؤوسهم، واهلامـ  مجع هامة أعىل الرأس، وتستثبتون من أجسادهم أي تبنون 

وتنشؤون من تراب أجسادهم، وترتعون فيام لفظوا: أي تأكلوه وتتلذذون بام طرحوه وخلفوه.
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.رشح معاين املوت يف رحلته التأملية الطويلة كام صورها فكر عيل

تلك  العميقة  تأمالته  خضم  يف  وحيدا  مستمعه  يرتك  ال   عليًا أن  عىل 
دون ان يرشكه يف تصوره للموتى يف قبورهم يف قوله »فلو مثلتهم بعقلك، أو 
فاستكت،  باهلوام  اسامعهم  ارتسخت  وقد  لك،  الغطاء  حمجوب  عنهم  كشف 
بعد  أفواههم  يف  األلسنة  وتقطعت  فُخسفت،  بالرتاب  أبصارهم  واكتحلت 
ذالقتها... لرأيت أشجان قلوب، وأقذاء عيون، هلم يف كل فظاعة صفة حال ال 
تنتقل، وغمرة ال تنجيل، فكم أكلت األرض من عزيز جسد، وأنيق لون...«) 1 ( 
فاحلال قد تبدل، والسعي الدؤوب وراء مقتنيات الدنيا قد توقف، واجلامل قد 
العواطف  تعد  فلم  حوهلم،  من  يشء  كل  عىل  األبدي  اهلدوء  ران  وقد  تشوه، 
من  يغري  جديد  فال  العميق،  سباهتم  من  يململهم  األجواء  تغري  وال  توقظهم 

حاالهتم يف مقامهم األديب حتى يوم يبعثون.

عىل أن اسرتسال عيل يف تصور حال املوتى يف قبورهم من خالل تداعي 
معاين اآلية الكريمة، هو امتداد لدورة احلياة املستمرة كام تصورها فكره، فالبداية 
والنهاية متعاقبتان يف دورة مستمرة ال تتوقف، ويمكن للمتأمل أن ينظر إليهام يف 
بالرتتيب  واملوت،  للحياة  يتقيد يف عرضه  مل  لذلك  يشاء،  زاوية  أية  من  تعاقبهام 
اثارة مستمعه من  التقريع عن طريق  بأسلوب  تفسريه  بدا  املتصور، حني  العقيل 
باستنطاق األرض عن حاهلا  تال ذلك  املتعاقبة  التأملية  التعجب  أساليب  خالل 

) 1 ( السابق ـ فقرة ـ 4ـ وارتسخت، مبالغة يف الرسخ أي نضوب مستودع قوة السمع، وذهاب مادته 

انفقأت  أي  العني:  وخسفت  صمخت،  األذن:  واستكت  فيه،  واهلوام  الديدان  عوث  بفعل 

وتشوهت بفعل الرتاب وذالقة االلسن: قوة نطقها.



549الباب الرابع: القضايا الكالمية والتأمالت الكونية كام تبدو يف هنج البالغة ................

خامتا   ،)  1 الربزخ)  عبورهم  وأثناء  أجداثهم،  يف  املوتى  بوصف  ثم  املوتى،  إزاء 
يعترب  وما  اإلنسان  هناية  بداية  بوصف  الكريمة  اآلية  معاين  يف  الفكرية  تأمالته 
الفراق  ثم  ومن  املوت  سكرات  تتلوها  صحية  ونكسات  وعلل  أوصاب  من 
الدنيا،  فراق  من  جناح  عىل  كذلك  هو  »فبينام  ذلك  خامتة  يف   فيقول األبدي 
وترك األحبة، إذ عرض له عارض من غصصه، فتحريت نوافذ فطنته، ويبست 
رطوبة لسانه، فكم من مهم من جوابه عرفه فعيي عن رده ودعاء مومل بقلبه سمعه 
فتصام عنه! من كبري كان يعظمه أو صغري كان يرمحه«) 2 (. فتفسري عيل هذه 
املعاين من خالل رشح  يعد جمرد توضيح  مل  بالواقع،  املاورائية وربطها  اجلوانب 
فكريا  توجيها  املوجهة  اإلحيائية  املعاين  من  طاقات  إىل  استحال  فقد  مقتضب، 
ًعمقيًا وواعيا، اهلدف منها ايقاظ حس اإلنسان بالتحدث إىل نفسه لزرع اإليامن 
ولو  واقتناع.  واخلري عن طواعية  الصالح  إىل  بيده  واألخذ  اعامقها،  واخلشية يف 
تأملنا يف تفسريه لآليتني األخريني لوجدنا أهنام ال تبتعدان يف مهجهام الفكري عام 

) 1 ( وردت كلمة الربزخ عند عيل ضمن التفسري يف قوله عن املوتى اهنم »سلكوا يف بطون الربزخ 

سبيال سلطت األرض عليهم فيه«وقد فرس ابن أيب احلديد الربزخ بتفسريين: بمعنى القرب، وما 

بني الدنيا واالخرة من وقت املوت إىل البعث رشح النهج 145/11، أما ميثم فقد أخذ باملعنى 

الثاين املتمثل فيام بني الدنيا واآلخرة من وقت املوت إىل البعث ـ رشح ميثم 59/4 ورجح املعنى 

الرباعة 217/14، 218. وأخذ كل من حممد عبده يف رشحه  منهاج  اخلوئي يف  أيضًا   الثاين 

املتمثل يف  املعنى األول  النهج 289/3  ـ يف ظالل  األندلس، وحممد جواد مغنية  ص416 ط 

القبور، ونحن نرجح ان معنى الربزخ هو ما أخذ به كل من ميثم واخلوئي وهو املدة الزمنية التي 

يقطعها امليت بني وفاته حتى يوم بعثه عىل اعتبار قول عيل سلكوا والسلوك معناه امليشء، ولو 

أنه عنى القرب لقال سلكوا بطون الربازخ بصيغة اجلمع ليتفق مع الفعل سلكوا. 

) 2 ( خطب ـ 218 ـ فقرة 4 يف هنايتها، ونوافذ فطنته: افكاره الصائبة وعي: عجز.
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أورده فيام عرضنا له إال بالقدر املؤدي إىل الغاية األساسية التي يتوجه هبا النص 
القرآين من معان إحيائية، حيث تكون اآلية هي املنطلق للتعبري الفكري عن معاين 
تأملية أخرى. هذا  اإليامن واحلياة واملوت والعقيدة وغري ذلك من موضوعات 
وقد عرضت نصوص النهج ـ من ناحية ثالثة ـ إىل عدة قضايا غيبية، كاحلديث عن 
مصري اخلوارج مستقبال) 1 ( والفتنة التي سيحدثها األمويون) 2 (، وما ستصري إليه 
البرصة) 3 (، وما سيؤول إليه الوضع اإلسالمي عىل أيدي الرتك وغريهم) 4 (، إىل 

.غري ذلك من تنبؤات، جيدر الوقوف عىل حقيقتها من وجهة نظر عيل

ج ـ القضايا الغيبية ف فكرعيل
إن اإليامن بالغيب هو من صلب العقيدة اإلسالمية وهو من املسلامت التي 

ال تقبل اجلدل كام يف قوله تعاىل يف وصف املؤمنني حقيقة:

ُيْنِفُقوَن﴾) 5 (.  َناُهْم 
ْ
َرَزق ا  َوِممَّ َة 

َ
ل الصَّ َويُِقيُموَن  َغْيِب 

ْ
بِال يُْؤِمُنوَن  ِيَن 

َّ
﴿ال

واملقصود بالغيب، كام نفهمه هو كل ما ال يمكن للحواس معرفته، وال للتجارب 
الوصول إىل غايته، »فاإليامن بالغيب هو االعتقاد بموجود وراء املحسوس«) 6 ( 
من  دون غريه  من  اخلالق سبحانه  اختصاص  من  املاورائي  بمعناه  الغيب  وعلم 

) 1 ( راجع خطب ـ 36، 57، 58، 59.

) 2 ( راجع خطب ـ 92 فقرة 2.

) 3 ( راجع خطب ـ 13 ويف تنبئه بام سيحصل بالكوفة مستقبال راجع خطب 47.

) 4 ( راجع خطب ـ 128.

) 5 ( البقرة/3.

) 6 ( تفسري املنار127/1.
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املخلوقات مهام تسامت مكانتها وذلك بناء عىل قوله تعاىل:

 اهلل﴾) 1 ( وعىل ذلك 
َّ

َغْيَب إِل
ْ
ْرِض ال

َ ْ
َماَواِت َوال ُم َمْن ِف السَّ

َ
 َيْعل

َ
ْل ل

ُ
﴿ق

:فإن مجيع الرسل واالنبياء ال يعلمون الغيب، ويف قوله تعاىل لرسوله

ما   )  2 ُمُهْم﴾) 
َ
َنْعل ُْن  نَ ُمُهْم 

َ
َتْعل  

َ
ل انلَِّفاِق  َعَ  َمَرُدوا  َمِديَنِة 

ْ
ال ْهِل 

َ
أ ﴿َوِمْن 

اطالع  عدم  يؤكد  اآلية  فحوى  ألن  الغيب،  بعلم  األنبياء  احاطة  عدم  يؤكد 
الرسول عىل خبايا املنافقني يف املدينة من حوله رغم أهنم أقرب الناس إليه، 
ـ إذا  كام ورد يف القرآن ما مفاده ان قريشا قد طلبت من الرسول ان يعلمها 
رد  فكان  واإلجذاب،  واخلصب  والغالء،  الرخص  بأوقات  ـ  حقا  رسوال  كان 

النبي عىل طلبهم من خالل قوله تعاىل:

َغْيَب 
ْ
ُم ال

َ
ْعل

َ
ْنُت أ

ُ
ْو ك

َ
 َما َشاَء اهلل َول

َّ
ا إِل  َضًّ

َ
ْملُِك نِلَْفِس َنْفًعا َول

َ
 أ

َ
ْل ل

ُ
﴿ق

وُء﴾) 3 (. إال ان ذلك ال ينفي ان يلطع اهلل  ِنَ السُّ رْيِ َوَما َمسَّ
َ َثُْت ِمَن الْ

ْ
ْسَتك

َ
ل

سبحانه أنبياءه عىل بعض اجلزئيات الغيبية، كرباهني تعضد صدق رساالهتم كام يف 
قوله تعاىل:

إِنَُّه 
َ
 َمِن اْرتََض ِمْن َرُسوٍل ف

َّ
َحًدا  إِل

َ
 ُيْظِهُر َعَ َغْيبِِه أ

َ
ل

َ
َغْيِب ف

ْ
﴿َعلُِم ال

يعرف  كان  قد   فالرسول  )  4 َرَصدا﴾)  ِفِه 
ْ
َخل َوِمْن  يََديِْه  َبنْيِ  ِمْن  ُك 

ُ
يَْسل

بعض اجلزئيات الغيبية بإحياء من اهلل سبحانه مما يعني ان معرفته تلك مكتسبة، 

) 1 ( النمل /65.

) 2 ( التوبة/ 101.

) 3 ( االعراف/188 وراجع سبب نزول اآلية عند: الطربي ـ جممع البيان 78/9.

) 4 ( اجلن/26،27.
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التي يمكن من خالهلا  املكتسبة تلك) 1 (،  املعرفة  املاوردي جانبا من  وقد ذكر 
.الدخول إىل موضوع الغيبيات يف فكر عيل

لقد حاول بعض الدارسني لشخصية عيل، حتليل بعض جوانبها النفسية 
الغاء  التي صدرت عنه) 2 (، كام حاول فريق آخر منهم  الغيبية  القضايا  لتعليل 
ذلك اجلانب الغيبي فيام أثر عن عيل  من نصوص العتقادهم بأنه مدسوس 
أو عىل  إليه،  املنسوبة  اننا نرجح صحة ذلك اجلانب من االقوال  اال  عليه) 3 (، 

االقل اجلزء االكرب منها، ويؤيد ترجيحنا ذلك قرائن منها:

:أوالً ـ تأليه عيل

قومًا  انه قد احرق  تذكر   التي ترمجت لعيل السري  تكاد كثري من كتب  إذ 
 ،)  5 الشهرستاين)  ذكرها  مماته  بعد  فرق  يف  تأليهه  عقيدة  بقيت  وقد   ،)  4 اهلوه) 
ولوال  فراغ،  من  الناس  عند  يتولد  ال  اإلله  مرتبة  يف  بجعله  الفرد  وتقديس 
ملا  وأقواله  أفعاله  يف  اخلوارق  بعض  وظهور  نبوآته،  بعض  لصدق  مشاهداهتم 

) 1 ( راجع أعالم النبوة ص 106 وما بعدها.

) 2 ( راجع بشأن ذلك ما قاله يف عيل عبد الفتاح عبد املقصود ـ اإلمام عيل 94/1 وراجع ما 

قاله بشأن حتليل علم عيل باملغيبات ـ اخلوئي ـ منهاج الرباعة 3/ 140، ومغنية ـ يف ظالل 

النهج1/ 109، ويؤيد ذلك ويعضده ما قاله ابن خلدون ـ يف كرامات أهل البيت يف مقدمته 

ص 416.

 ص 140، وأمحد احلويف ـ بالغة اإلمام عيل 3 ( راجع بشأن ذلك ـ العقاد ـ عبقرية اإلمام عيل (

ص 98.

) 4 ( راجع ابن عساكر ـ ترمجة اإلمام عيل من تاريخ مدينة دمشق 179/3 بتحقيق املحمودي.

) 5 ( راجع ـ امللل والنحل 1/ 175 وما بعدها.
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احلب  به  يذهب  مفرط  حمب  صنفان:  يف  »سيهلك  قوله  ان  نظن  وال  فيه،  غلوا 
الناس يف  البغض إىل غري احلق، وخري  به  إىل غري احلق، ومبغض مفرط يذهب 
حاال النمط االوسط فالزموه«) 1 ( اال وليد استنتاجاته مما يدور حول شخصه 

من حب بلغ التقديس وبغض بلغ حد الكراهية واحلقد.

ثانيًا: تكرار دفع تمة الكذب عن نفسه:

إن تكرار دفع هتمة الكذب) 2 ( عن نفسه يف مواضع عدة من النهج مل ترد 
ملا  شخصه،  إىل  املوجه  االهتام  بذلك  إحساسه  فلوال  أسباب،  ودونام  عرضا 
منهم  كثري  مل تصل عقول  التي  أقواله،  بمصداقية  مقولة متس  تفنيد كل  حاول 
فيها  التعمق  دون  القضايا،  لظواهر  فهمهم  ظل  يف  أبعادها  إدراك  مرتبة  إىل 
تتهددهم،  مستقبلية  أخطار  من  خلفياهتا  يكتنف  ما  عىل  لالطالع  بأفكارهم 
بلغني  »لقد  العراق  أهل  من  كذبه  من  موبخا  قوله  من  ذلك  ادراك  ويمكن 
فأنا  اهلل؟  أعىل  أكذب؟  فعىل من  تعاىل  اهلل  قاتلكم  تقولون: عيل يكذب،  أنكم 
أول من صدقه كال واهلل ولكنها هلجة غبتم  فأنا  نبيه؟  أم عىل  به  آمن  أول من 
بعض  هي  أولئك،  عنها  غاب  التي  فاللهجة   )  3 أهلها«)  تكونوا  ومل  عنها، 
تكذيبه  إىل  منهم  بجزء  أدت  التي  وهي  هبا  حيدثهم  كان  التي  الغيب  قضايا 

هلا. عقوهلم  استيعاب  لعدم 

) 1 ( خطب ـ 127 ـ فقرة 1.

) 2 ( راجع عىل سبيل املثال ـ خطب ـ16ـ فقرة 1 وخطب ـ 37، وحكم ـ 155.

) 3 ( خطب ـ 70.
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:ثالثًا ـ معنى الغيب ف فكر عيل

فتن  من  بالبرصة  سيحدث  ما  إىل  ألصحابه  أحاديثه  أحد  يف   عيل عرض 
دموية جراء االضطهاد والظلم الذي سيقع عىل الفقراء واملستضعفني من سكاهنا، 
كام حتدث عن فتن سيحدثها جنس من االتراك يف فرتة من فرتات اإلسالم، فقال 
 ،له رجل كلبي من أصحابه »لقد أعطيت يا أمري املؤمنني علم الغيب، فضحك
وقال للرجل يا اخا كلب، ليس هو بعلم غيب، وانام هو تعلم من ذي علم، انام 
ُم 

ْ
ِعل ِعْنَدهُ  اهلل  إِنَّ  بقوله  سبحانه  اهلل  عدده  وما  الساعة،  علم  الغيب،  علم 

رَْحاِم  من ذكر أو انثى، وقبيح ومجيل، 
َ ْ
ُم َما ِف ال

َ
َغْيَث َويَْعل

ْ
ُل ال اَعِة َويَُنِّ السَّ

الذي ال يعلمه إال اهلل، وما  الغيب  وسخي وبخيل وشقي وسعيد... فهذا علم 
وتضطم  صدري،  يعيه  بأن  ودعايل  فعلمنيه،  نبيه،  اهلل  علمه  فعلم  ذلك  سوى 
عليه جوانحي«) 1 ( فعلم الغيب كام يبدو من قول عيل، هو العلم بالكليات 
دون االستعانة بمعلم، أي انه ذايت وال جيوز العلم الذايت اال يف اهلل سبحانه، ألن 
الغري  املستفاد من  والعلم  بأن علمه مكتسب،  يقر   متعلم فعيل كل عامل غريه 
يتأهل لالطالع عليه  أمر غيبي ال  ان يسمى غيبًا »وإن كان إطالقا عىل  ال جيوز 
كل الناس«) 2 ( وإقرار عيل بصحة اكتسابه تؤيده نصوص من القرآن الكريم 

والسنة النبوية الرشيفة، من ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل:

املفرسين،  ُجل  قال  فقد   ) َواِعَيٌة﴾) 3  ُذٌن 
ُ
أ َوتَِعَيَها  تَْذكَِرةً  ُكْم 

َ
ل َها 

َ
﴿نِلَْجَعل

أنه ملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهلل »سألت اهلل أن جيعلها أذنك يا عيل، قال 

) 1 ( خطب ـ 128 واآلية من سورة لقامن /34.

) 2 ( ميثم البحراين ـ رشح النهج 84/1.

) 3 ( احلاقة /12.
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عيل: فام نسيت شيئا بعد ذلك، وما كان يل أن أنسى«) 1 (، كام ورد عىل لسان 
عيل  يف هنج البالغة قول رسول اهلل  له: »إنك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى 
 ،إال أنك لست بنبّي«) 2 ( فالذي نفهمه مما وورد بشأن الغيبيات يف فكر عيل
الوحي، ال  متلقي  التعلم من  الغيبية عن طريق  اجلزئيات  اكتساب بعض  أن 
يكسب املتعلم صفة عامل الغيب. فهو عىل هذا مل يقل بعلمه الغيب، إال أنه حاول 
إليه  ما سيؤول  إىل  التوعية  الرسول من علم، يف قضية  تلقاه عن  ما  توظيف 
مصري املجتمع فيام لو انحاز أبناؤه عن جادة احلق بظلم بعضهم بعضًا، وميلهم به 
عن أصحابه واملؤهلني له، ومنهم شخصه كوارث لعلم النبي وحكمته، وقد 
ورد يشء كثري من ذلك يف حق نفسه خاصة، وآل بيته عىل وجه العموم) 3 (، ومن 

.ذلك ما ورد بشأن املهدي املنتظر

كم يبدو ف فكر عيل د ـ املهدي املنتظر
النهج،  يف   عيل إليها  عرض  التي  باملستقبليات  التنبؤ  قضايا  ضمن  من 
وصف ُمصلح يظهر بعد فتن تنشب يف كل مكان يستغيث الناس من رشورها، 
هلعا  املسلمون  ويتبدد  بالرأي،  ويعمل  القرآن،  وينبذ  الدماء،  تسفك  حيث 
إذا عطفوا  اهلدى،  اهلوى عىل  قوله »يعطف  البالد، من ذلك  أقايص  وخوفا يف 
اهلدى عىل اهلوى ويعطف الرأي عىل القرآن إذا عطفوا القرآن عىل الرأي، حتى 

) 1 ( تفسري الرازي 107/30 وجاء مثله عند: القرطبي ـ اجلامع ألحكام القرآن 264/18 وعند ابن 

كثري ـ تفسري القرآن العظيم 255/6.

خطب - 240، فقرة 27.  ) 2 (

) 3 ( يمكن مالحظة ذلك يف ـ خطب ـ 2 فقرة 2، 86 فقرة، 3، 4، و92 فقرة ـ1.
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رضاعها،  حلوا  اخالفها،  مملوءة  نواجذها،  باديا  ساق،  عىل  بكم  احلرب  تقوم 
الوايل من غريها  يأخذ  ـ  تعرفون  بام ال  ـ وسيأيت غد  إال ويف غد  علقام عاقبتها، 
سلام  إليه  وتلقي  كبدها،  أفاليذ  األرض  له  وخترج  أعامهلا،  مساوئ  عىل  عامهلا 
مقاليدها، فرييكم كيف عدل السرية وحيي ميت الكتاب والسنة«) 1 (. فكل من 
تناول فحوى املقولة من رشاح النهج متفق عىل أن عليا يقصد منها، وصف 
أمام منتظر، أو قائم ينادي العمل بالقرآن، وأحياء السنة) 2 ( إال أن وجهة نظر 
الشيعة حول ظهور ذلك القائم ختتلف عنها عند املعتزلة الذين يرون كام يقول 
ابن أيب احلديد »أن يف ذلك إشارة إىل إمام خيلقه اهلل تعاىل يف آخر الزمان«) 3 (، 
بينام يرى الشيعة اإلمامية أنه قد عنى بذلك اإلمام املنتظر فحسب، وهو عندهم 
أن  من  البد  والذي   ،)  4 الناس)  ظهراين  بني  واملوجود  الغائب،  عرش  الثاين 
الدنيا عدال، بعد ان ملئت ظلام وجورا، فاملهدية  يعلن عن نفسه يوما ما ليمأل 

ـ فقرة 1، 2، ويعطف اهلوى عىل اهلدى يقهر اهلوى وهو العمل بالراي ويثنيه  ) 1 ( خطب ـ 137 

أي  ـ  القرآن  عىل  الرأي  يعطف  قوله:  وكذلك  والسنة  القرآن  هبدي  العمل  إىل  منقادا  وجيعله 

كناية عن  وهو  األرضاس  أقىض  والنواجد  الشدة،  والساق  عليه،  القرآن  حكم  بتغليب  يقهره 

بلوغ احلرب شدهتا، ومملوءة اخالفها، واالخالف مجع خلف: حلامت رضع الناقة، وهو كناية 

عن اشتداد الفتن، وعلقم عاقبتها: أي مرة هنايتها والعاقبة هي النهاية، وقوله »يأخذ الوايل... 

أعامهلا« أي أن اإلمام املنتظر يأخذ العامل واألمراء عىل سوء أعامهلم ويعاقبهم هبا، واألفاليذ 

مجع فلذ، وهو كناية عن الكنوز التي تظهر للقائم.

البحراين  ـ منهاج الرباعة 62/2، رشح ابن أيب احلديد 40/9، رشح ميثم  الراوندي  ـ  ) 2 ( راجع 

168/3ـ حممد عبده ـ رشح النهج هامش 249 ط األندلس.

) 3 ( رشح النهج 40/9.

) 4 ( لالطالع عىل عقيدة اإلمامية يف املهدي املنتظر، راجع ـ رسائل الرشيف املرتىض 293/2 

حتى 297.
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كعقيدة، موجودة يف فكر عيل كام نعتقد، خاصة انه يرى ان االئمة املصلحني 
ال  حتى  ودنياهم،  دينهم  بأمور  الناس  تبصري  هبدف  عرص،  كل  يف  موجودون 
تكون للناس حدة عىل اهلل، من ذلك قوله، »اللهم بىل، ال ختلوا األرض من قائم 
الذين  أولئك  يكن  ومهام   ،)  1 مغمورا«)  خائفا  أو  مشهورا،  ظاهرا  إما  بحجة، 
يعنيهم عيل، سواء أكانوا األئمة عند الشيعة، أم أهنم »األبدال الذين وردت 
األخبار النبوية عنهم، أهنم يف األرض سائحون، فمنهم من يعرف ومنهم من ال 
يعرف«) 2 ( كام يرى املعتزلة حسب تفسري ابن أيب احلديد، فإن الفكرة تتضمن 
ترصيح بوجوب اإلمامة يف كل زمان حتى قيام الساعة، فإذا ما أخذنا مأثورات 
عيل يف املهدية، كلها يف سياق واحد، ونظرنا إليها من خالل بنائها الفكري 

سنجد أن هذه النصوص تتبلور يف عنارص أمهها:

1ـ إن اهلل سبحانه وتعاىل ال خييل األرض من قائم مطلق بأمور الدين يف أي 
نفسه يف  املعلن عن  الظاهر  املصلح  ذلك  إذ البد من وجود  مكان،  وأي  زمان، 
الداعي إىل رشيعة السامء يف الرس يف حالة سيطرة  حالة شهوره باألمان) 3 (، أو 
والقهر  بالقوة  الناس  مصائر  عىل  وهيمنهم  األمور  مقاليد  عىل  والطغاة  اجلبابرة 

والظلم.

2ـ إنه إذا عرف اإلنسان إمام وقته، فالبد له من حماولة الرجوع إليه ألخذ 
الدين  أعداء  ملواجهة  احلاجة  حالة  يف  ندائه  لتلبية  واالستجابة  عنه،  دينه  أمور 
قوله  من  تلك  فكرته  إىل  الوصول  ويمكن  والسالطني،  األمراء  من  والظاملني 

) 1 ( حكم ـ 145 ـ فقرة 6.

) 2 ( رشح النهج 351/18.

) 3 ( راجع حكم ـ 145 ـ فقرة 6.
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»واهلجرة قائمة عىل حدها األول، ما كان هلل يف أهل األرض حاجة من مسترس 
األمة، ومعلنها. وال يقع اسم اهلجرة عىل أحد، إال بمعرفة احلجة يف األرض، 
فمن عرفها وأقر هبا فهو مهاجر) 1 ( مع مالحظة أن عليا قد أشار إىل رضورة 
اهلجرة، وهو ال يعني هبا اهلجرة من مكة إىل املدينة، ألن تلك اهلجرة قد بطلت 
بعد الفتح، بناء عىل قول الرسول »ال هجرة بعد فتح مكة«) 2 ( ولكنه يعني 
باهلجرة إىل إمام الوقت كأساس جتمعي كان هو يف حاجة إليه، للوقوف يف وجه 
إليهم  اهلل  أوكل  الذين  بيته هم  وآل  نفسه  اعتبار  اخلارجني عن سلطته، عىل 

.) 3 (محاية الدين بعد الرسول

انه برغم االضطهاد والظلم اللذين وقعا عىل آل البيت، فإن اهلل سبحانه 
سيعيدهم إىل املكانة التي بوأهم إياها بفضل إيامهنم وصربهم، ويفهم ذلك من 
قوله »لتعطفن الدنيا علينا بعد شامسها، عطف الرضوس عىل ولدها«) 4 (وتال 

عقب ذلك:

ُهُم 
َ
َْعل ًة َونَ ئِمَّ

َ
ُهْم أ

َ
َْعل ْرِض َونَ

َ ْ
ِيَن اْسُتْضِعُفوا ِف ال

َّ
ْن َنُمنَّ َعَ ال

َ
﴿َونُِريُد أ

َوارِثنَِي﴾) 5 (. فاملهدي املنتظر املبرّش به، كام يبدو لنا يف فكر عيل من آل 
ْ
ال

ابان ورود كل موعود،  البيت، وهو ما تضمنه قوله »يا قوم هذا تضمنه منا 

) 1 ( خطب ـ 237 ـ فقرة2 واالمة ـ بكرس اهلمزة ـ احلالة.

) 2 ( سنن النسائي 146/7.

) 3 ( راجع اخلطبة 86ـ فقرة ـ 3، 4.

) 4 ( حكم ـ 207ـ الشامس ـ بكرس الشني، امتناع ظهر الدابة عن الركوب، والرضوس ـ بفتح فضم ـ 

الناقة السيئة اخللق التي تعىص حالبها.

) 5 ( القصص/5.
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ودنو طلعة ما ال تعرفون، أال وأن منا أدركها منا يرى فيها برساج منري، وحيذو 
شعبا،  ويصدع  رقا،  فيها  ويعتق  ربقا،  فيها  ليحل  الصاحلني،  مثال  عىل  فيها 
ويشعب صدعا يف سرتة عن الناس، ال يبرص القائف اثره، ولو تابع نظره«) 1 (.

القتل  العباد واستحرار  إنه لن يكون ظهوره إال بعد فتن ناجتة عن ظلم  4ـ 
فيهم، ويكون ظهوره ناهية ذلك الظلم) 2 ( واستتاب األمن والرجوع إىل الدين 
عىل أصوله األوىل التي جاءت هبا رسالة حممد، فيعم الرخاء جراء ذلك كل 

أرجاء املعمورة.

تكاد  ال  ـ   عيل فكر  خالل  من  نتصورها  كام  ـ   املنتظر املهدي  فعقيدة 
تبتعد يف مفهومها عام برش به القرآن الكريم من مستقبل سعيد لإلنسانية يف ظل 

اإليامن. كام يف قوله تعاىل:

ِف  يَْسَتْخلَِفنَُّهْم 
َ
ل اِلَاِت  الصَّ وا 

ُ
َوَعِمل ِمْنُكْم  آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال اهلل  ﴿َوَعَد 

ُهْم 
َ
ِي اْرتََض ل

َّ
ُهْم ِديَنُهُم ال

َ
َنَّ ل

ِّ
َُمك ْبلِِهْم َولَ

َ
ِيَن ِمْن ق

َّ
َف ال

َ
َما اْسَتْخل

َ
ْرِض ك

َ ْ
ال

وعام   ،)  3 َشيًْئا﴾)  ِب  وَن 
ُ
ك يُْشِ  

َ
ل َيْعُبُدونَِن  ْمًنا 

َ
أ َخْوفِِهْم  َبْعِد  ِمْن  َُّهْم  نلَ َُبدِّ َولَ

يبعث  باملهدي  »أبرشكم   قوله يف  كام  املطهرة،  النبوية  السنة  يف  بشأهنا  جاء 
الناس وزالزل فيمأل األرض قسطًا وعدالً كام ملئت جورا،  عىل اختالف من 

) 1 ( خطب ـ 150 ـ فقرة 1ـ ابان ـ بكرس فتشديد ـ وقت، ودنو ـ قرب، ومنا ـ يعني بالضمري فيه من آل 
البيت وهو املهدي املنتظر، ليحل ربقا ـ يفك الناس من أرس االستغالل والربق ـ بكرس الراء 
وسكون الباء، هو حبل فيه عدة عرق يوضع يف رقاب العبيد، ويصدع شعبا ويشعب صدعا، 
يفرق مجع الضالل وجيمع متفرق احلق، القائف اخلبري بمعرفة اإلثارة، والقيافة ـ علم تتبع إثارة 

املشاة من إنسان وحيوان يف الصحراء وهو من أشهر علوم العرب.

) 2 ( راجع خطب ـ 138 ـ فقرة 2.

) 3 ( النور /55.
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وظلام، يرىض عنه ساكن السامء وساكن األرض...«) 1 ( إال أن عليا مل يذكر 
النهج التي جاءت يف املهدي، ال صفاته وال شكله) 2 ( كام هو  ضمن نصوص 

موجود فيام أثر عن الرسول من حديث) 3 (.

تلك هي إذن أهم القضايا الغيبية واألخرى املاورائية التي استخلصناها من 
فكر عيل، وهي عىل ما تبدو مل تكن ملجرد اجلنوح إىل استعراض فلسفة ما أو 
ألخذ الفكر اإلنساين نحو اجتاه جديل معني من أجل منارصة فرقة معينة، ألهنا 
-كام نتصورها- دعوة صادقة إىل التمسك بالدين والرجوع إىل طريق اإليامن، 
يف كل األحوال، وحتت كل الظروف، ألن العاقبة ـ كام يراها عيل ـ البد أن 
تكون يف صالح املتقني املؤمنني الذين ينظرون إىل الدنيا نظرة ختتلف يف مفهومها 

عام ينظر إليها غريهم من الناس.

) 1 ( اهليثمي ـ جممع الزوائد 316/7، رواه الرتمذي وغريه باختصار كثري، ورواه أمحد بأسانيد، وأبو 

بعىل باختصار كثري ورجاهلام ثقات.

) 2 ( ان عدم ورود نصوص تتحدث عن صفات املهدي يف هنج البالغة ال يعني ان عليا مل يتطرق 

إىل ذلك، فنهج البالغة مل جيمع كل ما أثر عن عيل من اقوال، ففي اصول الكايف 339/1 وما 

بعدها ـ احد مصادر احلديث عند الشيعة اإلمامية  احاديث وخطب لعيل، يذكر فيها صفات 

املهدي وكيفية ظهوره. 

) 3 ( راجع املقديس ـ عقد الدر يف اخبار املنتظر ص 16، 24.
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الثالث الفصل 
نظرة علي إىل احلياة

كما تبدو ف نهج البالغة

للحياة  تصوره  عىل  لالطالع  حماولة  يف   عيل فكر  غور  سرب  أردنا  ما  إذا 
جيدر الوقوف عند ثالث نقاط هي:

.1ـ مفهوم الدنيا يف فكر عيل

2ـ فكر عيل بني التصوف والزهد.

.3ـ األسلوب احلكمي كام يبدو يف فكر عيل

بعضها  فصل  يمكن  ال  بحيث  الرتابط  من  الثالث  النقاط  أن  مالحظة  مع 
فمفهوم  احلياة،  إىل  املتوحدة   نظرة عيل عن بعض، ألهنا تشكل يف جمموعها 
للحياة  تقييمه  بني  العقد  واسطة  هو  وعمقه،  وشموليته  اتساعه  عىل  الدنيا 
ناحية،  الواسع من  الدنيا بمفهومها  املتولد من نظرته إىل  وبني أسلوبه احلكمي 
بكل  معايشته،  استوعبت  التي  التجارب  تلك  ثانية،  ناحية  احلياتية من  وجتاربه 
إحساساته، الدعوة اإلسالمية منذ بداية بزوغها، حتى الوقت الذي بدأت فيه 
التفتح من نقالت خطرية يف  تتفتح عىل احلضارات األخرى، وما أحدثه ذلك 
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احلياة  بام يف  والتمتع  املادة،  التكالب عىل  نحو  باالجتاه  العريب اإلسالمي  الفكر 
الفكرية للفرد املسلم ترجح  الرتكيبة  من ملذات إىل اقىص حد ممكن، مما جعل 
كفة اجلانب املادي عىل اجلانب الروحي، فتأثرت جراء ذلك بنية اإلسالم كدين 
ثوري، إذ بدأت جذوة اجلهاد ختمد يف النفوس، بركون العريب املسلم إىل الدعة، 
تارة  الواهية،  احلجج  بشتى  اجلهاد  واجب  من  يتهرب  فأخذ  احلياة،  وحب 
السيف  سل  لتفادي  الفتنة،  عن  بالنفس  بالنأي  واخرى   ،)  1 الطقس)  بتقلبات 
غري  إىل   ،)  3 والعتاد)  العدة  يف  النقص  لتاليف  وثالثة   ،)  2 املسلم)  اخية  وجه  يف 
ذلك من أعذار واهية مجعها عيل  يف حب الدنيا واإلنبهار بزخرفها والتشبث 
الدنيا يف فكر عيل إىل رمز يمثل الرش يف معظم جوانبه،  هبا) 4 ( فاستحالت 
ذلك  خالل  ومن  حقيقتها،  عىل  الدنيا  يفهمون  للذين  بالنسبة  للخري  متثيله  مع 

.املفهوم ببعديه اخلري والرشير يمكننا التعرف عىل الدنيا يف فكر عيل

ـ الدنيا ف فكر عيل(

وردت كلمة )دنيا( مفردة ومضافة يف هنج البالغة يف مئتني وثامنية وعرشين 
تتبعنا  خالل  ومن   ،)  5 عليها)  تعود  التي  الضامئر  عدا  هذا  تقريبًا،  موضعًا 

) 1 ( راجع اخلطبة 27 هناية الفقرة الثانية.

) 2 ( راجع يف شأن ذلك ما قاله أبو موسى األشعري ألهل الكوفة عند الدينوريـ  األخبار الطوال ص145.
) 3 ( راجع رد أصحابه عىل دعوته إىل العودة لقتال أهل الشام بعد انتهائهم من حرب اخلوارج ـ أبو 

حنفية الدينوري ـ األخبار الطوال ـ صـ 211.

راجع تعليله للفتن التي نشبت يف خالفته - اخلطب الثالثة، فقرة-3. مطلع اخلطبة 34.  ) 4 (

أو  مفردة  قد وردت  اهنا  )دنيا( وجدنا  النهج رصدنا خالهلا كلمة  ( من احصائية قسمنا هبا يف   5 (

ضمري  بصيغة  أيضًا  تكرر  كام  موضعا،   )228( وعرشين  وثامنية  مئتني  من  يقارب  فيام  مضافة 
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التي يمكن حرصها  الواسع ذاك، وجدنا أهنا حتمل كثريًا من املعاين  النتشارها 
يف ثالث جمموعات متجانسة حاول عيل من خالهلا تسليط الضوء عىل مجيع 
جوانبها اإلجيابية والسلبية بنظرة ملؤها اإليامن املفعم بحب اإلنسانية. فالناظر 
ذات  يتصورها  النهج،  يف  وردت  كام  الثالث  املجموعات  معاين  يف  بإمعان 
والتيئيس عىل  العتمة  تغلب  متداخلة،  متباينة، وأوصاف  وجوه خمتلفة، ومعان 
معظمها، إال أهنا ترد يف مواضع قليلة جدا، حاملة يف طياهتا معاين احلب وااليامن، 
زائل  جوهر  حال، ألهنا  تستقر عىل  متباينة ال  ذات صور  ثالثة،  ناحية  وهي يف 

تنقصه الديمومة، ويمكن مالحقة تلك املعاين من خالل احلزم الثالث التالية:

األوىل ـ الدنيا املكانية:

أهبط  التي  األرض،  مقدمته  ويف  اهلل  خلقه  الذي  الكون  كل  هبا  واملقصود 
كل  تشمل  الواسع  املعنى  هبذا  فالدنيا  البتالئه،  مقرا  لتكون  اإلنسان  إليها  اهلل 
الطبيعية لإلنسان من مسكن ومأكل ورشاب ولباس، وهواء،  ما يتعلق باحلياة 
وشمس وقمر وكواكب، وكل ما يف الطبيعة مما حيتاجه اإلنسان ليتأقلم وحياته 
 التي يريدها اهلل له، ويمكن تتبع هذه املعاين بكل اتساع وشمولية يف فكر عيل
من خالل موضوع خلق الكون، كام ورد يف النهج) 1 (، وهو ما يمكن تسميته 

ما  تكرر  إىل  باإلضافة  هذا  موضعا،   )621( وعرشين  وواحد  ستمئة  من  يقارب  فيام  الغائبة 

ما يستشف  باحة االحتشاد... وهو  البلية،  دار  العربة،  دار  إليها من أسامء، ومعان مثل:  يشري 

منه اهتامم عيل البالغ هبذا اجلانب اخلطري، الذي حاول عن طريق احلديث املتكرر فيه كشف 

عيوب اجلانب املادي ـ الذي استفحلت رشوره وبانت تأثرياته السلبية يف روح املحارب املسلم. 

بإخالده إىل الدعة. 

) 1 ( يمكن مراجعة ذلك يف: اخلطبة رقم ـ 1، واخلطبة رقم 90 ـ املسامة بخطبة األشباح.
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باجلانب التأميل املصور لقدرة اهلل تعاىل، وهيدف عيل من ورائه ـ كام تتصور 
ـ متكني العقل إىل الوصول من تلقاء نفسه إىل فكرة التوحيد، بالنظر يف ابداعاته 
التي تستعيص يف استجابتها وتكوينها عىل أي فكر إنساين مها تناهت  املتوحدة 

قدرته، وتسامت عبقريته.

الدنيا كمكان،  إيامنيا آخر عاجله عيل عن طريق خلق  ولكن هناك جانبا 
من  الذي  اإلنسان  وبني  الدنيوي  املكان  ذلك  بني  الرتابطية  العالقة  يف  ويتمثل 
أجله خلقت تلك الدنيا، إذ ليس يكفي أن يعرف اإلنسان قصة الدنيا، بل جيب 
ان يعرف أيضًا ان اهلل سبحانه وتعاىل، كام يقول عيل »هو الذي أسكن الدنيا 
خلقه«) 1 ( مما يعني أن أولئك اخللق هم من ضمن ذلك الكون املوحد، املكمل 
لبعضه بعضًا، واملخلوق بقدرته سبحانه، إذ ال جمال للشك عىل االطالق، بأن 
اخللق، وكل ما يتعلق هبم من اشياء حياتية هي من تدبري اهلل وإحكامه ويتضح 
ذلك من قول عيل »خلق اخللق... ووضعهم من الدنيا مواضعهم«) 2 ( أي 
هيأ هلم املواضع املناسبة التي متكنهم من التأقلم مع حميطهم بقدرته التي طالت 
كل يشء يف الوجود، من جامد ومتحرك وموات وذي روح، ويمكن استخالص 
بأزمتها«) 3 (، وعيل حني  الدنيا واآلخرة  له  »انقادت   ذلك من قول عيل
يركز عىل ذلك اجلانب يريد أن يصل بنا إىل نقطة ذات أمهية كربى تكاد تكون 
مرتكزه الفكري بالنسبة العتبار املعنى املكاين للدنيا. فإذا كان املكان يف الفكر 
اإلنساين املحدود، يعني االستقرار املقرون بالديمومة والراحة واالطمئنان فإنه 

) 1 ( خطب ـ 185ـ فقرة 1.

) 2 ( خطب ـ 187ـ فقرة 1.

) 3 ( خطب ـ 133ـ فقرة 1.
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»ان  بقوله  ذلك  عن  بتعبريه  استمرارية  بأية  يقرنه  ال  مكانيا  بعدا  الدنيا  يعطي 
 )  2 وعناء«)  فناء  »دار  نظره  وجهة  من  ألهنا   )  1 مقام«)  دار  لكم  ختلق  مل  الدنيا 
والديمومة،  الثبات  تعني  ال  فمكانيتها  معني  نمط  عىل  استمراريتها  ويستحيل 
أديمها  عىل  يعيش  من  عىل  جيب  لذلك   ،)  3 دول«)  »دار  الناحية  هذه  من  فهي 
والتكالب  ملذاهتا  وراء  واجلري  مغرياهتا  إىل  الركون  أن  اعتباره،  يف  يضع  أن 
عىل مقتنياهتا يف ظل فكرة اخللود التي تراوده، ما هي إال حلم بعيد املنال، ألهنا 
كام يقول عيل »دار ال يسلم منها اال فيها«) 4 (وبإمكان اإلنسان إدراك ذلك 
بمجرد تفكريه يف خلق الكون من حوله، فقد يستبعد عقله املحدود فكرة فناء 
توازنه،  تغيري  حتى  أو  تفكيكه،  أو  انحالله  يستعيص  الذي  املحكم  الكون  هذا 
لكنه لو أمعن النظر، ومد ببصريته إىل ما وراء املجردات لتوصل من خالل ذلك 
إنشائها  من  بأعجب  ابتداعها  بعد  الدنيا  فناء  »ليس  أن  إىل  ـ   يقول عيل كام  ـ 
واخرتاعها«) 5 ( ألن اهلل سبحانه قد حدد لكل خلق خلقه وقتا اليمكننه تعديه، 
إذ ال أزلية وال دوام إال له سبحانه وتعاىل، فكام يقول عيل، فإن الفناء يف هناية 
األمر يعم كل يشء »وإن اهلل سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وال يشء معه«) 6 (. 
 ،ابتداع عيل ليست من  زمانيا  اخللق  املتضمن قضية  املكاين  ببعدها  والفكرة 

ألهنا مطابقة ملعاين القرآن الكريم املتمثلة يف قوله تعاىل:

) 1 ( خطب ـ 132ـ فقرة 2.

) 2 ( رسائل ـ 72.

) 3 ( خطب ـ 62ـ املطلع.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.

) 5 ( خطب ـ 234ـ فقرة 3.

) 6 ( السابق ـ فقرة ـ4.
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أما   )  1 َراِم﴾) 
ْ
ك ِ

ْ
َوال ِل 

َ
َل الْ ُذو  َربَِّك  وَْجُه  َويَْبَق    اٍن 

َ
ف ْيَها 

َ
َعل َمْن  ﴿ُكُّ 

الدنيا املكانية وزواهلا فهي:  التي من أجلها كان تركيز عيل عىل فكرة  الغاية 
أن  فعليه  عليها  مستقر  غري  اإلنسان  دام  وما  الزوال،  إىل  الدنيا  مآل  دام  ما  إنه 
يقوم بواجبه جتاهها، يف حدود ما فرضه اهلل عليه، وال يتامدى يف التكالب عليها، 
ثم هجرت  خالل قصور شيدت  من  أمامه  زواهلا  لتمثل  مغرياهتا  إىل  والركون 
فأصاهبا البىل، ومقتنيات استامت أصحاهبا يف مجعها فبددها وّراثهم من بعدهم، 
وجبابرة تسلطت فكان مصريهم الفناء) 2 (، مبلغ مستقر اإلنسان يف هذه الدنيا، 
أن يأخذ ويعطي بام يتناسب ومكانته اإلنسانية، متمثال دوره عليها يف حدود ما 
باعتبارها  الدنيا  املعنى، تدخل اآلخرة يف مقابل  رسمه اهلل له، ومن خالل هذا 
دار خلود متصلة يف جوهرها بعمل الدنيا، واملسافة الفاصلة بينهام مسافة زمانية 
اإلنسان  مصري  ليشكال  بالزمان  املكان  فيتعانق  املقدر،  بعمره  اإلنسان  يقطعها 

األبدي بعد دنياه الفانية.

الثانية ـ الدنيا الزمانية:

الزمن عنرص أسايس يف فكر عيل ألنه كام يرى مرتبط ارتباطا حمكام بحياة 
أهنا  إال  اإلسالم،  يف  تعبدي  ركن  وهي  فالصالة  جوانبها،  مجيع  من  اإلنسان 
بالوقت  الفرد  التزام  مدى  معرفة  خالله  من  يمكن  مقياسا   عيل عند  تعني 
املحددة،  أوقاهتا  ملتزما بصلواته يف  الفرد  فإذا كان  به،  يناط  املحدد لكل عمل 
يف  اعامله  فيبارش  الوقت  قيمة  يقدر  شك  بال  فهو  تأخري،  وال  تقديم  دون  من 

) 1 ( الرمحن /26، 27.

) 2 ( راجع عىل سبيل املثال ـ خطبة ـ82ـ الفقرة 7ـ ورسالة ـ 3 فقرة 2.
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بكر  أيب  بن  ملحمد  وصيته  ضمن  قوله  من  ذلك  استخالص  ويمكن  إباهنا، 
لفراغ، وال  املؤقت هلا، وال تعجل وقتها  لوقتها  الصالة  حني واله مرص »صل 
تؤخرها عن وقتها الشتغال، واعلم ان كل يشء من عملك تبع لصالتك«) 1 ( 
فالزمن عىل هذا األساس مقياس لصدق الفرد مع ربه ومع نفسه ومع غريه من 
ذاته وقتا يف قوله  اعترب اإلنسان   العظيمة يف فكرعيل الزمن  الناس، وألمهية 
»انام الناس يف نفس معدود وأمل معدود، واجل حمدود فالبد ألجل ان يتناهى، 
وللنفس ان حيىص وألمل أن ينقيض«) 2 (. فكل يشء يف الوجود مقرون بزمن له 
 ،بداية وهناية، حتى الوجود ذاته، فإنه يمثل يف أحد جوانبه زمنا كام يرى عيل
ويمكننا استنتاج ذلك من تتبعنا إىل التقابل بني الدنيا واآلخرة فيام ا ثر عنه من 
نصوص يف النهج، فعدم استمرارية الدنيا، والتقلب يف أحواهلا، يعني ـ كام يظهر 
لنا ـ استحواذ الزمانية عىل شمولية الدنيا املكانية، عىل أساس اعتبارها دار جماز، 
الدنيا  انام  الناس،  »أهيا  قوله  يف  كام  االخرة  يف  الكامن  املكاين  الثبات  مقابل  يف 
بأبعاده  فاملجاز   ،)  3 قرار، فخذوا من ممركم لسفركم«)  دار  دار جماز، واآلخرة 
الزمن  تعني  فالدنيا  الزمن،  تعني  واحلركة  املكان،  ضمن  احلركة  يعني  املعنوية 
أن  يمكن  ال  الزمن  ذلك  كان  وملا  إليه،  العودة  دون  من  اإلنسان  يقطعه  الذي 
يعود بالنسبة لإلنسان، فيجب عليه أن يستغله استغالال حسنا يف إبانه كام يرى 
عيل، ويف ذلك يقول »أن السعداء بالدنيا غدا، هم اهلاربون منها اليوم«) 4 ( 
الدنيا  مايض  بنتائج  املتعلق  الغد  يف  املتمثل  باملستقبل  مرتبطة  االبدية  فالسعادة 

) 1 ( رسائل ـ27 فقرة 4.

) 2 ( رشح ابن أيب احلديد 281/20.

) 3 ( خطب ـ197ـ املطلع.

) 4 ( خطب ـ220ـ فقرة ـ اخرها.
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واملستقبيل  اآلين  ببعديه  الدنيوي  فالزمن  اآلين،  وقتها  يف  منها  باهلروب  اآنية 
يمثالن  ألهنام  أيضا،  أبدي  تقابل  يف  بينهام  النتائج  ولكن  ومتازج  تداخل  يف 
الدنيا  أحب  فمن  خمتلفان،  وسبيالن  متفاوتان  »عدوان  فهام  واالخرة  الدنيا 
وتوالها، أبغض اآلخرة وعاداها، ومها بمنزلة املرشق واملغرب«) 1 ( والتفاوت 
اإلنساين  العمل  بالنسبة لإلنسان يكمن أساسا يف حركة  بينهام  فيام  واالختالف 
فيها،  الكامن  الزمن  إىل سباق مع  احلياة عربها  تتحول  التي  الزمانية  الدنيا  عرب 
فاحلرص عىل االمساك بالزمن وايقاف دوران عجلته من األمور املستحيلة، ألنه 
لو حدث فإنه يعني تغيري نظام الكون بإيقاف علجة الدنيا املستمرة يف دوراهنا، 
إال أن سعي اإلنسان نحو ذلك اهلدف ال يتوقف، ألنه يمثل حقيقة اإلنسان يف 
يكون  ما  عادة  الذي  الدنيوي،  الوقت  ذلك  من  املزيد  طلب  يف  املستمر  حاجة 
يف مقابلة دائمة مع ذلك السعي كام يصوره قول عيل »من طلب الدنيا طلبه 
رزقه  يستويف  حتى  الدنيا  طلبته  اآلخرة،  طلب  ومن  عنها،  خيرجه  حتى  املوت 
منها«) 2 (. لذلك فمن االجدى لإلنسان يف دنياه هذه، ان يدرك متاما، أن الزمن 
الدنيوي بام ينطوي عليه من إغراءات، هو يف جوهره خسارة مؤقتة يف مقابل.
ربح ابدي. ويف هذا املعنى يقول »اعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد يف اآلخرة 
الدنيا كزمان هي  أن  اعتبار  3 ( عىل  الدنيا«)  اآلخرة وزاد يف  مما نقص من  خري 
انه بموته كام يقول  يف الواقع عمر اإلنسان منذ يوم والدته حتى يوم وفاته، إذ 
عيل »ختتم الدنيا، وبالدنيا حترز اآلخرة«) 4 ( فالدنيا الزمانية عىل هذا املعنى 

) 1 ( حكم ـ102.

) 2 ( حكم ـ440.

) 3 ( خطب ـ 113ـ فقرة 4.

) 4 ( خطب ـ56. فقرة ـ3.
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باقية ما بقي وجود اإلنسان مستمرا ألهنا دنياه.

الثالثة ـ الدنيا وصف:

مل تكن الدنيا جمرد زمان أو مكان يف فكر عيل، ألنه من ناحية ثالثة اضفى 
املتذوق،  يستسيغه  لذيذ  طعم  ذات  تارة  فهي  ومعنوية،  حسية  اوصافا  عليها 
ولون هبيج يروق للناظر، فيسلم هلا قياده دون ان يعلم ان ذلك الطعم السائغ 
الذي رسعان  الزائف،  اخلارجي  مظهرها  اال  حقيقته  هو يف  ما  الرائق،  واللون 
»اين  يقول  منها  الناس  حتذير  معرض  ففي  مساوئه  وتتكشف  عيوبه  تتبدى  ما 
أحذركم الدنيا، فإهنا حلوة خرضة، حفت بالشهوات وحتببت بالعاجلة، وراقت 
يف  متشكلة  ثانية  تارة  وهي   .)  1 بالغرور«)  وتزينت  باآلمال،  وحتلت  بالقليل، 
اوصاف شتى، طبيعية مرئية، ومسموعة وذات حركة. وهي يف اوصافها تلك، 
خمتلطة  فصفاهتا  واملوضوعية.  والصدق،  احلقيقة  إىل  وتفتقر  الثبات،  ينقصها 
آخذة  وانسانية  ناحية،  من  كونية  طبيعية  فهي  تصنيفها،  يتعذر  بحيث  وممتزجة 
بزي حمارب مهه االعتداء والسلب والنهب تارة ثانية، أو متشكلة يف زي امرأة 
ترويضه.  يمكن  ال  رشس  حيوان  ثالثة  ناحية  من  وهي  مغرية،  طبيعة  ذات 
ما  التي حتاول غواية اإلنسان وصده عن كل  السيئات  اهنا مجلة من  واخلالصة 
كاذب،  ومنطقها  خالب،  »برقها   عيل يراها  كام  فهي  وسعادته  مصلحته  فيه 
وامواهلا حمروبة، واعالقها مسلوبة... وهي املتصدية العنون، واجلاحمة احلرون، 
إىل  حاهلا  امليود،  واحليود  الصدود،  والعنود  الكنود،  واجلحود  اخلؤون  واملائقة 
حرب  دار  سفل،  وعلوها  هزل،  وجدها  ذل،  وعزها  زلزال،  ووطأهتا  انتقال، 

) 1 ( خطب ـ 110 فقرة ـ 1.
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وسلب وهنب، وعطب«) 1 (.

يف   عيل مأثورات  جل  واحليطة  باحلذر  املقرونة  الغاضبة  النظرة  وتالزم 
كان  لذلك   ،)  2 سمها«)  قاتل  مسها،  لني  احلية،  »مثل  يراها  كام  ألهنا  الدنيا، 
من  الناس  ولفك  أذاها،  من  اإلنسانية  خللص  منها،  التمكن  استطاع  لو  يتمنى 
ربقة ذهلا، وجلنبهم الوقوع يف حبائلها، وتتجىل أمنيته تلك يف قوله »واهلل لو كنت 
شخصا مرئيًا وقالبًا حسيًا، ألقمت عليك حدود اهلل يف عباد غررهتم باألماين، 

وأمم القتهم يف املهاوي، وملوك اسملتهم إىل التلف«) 3 (.

 قد قرب داخل نفسه كل شهوة دنيوية، مهام  النهج فإن عليا  يبدو يف  فكام 
تالحقه  الشباب،  ريعان  يف  فتاة  شكل  يف  تصورها  فلقد  االغراء،  يف  تناهت 
عارضة نفسها عليه، حماولة إيقاعه يف حبائلها بشتى الوسائل املغرية، ولكنه حسم 
إيّل  أم  تعرضت؟  أيَب  اليك عني،  دنيا،  يا  دنيا،  »يا  قائال  أمره معها حني خاطبها 
طلقتك  قد  فيك،  يل  حاجة  ال  غريي،  غري  هيهات،  حينك،  حان  ال  تشوقت، 
اقامة حدود اهلل عليها،  للدنيا، وحماولته  فيها«) 4 ( فهو يف طالقه  ثالثًا ال رجعة 

) 1 ( خطب ـ 239ـ فقرة ـ3، وخالب ـ خادع، وحمروبة ـ منهوبة، واعالقها ـ مقتنياهتا، واملتصدية ـ 

ـ بفتح فضم ـ صيغة مبالغة من الفعل عّن أي  املرأة التي تتعرض للرجال إلغرائهم، والعنون 

اعرتاض، والعنون الدائمة االعرتاض، واجلاحمة ـ الدابة الصعبة التي يستعيص ركوهبا، واحلرون 

ـ الدابة التي إذا طلبت منها السري وقفت معاندة، واملائقة ـ الكاذبة ـ واخلؤون ـ املبالغة يف خيانتها، 

واجلحود ـ املنكرة للنعمة، والكنود الكافرة بالنعمة، والعنود ـ الدائمة العناد، وامليود ـ مبالغة من 

ماد، الدائمة االضطراب التي ال تستقر عىل حال. 

) 2 ( رسائل ـ68.

) 3 ( رسائل ـ45ـ فقرة4.

) 4 ( حكم ـ75.
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من املثالية بحيث يريد أن يقيم كل أود يف احلياة من حوله مع وضعه يف االعتبار 
أن اإلنسان العادي ال يمكنه الزهد يف الدنيا والنأي بنفسه عن لذاهتا ألنه يرى ان 
»الناس ابناء الدنيا وال يالم الرجل عىل حب امه«) 1 ( فلو استطاع اإلنسان نبذ 
الدنيا التي خلق من أديمها، ألمكنه االستغناء عن حبه ألمه التي أنجبته ورضع 
لبنها وذاك مستحيل، وقد تبدو الفكرة متناقضة، خاصة حني نرى عليا يمنح 
الدنيا أوصافا ناصعة هبية، تتناقض متاما مع ما أطلقه عليها من أوصاف تزهيدية 
»الدنيا  للدنيا قوله  املرشقة  قيمة، فمن أوصافه  أية  له  تقيم هلا وزنا وال جتعل  ال 
منها، ودار  تزود  فهم عنها ودار غنى ملن  دار صدق ملن صدقها ودار عافية ملن 
اهلل  وحي  ومهبط  اهلل،  مالئكة  ومصىل  اهلل،  احباء  مسجد  هبا،  اتعظ  ملن  موعظة 
ومتجر أولياء اهلل«) 2 (، لكن بتأملنا يف النصوص التي أثرت عن عيل يف الدنيا 
جمتمعة، نعتقد أنه ال تناقض يف أفكارها، خاصة إذا وضعنا يف االعتبار، أن الدنيا 
التي يمدحها عيل ويذمها هي دنيا اإلنسان، أي زمن بقائه من يوم والدته حتى 
يوم وفاته، وان املطلوب منه يف دنياه الزمانية تلك ان يفهمها عىل حقيقتها، بفهم 
دوره فيها، والفهم هنا يعني، حتكيم العقل، وكبح مجاح الشهوة، دون مغالبة أو 
إىل  بالعودة   ،أو حشد، ويمكن مالحظة ذلك يف فكر عيل أو جشع،  تسلط، 
النص السابق، والتأمل يف االجيابيات التي اسبغها عىل الدنيا بقوله عنها اهنا )دار 
صدق، عافية، دار غنى، دار موعظة( ملن اعمل فكره بصدق يف كل تلك الصفات 
وفهمها فهام حقيقيا، بنظرة حمايدة بعيدة عن كل اغراء حييلها حية سامة أو حيوان 
مجوح، فتطليق الدنيا بالنسبة إليه شخصيا عزوف عنها وعن ملذاهتا، أما بالنسبة 

) 1 ( حكم ـ311.

) 2 ( حكم ـ 129.
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إىل غريه من عامة الناس فيعني فهمها عىل حقيقتها واألخذ منها بام يضفي عىل 
النفس السعادة والطمأنينة، بجانب راحة الضمري وعمل حساب النفس بالتوازن 

بني املادة والروح طبقا لقوله تعاىل:

ْحِسْن 
َ
ْنَيا َوأ  تَنَْس نَِصيَبَك ِمَن ادلُّ

َ
ِخَرَة َول

ْ
اَر ال ﴿َواْبَتِغ فِيَما آتَاَك اهلل ادلَّ

كام  للدنيا  فهمنا  من  استخالصه  يمكن  ما  وهو   .)  1 َْك﴾)  إِلَ اهلل  ْحَسَن 
َ
أ َما 

َ
ك

وردت يف فكر عيل، الذي يرى ان الذين فهموا الدنيا فهام عميقا هم أولئك 
دنياهم  يف  الدنيا  أهل  فشاركوا  اآلخرة،  وآجل  الدنيا،  بعاجل  »ذهبوا  الذين 
وأكلوها  سكنت  ما  بأفضل  الدنيا  سكنوا  آخرهتم،  يف  الدنيا  أهل  يشاركهم  ومل 
بأفضل ما اكلت، فحظوا من الدنيا بام حظي به املرتفون... ثم انقلبوا منها بالزاد 
إليها  الدنيا يف فكر عيل ليس يف نظرته  الرابح«) 2 (. تلك هي  املبلغ واملتجر 
جمتمعا  فيها  قاله  ما  خالل  من  إليها  ننظر  أن  رشيطة  هروب،  وال  تشاؤم  ثمة 
دون جتزئة حتيل البنية الفكرية إىل عنارص متفككة ال متثل احلقيقة إال من إحدى 
جوانبها، مما ينأى هبا، عن التكامل والوضوح، ومن خالل ذلك الفهم الواضح 
أفكار  من  عنده  ورد  ما  إىل  التعرض  يمكننا    عيل  فكر  يف  بدت  كام  للدنيا 

زهدية كانت أم صوفية.

)ـ فكر عيل بني التصوف والزهد:

كل  حاولت  بحيث  والعمق  والشمولية  الثراء  من   عيل فكر  أن  يبدو 
ثرواته  من  بالنهل  الفكري  أسلوهبا  إليه  تنسب  أن  اإلسالمية  الفرق  من  فرقة 

) 1 ( القصص/77.

) 2 ( رسائل ـ27ـ الفقرة 2.
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 ،)  1 بالتفصيل)  ذلك  عن  احلديد  أيب  ابن  حدثنا  وقد  ومنهجها،  يتناسب  بام 
أهل  يأخذه  مل  العرفان،  يف  الكالم  ان  »اعلم  فيه  يقول  التصوف  علم  وبصدد 
امللة اإلسالمية اال من هذا الرجل )يعني عليًا( ولعمري لقد بلغ منه أقىص 
الغايات، وأبعد النهايات«) 2 ( وابن أيب احلديد حني يتبنى تلك الفكرة، مل تتولد 
أثر عن الصوفية من أقوال، فسنجد أهنم  عنده من فراغ، ألننا لو رجعنا إىل ما 
 )  3 الفارض)  ابن  يرى  إذ  علمهم  عنه  أخذوا  الذي  قطبهم   ،عليا يعتربون 
الذي  بعلمه  القرآن  تأويل  مشكل  إليضاح  تصدى  قد   عليا أن  )ت632( 

تلقاه عن النبي بوصية منه كام يف قوله )طويل(
وأوضح بالتأويل ما كام مشكال              عــيل، بعــلم نــاله بالــوصية  4 )

وعلم التأويل الذي يعنيه ابن الفارض، هو ما يوافق يف اصطالح الصوفية 
)علم احلقيقة( الذي خيتص به العارفون منهم، عىل أساس تقسيم الناس بحسب 
معرفتهم اهلل سبحانه، عىل ثالثة اقسام) 5 ( كام ورد عند ابن عطاء االسكندري 
 عيل تقسيم  من  نعتقد،  ما  عىل  مستوحى،  وهو   )709 )ت   ،)  6 الشاذيل،) 
للناس من ناحية املعرفة إىل ثالثة اقسام »عامل رباين، ومتعلم عىل سبيل النجاة، 
»النبأ  عّدوه  فقد  الصويف،  الفكر  يف  العملية   عيل (وملنزلة   7 رعاع«)  ومهج 

) 1 ( راجع رشح النهج 17/1 وما بعدها.

) 2 ( رشح النهج 72/11.

) 3 ( راج ترمجته ـ عند عباس القمي ـ الكنى وااللقاب 363/1.

) 4 ( ديوانه ص 105 ـ صادر.

) 5 ( راجع ذلك التقسيم عند: أيب بكر حممد الكالباذي ـ التعرف ملذاهب أهل التصوف ص 64.

) 6 ( راجع ترمجته عند: عباس القعي ـ الكنى واأللقاب 345/1.

) 7 ( حكم ـ 145ـ فقرة 2.
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لكونه  والرشيعة،  احلقيقة  باعتبار  والتفصيل،  اجلمع  اي:  نوح،  وفلك  العظيم، 
جامعا هلام«) 1 (.

من  املتصوفة  رواه  فيام  واضحة  بصامهتا   عيل مأثورات  تركت  فقد  لذا 
املثال، ما رواه الرشيف  الدنيا، منها عىل سبيل  الزهد والتقشف ونبذ  اقوال يف 
وذم  املواعظ  »يف  )ت110(  البرصي  احلسن  مأثورات  جل  أن  من  املرتىض 
الدنيا... مأخوذ لفظا ومعنى أو معنى دون لفظ من كالم أمري املؤمنني عيل بن 
أيب طالب«) 2 (، وقد أورد من كالم االثنني نامذج تؤكد ذلك، ومنه أيضًا ما 
روي عن مالك بن دينار) 3 ( )ت 130 هـ( قوله لرغيف خبز اشتهاه »اشتهيك 
منذ أربعني سنة فغلبتك، حتى كان اليوم وتريد أن تغلبني، إليك عني«) 4 ( وهو 
إذا  القرص  إىل  مستوحى من كالم عيل »ألروضن نفيس رياضة هتش معها 

قدرت عليه مطعوما، وتقنع بامللح مأدوما«) 5 (.

وممن أخذ بقسط وافر من معاين عيل، املتصوفة الزاهدة، رابعة العدوية) 6 ( 
)ت 180 هـ( من ذلك ما روي عنها »من أحب شيئا أكثر من ذكره«) 7 ( وهو 
متأثر بقول عيل »من عشق شيئا اعشى برصه وامرض قلبه«) 8 (، ومنه قوهلا 

) 1 ( تفسري ابن عريب 755/2.

) 2 ( أمايل املرتىض 153/1.

) 3 ( راجع ترمجته يف سري أعالم النبالء 362/5.

) 4 ( أبو نعيم احلافظ ـ حلية األولياء 362/2.

) 5 ( رسائل ـ 45 فقرة 5.

) 6 ( راجع ترمجتها يف سري أعالم النبالء 241/8.

) 7 ( السابق.

) 8 ( خطب ـ 108 فقرة 3.
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أيضًا »ان السالمة من الدنيا ترك ما فيها«) 1 (وهو مأخوذ من قول عيل »اال 
وان الدنيا دار ال يسلم منها إال فيها«) 2 (.

املتأثرة يف معانيها  الكثري من االقوال  النون املرصي) 3 ( )ت 240(  ولذي 
بام يروى عن عيل أيضًا: من ذلك ما قاله يف سبب نصب العباد وضناهم يف 
تأثره بمعاين  السفر«) 4 ( ويكاد يكون  الزاد وبعد  املقام، وقلة  الدنيا »ذكر  هذه 
عيل بينا، يف ذكره لصفات املؤمنني، وإن كان بني أسلويب التناول بون شاسع 

.) 5 (تكاد معاين ذي النون تتضاءل إزاء معاين عيل

 عيل كان  ما  بمثل  التزيي  املتصوفة  معظم  حاول  فلقد  ذلك  إىل  إضافة 
لطريقتهم  أصال  ليجعلوه  التصوف  خرقة  الباس  اسندوا  ملا  اهنم  »حتى  يلبس 
وحتليتم وقفوه عىل عيل ريض اهلل عنه«) 6 (، وكأهنم استلهموا ذلك من ترصفه 
ولقد  راقعها،  من  استحييت  حتى  مدرعتي  رقعت  لقد  »واهلل  قوله  يف  الكامن 
القوم  حيمد  الصباح  فعند  عني،  اغرب  فقلت:  عنك؟  تنبذها  أال  قائل:  يل  قال 

الرسى«) 7 (.

وحماولة لتوكيد نسبة التصوف لعيل، فلقد تناول بعض رشاح هنج البالغة 

) 1 ( ابن اجلوزي ـ صفة الصفوة ـ 29/4.

) 2 ( خطب ـ 62.

) 3 ( راجع ترمجته يف سري اعالم النبالء 532/11.

) 4 ( أبو نعيم السابق 346/9. وقارن القول بام ورد بنفس املعنى عند عيل حكم ـ 75.

) 5 ( يمكن املقارنة بني القولني بمراجعة مقولة ذي النون يف حلية األولياء 346/9، 349 بام ورد من 

صفات ضمن اخلطبة 287. 

) 6 ( مقدمة ابن خلدون ص 630. 

) 7 ( خطب ـ 161ـ فقرة 2.
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نصوصا منه، بتحليل معانيها حتليال صوفيا، متأولني بعض تعبريات عيل عىل 
اهنا مصطلحات صوفية قد ابتكرها للغرض ذاك.

بالتحليل  اخلطب  باب  من  والثامنني  السادس  النص  احلديد  أيب  ابن  يتناول 
النص  عىل  معلقا  املعاين  تأويل  يف  املتصوفة  أسلوب  ذلك  يف  سالكا  والرشح، 
بقوله »وأعلم أن هذا الكالم منه أخذ أصحاب علم الطريقة واحلقيقة علمهم، 
وهو ترصيح بحال العارف ومكانته من اهلل تعاىل) 1 ( وتبلغ تأويالت املتصوفة 
الصوفية  تعبريات  تكرر  حيث  البحراين،  ميثم  عند  النص  رشح  يف  ذروهتا 
ذكره  من  استكثر  رسه،  مرآة  عىل  اإلهلية  املعارف  )رشوق  مثل  ومصطلحاهتم 
النفسية  الكامالت  ذكره،  أطوار  يف  املذكور  وجتىل  له،  ملكة  الذكر  صار  حتى 
إىل  رسه  وتوجيبه  اهلل،  عزة  مراحل  إىل  الوصول  العارف،  عىل  تفاض  التي 
إىل حرضة  منها  العارفون ودخلوا  قد وقف عليها  أنواره واسترشاقها،  مطالعة 
جالل اهلل...«) 2 ( إىل غري ذلك من مصطلحات صوفية )كالعارف والسالك، 

واالرشاق() 3 ( بحيث استحال النص إىل معرض للفكر الصويف.

) 1 ( رشح ابن أيب احلديد 365/6 ولالطالع عىل الرشح كامال من ص 367 حتى 372.

) 2 ( رشح ميثم البحراين 291/2، 292.

) 3 ( العارف ـ من املعرفة التي يقسمها الصوفية عىل قسمني:

درجة  وهي  خالقها،  عىل  باآليات  باالستدالل  سبحانه  اخلالق  معرفة  وهي  استداللية،  معرفة  أـ 

الراسخني يف العلم.

ب ـ معرفة شهودية ومبناها االستدالل باهلل سبحان عىل اآليات التي خلقها، وهي درجة الصديقني 

أصحاب املشاهدة، وهم العارفون عند الصوفية. راجع: التهانوي ـ كشاف اصطالحات الفنون 

الدنيوية  الدنايا  نفسه من مجيع  الذي يطهر  الصويف هو  املفهوم  995/2 ـ996. والسالك: يف 

بسلوك الطريق االقوم، وهو االنتقال من منزل عبادة باملعنى وانتقال بالصورة من عمل مرشوع 
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بعيدة عن  أفكار مسبقة،  بنظرة حمايدة، خالية من كل  النص  تأملنا  لو  لكن 
مثاليا  وصفا  كونه  يغدو  ال  أنه  سنجد  وعباراته،  مفرداته  ملعاين  تأويالت  أية 
ان  بعد  رجال.  من  حوله  فيمن   عيل يتمناهم  كان  الذين  املتقني،  اهلل  لعباد 
عايش نامذج منهم يف واقع احلياة ممثلني يف صحابة الرسول، ممن عّمر اإليامن 
قلوهبم، فاستحال اإلسالم يف نفوسهم إىل علم مقرون بعمل، وتركوا احلياة ومل 
يرزأوا من حطام الدنيا شيئا، فإيامهنم مل يكن سلبيا استبطانيا مقصورا عىل التأمل 
الروحية، فالواحد منهم كام يصفه عيل »مصباح ظلامت كشاف  والرحالت 
عشوات مفتاح مبهامت دفاع معضالت، دليل فلوات«) 1 ( أي أنه بجانب إيامنه 
العميق وتورعه عن املحظورات، فإنه متفاعل مع جمتمعه تفاعال تاما بحيث ال 
خالل  من  بمعنى  ذلك  ويتجىل  أّمه،  إال  بناء  أو  اصالح  يف  ملشاركة  جماال  يرتك 
الناس  مع  ومستمر  تام  تواصل  يف  انه  دفاع«اي  مفتاح،  »كشاف،  املبالغة  صيغ 
 يقول عيل كام  ذاك، جعله  وتفاعله  والسعادة،  اخلري  إىل  يؤدي  يف كل طريق 
احلق ويعمل  نفسه يصف  اهلوى عن  نفي  أول عدله  فكان  »العدل،  نفسه  يلزم 
به، وال يدع للخري غاية إال أمها، وال مظنة إال قصدها«) 2 ( وكل تلك الصفات 
نتصورها،  كام  النص  ففكرة  ذاته،  داخل  اإلنسان  تقبع  التي  السلبية  عنه  تنفي 
بعيدة عن الفكر الصويف املحبوس داخل التأمل الروحي واملقصور عىل الزهد 
له تعمد إىل  املتممة  النص  الثانية من  الفكرة  بأن  السلبي، وليس أدل عىل ذلك 

عىل طريق القربة من اهلل إىل عمل مرشوع بطريق القربة إىل اهلل بفعل وترك...وانتقال من مقام 

التهانوي السابق  ـ  إىل مقام ومن اسم إالهي إىل اسم، ومن جتل إىل جتل، ومن نفس إىل نفس 

686/1، وسعاد احلكم ـ املعجم الصويف ص 585.

) 1 ( خطب ـ 86ـ فقرة 1. 

) 2 ( خطب ـ 86 ـ فقرة ـ1.
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وصف حال اجلهال بحقيقة اإليامن يف شخص من »تسمى عاملًا«) 1 ( فمضمون 
تناوله  وقد  اسالمي،  منظور  من  للحياة  وفهمه  العامل  حلقيقة  كشف  هو  النص 
أصحابه  لتبصري  منه  حماولة  يف  والسلبية،  االجيابية  زاويتيه  من  بالعالج   عيل
بالعامل العارف بقيمة احلياة املتزن يف معامالته ويف أسلوب عيشه بام يريض ربه 

ويعود بالنفع عىل جمتمعه.

اجبى  »قد  قوله  عىل  نعرج  التصويف،   عيل فكر  عن  قيل  ملا  واستكامال 
عقله، وأمات نفسه حتى دق جليله، ولطف غليظه، وبرق له المع كثري الربق، 
فأبان له الطريق، وسلك به السبيل، وتدافعته االبواب إىل باب السالمة، ودار 
استعمل  بام  والراحة،  واألمن  القرار  دار  يف  بطمأنينة  رجاله  وثبتت  اإلقامة، 
الريض  الرشيف  ذكره  كام  كامال،  النص  أوردنا  فلقد   .)  2 ربه«)  وأرىض  قلبه، 
انه  أو رسالة، ألن سياقه يشعرنا  أو موعظة،  يبدو جمتزا من خطبة  ما  وهو عىل 
كاملة  صورة  لنكون  عليه،  عثرنا  لو  بودنا  كان  عليه،  سابق  كالم  عن  مفصول 
ذلك،  وصفه  من   عيل مراد  معرفة  ضوئها  عىل  نستطيع  النص،  فكرة  عن 
ومن هو املعنى بتلك الصفات، وعىل كل فالنص بشلكه الذي بني أيدينا، قابل 
للتأويل بحسب وجهة نظر قارئه واملتأمل يف عباراته، فابن أيب احلديد قد وجه 
3 ( وثان  النفس)  به فصال يف جماهدة  توجيها صوفيا خالصا، حني احلق  معانيه 
(، ورابع يف   5 النفس)  اجلوع يف صفاء  تأثري  وثالث يف   )  4 النفسية)  الرياضة  يف 

) 1 ( السابق ـ فقرة 2.

) 2 ( خطب ـ 216.

) 3 ( راجع رشح النهج 11/ 127.

) 4 ( املصدر السابق نفسه 11/ 134.

) 5 ( املصدر السابق نفسه 137/11.
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التصوف،  بفلسفة  تتعلق  وكلها   ،)  1 النفسية)  الرياضة  عن  الناشئة  املكاشفات 
ويف ظل تلك الفصول األربعة قام برشح النص، فاستحال من وجهة نظره إىل 
صفات )العارف( يف املفهوم الصويف، يف سلوكه الطريق للوصول إىل ذات اهلل، 
بأعامل العقل وجماهدة النفس باجلوع والعطش وحرماهنا مالذ احلياة، والتدافع 
يف رحلة النفس من باب إىل باب، بعد ارشاق نور اإليامن يف قرارة النفس بعد 
القدسية،  الذات  اعتاب  عىل  وراحة  بطمأنينة  وثبتت  فاستجابت  ترويضها، 
فالرباق الالمع ضمن النص كام يراه ابن أيب احلديد »هو حقيقة مذهب احلكامء 
خالل  من  والتدافع   )  2 واحلقيقة«)  الطريقة  أصحاب  الصوفية  قول  وحقيقة 
األبواب هو »من مقام من مقامات القوم إىل مقام فوقه«) 3 ( وهو ما يطلق عليه 

الصوفية عبارة )الرحلة الروحية() 4 (.

بالقول  له  بالتمهيد  النص  رشح  البحراين  ميثم  يتناول  األسلوب  وبنفس 
كيفية  ويف  اهلل،  إىل  املحقق  السالك  وصف  يف  له  كالم  أجل  من  فصل  »هذا 

سلوكه، وأفضل أموره«) 5 (.

قول  أن  ذلك  تأويل،  من  إليه  ذهبا  فيام  الشارحني  مع  نتفق  ال  ونحن 
حكمه  وتغليب  التدبر،  يف  أعامله  هو  نظرنا،  وجهة  من  العقل،  بإحياء   عيل
بالقول  عنه  كنى  ما  وهو  بكبتها  النفس  وساوس  عىل  اإلنسانية  الترصفات  يف 

) 1 ( املصدر السابق نفسه.

) 2 ( رشح ابن أيب احلديد 137/11.

) 3 ( املصدر السابق نفسه11/ 141.

) 4 ( الرحلة ـ راجع سالك ص 576 إحالة )3( من هذا البحث، هامش ـ ب ـ فانتقال السالك من 

مقام إىل مقام، هو ما يسمى بالرحلة عند املتصوفة.

) 5 ( رشح ميثم 53/4.
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)وأمات نفسه( أي زجرها وصدها، أما قوله )حتى دق جليله ولطف غليظه( 
فليس يعني به جماهدة النفس »باجلوع والعطش والسهر والصرب عىل مشاق السفر 
يشق  ان  فاستطاع  نفسه،  فكره، وتواضع  به صفاء  املقصود  بل   )  1 والسياحة«) 
طريقه يف احلياة باستنارة عقله، بمأمن عن كل ما ييسء إليه ويزل قدمه، فكانت 
راحته بإرضاء ضمريه يف تعامله مع الناس، وسالمة نفسه بسلوكه الطريق التي 
تريض ربه، فالنص يف أساسه مبني عىل فكرة عيل يف تعامل الفرد مع املجتمع 
للفرد  تربوي  توجيه  يف  تتمثل  النص،  فكرة  اعتبار  يمكننا  بحيث  حوله،  من 
السقوط  وتاليف  الفردية  الترصفات  يف  العقل  اعامل  خالل  من  اجلامعة،  ضمن 
التعامل مع  السيطرة يف  االنانية وحب  بالنفس عن  والنأي  الشهوة،  يف مهاوي 
 بأن غرض عيل ما ورد عند حممد جواد مغنية:  فيه مع  نتفق  ما  احلياة، وهو 
من النص »ان يكون كل مسلم صورة مثىل لإلسالم عىل طراز«) 2 ( ذلك املسلم 

الذي وصفه.

حيمل  ال   )  3 يقينًا«)  ازددت  ما  الغطاء  يل  كشف  »لو   عيل قول  ان  ثم 
)لو(  احلرف  ألن  تأوليه،  تعسف  حاولنا  لو  حتى  صويف  بعد  أي  مضمونه  يف 
من  هو  املحسوسات  وراء  ما  معرفة  أن  أساس  عىل  التأويل  ذلك  دون  حيول 
املستحيالت فعيل يقصد من املقولة، ان إيامنه باهلل سبحانه وتعاىل قد بلغ من 
التي  املاورائية  الرباهني  إىل مزيد من  واملتانة واألحكام، مما ال حيتاج معه  القوة 

تقوي من دعائم ذلك اإليامن.

) 1 ( رشح ابن أيب احلديد 137/11.

) 2 ( يف ظالل هنج البالغة 284/3.

) 3 ( رشح ميثم املئة املختارة ص 52.
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الدنيا  أما قول عيل برتقيع مدرعته) 1 (، فهو تعبري عن زهد يف زخارف 
خمتص بشخصه أي انه سلوك ذايت قرصه عيل عىل نفسه من منطلق مسؤوليته 
كإمام قدوة جلميع الناس، والذين اغلبهم من الفقراء واملعدمني، والفكرة نابعة 
يقدروا  أن  احلق  أئمة  عىل  فرض  تعاىل،  اهلل  »ان  قوله  يف  املتمثل  اقتناعه  من 
يبدو  كام   عيل فترصف   ،)  2 فقره«)  لفقري  يتبيغ  كيال  الناس،  بضعفة  أنفسهم 
من املقولة هو تعبري فكري ملا جيب ان يعمل به أولو األمر جتاه رعاياهم بحسب 
استخالص  ويمكن  الناس  يعيشها  التي  الظروف  وبحسب  العرص،  مقتضيات 
ما يؤيد مقولتنا من خالل مناقشة جرت بني رجل وبني جعفر الصادق حفيد 
عيل، فحواها قول الرجل للصادق »اصلحك اهلل، ذكرت أن عيل بن أيب 
طالب، كان يلبس اخلشن، ويلبس القميص بأربعة دراهم، وما أشبه ذلك، 
يلبس  كان   طالب أيب  بن  عيل  إن  له:  فقال  اجليد؟...  اللباس  عليك  ونرى 
ذلك يف زمان ال ينكر، ولو لبس مثل ذلك اليوم لُشّهر به، فخري لباس كل زمان 

لباس أهله«) 3 (.

وبعد أن نفينا التصوف عن فكر عيل يمكننا الدخول يف فكره الزهدي من 
خالل فهمنا لفلسفة الزهد عند آل البيت يف ضوء مقولة الصادق تلك.

استوعب الوعظ بالزهد وذم الدنيا مساحة واسعة يف هنج البالغة) 4 (، وقد 
بلغت تلك النصوص ـ مع كثرهتا ـ الذروة يف توظيف املعاين، حتى ليكاد املتأمل 

) 1 ( راجع املقولة يف ص 575 من هذا البحث.

) 2 ( خطب ـ 203 ويتبيغ ـ هييج.

) 3 ( الكليني ـ الكايف 444/6.

) 4 ( راجع عيل سبيل املثال ال احلرص: خطب ـ 63، 80، 81، 82، 102، 110، 161.
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الزهادة،  غري  يف  له  الحظ  »من  عن  صادرة  أهنا  نفسه  قرارة  داخل  حيس  فيها 
إىل سفح جبل، ال  انقطع  أو  بيت،  قبع يف كرس  العبادة، وقد  بغري  له  وال شغل 
يسمع إال حسه وال يرى إال نفسه«) 1 ( ولدقة يف املباين التي بلغتها كثري من تلك 
فقد  اإلنسان،  ومال  الدنيا،  ووصف  الزهد،  ملعاين   عيل فيتناول  النصوص 
علق ابن أيب احلديد عىل واحد منها بقوله »من أراد أن يعظ وخيوف ويقرع صفاة 
القلب، ويعرف الناس قدر الدنيا، وترصفها بأهلها، فليأت بمثل هذه املوعظة، 
يف مثل هذا الكالم الفصيح وإال فليمسك... وأقسم بمن تقسم األمم كلها به 
لقد قرأت هذه اخلطبة منذ مخسني سنة وإىل اآلن أكثر من ألف مرة، ما قرأته قط 
إال وأحدثت عندي روعة وخوفا وعظة، وأثرت يف قلبي وجيبا، ويف أعضائي 
الكم، مل ختل بمضامينها من  النصوص من حيث  أن كثرة  يعني  2 ( مما  رعدة«) 
ما  منها  ينهلون  واملتصوفة  الزهاد  جعل  ما  احلال،  بطبيعة  وهذا  الكيف،  حيث 
أقوال،  أثر عنه من  ما  يتفق وأفكارهم، جاعلني من عيل قدوهتم من خالل 
بأفكار  يأخذ  أن  املقتدي  عىل  املفروض  من  إذ  وأفعاله،  بترصفاته  قرهنا  دون 
املقتدى به متكاملة من حيث القول املقرون بالعمل، لذلك البد لنا من الوقوف 
للتفاعل مع  عىل بعض اجلوانب اخلاصة من سرية عيل، والتي متثل مفهومه 
الذي  الروحي  للجانب  مقابل  كطرف  املادي  للجانب  نظرته  خالل  من  حميطه 

يمثل الزهد أهم أركانه.

لقد استطاع عيل بكده وعمل يده ـ أن يمتلك ضياعا، خارج املدينة ويف 

) 1 ( الرشيف الريض ـ مقدمة هنج البالغة ـ ص 20 ـ ط ـ األندليس.

) 2 ( رشح ابن أيب احلديد 152/11، 153.
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أربعني  ـ  بنفسه  هو  يرويه  ما  حسب  ـ  عليه  تدر  الضياع  هذه  وكانت   )  1 ينبع) 
أنه  الكفاف، حتى  يأخذ منها إال مبلغ  العام) 2 (، ولكنه مل يكن  ألف درهم يف 
ملا توىل اخلالفة، وانتقل إىل الكوفة، كان ال يأخذ من أموال املسلمني شيئا، فقد 
بالقدر  املدينة، وذلك  تدره عليه ضياعه يف  مما  عياله  نفسه وعىل  ينفق عىل  كان 
املدينة  فقراء  عىل  أمواله  بقية  موقفا  أهله،  من  معه  ومن  اوده  يقيم  يكاد  الذي 
املال من  بقيمة  إيامنه  نابع من   .ومساكينها) 3 (، وهذا الترصف من قبل عيل
املال  بشأن  بن عاصم  لقيس   الرسول متمشية مع قول  نظر إسالمية،  وجهة 
الذي جيوز للمسلم امتالكه »نعم املال أربعون والكثر ستون، وويل ألصحاب 
وأطعم  فأكل  السمينة،  ونحر  العزيزة،  ومنح  الكريمة،  أعطى  من  إال  ملئني، 
ستني  عىل  التملك  قرص  حني  الثراء  حيرم  مل   فالرسول  ،)  4 واملعرت«)  القانع 
صالح  يف  ثرواهتم  يستغلون  ال  الذين  أولئك  اهلل  بعذاب  توعد  ولكنه  ناقة، 

املجتمع، ومساعدة املحتاجني طبقا لقوله تعاىل:

ُهْم  ْ بَشِّ
َ
ف َسبِيِل اهلل  ِف  ُيْنِفُقوَنَها   

َ
َول َة  ِفضَّ

ْ
َوال َهَب  الَّ وَن  يَْكِنُ ِيَن 

َّ
﴿َوال

احد  حاد  حني   عيل فكر  من  استخالصه  يمكن  ما  (وهو   5 ِلٍم﴾) 
َ
أ بَِعَذاٍب 

تصنع  كنت  »ما  له  فقال  داره،  اتساع  فوجد  به  أمل  مرض  يف  بالبرصة  أصحابه 

) 1 ( راجع ص 161 من هذا البحث وأيضا مقولته عام تدره عليه ضياعه من أموال ص 98.

) 2 ( راجع: أمحد بن حنبل ـ كتاب الزهد ص 51.

) 3 ( راجع رسائل ـ 24.

املتعرض  الفقر  واملعرت:  أيضا،  هناك  بتوسع  اخلرب  مراجعة  ويمكن   107  /1 ـ  املرتىض  أمايل   )  4  (

للمعروف دون أن يسأل.

) 5 ( التوبة /34.
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شئت  إن  بىل  أحوج؟  كنت  اآلخرة  يف  إليها  وأنت  الدنيا؟  يف  الدار  هذه  بسعة 
أنت  فإذا  مطالعها،  احلقوق  منها  وتطلع  الرحم،  فيها  تقري  اآلخرة،  هبا  بلغت 
 بلغت هبا اآلخرة«) 1 (، فالدار باتساعها املبالغ ـ فيه متثل ـ من وجهة نظر عيل
  ـ بذخا مبالغ فيه، إذا استغلت يف الصالح العام، اال ان ذلك ال يعني أن عليًا
يرى أن من واجب كل إنسان، ان يعيش عيشة الكفاف، ويضيق عىل نفسه وعىل 
 )  2 االصغر«)  العمى  الضيقة  »الدار  القائل  وهو  الضيقة،  الدور  بسكنى  أهله 
ناحية  من   عليا إن  ثم  نفسه.  عىل  اإلنسان  توسع  بعدم  القول  تفند  فاملقولة 
ثانية، ينهى عن الرهبنة واالنقطاع إىل العبادة، والزهد يف ملذات احلياة، فحني 
»يا  له  قال  الدنيا،  ملذات  عن  وختىل  العباءة  لبس  قد  أصحابه  أحد  بأن  سمع 
أحل  اهلل  أترى  وولدك  أهلك  رمحت  أما  اخلبيث،  بك  استهام  لقد  نفسه  عدي 
لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها، أنت أهون عىل اهلل من ذلك«) 3 (. ملا نزع 
 مبني عىل فهم حقيقي للحياة عىل أساس حاول عيل الزهدي يف فكر عيل
االخذ بيد ابناء جمتمعه للرجوع هبم إىل جادة اإليامن فهو نتيجة لتطور الظروف 
االجتامعية أثر تدفق الثروات عىل العرب املسلمني من ناحية، واختالل التوازن 
 عنه عيل ما عرب  اخرى، وهو  ناحية  من  معينة  فئة  املجتمع يف صالح  بنية  يف 
فقرا،  يكابد  فقريا  اال  ترى  الناس فهل  بطرفك حيث شئت من  بقوله »ارضب 
التناقض اخلطري  بلغ ذروة  قد  املجتمع  أن  أي   )  4 اهلل كفرا«)  نعمة  بدل  غنيا  أو 
قليلة من األغنياء،  فئة  استئثار  الناس يف مقابل  الفقر واجلوع بني عامة  بانتشار 

) 1 ( خطب ـ 203.

) 2 ( رشح ابن أيب احلديد 341/20.

) 3 ( خطب ـ 203.

) 4 ( خطب ـ 129.
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الفقراء  الذاتية غري مكرتثة بمعاناة  باملال وانفاقه عىل ملذاهتا وتدعيم مصاحلها 
وحرماهنم.

ففكرة الزهد املنترشة يف النهج، تعني االعتدال يف االنفاق كيال ختتل احدى 
كفتي امليزان لصالح فئة اجتامعية عىل حساب الفئات االخرى، وبتعبري اخر ان 
ألبد  املجتمع،  رشائح  من  رشحية  قبل  من  احلياة  مقتنيات  يف  املفرط  االستمتاع 
وان يكون عىل حساب رشائح أخرى حمرومة من امس ما حتتاجه، وهو ما عرب 
ال  التخمة  ان  أي   )  1 غني«)  به  متع  بام  اال  فقري،  جاع  »ما  قوله  يف   عيل عنه 
فيها  الناس   د عيل يزهِّ التي  فالدنيا  ـ  اجلوع  اال عىل حساب  تكون  ان  يمكن 
»هي دنيا املتخمني من أكل احلرام واملنغمسني يف الرذائل واآلثام«) 2 ( واجلديرة 

بأن تنبذ لضآلة اجلانب الروحي فيها أو انعدامه منها.

ـ ليس هروبيًا برتك الدنيا والتفرغ للعبادة   فالزهد ـ كام يصوره فكر عيل
عامَل  عن  بانفصاهلا  النفس  صفاء  غايته  تصوف  هو  وال  احلساب،  من  خوفا 
التي  واملسؤولية  تناسب  خالل شطحات ال  اهلل من  إىل رحاب  للوصول  املادة 
اناطها اهلل باإلنسان يف تعمري األرض، وقد مر بنا مقولته التي فحواها استطاعة 
املؤمن االستمتاع بام يف الدنيا بأحسن ما يستمتع به غريه، وفوزه باآلخرة دون 
مع  يتعامل  كيف  عرف  قد  ألنه  واآلخرة،  بالدنيا  الفوز  فاستطاع  الغري،  ذلك 
إليه ضمن   يرمي عيل الذي  الزهد  التعامل هو احد جانبي  3 (وذلك  الدنيا) 
املحارم«) 4 ( أي  النعم، والتورع عن  قوله »الزهادة قرص األمل، والشكر عند 

) 1 ( حكم ـ 336.

) 2 ( حممد جواد مغنية ـ يف ظالل هنج البالغة 147/2.

) 3 ( ذكرت املقولة ص 572 من هذا البحث.

) 4 ( خطب ـ 80.
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عدم التهالك عىل الدنيا واجتناب كل ما ييسء إىل اإلنسانية سواء عىل الصعيد 
مع  االفراد  تعايل  يف  االجتامعي  الصعيد  عىل  أم  الزاهد،  شخص  يف  الفردي 
بعضهم البعض، انطالقا من املفهوم اإلسالمي املتمثل يف ربط اإلنسان بواقعه 

»ليؤثر فيه وحيوله إىل واقع يتأجج فيه اخلري والعمل الصالح«) 1 (

اما اجلانب الثاين من التفكري الزهدي يف حد ذاته رضب من اجلهاد الداخيل 
 يف حماولة ملوازنة النفس بني املادة والروح وذلك كام يتبني لنا من تعريف عيل
اَل  لَِكْي  سبحانه  قال  الكريم،  القرآن  يف  كلمتني  بني  كلمة  »الزهد  بقوله  له 
َتْأَسْوا َعَل َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا بَِم َآَتاُكْم ومن مل يأس عىل املايض، ومل يفرح 
بااليت، فقد أخذ الزهد بطرفيه«) 2 (. فالزهد بحسب ما يبدو يف املقولة، تعامل 
ما  إذا  اليأس  إىل  جتنح  ال  بحيث  الداخل  من  النفس  يوازن  احلياة،  واقع  مع 
يف  تتامدى  ال  أهنا  ثم  والسقوط،  باإلحباط  فتصاب  بالفشل،  منيت  أو  خرست 
فتنسى  بالغرور،  فتصاب  جزئي،  نجاح  عىل  حصوهلا  ملجرد  والفرح  الرسور 
واإلخفاق  فالنجاح  إليه،  وصلت  بام  مكتفية  الطريق  متابعة  رسورها  خضم  يف 
أمران حمتمالن وكالمها يعادل اآلخر يف احتامل وقوعه، لذا جيب عىل اإلنسان 
فإن  تفريط  إفراط وال  احلياة دون  تعامله مع  واقعيا يف  يكون  ان  احلالة  يف هذه 

استطاع ذلك، فقد متكن من األخذ بطريف الزهد.

فكر  يف  الزهد  ملعنى  اجلهادي  للجانب  آخر  مفهوم  استخالص  ويمكن 
عيل، وهو الداعي إىل بذل الروح يف سبيل نرصة الدين، والذود عن املبادئ 
اإلنسان  يعربه  نفق  احلياة  أن  اعتبار  الوطن، عىل  والدفاع عن حياض  السامية، 

) 1 ( بسام مرتىض ـ فلسفات اسالمية ص 37.

) 2 ( حكم ـ 448 ـ واآلية من سورة احلديد/23.
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السبل  أقوم  من  بالنفس  واجلهاد  واالبدية،  احلقيقية  احلياة  إىل  للوصول  بأعامله 
اعتبار  وأعظمها للوصول إىل تلك احلياة اخلالدة من وجهة نظر اإلسالم، عىل 
العبد من قبل خالقه  العائد عىل  الربح اخلالد  أن اجلهاد عملية جتارية مردودها 

كام يف قوله تعاىل:

 .)  1 َنََّة﴾)  الْ ُهُم 
َ
ل نَّ 

َ
بِأ ُهْم 

َ
ْمَوال

َ
َوأ ْنُفَسُهْم 

َ
أ ُمْؤِمننَِي 

ْ
ال ِمَن  اْشَتَى  اهلل  ﴿إِنَّ 

وعىل ذلك فقد تدافع املسلمون األوائل يف طريق اجلهاد، بإيامن ليس له حدود 
من  اكثرهم  لكون  االستشهاد،  سبيل  يف  النفوس  ببذل  النظري  منقطع  ومحاس 
فتاقوا  العيش،  مرارة  وذاقوا  احلياة،  سحقتهم  الذين  واملستضعفني  الفقراء 
فرتة  يف  انترش  إذ  ذاك،  محاسهم  من  فائدة  أيام  الدين  فاستفاد  افضل،  حياة  إىل 
رشقيتني.  امرباطوريتني  أعظم  أمالك  شملت  املعمورة  من  بقعة  يف  وجيزة 
أولئك  ذاق  حني  املقاومة  روح  وضعفت  احلامس،  ذلك  خبا  ما  رسعان  ولكن 
رجال  بني  نفسه   عيل فوجد  بنفوسهم،  فبخلوا  احلياة،  حالوة  املحاربون 
متخاذلني يتهربون من اجلهاد بشتى الوسائل واحلجج) 2 (، لذلك كان التزهيد 
الدنيا ومقتنياهتا وتكراره يف خطبه ورسائله ووصاياه، حماولة إلعادة جذوة  يف 
تذكريا  ونعيمها،  اآلخرة  يف  بالرتغيب  اجلهاد  عىل  وحثها  النفوس،  إىل  احلامس 
الذين وصفهم  باملسلمني األوائل  الكريم بشأن ذلك وأسوة  القرآن  بام ورد يف 
 ،يف معرض املقارنة بمن حوله من الرجال بقوله »لقد رأيت أصحاب حممد
سجدا  باتوا  وقد  غربا،  شعثا  يصبحون  كانوا  لقد  منكم  يشبههم  أحد  أرى  فام 
ذكر  من  اجلمر  مثل  عىل  ويقفون  وخدودهم،  جباههم  بني  يراوحون  وقياما، 

) 1 ( التوبة /111.

) 2 ( راجع خطب 27، فقرة 2 وقد عرضنا هلا يف ص 480 من هذا البحث.
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مقابلته  يف  عميقة،  زهدية  معان  من  حيويه  بام  ـ  هنا  (فالوصف   1 معادهم...«) 
بام  للحياة  وركوهنم  بأنفسهم  بخال  اجلهاد  عن  تقاعسهم  يف  أصحابه  بحال 
الدنيا  يف  للزهد  التقريع  خالل  من  دعوة  حقيقته  يف  وهوان  ذل  من  يكتنفها 
واإلقبال عىل االخرة للتحيل بزهد رجال الرسول، الذين باعوا أرواحهم هلل 
يف سبيل احلصول عىل احلياة األبدية، بعكس رجاله الذين رضوا »باحلياة الدنيا 

من اآلخرة عوضا، وبالذل من العز خلفا«) 2 (.

من  متينة  بعرى  بواقعه  اإلنسان  لربط  حماول  هو   عيل فكر  يف  فالزهد 
اإليامن الواعي القائم عىل دعائم روحية ومادية متعادلة ومتامزجة يف آن واحد. 
أما أسلوبه الزهدي الصارم يف مأكله وملبسه، فلم يكن يعني به أية صورة من 
املتقشف  أسلوبه  باحتذاء  ألصحابه  دعوة  أية  منه  تصدر  ومل  التصوف،  صور 
يف  ينسوا،  ال  حتى  تذكريهم،  هبدف  األقاليم،  عىل  لوالته  إال  اللهم  احلياة،  يف 
خضم تدفق املال، عامة الناس من الفقراء واملحتاجني عىل أساس أنه ال حيس 
بعمل،  مقرون  علم  عىل  مبنية  النهج  يف  الزاهدة  فالدعوة  الفقري  اال  الفقري  بأمل 
غايته سعادة الفرد يف ظل جمتمع يضع املادة يف مكانتها التي ترقى بإنسانيته أثناء 
ترصفه فيها مهام كان حجمها، فيكون مستعدا للبذل والعطاء حتت أية ظروف، 
اإليامن  ـ وهذا  كليهام  بفناء  إيامنه  أساس  باملال عىل  أم  بالروح  أكان ذلك  سواء 
املتفاعل مع قيم احلياة الواقعية ينأى بمفهوم الزهد الذي يدعو عيل إليه عن 
معنى التصوف الذي حييل احلياة إىل نوع من التعبد الروحي اخلالص، مما يتناىف 
وجوهر اإلسالم عىل عدم الفصل اطالقا بني املادي والروحي، ألهنام »درجتان 

) 1 ( خطب ـ 96ـ فقرة ـ 4.

) 2 ( خطب ـ 34 ـ فقرة1.
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جعل  الذي  هو  احلياة  لطبيعة  الواعي  الفهم  (وذلك   1 املوجود«)  درجات  من 
للحكمة قيمتها الفكرية يف النهج.

3ـ األسلوب احلكمي كم يبدو ف فكر عيل
بلغت احلكم املنسوبة إىل عيل ذروهتا من حيث الكم واالنتشار، حتى ال 
أو  العريب، سواء أكان موضوعه »األدب) 2 (،  الرتاث  نكاد نجد كتابا من كتب 
السياسة) 3 (، أو األخالق) 4 (، أو الفلسفة) 5 (،... خيلو من قول مأثور منسوب 
قدر  أكرب  جلمع  بينها  فيام  تنافست  التي   )  6 الكتب)  تلك  إىل  إضافة   ،عيل إىل 

) 1 ( حممد باقر الصدر فلسفتنا ص 336.

) 2 ( راجع احلرصي القريواين ـ زهر اآلداب 43/1، املارودي ـ تسهيل النظر وتعجيل الظفر ـ ص 

40، 90، نصري الدين الطويس ـ أخالق حمتشمي ص 36 باإلضافة إىل معظم أبواب الكتاب، 

مسكويه ـ احلكمة اخلالدة ص 110 وما بعدها. 

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.

) 5 ( املصدر السابق نفسه.

)املئة  كتابه  يف  هـ(  )ت255  اجلاحظ   :عيل اإلمام  حكم  بجمع  اهتموا  الذين  القدماء  من   )  6  (

الكلمة املختارة ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب( وقد قام يرشح خمتارات اجلاحظ كثري من 

األدباء نذكر منهم: ميثم البحراين )ت679هـ( يف كتابه: رشح املائة كلمة ـ طبع يف ايران ـ وقد 

عني بنرشه مري جالل الدين احلسيني سنة 1390هـ 1970م( مع رشحني آخرين للمئة كلمة، 

إحدها ملؤلف جمهول الوفاة اسمه كام ذكر يف هناية الرشح عبد الوهاب ولد خوجة أمري إدنه، 

وهو ابراهيم بن يسري باشان أما الكتاب الثالث ضمن املجموعة فهو: مطلوب كل طالب من 

كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، برشح )الوطواط( حممد بن حممد رشيد الدين )ت573(. 
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يرجح  والتي  احلكم  من  الكم  ذلك  أن  عىل  احلكمية.  املأثورات  تلك  من  ممكن 
نسبة معظمه إىل عيل، مل يكن يف أكثره سوى خطب، ووصايا) 1 (جزاها أولئك 
املؤلفون يف مجل وعبارات اختاروا منها بغيتهم، وما يتناسب ومناهجهم التأليفية، 
طيات  يف  املنثورة  احلكمية  األقوال  تلك  معظم  ان  مفادها  نتيجة  إىل  يوصلنا  مما 
عبارات  األصل  يف  هي  متفرقة،  وعبارات  مجل  شكل  يف  املجموعة  أو  الكتب، 

مفصولة عن سياقاهتا العملية، بحيث يمكن النظر يف مضامينها من بعدين:

فاعليتها  مدى  إدراك  يمكن  فيه،  العبارة  وردت  الذي  السياق  خالل  فمن 
حلظة قوهلا، وتأثريها يف الوقت املرتبط بمناسبتها.

بعدا  فيمنحها  ومناسبتها  سياقها  عن  منفصلة  كوحدة  قراءهتا  حالة  يف  أما 
انسانيا اخر، يتضمن معنى حياتيا تأمليا حياول املتطلع فيه، فهم واقعه يف ضوء 

وضم كتاب اآلمدي )ت555( )غرر احلكم ودور الكلم( ما يقارب من احد عرش الف ومئة 

وثامن وسبعني حكمة ومقولة منسوبة لعيل، ومعظمها توزيع للخطب والوصايا املأثورة عن 

عيل يف شكل مجل وعبارات قصرية مرتبة عىل حروف املعجم وكان غرض املؤلف من تأليف 

توزيع  والكتاب يف نرشته األخرية من  اجلاحظ  باع  تبيان قصور  يبدو من مقدمته  فيام  الكتاب 

دار القارئ ـ بريوت 1987 هذا وقد ختم ابن أيب احلديد )ت653( رشحه للنهج بألف عبارة 

النجدي  عيل  مجع  احلديث،  العرص  ويف  وأدعية.  حكام  ضمنها  بنفسه  اختارها   لعيل قصرية 

وزمياله ألفا وثامنمئة وثالثني حكمة ضمن كتاهبم )سجع احلامم يف حكم  اإلمام( من طبع دار 

القلمـ  بريوتـ  د.ت. ويبدو من مقدمة الكتاب أن طبعته األوىل قد صدرت 1967. تلك بعض 

 .املؤلفات التي اعتنت بجمع حكم اإلمام عيل

) 1 ( راجع عىل سبيل املثالـ  القايض القضاعي )ت454(ـ  دستور معامل احلكمـ  ط دار الكتاب العريب 

ـ بريوت 1981 ـ ما ورد من حكم يف الباب الرابع من ص 59 حتى ص 66 وقارن ذلك بام ورد 

من حكم ضمن الرسالة )31( يف النهج، فسنجد ان مؤلف الكتاب قد قام بتوزيع الوصية يف 

كتابه بحسب املنهج الذي رسمه لنفسه.
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ذلك التعبري املنسجم مع ما يصطرع بداخله.

 ما ُغزي قوم يف عقر دارهم إال ُذلوا«) 1 ( قد ورد عند عيل« فقول عيل
عن  الغارات  دفع  عن  وختاذهلم  لتواكلهم  أصحابه  توبيخ  بغرض  خطبة  ضمن 
فاستحالت  وقت،  كل  يف  األعداء  لطمع  غرضا  جعلهم  مما  بالدهم،  أطراف 
حياهتم إىل رعب وذل وخوف، فالعبارة من حيث سياقها العميل ضمن النص 
يف  العبارة  أما  احلامس.  وبث  النخوة  اثارة  به  يراد  حاصل  لتحصيل  وصف 
ابعادًا معنوية  فيها  املتأمل  فتفتق يف ذهن  التأميل مقطوعة عن مناسبتها،  سياقها 
املسؤولون  القادة  خالله  من  حياول  عسكري  كأسلوب  منها  االستفادة  يمكن 
جتنيب أوطاهنم الدمار والذل بنقل احلرب إىل أرض األعداء بأية وسيلة ممكنة. 
فصدق التجربة ولد يف أرجائها احلرارة واحلامس يف مناسبتها من ناحية، واتاح 
زمان.  كل  يف  مضموهنا  لصالحية  أخرى  ناحية  من  منفردة  كعبارة  اخللود  هلا 
كام ان قوله »سل تفقهًا وال تسأل تعنّتا«) 2 ( هو تعبري عن تربمه ممن كان يسأله 
 ملجرد املكابرة والتصيد ال بقصد التعلم، فكانت املقولة تعبريا عن ضيق عيل
االثارة  تلك  حاملة  العبارة  بقيت  وقد  اإلثارة،  عىل  املبني  السائل  بأسلوب 
الكامنة يف كلمة )تعنتا( بحيث يمكن قوهلا إىل كل جلوج، يرمي من وراء أسئلته 

االثارة وتصيد األخطاء.

يف  املتمثل  الواقعي،  جانبيها:  كال  من  عملية  األساس  هذا  عىل  فاحلكمة 
مناسبتها والتأميل، املتمثل يف ممارستها باألخذ بفحواها يف املناسبة املشاهبة هلا يف 
أثناء التعامل مع احلياة، وانسياهبا املنسجم ضمن مناسبتها ينأى هبا عن الصياغة 

) 1 ( خطب ـ 27 ـ فقرة ـ2.

) 2 ( حكم ـ 328.
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خالصة  عن  صادق  تعبري  ألهنا  عميل،  مضمون  أي  من  اخلالية  املنتقاة  املرجتلة 
جتربة ناضجة وعميقة، قد تبدو يف كثري من األحيان، أقدم من قائلها ملا حتويه من 
أبعاد زمانية ضاربة يف اعامق تاريخ اإلنسانية، مما يعني أن جتربة قائلها احلياتية 
أكرب من سنة املعاش، وعيل يف تصوره حلجم جتربته وعمقها، عىل وعي تام، 
ويف ذلك يقول »إين وإن مل أكن عّمرُت ُعْمَر من كان قبيل، فقد نظرت يف أعامهلم 
بام  كأين  بل  كأحدهم،  عدت  حتى  آثارهم،  يف  ورست  اخبارهم،  يف  وفكرت 
انتهى إيل من أمورهم قد عمرت مع أوهلم إىل آخرهم، فعرفت صفو ذلك من 
ـ  املقولة  من  يبدو  كام  ـ  احلياة  إىل   عيل فنظرة   )  1 رضره«)  من  ونفعه  كدره، 
حلياته  الضيق  النطاق  يف  حمصورة  تكن  مل  وجتربة  اآلين،  ببعدها  حمددة  تكن  مل 
كإنسان، فهي مزيج من املامرسة املعاشة ممن خالل التعامل مع الواقع، والتأمل 
العميق يف جتارب األقدمني، ومن خالل تلك التجربة تولدت أساليبه احلكمية 
النابضة باحلياة، فالكثرة من حيث الكم، ال تعني عنده رصف الكلامت، وتدبيج 
والتسليم  واالستكانة  الوضوح  إىل  والداعي  السلبي،  الوعظ  ملجرد  العبارات 
يف  ألهنا  حكيم،  أو  فيلسوف  عن  تصدر  عبارة  أية  شان  شأهنا  الواقع،  باألمر 
جلها ال تعتمد عىل األحالم والتخيل يف تصورها للحياة، النطالقها من واقع 
فئوية  ليست  وهي  واملكانية  الزمانية  االجتاهات  مجيع  ضمن  حركتها  يف  احلياة 
بالنسبة لقائلها  موجهة لطبقة معينة، ال فردية يقصد هبا شخص ما لذاته، ألهنا 
ابعادها،  تتبع  ويمكن  للحياة،  املتوحدة  نظرته  مع  منسجمة  فكرية  ابعاد  ذات 

وتأثرياهتا النفسية يف نقاط ثالث:

) 1 ( رسائل ـ 31 ـ فقرة 6.
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األوىل ـ احلكمة السياسية:

 عيل فكر  من  جوانب  تتضمن  التي  احلكمية  العبارات  هبا  واملقصود 
السيايس أثناء مزاولته احلكم يف خمتلف ميادينه، فمن ذلك ما هو متعلق بالشؤون 
أثناء  يف  والصائبة  احلكيمة  السياسة  باتباع  والته،  توجيه  يف  املتمثلة  اإلدارية، 
ممارستهم احلكم يف والياهتم عىل الصعيدين الداخيل جتاه مواطنيهم واخلارجي 
جتاه االعداء، كالتحرز يف إبرام املعاهدات معهم، كام يف قوله »اعتصموا بالذمم 

يف أوتادها«) 1 ( أي ال تتعاهدوا إال مع من تشقون يف وفائه والتزامه وصدقه.

واملشاورة وتقليب األمور قبل األقدم عليها من أهم العنارص التي جيب أن 
تأخذ هبا القيادة احلكيمة كوسيلة من وسائل االرشاك يف احلكم، ولبذل اجلهد 
يف تاليف األخطاء بأنجع األساليب، ويف ذلك يقول عيل »من استقبل وجوه 
اآلراء عرف مواقع اخلطأ) 2 ( أي أن من يضع نصب عينيه آراء متعددة من أجل 

حل معضل ما، فالبد من وصوله إىل بغيته من خالل مشاوراته.

عليها  تنبني  التي  الدعائم  أهم  من  مرارته،  كانت  مهام  احلق  إىل  والرضوخ 
خفيف  والباطل  مريء  ثقيل  احلق  »أن   عيل يرى  إذ  الصاحلية  احلكومة 
ويبء«) 3 ( مما يعني عنده، عدم املكابرة إذا ما عرف اإلنسان جانب احلق لقوله 
»من أبدى صفحته للحق هلك«) 4 ( أي من حاول انكار احلق والتصدي له بعد 

) 1 ( حكم ـ 159 ـ راجع مناسبة هذه احلكمة عند ابن أيب احلديد 372/18. ط إحياء الرتاث.

) 2 ( حكم ـ 177.

) 3 ( حكم ـ 382 ـ ومريء ـ هنيء محيد العاقبة، ويبء ـ من الوباء أي املرض، أي وخيم العاقبة.

) 4 ( خطب ـ 16 ـ فقرة 2، وحكم ـ 158 ـ من أبدى صفحته للحق ـ أي من كاشف احلق مصارحا 

له بالعداوة.......
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تأكده منه كان مصريه السقوط مهام أبدى من مقاومة. مع مالحظة أن ختصيصنا 
ألهنا  بالذات  املجال  ذلك  يف  حيرصها  ال  السياسة،  هو  معني  مليدان  احلكمة 
ومناسباهتا  يتطابق  بام  احلياة  ميادين  مجيع  يف  هبا  للتعامل  صاحلة  عملية  كمقولة 

عىل املستويني الفردي واالجتامعي.

وقد يبدو عىل احلكمة يف بعض جوانبها نوع من ملقاومة السلبية التي جتعل 
ما وجدناها يف  إذا  تتبدد،  ما  الفكرة رسعان  الفرد خانعا مستسلام، ولكن هذه 
بأسلوب  فالتعامل  احلزم،  يف  املتمثلة  املتعلقة،  القوة  إىل  تدعو  اآلخر  اجلانب 
بمثله  الرش  ومواجهة  نفسه  عن  الدفاع  من  اإلنسان  يمنع  ال  متحرض،  أخالقي 
إذا مل جيد وسيلة أخرى لدرء اخلطر عن نفسه، وهو عني ما يمكن استنتاجه من 
 ،)  1 الرش«)  إال  يدفعه  ال  الرش  فإن  جاء،  حيث  من  احلجر  »ردوا   عيل قول 
ذاك  قوله  ألن  بالعنف،  احلديث  العرص  يف  يسمى  ما  إىل  يدعو  ال  هنا   وعيل

نابع من فكر إسالمي واضح يمثله قوله تعاىل:

 )  2 ْيُكْم﴾) 
َ
َعل اْعَتَدى  َما  بِِمْثِل  ْيِه 

َ
َعل اْعَتُدوا 

َ
ف ْيُكْم 

َ
َعل اْعَتَدى  ﴿َفَمِن 

ذلك هو جانب من جوانب السياسة يف مأثورات عيل احلكمية.

وجهة  من  املحكوم  مع  احلاكم  تعامل  أسلوب  يف  الثاين  اجلانب  ويتمثل 
لفكر  استعراضنا  عند  إليه  انتهينا  ما  عىل  جوهرها  يف  مبنية  وهي   عيل نظر 
اجلانب، ال  ان احلكمة يف هذا  القول  يمكننا  بحيث  ( ذلك   3 السيايس)   عيل
واملتمثلة  للحكم،  امليدانية  باملامرسة  املقرون  الفكر  لذلك  خالصة  كوهنا  تعدو 

) 1 ( حكم ـ 322.

) 2 ( البقرة /194.

) 3 ( راجع ص 138 وما بعدها من هذا البحث.
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يف احرتام اإلنسان وصيانة حقوقه، ونأي احلاكم بنفسه عن كل ما يرتتب عليه 
من هدم يف بنية املجتمع، فاخلالصة التي توصل إليها عيل من خالل ممارسته 
للحكم، انه إذا ما اريد ألية دولة البقاء قوية من حيث اقتصادها وامنها، جيب 
يف  تلك  فكرته   عيل أودع  وقد  الناس  حقوق  احرتام  يشء  كل  وقبل  أوال 
قوله »إن العسف يعود باجلالء، واحليف يدعو إىل السيف«) 1 ( فاحلكمة ذات 
سواء  السيايس،   عيل فكر  مع  متاما  منسجمة  ـ  النهج  يف  السيايس،  املضمون 
أكانت مقولته متعلقة بشخصه ذاتيا أم كانت مطلقة تعني احلكم بمعناه الواسع 

يف مجيع ميادينه االقتصادية أو اإلدارية أو العسكرية.

الثانية ـ احلكمة االجتمعية:

العالقات  تنبني عليها  أن  ينبغي  التي  إىل توضيح األسس  ترمي  التي  وهي 
بني الناس، بمعرفة كل فرد حقوقه وواجباته كي ينتظم املجتمع، ويسود التعاون 
واملحبة والوئام خمتلف فئاته، واملستخلص من فكر عيل يف هذا اجلانب، ان 
وال  املجتمع،  ذلك  خللق  املهيئة  العوامل  أهم  من  للمواطنني  الطمأنينة  توفري 
عوائق  أهم  من  ألهنا  النفوس،  من  الغربة  بإزالة  اال  ذلك  إىل  الوصول  يمكن 
البناء، وليس ثمة غربة للمواطن يف وطنه كام يرى عيل مثل الفقر ويف ذلك 
العيش  فتوفري   ،)  2 غربة«)  الوطن  يف  والفقر  وطن،  الغربة  يف  »الغني  يقول 
الكريم للمواطن من أهم دعائم املواطنة، ويرى عيل ان لإلنسان دوره أيضًا 
يف اسعاد نفسه واسعاد الناس من حوله إذا ما توفر له العيش الكريم، وذلك إذا 

) 1 ( حكم ـ 485.

) 2 ( حكم ـ 54.
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استطاع االنفاق بتعقل وحكمة، فبصدد ذلك يقول »كن سمحا وال تكن مبذرا 
وكن مقدرا وال تكن مقرتا«) 1 (.

وجوب   عيل يرى  االجتامعية  العالقات  بناء  يف  البالغة  املال  وألمهية 
»من  يقول  هذا  ويف  املجتمع،  عىل  وبال  إىل  يستحيل  ال  حتى  بالعلم،  سياسته 
أجتر بغري فقه فقد ارتطم بالربا«) 2 (، أي استحال إىل مستغل مهه الربح واجلمع 
حيكم  الذي  هو  العام،  االجتامعي  الطابع  ان  املالحظ  مع  الناس،  حساب  عىل 
 األسلوب احلكمي املعالج للناحية املاديةـ  عىل أن هناك طابعا فرديا حياول عيل
من خالله إبراز فكرة إدماج الفرد يف املجتمع من حيث التعامل بأسلوب فعال 
احلكمي،   عيل فكر  يف  الصداقة  فمفهوم  التعاون.  عليه  وحيتم  العزلة،  جينبه 
يعني التعاون التام ويف كل الظروف، ومن حكمته يف الصداقة قوله »ال تكون 

الصديق صديقا حتى حيفظ اخاه يف ثالث: يف نكبته، وغيبته، ووفاته«) 3 (.

اجيابيا،  تفاعال  املجتمع،  يف  الفرد  تفاعل  يمكن  ال  انه  أيضًا   عيل ويرى 
اال باإلقدام عىل العمل بثقة يف النفس، وإرصار، وعزيمة، ألن الفشل والنجاح 
مقرونان بعمل دؤوب حيرك اإلنسان استخالصا من قوله »فزنت اهليبة باخليبة، 

واحلياء باحلرمان«) 4 (.

فكر  يف  سامقة  بمكانة  استأثر  اجلوانب،  متكامل  احلياة  كأسلوب  والدين 
عيل إذ يرى ان عىل الفرد إذا ما اراد ان يعيش يف انسجام تام مع بقية افراد 

) 1 ( حكم ـ 33.

) 2 ( حكم ـ 46.

) 3 ( حكم ـ 132.

) 4 ( حكم ـ 21.
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املنبثق  اإليامن  ألصل  فهمه  خالل  من  حقيقته  عىل  اإلسالم  يعرف  ان  جمتمعه، 
حيث  الكذب  عىل  يرضك  حيث  الصدق  تؤثر  ان  »اإليامن  القائلة  حكمته  من 
حديث  اهلل  تتقي  وأن  عملك،  عن  فضل  حديثك  يف  يكون  ال  وأن  ينفعك، 
أنه  يتصور  عام  أسلوبه  يف  خيتلف  لإليامن  مفهوما  يضع  هبذا  وهو   )  1 غريك«) 
معرفة  فيه  يرى  ألنه  أخالقي؛  اجتامعي  مضمون  كل  من  خالية  طقوس  جمرد 
يقينية مقرتنة بعمل مثمر وجاد يمثله قوله »كم من صائم ليس له من صيامه اال 
اجلوع والظمأ وكم من قائم ليس من قيامه إال السهر والعناء حبذا نوم االكياس 
وإفطارهم«) 2 ( واألكياس هم العقالء العاملون العاملون، فالفاعلية اإليامنية يف 
باجتاهاهتا  االجتامعية  احلكمة  تتبعنا  ولو  بالعلم.  العمل  يف  تكمن   عيل فكر 
اهلدف  اجتامعي،  لواقع  تصورا  جمملها  يف  فسنجدها  النهج  يف  املتنوعة  املتعددة 
املادة وسيلة  الطبقات اإلنسانية، من خالل جعل  املنسجم بني كل  التعاون  منه 

بناء والعمل غاية للتطور.

الثالثة ـ احلكمة األخالقية:

قد يتبادر إىل الذهن هنا أن املقصود باحلكمة األخالقية هو الوعظ املصوغ 
يف قوالب تعبريية بديعة، ولكن بتتبعنا ملختارات الريض احلكمية يف النهج نجد 
املبارش تشكل نسبة ضئيلة إذا  النصح  املبنية عىل  ان مثل تلك احلكم األخالقية 
اعتباره  يمكن  ما  عىل  املبني  العميل،  سياقها  يف  األخالقية  باحلكمة  قورنت  ما 
اإلنسان  انصهار  فمحاولة  باحلياة،  احتكاكها  أثناء  يف  اإلنسانية  للنفس  دراسة 

) 1 ( حكم ـ 467.

) 2 ( حكم ـ 143.
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يف املجتمع، حتتم عليه اتباع أسلوب معني من أهم مزاياه التحكم يف األعصاب 
ألنه  والفشل  االنتهاء  مآله  فسيكون  ذلك،  من  يتمكن  مل  وإذا  النفس،  وضبط 
الداخل وقد أوجز عيل ذلك يف قوله »احلدة ورضب من  سيدمر حياته من 
فاألجدر  لذا   ،)  1 مستحكم«)  فجنونه  يندم  مل  فإن  يندم،  صاحبها  ألن  اجلنون، 
استناده  دونام  لعلمه،  أو  لرأيه،  يتعصب  وال  يكابر،  وال  ينفعل،  ال  أن  بالفرد 
ان  أي   )  2 الرأي«)  »اللجاجة تسل  بقوله  ما عرب عنه عيل  مقنعة وهو  إىل حجة 

اخلصومة تعصبا لغري احلق تشتت الفكر وتنأى به عن الصواب.

املقرون  الدؤوب  بالعمل  مرتبط  فرد،  ألي  بالنسبة  احلياة  يف  والنجاح 
بعزيمته  اإلنسان  ينال  ال  قد  ولكن  الصدر،  وسعة  االحتامل،  وقوة  بالصرب 
الصادقة وإيامنه املتني كل ما يطمح إليه من أهداف، إال أنه البد أن حيقق جزءا 
بنظرته  يتدبرها،  أن  عامل  فرد  كل  عىل  جيب  حقيقة  وهي  تلك،  طموحاته  من 
باحلياة،  احتكاكه  واقع  من  احلقيقة  تلك  عرف  قد   وعيل بواقعية،  احلياة  إىل 
باإلنسان مذ عرف احلياة،  ارتبطت  فجاءت حكمه مطابقة يف مضموهنا حقيقة 
إياه ما بقي الوجود وهي املعاين  النجاح والفشل، وستبقى مالزمة  وذاق طعم 
يعني  3 ( والطلب هنا ال  أو بعضه«)  ناله  قوله »من طلب شيئا  التي صاغها يف 

االستجداء، بل يعني املثابرة واإلرصار واجلد.

يف  مضيئة  ومضات  حكمته،  من  جتعل  وكرامته،  باإلنسان   عيل وإيامن 
املادي  الفشل  الفرد  عىل  هتون  فهي  لذا  والزيف،  واالستغالل  االمتهان  ظالم 

) 1 ( حكم ـ 254.

) 2 ( حكم ـ 183.

) 3 ( حكم ـ 393.
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أي  لإلنسانية  يقيم  ال  من  عند  وجهه  ماء  وسفح  كرامته،  إهدار  إىل  جيره  الذي 
 ،)  1 أهلها«)  غري  إىل  طلبها  من  أهون  احلاجة  »فوت  مقولته  من  انطالقا  وزن، 
احلكمية  أقواله  عىل  أسبغ  والدينية  والثقافية  احلياتية   عيل جتربه  يف  الثراء  ان 

خصائص منها:

أـ احلكمة مل تعد قوال فلسفيا مصوغا يف قوالب لغوية جاهزة، ألهنا قبل أن 
إحساساته،  بكل   الوجود كمقولة، هي ترصف حكيم، عاشه عيل إىل  تنبثق 

ومن بلورة يف مقولة نابعة من تأمل عميق يف أثر احلدث املناسب هلا.

ب ـ إن انبثاق احلكمة من جتربة عايشها عيل، جعل هلا بعدين دالليني:

األول منهام آين حاول عيل من خالله بث احليوية يف الكلمة ابان مناسبتها 
فيضمن  يعيشه،  الذي  باملوقف  معه  ينفعل  جلعله  املتلقي،  نفس  اثارة  بغرض 

استجابته، ملا تتضمنه املقولة من حفز واستنهاض.

إىل  فتستحيل  املقولة،  ضمن  واحليوية  النبض  خلود  يف  فيكمن  الثاين  أما 
ملناسبتها يف  املشاهبة  للمواقف  بالنسبة  ومستمر، خاصة  دائم  تأثري  ذات  حكمة 

كل زمان ومكان.

هبا  التأثر  قابلية  جيعل  مما  التكلف،  عن  والبعد  بالعفوية  تتميز  إهنا  ـ  جـ 
والتجاوب معها يسريا وسهاًل.

إىل  باإلنسان  للوصول  اإلنسانية،  القيم  من  جمموعة   عيل فحكمة 
السياسية  أبعادها  يف  فهي  آمن،  جمتمع  ظل  يف  والتقوى  والعدل  احلق  مراقي 
فصلها  يمكن  ال  بحيث  لفكره،  التام  االنسجام  متثل  واألخالقية  واالجتامعية 
عنه، ألهنا خالصة ذلك الفكر املثايل الشامل املمثل لنظرته ملعظم نواحي احلياة 

) 1 ( حكم ـ 64.
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 )  1 وتر«)  بال  كالرامي  عمل،  بال  »الداعي  مقولته  من  واملنطلق  وعمال  قوال 
الفكر،  ذلك  نواحي  من  كثري  يف  جولتنا  وبعد  املطاف،  هناية  يف  جيعلنا  ما  وهو 
الصياغة  تلك  مالئمة  ومدى  فيها،   عيل صاغه  التي  األساليب  عن  نتساءل 
إليه يف دراستنا  ما سنعرض  والتعبري عن مشاعر صاحبه، وهو  حلمل مضامينه 

لألساليب التعبريية يف هنج البالغة.

) 1 ( حكم ـ 344.
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الفصل األول
األنواع األدبية ف النهج
التعبريية وخصائصها 

بني  ورد  ما  كل  البالغة،  لنهج  دراستنا  جمال  يف  األدبية  باألنواع  نعني 
أو  نثرية سواء كانت خطبًا أو عهودا، أو رسائل، أو وصايا  دفتيه من نصوص 
التي تقتيض منا تناوهلا  حكام. فإن لكل نوع من هذه األنواع خصائصه املتميزة 
بالدراسة استكامال لدراستنا فكر عيل، ألن الكلمة بوتقة الفكر، واألسلوب 

روح املفكر واألديب.

أ ـ اخلطابة

دراسة  يف  عليها  يعول  التي  املصادر  أهم  من  البالغة  هنج  يف  اخلطابة  تعد 
فكر عيل كام الحظنا ضمن االبواب السابقة، فهي الوعاء الذي صان جانبا 
كبريا من ذلك الفكر الذي صبه عيل يف قوالب تعبريية يمكن عّدها غاية يف 
وقعت  القلب  من  خرجت  إذا  »الكلمة  بأن  القوي  العتقاده  واالبداع  الروعة 
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يف القلب«) 1 (. لذلك فقد شحذ طاقات الكلمة بإيداعها أفكار مغلفة بروحه 
يف  املتناسقة  خطبه  خالل  من  وأمانة  بصدق  مستمعه  إىل  لتصل  وإحساساته، 

عنارصها املتنوعة يف موضوعاهتا، املتدفقة يف عطائها.

:أـ العنارص التي تتكون منها اخلطبة عند عيل

بنى ميثم البحراين رشحه ملعظم خطب هنج البالغة عىل منهج منطقي) 2 (، 
صناعة  من  »جزء  اخلطابة  ان  اعتبار  عىل  والنتائج  واالقيسة  املقدمات  قوامه 
التعقيدات، فإن اخلطبة كفن مسموع تتكون من  املنطق«) 3 (. وبعيدا عن تلك 

عنارص أربعة هي:

ـ األول: املقدمة:

يريد طرحها عىل  التي  للقضية  العامة  املالمح  فيها  يودع اخلطيب  ما  وعادة 
مسامع اجلامهري، ويعمد إىل إحطتها بنوع من التشويق والرتقب جلذب االنتباه 
عبارات  يف  مكثفة  قصرية،  تكون  األحيان  أغلب  يف  واملقدمة  النفوس.  وشد 
موحية، ومشحونة بانفعاالت اخلطيب ومحاسة لقضيته، فكلام كان تأثريها بالغا 
استطاع اخلطيب استقطاب انتباه املستمعني إليه، ألن العبارة إذا ما انطلقت عىل 
بانفعاالته  مصوغة  تفكريه  مع  ومنسجمة  منها  اخلطيب  ملقصد  حمددة  سجيتها، 
ولو  النفوس.  تأثريها يف  من  ويرسخ  الثراء إلحياءاهتا  يمنح  ذلك  فإن  النفسية، 
تأملنا يف مقدمة اخلطيب التي وردت يف النهج لوجدنا اهنا متفقة مع موضوعاهتا 

) 1 ( رشح بن أيب احلديد 287/20. وقد نسبها اجلاحظ يف البيان والتبيني 83/1 إىل عامر بن قيس.

) 2 ( يمكن مالحظة ذلك يف يرشح ميثم ألية خطبة، خاصة اخلطب الطويلة املتكاملة.

) 3 ( ابن رشيد ـ تلخيص اخلطابة ص 18.
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متا االتفاق، وعالوة عىل ذلك فإنه برغم تقادم العهد عىل تلك اخلطب كنصوص 
القارئ،  نفس  تأثريمها يف  يعمالن  يزاالن  ما  واحليوية  النبض  ان  اال  مسموعة، 
بحيث ينتابه شعور االنفعال الذي كان اخلطيب يعيشه يف أثناء األداء يف حماولة 
واالقناع  افكاره  ابالغ  له  ليتأتى  نحوه  وجذهبم  النفوس،  عىل  للسيطرة  منه 
بقضيته بشده االنتباه إليه منذ الوهلة األوىل من خالل مقدمات مقتضبة وموحية 

ومناسبة يف آثارهتا ملوضوع اخلطبة اخلاصة هبا.

فمن مقدمات خطب عيل »اما بعد فإن املر ينزل من السامء إىل األرض، 
رأى  فإن  نقصان،  أو  زيادة  من  هلا  اهلل  قسم  بام  نفس  كل  إىل  املطر،  كقطرات 
أحدكم ألخيه، غفرية يف أهل أو مال، فال تكونن له فتنة«) 1 (، فالربط يف املقدمة 
بني  تباينها  يف  حمسوسة  كصورة  نزوله،  يف  املطر  صورة  وبني  )امر(،  كلمة  بني 
اخرى،  دون  األرض  من  بقاع  عىل  نزوله  حيث  من  والقلة  والتوسط  الكثرة 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  توزيع  يف  التفاوت  هو  اخلطبة  موضوع  ان  حمالة  ال  يوحي 
اهلل  قسمه  بام  والرىض  بالعمل،  النفوس  بتهذيب  ذلك  وعالقة  العباد،  ألرزاق 
احلقد  عن  بالنفوس  والنأي  املجتمع  افراد  بني  والتآزر  والتعاون  فرد،  لكل 
هادئ  مدخل  هي  عباراهتا،  وانسياب  بسالستها  فاملقدمة  واحلسد.  والضغينة 
وسالم،  وتعاون  حب  يف  غريها  مع  التعايش  تقبل  راضية  مطمئنة  نفس  لتهيئة 

وهو ما كانت اخلطبة ترمي إليه يف موضوعها األسايس.

إال أن اهلدوء يتالشى وحيل مكانه الغضب املفعم باألسى يف مقدمة خطبة 
أخرى، حيث يقول »ما هي إال الكوفة، أقبضها وأبسطها، إن مل تكوين إال أنت، 

) 1 ( خطب ـ23ـ وغفرية: كثرة أو زيادة.
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الدعاء  يف  بالغضب  تنفجر  تكاد  فالكلامت   ،)  1 اهلل«)  فقبحك  أعاصريك  هتب 
عن  للتعبري  املجاز  استخدم  قد   عليا ان  واملالحظ  بالقبح،  الكوفة  أهل  عىل 
ولتشخيص  رجاهلا،  بذلك  الكوفة«ويعني  اال  هي  »ما  قوله  يف  وسخطه  تربمه 
املعاين وبث احلياة فيها، جلأ إىل االلتفات) 2 ( بتحويله دفة اخلطاب من الكالم 
مل  »ان  بقوله  الكوفة  يف  املتمثل  املخاطب  إىل  احلديث  وتوجيه  الغائب،  عن 
تكوين...«، واألسلوب بام ينطوي عليه من جماز وجتسيد يوحي بعجز القائد عن 
الترصف بام حتت يده من سلطان واسع، اال يف حدود ال تكاد تتعدى مساحتها 
جتاوب  عدم  إىل  ذلك  سبب  ويعود  السلطان،  ذلك  باتساع  مقارنة  اليد  قبضة 

أصحابه معه وعدم اطاعتهم ألوامره.

الفادح  باخلَْطب  الدهر  أتى  وإن  هلل  »احلمد  يقول  ثالثة  خلطبة  مقدمة  ويف 
واحلدث اجلليل...«) 3 (، فاالفتتاحية هادئة يرسي احلزن يف عباراهتا، وتتضمن 
قد  ثمة حادثة خطرية  بأن  االحوال، وتوحي  اهلل وقدره يف كل  بقضاء  التسليم 
إىل مستمعه هبدوء  لتصل  بنفس مؤمنة مطمئنة،  يمهد هلا  وقعت، وان اخلطيب 
اإليامن  بعرى  ومتسك  الصرب  عىل  حض  من  تتضمنه  ملا  انفعال،  أي  عن  بعيدًا 

حتت أي ظرف.

ما  األسامع  وشد  االنتباه،  وجذب  اهلدف،  حتديد  يف  الدقة  من  فللمقدمة 

) 1 ( خطب ـ25ـ فقرة)1(.

يشبه  وما  املخاطبة  إىل  األخبار  األخبار وعن  إىل  املخاطبة  املتكلم عن  انرصاف  االلتفات هو   )  2  (

ذلك... ابن املعتز ـ البديع ص58.

) 3 ( خطب ـ35ـ فقرة )1(. واخلطب الفادح: األمر العظيم املهبط، واحلدث ـ بفتح احلاء والدال ـ 

 احلادث، ويقصد بكل ذلك ما وقع من أمر احلكمني، والشاهد من مقدمة خطب قاهلا عيل

بعد استخباره بنتيجة التحكيم.
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صيغت  اجلها  من  التي  واملناسبات  باملواقف  ـ  فيها  للمتأمل  ـ  توحي  جيعلها 
وذلك لصدق عباراهتا، وما تنطوي عليه من احياءات جتسد ايامن قائلها.

التي  بالنسبة لعيل، خاصة يف خطبه  املقدمة قد ال تكون رضورية  ولكن 
الدخول  تقتيض  املناسبة  رضورة  كانت  إذا  أو  أفكارها.  بفحوى  مستمعه  يعلم 

يف املوضوع مبارشة.

ـ الثاين: املوضوع:

العنارص  اخلطيب  يعرض  بداخله  ألن  للخطبة  االسايس  العنرص  وهو 
الفكرية للقضية التي يريد طرحها عىل مستمعه، ويستخدم لذلك وسائل اقناعية 
بانفعاالته  األفكار  تلك  صبغ  مع  الثقايف،  املستمع  ومستوى  تتناسب  متنوعة 
صادقا  اخلطيب  كان  فكلام  روحه،  من  قبسات  الكلامت  يف  باثا  وإحساساته، 
فيام يقوله مؤمنا به، فإن ذلك الصدق واإليامن ينعكسان عىل مستمعه، فيتحقق 
التجاوب واالنسجام بني الطرفني ويؤدي ذلك باملستمع إىل االستجابة باقتناع 
وطواعية. وال يتأتى للخطيب ذلك اال إذا متكن من إيصال أفكاره إىل مستمعه 
وتفادي  والنتائج  األسباب  حيث  من  األفكار  بني  ربط  مع  املستساغ،  بالتدرج 
أية فجوات حتدث تشتتا، كاالستطراد، أو االسهاب يف رشح فكره عىل حساب 

أفكار أخرى، أو حتى الفتور يف أساليب التوصيل والتعبري لسبب طارئ.

فمن تأملنا يف موضوع تلك اخلطب، نجد اهنا ال تطرح املوضوع بكل ثقله 
مما  املرتابط  التدرج  بأساليب  تأخذ  وانام  املستمعني،  عىل  واحدة  مجلة  الفكري 
يعني ان عليًا يف خطابته ـ رغم ارجتاله هلا ـ ال جيعل من نفسه اسريا لعاطفته، 
بل من القوة ورباطة اجلأش واليقظة بحيث جيعل من عقله حكام يف موازنة تلك 
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العاطفة، مما يؤدي باملوضوع إىل االنسجام التام بني الفكر والعاطفة. فلو انعمنا 
تنطوي  وما  العصبية  نبذ  فحواها  التي   )  1 »القاصعة«)  املسامة  خطبته  يف  النظر 
بمناسبتها،  املوضوعي  سياقها  وربط  مدمرة،  واخطار  ذميمة  اخالق  من  عليه 
فسنجد تالمحا قويا بني عنارصها، بحيث يستعيص علينا دراستها جمزأة. فاخلطبة 
عىل   عيل بناها  األفكار،  متسلسلة  العنارص،  مرتابطة  طوهلا  من  الرغم  عىل 
بفحوى  وموحية  موجزة  مقدمة  بعد  وذلك  احلجم،  متفاوتة  عنرصا  عرش  ستة 
املوضوع جاء يف مطلعها »احلمد هلل الذي لبس العز والكربياء، واختارمها لنفسه 
دون خلقه، وجعلهام محى وحرما عىل غريه، واصطفاها جلالله«) 2 (، وقد جاء 
وخطورهتا  العصبية  ملشكلة  معاجلته  يف  متفقا  املقدمة  عبارات  يف  التكثيف  هذا 

ضمن العنارص التالية:

1ـ اعتبار إبليس رأس العصيان وأصل العصبية.

وعالقة  النزوات  مقاومة  عىل  قدرهتم  ملدى  وامتحانه  خلقه  اهلل  ابتالء  2ـ 
بالعصبية. ذلك 

3ـ النتيجة املرتتبة عىل تعزز املخلوقني وتكربهم.

قصعت  قوهلم:  من  )القاصعة(:  بـ  تسميتها  بشأن  احلديد  أيب  ابن  ويقول  ـ.   420 ـ  خطب   )  1  (

الناقة بجرهتا، وهو ان تردها يف جوفها، أو خترجها من جوفها فتمأل فاها، فلام كانت الزواجر 

ان  اجلرة وجيوز  تقصع  التي  بالناقة  اخرها شبهها  إىل  اوهلا  اخلطبة مرددة من  واملواعظ يف هذه 

تسمى بالقاصعة، ألهنا كالقائلة إلبليس واتباعه من أهل العصبية، من قوهلم: قصعت القملة، 

إذ هشمتها وقتلتها، وجيوز ان تسمى القاصعة، ألن املستمع هلا، املعترب هبا يذهب كربه، ونخوته 

املعاين  النهج 128/13 وتكاد  أذهبه وسكنه. رشح  املاء عطشه، أي  فيكون من قوهلم: قصع 

الثالثة تكون صائبة إال أن أقرهبا لروح اخلطبة املعنى الثاين. 

) 2 ( خطب 240 ـ الفقرة األوىل.
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وأن  العصبية  أصل  ألنه  الشيطان  حبائل  يف  الوقوع  مغبة  من  التحذير  4ـ 
عصبيته وليدة حقده عىل اإلنسان.

5ـ التحذير من التكرب والغطرسة واالفساد يف األرض.

6ـ حض الناس عىل عدم االستجابة للداعني إىل العصبية من زعامء السوء.

7ـ االعتبار بام أصاب املاضني من ويالت وحمن جراء التعصب والتكرب.

الذين  وامللوك  الزعامء  نفوس  يف  ذلك  وأثر  والرسل  األنبياء  تواضع  8ـ 
يستمدون سلطاهنم من قهر الناس واستعبادهم.

9ـ قسمة الكعبة املرشفة وأمهيتها ال يكمن يف موضعها وال شكل هندستها، 
ولكن قدسيتها تكمن يف أهنا موضع أمن وطمأنينة وجتمع لإلنسانية.

10ـ التحذير من ظلم العباد والتكرب عليهم واستالهبم حقوقهم.

11ـ القيمة الكامنة يف الفرائض، من كرس لشهوات النفس وكبح جلامحها.

12ـ تقدير املال كعنرص من عنارص العصبية، ومآله احلقيقي.

13ـ مصائر األمم املاضية حني أحلت العصبية يف تعاملها حمل اإليامن.

بانتشاله   اهلل برسول  العرب  عىل  اهلل  أنعمها  التي  النعمة  يف  التفكر  14ـ 
إياهم من مهاوي العصبية، وما صاروا إليه من نعم جراء ذلك.

عليه  واعتامدهم  الكوفة  عرب  من  العصبية  يف  املنغمسني  وتوبيخ  لوم  15ـ 
كمصدر قوة.

16ـ دوره يف اطفاء ثائرة العصبية، وعالقته بذلك منذ بزوغ نور اإلسالم.

املتدفقة  حيويتها  وال  متاسكها  اخلطبة  موضوع  يفقد  مل  الطول  ذلك  أن  عىل 
محاسا.
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فاندماج عيل التام يف املوضوع احال اخلطبة ـ رغم تقادم عهدها ـ إىل نص 
متجدد يف معانيه ومبناه. فالتوحد بني عارصها والتسلسل املرتابط بني افكارها، 
البالغة  هنج  يف  ورد  ما  معظم  عىل  ينجر  يكاد  سالسة،  يف  النتائج  إىل  والتدرج 
باالحتكاك  تامة  معايشة  ملوضوعاهتا   عيل معايشة  هو  والسبب  خطب،  من 
املبارش باألحداث املسببة لقوهلا، مما جعل نتائج تلك اخلطب وخوامتها ماثلة يف 
فكره من خالل التأمل العميق الواعي يف االحداث، وهو ما يمكن استخالصه 

من خواتم خطب النهج.

ـ الثالث: اخلامتة:

يلخص  كان  ما  فمنها  أساليبها،  يف  بالتنوع   عيل خطب  خواتم  تتميز 
خطبته  ذلك  من  التأملية:  املوضوعات  ذات  خطبه  يف  عادة  يرد  كام  فيه،  آراءه 
التي ختمها بقوله »فتبارك اهلل الذي يسجد له من يف الساموات واألرض طوعا 
له  ويعطي  وضعفا،  سلام  بالطاعة  إليه  ويلقي  ووجها،  خدا  له  ويعفر  وكرها، 
والنفس،  منها  الريش  عدد  أحىص  ألمره،  مسخرة  فالطري  وخوفا،  رهبة  القياد 
ملوضوع  فاملتتبع   .)  1 نعام...«)  وهذا  محام  وهذا  عقاب،  وهذا  غراب،  فهذا 
أن عليا قد كان يرمي من ورائها  فيها تلك اخلامتة، جيد  التي وردت  اخلطبة 
برتكيز  اخلطبة  معاين  امجل  قد  النفوس، ألنه  ماثلة يف  التأمل  االبقاء عىل جذوة 

دقيق بعد ان عرض إىل التفاصيل يف صلب املوضوع.

الرهبة من عذاب  منها بث   يرمي عيل وقد تكون اخلطبة وعظية زجرية 
إليامنه  تصور،  كل  تفوق  الصدد  هذا  يف   عيل وقدرة  مستمعه،  نفس  يف  اهلل 

) 1 ( خطب 233 ـ الفقرة األخرية.



611الباب اخلامس: األساليب التعبريية يف هنج البالغة ....................................

العميق الصادق، وامتالكه ناصية أساليب اللغة، والترصف فيها، ومقدرته عىل 
صبغها بإحساساته وعاطفته، ففي خطبة متكاملة موضوعها تفسري قوله تعاىل:

خطوات  تدرج  جسد  قد   ،)  1 َمَقابَِر﴾) 
ْ
ال ُزْرُتُم  َحتَّ    ُر 

ُ
الََّكث َهاُكُم 

ْ
ل
َ
﴿أ

وترصفاته  تأمالته  يف  إياه  مالحقا  خطوة،  خطوة  اإلنسان  يف  املوت  رسيان 
وتطلعاته يف أثناء املرض حتى حلظات االحتضار األخري، وكأنه عاش التجربة 
منه  تقشعر  بأسلوب  تصويرها  فأعاد  جمهول،  من  يكتنفها  وما  أهواهلا  بكل 
الصورة  يبقي  أن  دون  يرتكه  مل  الذروة،  إىل  بمستمعه  وصل  أن  وبعد  األبدان، 
قوله  يف  الرسيعة  بالومضات  مليئة  خاطفة  خامتة  خالل  من  أعامقه  يف  جمسدة 
»وأن للموت ملرات هي أفظع من أن تستغرق بصفة أو تعتدل عىل عقول أهل 

الدنيا«) 2 (.

املستمع  تأمالت  واقع  منتزعة من  نتيجة تصويرية  اخلطبة  تكون خامتة  وقد 
بمجتمعه  الفرد  عالقة  كشف  بمحاولة  يتعلق  اخلبطة  موضوع  كان  إذا  خاصة 
قوله يف خامتة خطبة موضوعها مفهوم  العالقة ومثال ذلك  تلك  البيئة يف  واثر 
كل  وأن  نباتا،  عمل  لكل  ان  »واعلم  باملجتمع  الفرد  عالقة  خالل  من  الطاعة 
وحلت  غرسه،  طاب  سقيه  طاب  فام  خمتلفة،  واملياه  املاء،  عن  به  غنى  ال  نبات 
ثمرته، وما خبث سقيه، خبث غرسه، ومرت ثمرته«) 3 ( فالنتائج التي أمجلتها 
اخلامتة، قد تكون ماثلة أمام عني ناظرها ولكنه ال يعريها اهتاممه إال إذا استثري 

عقله نحوها، وهذا ما فعله عيل يف خامتة خطبته.

) 1 ( التكاثر/1،2، وراجع معاجلة عيل لتفرسها يف اخلطبة ـ 218.

) 2 ( السابق ـ اخلامتة.

) 3 ( خطب ـ 154ـ اخلامتة.
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وقد تكون اخلامتة مبارشة تعمد إىل احلض عىل االستجابة من خالل األمر اال 
التقريرية بصياغتها يف قالب تأميل بتسخري  اهنا رغم مبارشهتا فإن عليا جينبا 
التي تعمد موضوعاهتا  الزهد  العبارات االحيائية ويكثر ذلك يف خواتم خطب 
 إىل التهوين من قيمة املادة كعرض زائل: ففي خامتة خلطبة زهدية يقول عيل
»أال فاذكروا هادم الذات، ومنغص الشهوات، وقاطع االمنيات، عند املساورة 
القبيحة، واستعينوا باهلل عىل أداء واجب حقه وما ال حيىص من اعداد  لألعامل 
فاذكروا  »أال  خمترصا  يقول  أن   عيل باستطاعة  فكان   ،)  1 وإحسانه«)  نعمه 
التامس  منه  اقتىض  مستمعه  يف  الكلمة  بأثر   عيل احساس  ان  اال  املوت...«، 
أطول  املستمعني  نفوس  يف  الوعظ  أثر  يبقى  كي  الكنائي،  األسلوب  يف  بغيته 
مدة ممكنة بعد االنتهاء من اخلطبة. فأهم ما تتميز به خامتات خطب عيل من 

خصائص هي:

صياغة  مصوغة  عبارات  يف  وامجاهلا  اخلطبة  موضوع  عنارص  تكثيف  1ـ 
دقيقة وخاطفة بقصد اسعاف مستمعه عىل اإلملام بفحواها، واستيعاب افكارها 

والتجاوب مها بإبقائها عالقة يف ذهنه مدة طويلة.

ينأى  مما  اخلطب  وموضوعات  يتناسب  بام  واساليبها  انامطها  يف  التنويع  2ـ 
أبدا متجددة مهام تكرر موضوع  التعبريية اجلاهزة، فهي  القوالب  هبا عن مجود 
العتامد  واملناسبة  املوقف  باختالف  خيتلف  مرة  كل  يف  التناول  ألن  اخلطبة، 
عيل عىل االرجتال يف جل خطبه عىل اعتبار اهنا وليدة ساعتها وبنت مناسبتها 
أخرى  وتارة  الدولة،  بأطراف  أملَّ  خطري  حادث  بسبب  تكون  فتارة  إباهنا،  يف 
اخلالق،  كوصف  ما،  قضية  عىل  للتعرف  أصحابه  من  لبعض  استجابته  بسبب 

) 1 ( خطب ـ98ـ اخلامتة. واملساورة: املواثبة.
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أو صفات املتقني، أو بسبب استفحال عيوب خطرية يف املجتمع جيب معاجلتها 
يف حينها دون تأخري. هذا إىل غري ذلك من مناسبات أخرى كاألعياد وخطب 
التنوع  فإن  احلال  وبطبيعة  والوعظ،  اآليات  وتفسري  واالستسقاء،  اجلمع، 
فهي  خامتاهتا  أساليب  يف  أيضًا  التنوع  أتاح  وأساليبها  اخلطب  موضوعات  يف 
مستخلصة  نتائج  أخرى  وتارة  اخلطبة،  ألفكار  مركز  تلخيص  عن  عبارة  تارة 
ثالثة عىل شكل حتذير بأساليب موحية ومقنعه يف آن  من أفكار اخلطب، وتارة 
واحد، فهي عىل الدوام ذات وقع يف النفس لنأي عيل هبا عن اجلفاف العقيل 
جيعل  مما  تعبرياهتا،  عىل  املؤمنة  روحه  من  ونفحات  مشاعره  من  قبس  بإضفاء 

انسياهبا يف النفس مستساغا مهام بلغت حدهتا وقسوهتا.

مبارشا  أكان جدال  مع مستمعه، سواء  اجلدل  أساليب  االبتعاد هبا عن  3ـ 
لعقل  املثرية  اجلاذبية  من  ثوبا  آرائه  باكساء  مبارش،  غري  النفس  مع  جدال  أم 
بفكر  الزج  دون  اآلراء،  تلك  نحو  دقيقا  توجيها  اخلامتة  وتوجيه  مستمعه، 
تبعده عن لب  به إىل توجيه فكره نحو أمور جانبية  املستمع يف متاهات تؤدي 

املوضوع.

النهج كاملة من حيث  التي وردت يف   تأملنا يف خطب عيل فمن خالل 
متينة  االفكار،  متسلسلة  العنارص،  مرتابطة  طالت،  مهام  اهنا  نجد  الفني  البناء 
واتزان  بتؤدة  فيها  العاطفة  رسيان  إىل  باإلضافة  هذا  املعاين  واضحة  اللغة، 
طائلة  حتت  بالوقوع  األرساف  عن  هبا  وينأى  اجلفاف،  األفكار  جينب  وتعقل، 
اخليال املجنح واألحالم الكاذبة، فقبول النفس ألفكار اخلطب عن طواعية، ال 
يعني وقوعها حتت تأثري الكلمة ألن بريق الكلمة يف خطب عيل يأيت يف مرتبة 
االعتقاد،  ذلك  مشاركته  مستمعه  من  ويريد  يعتقدها  التي  احلقيقة  بعد  أخرية، 
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فهو ال يعمد إىل العبارة االنفعالية اآلنية التي تبهر االسامع ولكن رسعان ما تفقد 
بريقها بعد اخلروج من تأثريها، ولكن فكره حييل املعاين يف سياقاهتا التعبريية إىل 
طاقات متدفقة من معاين الوفاء واحلب واحلق واخلري واأليامن كام يعتقدها هو 
يف قرارة نفسه ويتمثلها يف أسلوب حياته، فتنبثق من اعامقه متوهجة يف سياقها 
وهذا  طواعية.  عن  املؤمنة  النفس  هلا  فتستجيب  ومناسبتها  املتوائم  التعبريي 
التألق يف امتالك زمام اللغة للتعبري عن افكاره هو ما اتاح له التنويع واالجادة 
يف كل املواقف واملناسبات التي اقتضت منه ان خيطب فيها، مما حيتم علينا القاء 

نظرة فاحصة عىل أنواع اخلطب التي جال فيها بفكره وهلج هبا لسانه.

ب ـ أنواع اخلطب التي وردت ف هنج البالغة:

إن التنوع يف موضوعات هنج البالغة يمثل حياة عيل يف خمتلف أدوارها، 
يمكن  بتنوعها،  املوضوعات  تلك  أن  قلنا  إذا  الصواب  نجانب  ال  أننا  ونعتقد 
مترسه  من  وقائعها  مستلهام  صاحبها  صاغها  شخصية  مذكرات  اعتبارها 
باملسؤولية كقائد له وزنه الكبري وامهيته العظمى يف نرش الدين ومن ثم يف توجيه 
سياسة عرصه من وجهة نظر دينية، وقد متحورت تلك املذكرات والوثائق ـ إذا 
جاز لنا تسميتها بذلك ـ يف خطب ورسائل ووصايا وحكم، اقتضتها مناسباهتا، 
واحلاجة إليها كمرتكزات فكرية توضح وجهة نظر القيادة يف تعاملها مع األمة. 
وملا كانت اخلطب من أهم الوسائل االعالمية التي تربط احلكومة باألمة وتقرب 
واملناسبة،  والظرف  احلاجة  بتنوع  النهج  يف  تنوعت  قد  موضوعاهتا  فإن  بينهام، 
مع متيز كل نوع من أنواع تلك اخلطب بخصائص نابعة من طبيعة موضوعاهتا، 

ومن أنواع تلك اخلطب.
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)ـ اخلطب واجلهادية:

اجلهاد،  عىل  حلضهم  اصحابه،  مسامع  يف  يلقيها   عيل كان  التي  وهي 
النفوس،  أو لبث احلامس يف  الدولة،  التي ظهرت يف أرجاء  الفتن  للقضاء عىل 
عن  التقاعس  بسبب  واللوم  التوبيخ  لغرض  أو  أثنائها،  ويف  املعركة  بدء  قبل 
اخلطب  كثرة  يف  والسبب  املعركة،  أثناء  يف  واهنزام  فشل  بسبب  أو  اجلهاد، 

اجلهادية عند عيل يعود إىل عوامل أربعة هي:

1ـ االنقسام اخلطري الذي حدث يف الصف اإلسالمي الذي نجم عنه تردد 
الكثري من املسلمني يف حماربة بعضهم البعض إثر ثورة األمصار التي نتج عنها 
توحيد  إلعادة  جانبه،  إىل  بالوقوف  اجلميع  اقناع   عيل وحماولة  عثامن  مقتل 
الصف اإلسالمي عىل أسس قوامها العدل واملساواة بني املسلمني كافة، مما حدا 

بعيل إىل توجيه خطبه اجلهادية يف اجتاهني:

أحدمها: اقناع املرتددين من املسلمني بالوقوف إىل جانبه.

بالتجمع حوله  املبادرة  له عىل  أمرته واملطيعني  والثاين: حض من هم حتت 
للقضاء عىل فتنة الذين حياولون نكث بيعته، ابتغاء عرض الدنيا.

اإلسالمية  الدولة  ارجاء  يف  اوارها  معاوية  اشعل  التي  الفتن  نشوب  2ـ 
عىل  وعالوة   ،عيل واليات  من  كثري  يف  انتقاض  من  الفتن  تلك  خّلفته  وما 
ذلك ظهور اخلوارج، مما استوجب استخدام اخلطب اجلهادية حلث الناس عىل 

املبادرة للقضاء عىل تلك الفتن وإعادة األمن والنظام يف اطراف الدولة.

النخوة  وبث  اجلهاد،  عىل  أصحابه  حث  يف  املتكررة   عيل حماوالت  3ـ 
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واحلامس يف النفوس بعد ان هدها الوهن، ودب فيها اخلور والضعف، واقعدها 
التقاعس، والركون إىل حياة الدعة، والقبول بالذل يف سبيل ذلك.

وازالة  املعنويات  من  للرفع  باحلامس  امللتهبة  الكلمة  إىل   عيل حاجة  4ـ 
اخلوف والرهبة من النفوس قبل بدء املعركة ويف أثنائها، أتاح له إلقاء مجلة من 
العوامل قد  البالغة جانبا منها، وبطبيعة احلال فإن هذه  لنا هنج  اخلطب سجل 

ميزت اخلطب اجلهادية بخصائص فكرية معينة هي:

ـ اخلصائص الفكرية خلطب عيل اجلهادية:
إن هيمنة الدين عىل اجلانب السيايس يف فكر عيل حتتم عليه اختاذ مواقف 
لسياسته  األساسيان  فاملصدران  السياسية،  االحداث  مجيع  إزاء  بحتة  دينية 
جوانب  من  كجانب  اجلهادية  خطبه  فحوى  يف  تأملنا  ولو  والسنة،  القرآن  مها 
انه  اعتبار  عىل  فيها،  األفكار  عىل  املستحوذ  هو  الدين  ان  لرأينا  السيايس  فكره 
يف  فقوله  واحد،  آن  يف  السياسة  ورجل  الدين،  ألحكام  املنفذ  واإلمام  القائد 
مطلع خطبة جهادية »أما بعد فإن اجلهاد باب من أبواب اجلنة، فتحه اهلل خلاصة 
صادقة  وعقيدة  متني  إيامن  من  نابع  ديني  فكر  عن  تعبري  هو   )  1 أوليائه...«) 
الدرع  لكونه  قادر،  مؤمن  كل  عىل  مفروض  ديني  كمطلب  اجلهاد  بوجوب 
احلمي حلياض اإلسالم، واعتباره احد االبواب املرشعة إىل اجلنة عند استشهاد 

املجاهد، طبقا لقو تعاىل:

َربِِّهْم  ِعْنَد  ْحَياٌء 
َ
أ بَْل  ْمَواتًا 

َ
أ اهلل  َسبِيِل  ِف  وا 

ُ
تِل

ُ
ق ِيَن 

َّ
ال َْسَبَّ  تَ  

َ
﴿َول

املغانم والعيش يف ظل حياة  النتيجة  النرص فتكون  أما يف حالة  وَن﴾) 2 (. 
ُ
يُْرَزق

) 1 ( خطب 27 ـ فقرة األوىل.

) 2 ( آل عمران /169.
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أئمة  من  للمفسدين  قمع  من  اجلهاد  يف  ملا  واستبعاد  قهر  كل  من  خالية  كريمة 
واملتجربين. الباطل 

هي  أمرته  حتت  احلرب  أن  يرى  فإنه  اجلهاد  من  الديني  موقفه  خالل  ومن 
من لب اجلهاد انطالقا من مكانته الدينية املتصلة اتصاال روحيا مبارشا برسول 
ابن  ومع  اهلل  بعني  أنكم  »واعلموا  جهادية  خطبة  ضمن  قوله  يف  كام   اهلل
صفه  يف  ملقاتلني  يضمن  ما  تلك  مكانته  يف  أن  يعني  ما  وهو   .)  1 اهلل«)  رسول 
وفروا  اهلل  عباد  اهلل  »فاتقوا  قوله  يف  جاء  كام  واآلخرة  الدنيا  يف  والفالح  الفوز 
إىل اهلل من اهلل، وامضوا يف الذي هنجه لكم، وقوموا بام عصبه بكم فعيل ضامن 
لفلجكم آجال، إن مل متنحوه عاجاًل«) 2 (، فالنربة الدينية اخلالية من أية إغراءات 
مادية هي الركيزة التي يتكيء عليها فكر عيل يف خطبه اجلهادية ولكن ذلك 
العاطفية  اجلوانب  من  وخلوها  الترشيعية  اجلوانب  عىل  اقتصارها  يعني  ال 
التي  الترشيعية  اخلصيصة  ألن  احليوية،  اساليبها  عىل  تضفي  التي  الوجدانية 
تنبني عليها خطبة اجلهاد عادة ما تكون ممتزجة بوجدان عيل، تغرتف معانيها 
فكري  غذاء  إىل  تعبرياهتا  فتستحيل  اجلياشة  بعاطفته  ممتزجة  الصايف  فكره  من 
ممزوج بنفحات روحية، إال أن عنرص الوجدان يف خطب عيل اجلهادية يسري 

يف اجتاهني متقابلني تفرضهام طبيعة االداء:

االتاه األول: ويتمثل يف انطالق عيل من ذاته إىل املوضوع العام: ويمكن 
مالحظة ذلك يف خطب اجلهاد التي عادة ما يلقيها يف الناس حلثهم عىل اجلهاد 
للبذل  النفوس  هتيئة  إىل  الناحيتني  يف  يرمي  وهو  التواكل،  بسبب  لتقريعهم  أو 

) 1 ( خطب ـ56.

) 2 ( خطب ـ 24.
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اجلهاد  عنارص  تناول  إىل  يعمد  االجتاه  هذا  يف  وهو  تردد،  دونام  واالستشهاد، 
املطلوب  احلامس  نفسه  يف  تثري  ال  لكنها  املستمع،  يعرفها  ثابتة  كحقائق  الدينية 
يعيد  ما  ذاته  من  عليها  فيسبغ  سامعها،  عىل  اذنه  لتعود  االستجابة  إىل  املؤدي 
إليها قيمتها التأثريية، فقوله عىل سبيل املثال »واهلل مستأديكم شكره، ومورثكم 
واطووا  املآزر  عقد  فشدوا  سبقه،  لتتنازعوا  حمدود  مضامر  يف  وممهلكم  امره، 
فضول اخلوارص، وال جتتمع عزيمة ووليمة، ما نقض النوم لعزائم اليوم، واحمى 
الظلم لتذاكري اهلمم«) 1 (، حيوي حقائق دينية فحواها وجوب شكر العبد ربه، 
دنياه  يف  إليها  يتوق  التي  السامقة  املكانة  ويبوئه  عليه،  وأفضله  نعمه  من  ليكثر 
نحو  التسابق  يف  اخلريون  فيها  يتبارى  التي  السباق،  بحلبة  شبهها  التي  املؤقتة، 
اهلل،  سبيل  يف  جياهد  من  املضامر  هذا  يف  والفائز  اخللود،  حياة  يف  املتمثلة  الغاية 
ويضحي بنفسه من أجل إحياء كلمة اهلل، وتوايل األمثلة كرابط بني العمل وبني 
اجلهاد من أجل حياة افضل، يف مقابل الرتدد واخلوف والركون إىل الدعة تعرب 

) 1 ( خطب ـ217ـ ومستأديكم شكره، طالب منكم أداء شكره، وأمره: سلطانه، ممهلكم يف مضامر 

حمدود: أي معطيكم مهلة يف مضامر احلياة املحدودة، شدوا عقد املآزر: أي اربطوا مآزركم ربطا 

حمكام، وهو كناية عن اجلد والتشمري، ألن من أحكم ربط مئزره أمن انحالله، واطووا فضول 

اخلوارص: من ما فضل من مآزركم، قد يعيقكم بالتفافها عىل اقدامكم، فاطووها حتى تتمكنوا 

العمل،  يف  واالخالص  اجلد  والعزيمة  ووليمة:  عزيمة  جتتمع  وال  عملكم،  يف  االرساع  من 

والوليمة مأدبة الطعام، واملقصود من القول: ال جيتمع طلب املعايل مع الركون إىل اللذائذ، ما 

انقض: ما تعجبية، أي ما اشد نقض النوم لعزائم النهار بالنسبة للسائر الذي يعزم عىل قطع جزء 

من الليل يف السري، فإذا حل الليل حل عليه النوم فنقض عزيمته، واحمى: فعل تعجب معطوف 

عىل انقض، والظلم: مجع ظلمة، ومتى حل الظالم حمى من ذاكرة السائر ما عزم عليه بالنهار من 

مواصلة العمل أو السري.
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عن نفحات روحية صادرة من اعامق عيل لتضفي عىل معاين اجلهاد النبض 
احلي املتسامي، وتعيد نصاعتها يف النفوس بعد ان كادت تضمحل أو تتالشى، 
مع مالحظة ان مثل هذا االجتاه الصادر من الذات إىل املوضوع ال يمكن تتبعه 
إال يف خطب اجلهاد املبينة اساليبها عىل احلض، أو عند التقاعس عن االستجابة 
حيث تغدو احلقائق الدينية والقيم األخالقية هي املحاور التي يسبغ عليها من 
ذاته ما يعيد إليها متثلها يف النفوس، فتفاعل عيل مع الكلمة واندماجه التام 
يف موضوع اخلطبة، هو من الصعوبة والعرس بام ال يمكن وصفه أو التعبري عنه 
لكونه إحساس نابض جيري يف الكلمة كالتيار الكهربائي الذي نحسه. فاحلقيقة 
اباءنا  أبعادها متجسدة يف قول عيل »ولقد كنا مع رسول اهلل، نقتل  بكل 
اللقم،  ايامنا وتسليام ومضيا عىل  اال  يزيدنا ذلك  وأبناءنا واخواننا واعاممنا، فام 
أنزل  صدقنا،  اهلل  رأى  فلام  العدو،  جهاد  يف  وجدا  األمل،  مضض  عىل  وصربا 
متبوئا  جرانه،  ملقيا  اإلسالم  استقر  حتى  النرص،  علينا  وانزل  الكبت،  بعدونا 
لإليامن  للدين عمود وال خرض  قام  ما  اتيتم،  بام  نأيت  كنا  لو  اوطانه، ولعمري، 
تارخيية،  كوثيقة  فاخلطبة   .)  1 ندما«)  ولتتبعنها  دما،  لتحتلبنها  اهلل  وأيم  عود، 
يستمع  كان  من  معظم  يعرفها  ويكاد  الشك،  إليه  يتطرق  ال  حقائق  عىل  مبنية 
يكمن  انام  ذاهتا،  احلقائق  يف  يكمن  ال  واملؤثر  اجلديد  ولكن  آنذاك،   عيل إىل 
يف أسلوب صياغتها يف تعابري جتسد املايض احلافل بالبطوالت والفداء املقرونة 
بصدق العزيمة واإليامن املتني، واحلارض بام يكتنفه من أمل وختاذل وخور يندى 
واهلوان،  باملذلة  مقرونة  رهيبة  توقعات  عىل  ينطوي  ومستقبل  خجال  اجلبني  له 

) 1 ( خطب ـ 55ـ اللقم ـ فتح الالم والقاف: جادة الطريق، ومضض األمل ـ شدته وبرحاؤه. والكبت: 

عن  كناية  اجلران  والقاء  البعري،  عنق  مقدم  اجليم:  بكرس  ـ  واجلران  واخلذالن.  واهلوان  الذل 

التمكن.
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 انفعاالت عيل نعيش  أن  دون  من  املعاين  متثل  إذا حاولنا  التعبري  وقد خيوننا 
وفرت  قلوهبم،  وماتت  اسامعهم  كلت  قوم  يف  خطبته  أثناء  يف  بداخله  املتصارعة 
اإليامن  من  نفحات  هنا  بالذات  فاملقصود  نفوسهم.  يف  الفشل  ودب  محاسهم 
واألمل واحلزن والرسور واخلوف واإلقدام، تنطلق من النفس بحرارة وصدق 
ويقرهبا  الرتابة،  يبعدها عن  ما  احليوية  اجلهاد من  لتضفي عىل حقائق موضوع 

إىل النفس سعيا وراء االستجابة الطوعية ترغيبا أو ترهيبا.

املوضوع  أي  الذات:  إىل  العام  املوضوع  من  االنطالق  الثاين:  االتاه 
ال  االجتاه،  هذا  يف   عليا أن  أدق  وبمعنى  للذات،  املحرك  هو  بتفاعالته 
يعمد إىل حقائق موضوعية حياول إضاءة جوانبها بوجدانه، بقدر ما يعمد إىل 
فتحيل  ذاته،  عىل  املشاهد  هذه  فتنعكس  خطبته،  موضوع  منها  يستمد  مشاهد 
عىل  ويأس،  وامل  ونجاح  فشل  بني  ومتتابعة  متقابلة  ترجيحات  إىل  نفسه 
القتالية  ابعادها  العام يف مثل هذه اخلطب هو املعركة بكل  اعتبار ان املوضوع 
املعركة  يعيش  ألنه   ،عيل النفعاالت  وَحي  حقيقي  تصوير  هي  واخلطبة 
والوعظ،  والقوانني  القواعد  عىل  باالتكاء  العقيل  فالتأمل  إحساساته،  بكل 
يتالشى تقريبا وحتل حمله الذات التي يتوجه إليها موضوع اخلطبة، لتكون هي 
بكل  اجلانب  هذا  رصد  ويمكن  املعاين  تغذية  يف  الفاعلة  واألداة  الكلمة  حمور 
يلقيها يف مسامع  التي  انفعاالته يف خطب عيل القصرية  ما ينطوي عليه من 

بأهنزام جيشه. املعركة، عند شعوره  أثناء  جنده يف 

فحني استوىل جيش الشام عىل رشيعة املاء يف بدايات حرب صفني وشاهد 
عيل ما حلق بجيشه من هزيمة، قد تؤدي به إىل التشتت والنكوص، بادر جنده 
بالقول »قد استطعموكم القتال فاقروا عىل مذلة وتأخري حملة، أو رّووا السيوف 
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موتكم  يف  واحلياة  مقهورين،  حياتكم  يف  فاملوت  املاء،  من  ترووا  الدماء،  من 
إىل   عيل وجدان  يف  استحال  اهلزيمة  يف  املتمثل  فاملوضوع   .)  1 قاهرين«) 
تفاعالت مؤملة ذات طعم مر، مما جعل العبارات تنوء بحمل توجهاته النفسية، 
يف  ومصريه  اجلندي  بذات  تتعلق  متقابلة  تفاعالت  إىل  فيها  احلقيقة  استحالت 
ميدان القتال فحواها: أن يكون أو ال يكون، مما حيتم عليه املواصلة حتى النهاية 
بغض النظر عن القيمة الدينية أو املادية للجهاد، لذلك فإن االستجابة للكلمة 
يف مثل هذه املواقف رسيعة ال حتتاج إىل تفكري أو تأمل، إذ رسعان ما نظم جنده 
اهلزيمة،  هبم  حاقت  لو  مصريهم  بتمثلهم  جأشهم  رباطة  واستعادوا  ضفوفهم 
احلقوا  الوطيس  حامية  معركة  بعد  املاء  رشيعة  عىل  مواقعهم  بذلك  فاستعادوا 

فيها بجيش العدو هزيمة منكرة.

 ميمنة جيش عيل تراخت  أكثر خطورة حني  املوقف بصورة  تكرر  وقد 
معاوية،  لصالح  حتسم  املعركة  وكادت  بصفني،  احلاسمة  املعارك  احدى  يف 
ما  رسعان  ولكن   ،)  2 معاوية)  مع  لتواطئه  قادته  أحد  ختاذل  بسبب  وذلك 
فكان  توازنه.  للجيش  اعاد  مما  مواقعها،  امليمنة  فاستعادت  التواطؤ،  كشف 
جولتكم  رأيت  »وقد  قوله  يف  كام  هبا  عنها  واملعرب  الذات  حمور  هو  املوضوع 
الشام،  أهل  واعراب  الطغام،  اجلفاة  حتوزكم  صفوفكم،  عن  وانحيازكم 
املقدم، والسنام األعظم، وقد  الرشف، واألنف  ويآفيخ  العرب،  وانتم هلاميم 
وتزيلوهنم  حازوكم،  كام  حتوزوهنم  بآخرة  رأيتكم  أن  صدري  وحاوح  شفى 
بالرماح، وتركب اوالهم  بالنضال، وشجرا  ازالوكم، حسنا  عن مواقعهم كام 

) 1 ( خطب ـ 51.

) 2 ( راجع ص 271 وما بعدها من هذا البحث.
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أخراهم، كاألبل اهليم املطرودة ترمى عن حياضها وتذاد عن مواردها«) 1 (. 
املتتابعة إىل اعمق اعامق  املعركة منطلقة كالسهام  أثناء  امليمنة  انكسار  فمشاهد 
االهنزام،  بأمل  حمملة  ايامضات  شكل  عىل  القوة  وبنفس  ثانية  مرجتعة   ،عيل
اهلزيمة ورجوعها عىل  تفادي  أثر  النفس بحرارة ومحاس  ومن ثم توجهها إىل 
يف  فالذات  واحلامس.  بالفخر  ممثلة  بالنرص،  مكللة  سعيدة  اشعاعات  شكل 
املنطلق  املوضوع  عنارص  فيها  تتشكل  بوتقة  إىل  تستحيل  املواقف  هذه  مثل 
جانب  جيعل  مما  بعنارصه،  واالحساس  معه  التعايش  خالل  من  مبارشة  إليها 
فالتأثر  للتأمل،  الفرصة  اتاحة  لعدم  املوقف،  لزمام  املالك  هو  االستجابة، 
الذات  انطالق  يف  املتمثل  األول  اجلانب  حالة  يف  اما  فوري،  انفعايل  بالكلمة 
ان  العاطفي،  اجلانب  مع  توازن  يف  الفكري  التأمل  جانب  فإن  املوضوع،  إىل 
باإلنسان  ينزع  قد  الرتوي  من  نوع  االستجابة  ينتاب  بحيث  مسيطرا،  يكن  مل 
إىل االحجام والرتدد ألن متازج العقل بالعاطفة يف فحوى الرتاكيب مهام كان 
اختذ  موضوع  يف  الكامنة  التعابري  مبلغ  فيه  االستجابة  تبلغ  فلن  ومقنعا،  قويا 
من العاطفة مرتكزا يف أثناء تفاعل النفس مع الواقع العميل للقتال عىل ارض 
واخلطايب،  القتايل  جانبيه  من  للمحارب  ماثال  املصري  يكون  حيث  املعركة، 
املتمثل يف احساسات عيل التي عادة ما تعكس الواقع من زاويتيه املتمثلتني 

يف احلياة مع الذل، واملوت مع الكرامة.

) 1 ( خطب ـ 106 ـ والطغام ـ بفتح الطاءـ: أوغاد الناس. واللهاميم: مجع هلميم، وهو السابق اجلواد 

من اخليل والناس. ويآفيخ: مجع يأفوخ، وهو من الراس حيث يلتقى عظم مقدمه مع مؤخره. 

ووحاوح: مجع وحوحة، صوت معه بحح يصدر عن املتأمل، واملراد به احتدام الغيظ يف النفس. 

ـ  اجليم  وسكون  الشني  ففتح  والشجر:  الرمي.  يف  املباراة  والنضال:  القتل.  ـ  بفتح  ـ  واحلس: 

الطعن. واهليم ـ بكرس اهلاء ـ العطش. وتذاد: تدفع ومتنع.
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)ـ اخلطب التأميلة:

وهي التي يعمد عيل يف مضامينها إىل إطالق عنان الفكر يف تأمل ابداعات 
الكون للوصول به يف النهاية إىل اإليامن بعظمة املبدع وبقدرته املطلقة، وتستمد 
مشاهد  من  باإلنسان  حييط  فيام  الدقيق   عيل تركيز  من  عنارصها  اخلطبة 
يراها  قد ال  التي  اإلبداع  عليها، وتوضيح جوانب  الضوء  بتسليط  وخملوقات، 
اإلنسان العادي، وال حيس هبا إال إذا استثري انتباهه نحوها، العتياده عىل رؤية 
املشاهد دون تأملها، وهبذه االستثارة التي يعمد عيل إليها من خالل الكلمة، 
فيقف عليها  احلقيقة،  لعقله جوانب  فتتضح  األشياء،  إىل  نظرة مستمعه  ختتلف 
مندهشا متأماًل، وهو الغرض االسايس الذي يرمي إليه عيل من تلك اخلطبة 

يف مناسباهتا.

ومن أهم خصائص هذا النوع من اخلطب أهنا تعمد إىل اقناع العقل بانتزاع 
أو  اخلفاش،  أو  النملة،  أو  اجلرادة،  كوصف  املحسوس،  الواقع  من  أمثلتها 
الطاووس، أو خلق اإلنسان أو خلق السامء واألرض والكواكب إىل غري ذلك 

من مشاهد عينية أو إدراكية معرفية.

إليه  هيدف  وما  مالئمة  تعبريات  يف  تأملها  املراد  املعرفية  احلقائق  صياغة 
ما  اللفظ  هذا  يف  اال  لفظًا  يستخدم  »ال  السبيل  هذا  يف  وهو  عقلية  استثارة  من 
يدعوك ألن تتأمل، وال عبارة إال وهي تفتح أمامك آفاقا وراءها آفاق من النظر 
الوجود بعض  إيامنه بخالق  انتاب  ببال من  أنه قد خيطر  اجلليل«) 1 (، من ذلك 
الشك، أو نوعا من الفتور بتصوره ان ال قوة يمكن هلا فناء هذا الكون املحكم، 

) 1 ( جورج جرداق ـ اإلمام عيل صوت العدالة 185/3.
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والستقراء  الوجود،  ظواهر  من  كثري  أمام  قوته  وتضاؤل  بقدرته  ذلك  مقارنا 
عيل ما يف تلك النفوس من ضعف إيامن جييب عن تساؤالهتا ويزيل حريهتا 
إنشائها  بأعجب من  ابتداعها  بعد  الدنيا  فناء  بقوله »وليس  تأملية  ضمن خطبة 
واخرتاعها، وكيف ولو اجتمع مجيع حيواناهتا من طريها وهبائمها واخرتاعها، 
أممها  ومتبلدة  وأجناسها،  أسناخها  وأصناف  وسائمها،  مراحها  من  كان  وما 
وأكياسها عىل إحداث بعوضة، ما قدرت عىل إحادثها وال عرفت كيف السبيل 
إىل إجيادها، ولتحريت عقوهلا يف علم ذلك وتاهت، وعجزت قواها وتناهت، 
انشائها«) 1 (،  بالعجز عن  بأهنا مقهورة، مقرة  ورجعت خاسئة حسرية، عارفة 
النفوس  يف  ما  استقراء  خالهلا  من  يمكن  ما  واالستقصاء  الدقة  من  فلأللفاظ 
واالجابة عىل تساؤالهتا احلائرة بمنطق تأميل يعيد إليها توازهنا من خالل مقارنة 
بإمكانه  انه  ثم  يبني  أن  بإمكانه  إذ  بذاته،  اإلنسان  بمالحظة  والفناء  النشأة  بني 
مهام  واخرتاعها  الروح  إبداع  إىل  ترقى  ال  إمكاناته  أن  إال  بنى،  ما  إزالة  أيضًا 
تناهت يف صغر احلجم، فاملقارنة بني قدرة اخلالق، وقدرة املخلوق، ال جمال هلا 

عقال بالتأمل يف اخللق.

استخدام  التوحيد  إىل  مضامينها  يف  الداعية  التأملية  خطبه  خصائص  ومن 
لنفي  تعرضه  عند  إليه  ينحو  ما  وهو  والنتائج،  املسببات  عىل  املبنية  االساليب 

الصفات عن اخلالق سبحانه وتعاىل) 2 (.

) 1 ( خطب ـ 234 ـ الفقرةـ3ـ. ومراحها: بضم امليم ـ اسم مفعول من أراح اإلبل أي ردها إىل املأوى. 

والسائم: الراعي من اإلبل. واألسناخ: األصول واألنواع االكياس: ـ مجع كّيس بتشديد الياء ـ 

العاقل احلاذق. وخاسئة: ذليلة وحسرية: 

التوحيد ونفي  املعاجلة ملوضوع  ( يمكن مالحظة ذلك يف اخلطبة رقم 1 و234، مجيع اخلطب   2 (

الصفات التي وردت يف هنج البالغة. 
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 التأملية أيضا، اهلدوء واالنسياب فعيل ومن أهم ما يميز خطب عيل
يف مثل تلك اخلطب شاعر أكثر منه خطيبا، يسيح بفكره يف ملكوت اهلل، متغنيا 
واحلب  العميق  باإليامن  جمللة  عبارات  يف  بشكره  الهجا  نعمه  ومجيم  بفضائله 
عنها  جذريا  اختالفا  ختتلف  النفيس  بنائها  حيث  من  التأملية  فاخلطبة  الصادق، 
باحلزن  املشحون  الثوري  الطابع  عليها  يغلب  التي  اجلهادية،   عيل خطب  يف 
اما  يتناسب واستجابة اصحابه.  العظيم للجهاد ال  واللوعة واالمل، ألن محاسه 
هنا يف خطبه التأملية، فهو يتغنى جذال بعبارات هادئة وبنفس مطمئنة، تتخري من 
األلفاظ ما يعرب عن انسجامها التام يف املوضوع بحيث تبقى اخلطبة يف مستوى 
نفسه اجلدلة منذ بدايتها حتى خامتتها، التي أكثر ما تكون عىل شلك دعاء وتبتل 
صادر من اعامقه كام يف قوله يف خامتة خطبة تأملية حمورها التوحيد »اللهم وهذا 
واملامدح  املحامد  هلذه  مستحقا  ير  ومل  لك،  هو  الذي  بالتوحيد  افردك  من  مقام 
غريك، ويب فاقة إليك ال جيرب مسكنتها اال فضلك، وال ينعش من خلتها اال منك 
وجودك، فهب لنا يف هذا املقام رضاك، واغننا عن مد األيدي إىل سواك، إنك 

عىل كل يشء قدير«) 1 (

3ـ اخلطب الوعظية:

يف  ينترش  احلميدة  باألخالق  التمسك  عىل  واحلض  واإلرشاد  الوعظ  يكاد 
خصه  خطبه  من  هاما  جانبا  هناك  ان  إال  خطب،  من   عيل عن  أثر  ما  جل 
أخذ  جراء  االجتامعية  احلياة  طبيعة  فرضته  مستقل  كموضوع  بالوعظ   عيل
الذاتية،  الدنيوية  ومصاحلهم  مالئام  الدين  من  يرونه  ما  جمتمعه  أبناء  من  كثري 

) 1 ( خطب ـ90ـ اخلامتة. واخللة ـ بفتح اخلاء: الفقرة.
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قيس  ابن  األشعث  يناقش  وجده  حني  يارس  بن  لعامر  بقوله  عنه  عرب  ما  وهو 
من  قاربه  ما  إال  الدين  من  يأخذ  مل  فإنه  عامر  يا  »دعه  اخلاصة  شؤونه  بعض  يف 
الدينا«) 1 (، واالشعث بن قيس هذا يمثل رشحية كبرية من املجتمع الذي كان 
عيل حيكمه، مما حتم عليه وعظ أولئك وتبصريهم باملعاين احلقيقية للدنيا من 
وجهة نظر الدين، باإلضافة إىل ان كثريا من املناسبات الدينية، كاألعياد وشهر 
بعض  تفسري  إىل   عيل تصدي  أن  كام  ايضا،  الوعظ  تقتيض  واجلمع  رمضان 
آيات القرآن الكريم املتضمنة التحذير من التامدي يف اللهو والتكالب عىل اقتناء 
 لعيل أاح  مما  الوعظ،  بدورها  تقتيض  الدنيوية،  امللذات  والتمرغ يف  األموال 

اإلكثار من القول يف هذا اجلانب.

ومن أهم ما تتميز به خطب عيل الوعظية، امتزاج العامل الديني بالعامل 
عىل  فائقة  ومقدرة  والنهي،  األمر  عىل  املبني  املبارش  الوعظ  جتنب  مع  النفيس، 
اعداد نفس املستمع وهتيئتها لالنجذاب نحو املوضوع الوعظي بكل حواسها، 
ال  واحلق  اللعب،  ال  اجلد  واهلل  »فإنه  وعظية  خطبة  مقدمة  يف  قوله  ذلك  من 
الكذب. وما هو إال املوت أسمع داعية، وأعجل حاديه فال يغرنك سواد الناس 
 ،)  2 اإلقالل«)  وحذر  املال،  مجع  ممن  قبلك  كان  من  رأيت  وقد  نفسك،  من 
فمدخل اخلطبة، بام تضمنه من توكيد وقسم، يشد االنتباه إىل ما يكتنف معاين 
اجلد التي يرمي إليها أسلوب الوعظ، الذي جيعل املستمع يتتبعه يف هلفة وانشداد 
تلقائية  يف  النفس  إىل  تنساب  دفعات  شكل  عىل  اخلطبة  ضمن  النصائح  فتأيت 
وعفوية، فتقبلها طواعية، فالزجر عن املعايص، ال حيمل يف طياته معنى الزجر 

حكم ـ 413.  ) 1 (

) 2 ( خطب ـ132ـ فقرة 2.
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القرسي الذي تأباه النفس مكابرة ولكنه يأيت عىل شكل أساليب ختشع هلا وتقع 
هذا  يف   ولعيل معانيها.  مع  املستمع  نفس  جتاوب  بسبب  سلطاهنا  تأثري  حتت 
والرتهيب  الرتغيب  معاين  الوعظ  خطب  بث  يف  فائقة  أسلوبية  مقدرة  املجال 

دون اللجوء إىل املبارشة والتقريرية.

ففي جمال وعظه الرتغيبي جتتذب كلامته مستمعه إىل افاق رحبة من السعادة 
يف حياة دنيوية نظيفة ناصعة، وخلود أبدي يف ظل االمن والطمأنينة والرسور 
بعد  اخلالدة  املؤمنني  حياة  مصورا  قوله  يف  كام  املوت،  بعد  الثانية  حياته  يف 
احلساب »فلو مثلتهم لعقلك يف مقاومهم املحمودة، وجمالسهم املشهودة، وقد 
امروا  أنفسهم عن كل صغرية وكبرية  نرشوا دواوين أعامهلم، وفرعوا ملحاسبة 
ظهورهم،  أوزارهم  ثقل  ومحلوا  فيها،  ففرطوا  عنها  هنوا  أو  عنها،  فقرصوا  هبا 
رهبم  إىل  يعجون  نحيبا،  وجتاوبوا  نشيجا  فنشجوا  هبا،  االستقالل  عن  فضعفوا 
هبم  حفت  قد  دجى،  ومصابيح  هدى،  أعالم  لرأيت  واعرتاف،  ندم  مقام  من 
هلم  واعدت  السامء،  أبواب  هلم  وفتحت  السكينة،  عليهم  وتنزلت  املالئكة، 
التشويق  بنسائم  تلفعت  قد  الوعظية  فالعبارات   ،)  1 الكرامات...«)  مقاعد 

وتألقف يف سبحات روحية يكتنفها اخلوف واخلشوع.

واذا كان سبيل عيل إىل التشويق من خالل الوعظ ـ وان قل ـ قد بلغ غايته 
النفوس، وتتيه االرواح املؤمنة يف نفاحاهتا توقا  التي تشمل  يف اجتالب املعاين 
إىل حياة اخللود والنعيم األبدي، فإن قدرة عيل عىل اجتالب معاين الرتهيب 
التام  الوقادة، وعلمه  املرهف وعقليته  العميق وحسه  فإيامنه  الذروة،  بلغت  قد 
بدقائق اللغة قد مكنه من شخذ طاقات الكلمة لتستجيب ملعاين الوعظ الرتهيبي 

) 1 ( خطب ـ 219ـ فقرة 2.
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الذي تقشعر له نفس املستمع ويشتد وجيب قلبه منه هلعا باإلضافة إىل الطاقات 
قوله  من  كله  ذلك  متثل  ويمكن  األداء  أثناء  يف  الكلمة  يف  يبثها  التي  التعبريية 
واعظا حمذر »أهيا اليقن الكبري، الذي هلزه القتري، كيف انت إذا التحمت اطواق 
النار بعظام األعناق، ونشبت اجلوامع حتى أكلت حلوم السواعد، فاهلل اهلل معرش 
 )  1 الضيق...«)  قبل  الفسحة  ويف  السقم  قبل  الصحة  يف  ساملون  وانتم  العباد، 
املوت،  وصف  عند   عيل يتوقف  حني  غاياته،  اقىص  الرتهيبي  الوعظ  ويبلغ 
رباطة  من  بلغ  مهام  انسان  أي  قلب  يف  الرعب  تدخل  ان  كلمته  تستطيع  حيث 
اجلأش وقوة اجلنان، ومهام اظهر من متاسك ويكفي ان نقول يف هذا املجال ان 
احد  موت  يف  تسببت  قد  املتقني  وصف  يف  خصها  التي  الوعظية  خطبه  إحدى 

أصحابه عند سامعها) 2 (، كام حتدثنا مصادرها.

4ـ اجلدل اخلطايب:

ضم هنج البالغة، ضمن املختارات من خطب عيل جمموعة من املحاورات 
اخلطابية، وهي يف كثري من مقوماهتا اخلارجية تشبه إىل حد ما املنافرات اجلاهلية 
اللسان  ذالقة  وتكون  املثالب،  يف  والنبش  باألنساب  التفاخر  عىل  تعتمد  التي 
وقوة البيان من أهم عنارصها، اال ان املحاورات اخلطابية التي يف النهج تبتعد 
متانة  يف  معها،  وتتفق  اجلاهلية،  املنافرات  مضامني  عن  الفكري  بنائها  يف  متاما 
يف  فيتمثل  املوضوعي  االختالف  أما  املحكم،  والبيان  القوية  والصياغة  اللغة 

) 1 ( خطب ـ 185 ـ فقرة 5. واليقن: بفتح الياء والقاف ـ الشيخ الكبري السن. وهلزه: خالطه. والقتري: 

الشيب. واجلوامع: ـ مجع جامعة ـ األغالل ألهنا جتمع األيدي إىل االعناق.

) 2 ( راجع اخلطبة 183 ومناسبتها وما الت إليه هنايتها كام ذكرها الريض.
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نواح متعددة منها:

عنرصا  القبلية  العصبية  من  تتخذ  ال  النهج  يف  الواردة  املحاورات  إن  أـ 
القبلية  العصبية  نحو  اجلاهلية  املنافرات  تنحو  بينام  الفكري،  بنائها  عنارص  من 

كمصدر من مصادر الغلبة واالنتصار.

يف  بالبحث  اخلصم  مثالب  عن  البحث  إىل  اجلاهلية  املنافرات  تعمد  ـ  ب 
بينام  االجتامعية،  قيمته  من  واحلط  إجلامه  حماولة  يف  إليه  منها  للدخول  تارخيه 
التي تنال  النهج إىل منطق العقل مبتعدا عن االساليب  يعمد اجلدل اخلطايب يف 

من قيمة الفارد أو حتط من قيمتهم.

عن  املأثور  اخلطايب  اجلدل  عىل  باإليامن  املشبعة  الدينية  احلجة  تسيطر  ـ  جـ 
املنافرة  مصدر  هي  القبيلة  أو  الشخص  يف  املتمثلة  الذات  تكون  بينام   عيل

اجلاهلية أو التي تنحو منحًى جاهليا.

املأثور عن عيل، إذ يكون  املقنعة هي احلكم يف اجلدل اخلطايب  دـ احلجة 
الدينية  النصوص  بتأييد  إما  احلجة،  جوانب  لتبيان  موظفا  طاقاته  بكل  اللفظ 
اإلحام  الدليل  إقامة  يف  عليه  ليعول  وصادقا  صائبا  تصويرا  الواقع  بتصوير  أو 
عنارص  من  عنرصا  اللسان  ذالقة  تكون  فقد  اجلاهلية  املنافرات  يف  أما  اخلصم، 

والغلبة. االنتصار 

منهام  طرف  كل  حياول  طرفني  بني  املقابلة  إىل  تعمد  املنافرة  أن  مالحظة  مع 
 االنتصار عىل اآلخر، بينام اجلدل اخلطايب يف النهج هو يف حقيقته حماولة من عيل
بعض  فيها  وقع  شبهة  عن  اللثام  إماطة  أو  ما،  مناسبة  يف  معني  موقف  لتوضيح 
دعاوى  تفنيده  يف  منفردا   عيل صوت  نسمع  ونكاد  فيها،  وجادلوه  أصحابه 
جمادليهن كام يف قوله لبعض اخلوارج ردا عىل بعض مزاعمهم »فإن أبيتم إال أن 
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تزعموا أين أخطأت وضللت، َفِلم تضللون عامة أمة حممد  بضاليل وتأخذوهنم 
بخطئي، وتكفروهنم بذنويب... وختلطون من اذنب بمن مل يذنب، وقد علمتم ان 
رسول اهلل رجم الزاين املحصن، ثم صىل عليه وورثه أهله وقتل القاتل وورث 
مرياثه أهله...«) 1 (، فصوت عيل هو البارز خالل املقولة السابقة، وقد اجتزأها 
الريض ـ كام نظن ـ من جدل حاٍم دار بني عيل وبني اخلوارج، ألننا نستطيع من 
خالهلا معرفة آراء أولئك املوجهة إليهم، فقد سألوه عن ترصفه يف قضايا فقهية 
كثرية مل يذكرها الريض، منها املعاملة التي اختذها جتاه أصحاب اجلمل حني اباح 
قتلهم، ومل يبح سبيهم واسرتقاقهم) 2 (. واملالحظ ان عليا يعمد يف مثل هذا 
اجلدل إىل النص الديني يف الرد عىل خصومه، ويعمد يف ردوده إىل أساليب تكاد 
الفائقة عىل االستامع  نابعة من قدرته  تقريرية مبارشة ولكنها ذات حيوية  تكون 
ثقافة واسعة،  والرد بصدر رحب، وفكر متقد، وبدهية ملاحة، هذا باإلضافة إىل 
خاصة يف اجلانب الديني املرتكز األسايس الذي يعتمد عليه ذلك احلوار، ولكنه 
قد يعمد أحيانا يف حواره عىل أساليب االستيحاء املبني عىل التصوير، من ذلك 
ما دار بينه وبني الرجل البرصي الذي جاءه ليستطلع رأيه بشأن بيعته، وموقف 

طلحة والزبري فيها وبذلك يف أثناء توجهه إليهام) 3 (.

5ـ اخلطب الدينية:

وصالة  صوم  من  العبادات  الناس  تعليم  إىل  فيها   عيل يعمد  التي  وهي 

) 1 ( خطب ـ 127ـ فقرة 1.

) 2 ( أورد السكوين يف عيون املناظرات ص 172 وما بعدها جانبا من ذلك اجلدل.

) 3 ( أوردناها يف ص 169 من هذا البحث وهي اخلطبة ـ 171.
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الواجبة عىل كل مسلم وهو يف مثل هذه  وزكاة وحج، وغري ذلك من الشعائر 
تكاد  وحمددة  مناسبة  وبألفاظ  بسيط،  بأسلوب  القضايا  بعرض  يكتفي  اخلطب 
تكون قريبة من فهم اجلميع، مع حماولته اجلمع بني مزايا الشعائر التي يتحدث 

عنها من ناحيتي الدينا والدين) 1 (.

اخلصائص  وأبرز   ،عيل عن  ُأثرت  التي  اخلطب  انواع  اذن  هي  تلك 
نوع  كل  طبيعة  اقتضتها  خصائص  وهي  منها،  نوع  لكل  والفكرية  املوضوعية 
بني  مشرتكة  تكون  تكاد  عامة  خصائص  هناك  أن  إال  اخلطب،  تلك  أنواع  من 

مجيع أنواع اخلطب منها:

)ـ الوحدة العضوية:

التزام عيل بموضوع حمصور يف نقاط معينة ومرتابطة فكريا، مهام  ومتثل 
األفكار  متسلسلة  واحلشو،  االستطراد  من  خالية  فخطبه  اخلطبة،  طول  كان 
يف  والتأخري  التقديم  أو  الفقرات،  فصل  يمكن  ال  بحيث  العنارص،  مرتابطة 
يف  نظرته  إزاء  باحلرية  النهج  يف  الدارس  يصاب  ما  كثريا  لذلك  مواضعها، 
الفقرات التي اجتزاها الريض من خطب، إضافة إىل ما أجراه يف مواضع فقرات 
بعض اخلطب اأخرى من تقديم أو تأخري، وقد أرشنا إىل ذلك يف موضعه) 2 (.

)ـ التنويع ف أساليب اخلطاب:

بانسجام  اخلطاب  أشكال  يف  التنويع  اخلطايب   عيل أسلوب  مزايا  فمن 

) 1 ( راجع اخلطبة رقم 193.

) 2 ( راجع ص 123 وما بعدها من هذا البحث.
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التأمل، من ذلك قوله  أو حتد من  الفكرة  نقلة تقطع  بأية  املستمع  تام، ال يشعر 
ضمن خطبة وعظية »فاتقوا اهلل عباد اهلل وبادروا آجالكم بأعاملكم... وان غاية 
تنقصها اللحظة وهتدمها الساعة جلديرة بقرص املدة، وان غائبا حيدوه اجلديدان 
فاتقى  الدنيا...  من  الدنيا  يف  فتزودوا  األوبة...  برسعة  حلري  والنهار،  الليل 
تبطره  ال  ممن  وإياكم  جيعلنا  أن  اهلل  نسأل  توبته...  وقدم  نفسه  نصح  ربه،  عبد 
حتول  ثم  املستمعني،  مجع  إىل  باحلديث  اخلطبة  مطلع  يف  توجه  فقد   .)  1 نعمة«) 
بانسياب وسهولة إىل وصف قرص احلياة عىل وجه األرض، ثم حتول باحلديث 
يف  معهم  نفسه  ليرشك  املستمعني  إىل  اخلطبة  خامتة  يف  وعاد  الغائب،  املفرد  إىل 

االستغفار.

من  كمصدر  القول  صيغ  أيضًا  إليها   عيل يعمد  التي  األساليب  ومن 
مصار االتصال النفيس كام يف قوله ضمن خطبة يصف فيها املوقف غري املستقر 
يقولوا: حرص عىل  أقل،  بينه وبني حقة يف اخلالفة »فإن  الذين حالوا  ألولئك 
امللك، وان اسكت، يقولوا: جزع من املوت هيهات بعد اللتيا والتي، واهلل البن 
لو  علم،  مكنون  عىل  اندجمت  بل  أمه،  بثدي  الطفل  من  املوت  آنس  طالب  أيب 
ضمن  فهو   ،)  2 البعيدة«)  الطوي  يف  االرشية  اضطراب  الضطربتم  به  بحت 
تناقض  بتبيان  حقه،  منعوه  الذين  أولئك  نفوس  استقراء  حياول  السابقة  الفقرة 

) 1 ( خطب ـ 63ـ. وبادروا أجالكم بأعاملكم، أي استكملوا أعاملكم قبل حلول أجالكم. واملبادرة: 

املسابقة، والغاية يف اخلطبة هي االجل. والغائب: هو املوت. وحيدوه: يسوقه.

) 2 ( خطب ـ 5ـ. هيهات بعد اللتيا والتي: مثل يقال يف الشدائد واملصاعب صغريها وكبريها ويعني 

املخاطر  وقاسى  والشدائد  األخطار  ركوبه  بعد  واخلوف  باجلوع  يرميه  الذي  ان   :عيل به 

جممع  امليداين:  عند:  وقصته  املثل  مراجعة  ويمكن  احلق.  جادة  عن  بعد  قد  وكبريها،  صغريها 

االمثال 159/1 املثل رقم 440.
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خالله  من  حياول  حواري،  بأسلوب  االستقراء  ذلك  متثل  يعيد  ثم  نفوسهم، 
ارشاك املستمع يف املوقف اخلطايب، ومن ثم بنقل اخلطاب بطريق غري مبارش إىل 
احلديث عن نفسه مكتفيا بذكر اسمه يف قوله »واهلل البن أيب طالب...« ثم ينتقل 
إىل احلديث عن علمه متوجها بذلك إىل مستمعه إال أن للحديث هنا وجها آخر 
غري مبارشـ هو كام نعتقد ـ يتضمن الرد عىل أولئك الذين يرون يف مطالبته طمعا 
أو ما يقرب منه  القويل  ويف سكوته جبنا، ويمكن مالحظة مثل هذا األسلوب 
ضمن خطبته يف اخلوارج بعد ان تكشفت هلم خدعة التحكيم) 1 (. ومن أساليب 
شد االذهان وجلب انتباه املستمعني، التي يستخدمها عيل يف خطابته وصف 
ما ينتاب النفس من وجل وخوف ورصاع يف أثناء املواقف املصريية احلساسة، 
»وأنه  االخري  النزع  يف  اإلنسان  نفس  مستقرئًا  الوعظ  جمال  يف  قوله  ذلك  من 
يفكر  لبه،  من  وبقاء  بأذنه عىل صحة من عقله،  ببرصه ويسمع  ينظر  أهله،  بني 
فيَم أفنى عمره، وفيم أذهب دهره، ويذكر أمواال مجعها، أغمض يف مطالبها... 
كان  فيام  ويزهد  أمره،  من  املوت  عند  له  أصحر  ما  عىل  ندامة  يده  يعض  فهو 
يرغب فيه أيام عمره، ويتمنى أن الذي كان يغبطه هبا وحيسده عليها قد حازها 
تنقلنا  فعباراهتا  املوت  حلالة  الوصف  جمرد  عىل  تقترص  ال  فاخلطبة   ،)  2 دونه«) 
لنعيش معه تفكريه وامنياته وانفعاالته جتاه من  املحترض  إىل اعمق اعامق نفس 
 فيها، وعيل إليه، مستعرضا يف رشيط طويل، حياته وكيف ترصف  ينظرون 
بأسلوب هذا جيذب إليه املستمع بكل احساساته، مهام كانت قدرة ذاك املستمع 

عىل االنفالت من تأثري الكلمة.

) 1 ( راجع اخلطب ـ 121ـ.

) 2 ( خطب ـ 108ـ فقرة 3. وأغمض: أي تعامى ومل يفرق بني حالل وحرام. وأصحر له: ظهر له 

وتكشف.



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 634

من  يستطيع  قارئها  أن   ،عيل خطب  هبا  تتميز  التي  البينة  العنارص  ومن 
خالل تأمله يف املعاين استقراء نفسية عيل، وسربه ملدى سعادهتا وتربمها، ألن 
الذي  املوضوع  العميقة جتاه  الصادقة  احساساته  تعبرياهتا كل  عليا حيشد يف 
من  مسبقا  اعدادا  يعدها  ال  خطبه  معظم  وان  خاصة  فيه،  التحدث  بصدد  هو 
أجل املناسبة، وإنام الظرف واملناسبة مها اللذان يفرضان عليه ارجتال اخلطبة يف 
حينها، حلاجة ملحة تفرضها االحداث املتتالية غري املتوقعة، هذا إذا ما استثنينا 
بعضا من خطبه الدينية واألخرى الوعظية، التي وان مل يعدها كتابة، فقد يكون 

استعد هلا نفسيًا.

)ـ العهود

رسمية  مهمة  به  تناط  ملن  تكتب  رشوط  ألهنا  املقروء  األدب  من  وهي 
يف  عهد  الرشط  »ألن  به  كلف  ما  نطاق  يف  العهد  بفحوى  التقيد  عليه  وجيب 
احلقيقة«) 1 (، ومن خالل ما أورده الريض من نصوص سياسية يف النهج، يبدو 
فيه مسؤولياته،  به عمال عهدا) 2 ( حيدد  ينيط  يزود كل من  ان عليا قد كان 
ويرسم له الطريق الذي جيب أن يأخذ به يف تعامله مع أولئك الذين يتعلق ذلك 
عهدان  وأكملها:   عيل عن  أثرت  التي  العهود  أشهر  ومن  بشؤوهنم،  العمل 

يتعلقان بإدارة حكم الواليات.

األول: زود به حممد بن أيب بكر حني واله مرص) 3 (.

) 1 ( تاج العروس 459/8.

) 2 ( راجع رسائل: 26، 27، 53.

) 3 ( راجع السابق.
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والثاين: كتبه ملالك األشرت حني واله مرص ايضا، بعد أن اضطربت أوضاعها 
عىل حممد بن أيب بكر بفعل دسائس معاوية) 1 (.

يف  الرئيسية  اخلطوط  عىل  اقترص  قد  بكر  أيب  بن  ملحمد  عهده  كان  وإذا 
فإن  التفصيالت،  يف  الدخول  دون  واالجتامعية،  والسياسية  اإلدارية  النواحي 
املتعلقة  النواحي  فيه كل  يستقيص  ما جعله  الشمولية  من  بلغ  قد  عهده لألشرت 
بشؤون احلكم من سياسة وإدارة واقتصاد ونواحي عسكرية وأخرى اجتامعية، 
وقد بلغ هذا العهد من الطول ما أثار حوله الشك) 2 (، مما جعل استاذنا املرحوم 
حممد خلف اهلل يتصدى لدفع ذلك الشك بذكر بعض القرائن يف هامش دراسته 

للعهد) 3 (.

التعبري عنها،  للقضايا، ودقة يف  بام حيويه من تفصيل  وعهد عيل لألشرت 
جيعله يفوق بأسلوبه وسحر بيانه، وإحاطته بكل ما حيتاجه احلاكم من تعليامت 
وتوجيهات، كل ما أثر يف هذا اجلانب من عهود ورسائل تصور بالغة الكتابة 
احلميد،  بعبد  الكتابة  »بدأت  القول  أن  ونعتقد  الذهبي  عرصها  يف  العربية 
توافق  عىل  مبني  وهو  العريب،  األدب  عىل  جتن  فيه   )  4 العميد«)  بابن  وختمت 
عن  أثر  فام  حقيقة،  الفنية  الكتابة  ابتداء  واقع  وصف  عىل  وليس  السجعتني 
عيل من رسائل وعهود يفند القول بأن »أول من أطال الرسائل عبد احلميد 

) 1 ( راجع رسائل: 26، 27، 53.

) 2 ( راجع: يف العروبة وآداهبا ص 28. اهلامش.

) 3 ( السابق.

) 4 ( الثعالبي ـ يتيمة الدهر114/3.



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 636

الكاتب وهو فاريس األصل«) 1 (، وكأن النثر الفني العريب بأصوله وقواعده هو 
ابتكار األعاجم وليس للعقلية العربية أي دور فيه، مع ان عبد احلميد نفسه  من 
يعرتف بأخذه هذا الفن عن عيل) 2 ( مما يرجح ما نعتقده بأن ما يسمي بالعرص 
الذهبي للكتابة العربية قد بدأ يف فرتة مبكرة من نشأة الدولة اإلسالمية) 3 ( وبلغ 
ذروته يف عرص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، وان اصوله عربية خالصة، 
وان تأثر فيام بعد بالزخرفة االجنبية، بسبب تفاعل الثقافة العربية مع الثقافات 

األجنبية االخرى.

فباملقارنة بني رسالة عبد احلميد يف نصيحة ويل العهد) 4 (، وبني ما جاء عند 
احلميد  عبد  رسالة  ان  سنجد  لألشرت،  وعهده  احلسن،  البنه  وصيته  يف   عيل
  عيل وصية  ضمن  جاء  مما  افكار،  من  تضمنته  ما  معظم  اقتبست  قد  تلك 
وتعابريه    عيل  بأسلوب  البني  احلميد  عبد  تأثُّر  ذلك  عىل  عالوة  وعهده، 
األسلوب  صفاء  بني  الشاسع  البون  مالحظة  مع  رسالته،  مواضع  من  كثري  يف 
اللغة عىل سجيته،  التعبري وانتظام األفكار عند عيل ألنه يمتح من  وسالسة 
وبني ما ورد يف رسالة عبد احلميد من تعقيد يف اجتالب املعاين بسبب كد الفكر 
لتوليد املعنى املناسب. فرغم براعة عبد احلميد الفنية، فإهنا تتضاءل إزاء بالغة 
العبارات  يف  حتى  ذروته   بعيل احلميد  عبد  تأثر  بلغ  فقد  كل  وعىل   .عيل
القصرية، وان حاول اخفاء ذلك إذ يؤثر عن عبد احلميد قوله ملن وجده يكتب 

) 1 ( احسان النص ـ اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي ص 14.

) 2 ( راجع ص353 من هذا البحث. فقد ذكرنا مقولة عبد احلميد يف شأن تأثره بعيل هناك.

) 3 ( راجع عىل سبيل املثال كتاب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى االشعري يف القضاء ـ اجلاحظ: 

البيان والتبيني 49/2.

) 4 ( أوردها حممد كرد عيل ضمن خمتاراته ـ رسائل البلغاء ص 173 وما بعدها.
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ف قطتك وإيمنها«) 1 (، وهو  بخط رديء »أطل جلفة قلمك، وأسمنها، وحرِّ
دواتك،  »ألق  رافع  أيب  بن  اهلل  عبد  لكاتبه   عيل قول  من  بتحريف  مأخوذ 
أجدر  فإن ذلك  السطور، وقرمط بني احلروف  بني  قلمك، وفرج  وأطل جلفة 
أثر  عىل  الضوء  إلقاء  فيها  حاولنا  قصرية  نبذة  إذن  تلك   .)  2 اخلط«)  بصباحة 
بالغة عيل وأدبه يف بالغة وأدب رائد النثر الفني يف عرصه الذهبي اقتضتها 

مناسبة الدراسة فيام أثر.

أما بالنسبة لشمولية العهد كوثيقة يعول الوالة عليها يف حكم والياهتم فإننا 
من  اهلل  عبد  البنه  احلسني  بن  طاهر  كتاب  اعتباره  يف  خلدون  ابن  مع  نتفق  ال 
أحسن الكتب التي عنت بام حيتاجه الوايل »يف دولته وسلطانه من اآلداب الدينية 
واخللقية والسياسية والرشعية وامللوكية، وحثه عىل مكارم االخالق، وحماسن 
الشيم مماال يستغني عنه ملك وال سوقه«) 3 ( ألن ذلك يعني ضمنا ان العرب مل 
يعرفوا علم السياسة وادارة احلكم، اال بعد ان اختلطوا باألعاجم الذين يرجع 
ـ   )  4 احلسني)  بن  طاهر  لكون  العلوم.  بتلك  العرب  تبصري  يف  إليهم  الفضل 
كاتب العهد ـ من أصول فارسية. وهو ما يتفق ومقولة ابن خلدون »ان العرب 
أبعد األمم عن سياسة امللك«) 5 (. فمن املعتقد ان ابن خلدون مل يطلع عىل عهد 

) 1 ( اجلهشياري ـ الوزراء والكتاب ص 82. وقطتك ـ بفتح القاف أو كرسها: صحيفتك.
) 2 ( حكم ـ 323. وألق دواتك: أصلح مدادها، أي اجربها، وال ق احلرب بالورق، يلق أي التصق به. 
واجللفة:ـ بكرس اجليم ـ فتح القلم التي يستمد هبا املداد. وفرج بني السطور: باعد بينها. وقرمط 

بني احلروف: قارب بينها.

) 3 ( مقدمة ابن خلدون ص 378، وقد ذكر رسالة طاهر بن احلسني بتاممها مبارشة بعدما نقلناه عنه 

من شاهد.

) 4 ( راجع ترمجة طاهر بن احلسني عند ابن خلكان ـ وفيات األعيان517/2.

) 5 ( مقدمة ابن خلدون ص 189.
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يتضح  عنارص  من  العهدين  كال  حواه  ما  بني  رسيعة  فبمقارنة  لألشرت.   عيل
للدارس أثر احدمها يف االخر من حيث تسلسل العنارص وشموليتها الفكرية، 

وبنائها الفني، فقد تضمن كالمها العنارص التالية:
عهد طاهر بن احلسنيعهد عيل بن أيب طالب

بتبيان  لألشرت  عهده   عيل بدأ  *1ـ 
جباية  يف:  وحرصها  إليه  عهد  التي  املهامت 
أهل  واستصالح  األعداء،  جهاد  اخلراج، 
التقوى  التزام  مع  األرض،  عامرة  مرص، 

والعمل بكتاب اهلل يف كل ذلك.

عهده  احلسني  بن  طاهر  بدأ  *1ـ 
الواجب  والفضائل  الصفات  بتعداد  البنه 
الصالة،  عىل  مداومة  من   الوايل  يف  توفرها 
عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بسنة  والتمسك 
الصالح،  بالسلف  واالقتداء  وسلم  وآله 
اهلل  بكتاب  والتمسك  الدين،  يف  والتفقة 
ومشاورهتم،  الفقهاء  جمالسة  عىل  واملداومة 
العقالء  من  التجرية  أهل  بآراء  واالخذ 
من  العنرص  هذا  تضمنه  ما  وكل  واحلكامء 
أفكار تكاد تكون ملحقة بعنارصها املناسبة 

.هلا يف عهد عيل
*2ـ تال ذلك باحلديث عن أهم مميزات 
والعالقات  السلوك،  حيث  من  الوايل 
وأدياهنم،  أجناسهم  اختالف  عىل  بالناس 

مع تبيانه للطريقة املثىل يف التعامل معهم.

الوايل  تعامل   يف  املثىل  الطريقة  *2ـ 
ذلك  له،  األعامل  يتولون  ممن  خاصته  مع 
نفوسهم،  يف  الثقة  وبث  هبم،  بااللتصاق 
لديه  يكن  مل  ما  الظنة،  عىل  اهتامهم  وعدم 
إيقاع  له  تتيح  التي  والقوية  الكافية  األدلة 
أفكاره  بكامل  العنرص  وهذا  هبم  العقاب 
يكاد يكون جزءا مما أورده عيل يف عهده 
واجلباة  والكتاب  القضاة  اختيار  بشأن 
بشؤون  مبارشة  عالقة  له  ممن  وغريهم 

الدولة من املوظفني اإلداريني.
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منها  يتكون  التي  الفئات  بيان  *3ـ 
كتاب  من  واملوظفون  اجلند،  وهم:  املجتمع 
العامة واخلاصة، والقضاة، واملكلفون بجباية 
وخراج  جزية  أهل  من  والفالحون  اخلراج 
والصناع،  والتجار،  ومسلمني،  ذميني  من 
وحمتاجني  فقراء  من  السفىل  والطبقة 
فئة  كل  أمهية  يف  القول  فّصل  وقد  ومساكني، 
الفئات  يف  وأثرها  املجتمع  بناء  يف  ودورها 
الوايل  عاتق  عىل  امللقاة  واملسؤولية  األخرى 
والواجبات،  احلقوق  حيث  من  فئة  كل  جتاه 
بام  فئة  كل  مع  التعامل  يف  املثىل  والطريقة 

يصلحها.

يف  الدين  مسلك  بالرعية  السلوك  *3ـ 
والتمسك  احلدود،   وإقامة  حقوقهم،  أداء 
سرت  عام  والتغايض  واملواثيق،  بالعهود 
وجتنب   التوبة،  وقبول  الناس،  عيوب  من 
الرعية،  مع  التعامل  يف  والكذب  اخلداع 
وااليقاع بالسعاة والناممني واجتناب كل ما 
الدولة من جور وظلم واضطهاد  إىل  ييسء 
مع االعتذار إىل الرعية إذا وقع مثل ذلك من 
الوايل عن غري قصد. وعدم التغايض عن أي 
ينقص  أو  الناس،  بعامة  األذى  يلحق  ذنب 
املفسدين  وقمع  والدولة.  الدين  هيبة  من 
واإلحسان إىل املساكني واملحتاجني، وعدم 
رد السائلني. وهذا العنرص أيضًا مكون من 
مع    عيل  عهد  عنارص  من  ملتقطة  أفكار 

إعادة صياغتها بأسلوب خمتلف.
يف  احلديث  بتفصيل  ذلك  تال  *4ـ 
العوامل االدارية والسياسية اهلامة التي تساعد 
املبادرة  ومنها:  مهمته  يف  النجاح  عىل  الوايل 
من  املحدد  وقتها  يف  الناس  حاجات  بإصدار 
عن  االحتجاب  يف  اإلطالة  عدم  تأخري،  دون 
العامة  شكاوي  لسامع  املجال  افساح  الناس، 
واالطمئنان،  األمن  يسوده  جو  يف  والضعفاء 
البطانة  انحراف  تفادي  بكل حزم عىل  العمل 
مكاشفة  حقوق،  من  للناس  ملا  باالستئثار 
أو  حيفا  به  ظنوا  إذا  إليهم  واالعتذار  الرعية 

جورا، ان ال يدفع صلحا دعاه إليه عدوه فيه

*4ـ الطريقة املثىل التي جيب عىل الوايل 
أكان  سواء  واليته  أموال  إلصالح  اتباعها 
سبل  يف  أو  وجبايتها،  حتصيلها  يف  ذلك 
ما  يقتفي  هذا  أسلوب  يف  وظاهر  انفاقها، 
اخلراج  عىل  لعامله   عيل وصية  تضمنته 
ورد  ما  إىل  51«باإلضافة  رقم  »رسائل 
اىل  تعرضه  عند   بشأن ذلك يف عهد عيل

الفالحني وأمهيتهم بالنسبة لألمة.
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احتياطاته  كل  يأخذ  أن  االمة،  صالح 
إبرامه  قبل  صلح  أي  جوانب  بدراسة 
اخلديعة  رشك  يف  يقع  ال  حتى  العدو  مع 
به  ربط  بام  تاما  التزاما  يلتزم  ان  واملكر، 
ان  بعد  فيام  اكتشف  وان  عهود  من  نفسه 
ينبذ  وأن  نفسه،  عىل  جورا  العهود  تلك  يف 
بام  رعيته  عىل  املن  ويتحاشى  اإلطراء، 
وأن ال  بيضاء،  وأياد  إحسان  من  يبديه هلم 
يلجأ  ال  وأن  أواهنا،  قبل  األمور  يستعجل 
إىل العقاب إال بعد أن ينفذ كل ما لديه من 
أساليب الرفق واللني املرشوعة، وان يضع 
يف اعتباره دائام ان قوة اهلل وقدرته فوق كل 
وتتواضع  نفسه  ترتدع  حتى  وقدرة،  قوة 
العهد  وقد تضمن  والتجرب.  التكرب  بتفادي 
األخالقية  اجلوهرية  الوصايا  من  كثريًا 
لذكرها  يتسع  ال  بام  اإلنسانية  واألخرى 
الوثيقة  تلك  عليها ضمن  االطالع  ويمكن 

القيمة.
تتصل  متفرقة،  وتوجيهات  نصائح  5ـ 
بعالقة الوايل بموظفيه وعامله وما حيتاجونه 
جيب  التي  والكيفية  ومراقبة،  متابعة  من 
مع  تعاملهم  أثناء  يف  عليها  يكونوا  ان 
والتعرف  شكاواهم  إىل  باإلنصات  الرعية، 
نصائح  من  ذلك  غري  إىل  مشاكلهم،  عىل 
وإرشادات تكاد تكون مقتبسة بمعانيها من 

عهد عيل أيضًا.
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يف  اشرتاكهام  مفادها  بنتيجة  نظهر  العهدين  فحوى  بني  مقارنة  خالل  فمن 
ـ  أن  الظن  ليغلب  »حتى  كلها  تكن  مل  ان  والسياسية  اإلدارية  اخلصائص  معظم 
طاهرًا ـ حذا يف رسالته حذو اإلمام يف رسالته«) 1 (، مع مالحظة الفارق الكبري 
بني العهدين من حيث ترتيب العنارص وتناسق األفكار فيهام، ومن حيث بالغة 
األسلوب أيضا، إذ مل يستطع طاهر بن احلسني أن يبلغ بأفكاره وأسلوبه ما بلغه 
عيل، الذي رشب روح اإلسالم من مصادره األساسية دون وساطة ومن ثم 
أنه يف صياغته  ثم  املتوقد والوهاج،  بفكره  التاريخ وجتارب األمم  استلهم روح 
لألساليب هنل من معني لغة اجلاهلية الصايف ومازجه ببالغة القرآن، فاستطاع أن 
يصوغ من ذلك املزيج اللغوي املتجانس يف ذروة تعبرياته، والفكر اإلنساين الفذ 
املتمثل يف اإلسالم يف أوج فتوته وعطائه، وثيقة لو أتيحت هلا الدراسات املنصفة 
والبعيدة عن كل تعصب لتبوأت القمة يف النثر العريب كشاهد من شواهد الريادة 
االصلية آلداب العربية منذ بواكريها األوىل، هذا باإلضافة إىل اعتبار مضموهنا 
ما كتب يف  بفحواها كل  تتحدى  اإلنسان  اصيلة وكاملة حلقوق  الفكري كوثيقة 

شان ذلك عىل امتداد عصور اإلنسانية، واهم ما يميز هذا العهد هو:

اإلنسانية  بنظرته  واإلدارة  احلكم  يف  وتعاليمه  اإلسالم  هنج  التزامه  1ـ 
ينص  كام  املواطنني  ألن  ومميزة  معينة  فئة  عىل  احلقوق  تقرص  ال  التي  الواسعة 
أثر  ما  يمثل  بتعاليمه  فهو  املسلم.  وغري  املسلم  سواء  احلق  يف  متساوون  العهد 

عن عيل من فكر ضمنه خطبه وأقواله وطبقه يف واقع افعاله.

العهد الذي يبني  التي تكون  العنارص  التام بني  املتقن والتناسق  2ـ الرتتيب 
من خالله حرص عيل التام عىل »أن يفتح عني والته عىل الصغري والكبري من 

) 1 ( يف العروبة وآداهبا ـ السابق ص 31.
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شؤون احلكم وصالت احلاكم بالناس«) 1 (.

تتناسب والعنارص  3ـ اختيار األلفاظ واالساليب اختيارا دقيقًا وحمكام كي 
خمارج  يف  وسهولة  التكليف  عن  بعد  مع  أجلها،  من  صيغت  التي  الفكرية 
احلروف، واتسام باالنسجام واملصاحلة مع روح وعقل من ُكتب العهد اليه من 

الوالة.

4ـ استمرارية يف بقاء األسلوب عىل قوة بنائه ومتانة متاسكه وترابط أفكاره 
أو  تعبرياته،  يف  فتور  يتخلله  ان  دون  هنايته  حتى  العهد  بداية  من  وانسجامها 

انحالل يف افكاره رغم طوله الذي بلغ »أكثر من ألفني ومائتني كلمة«) 2 (.

دراسة  بإشباعها  فيه  وردت  فكرة  كل  بأبعاد  التامة  الشاملة  االحاطة  5ـ 
يتالفاها  أن  للوايل  يمكن  سلبيات  من  يعتورها  وما  إجيابياهتا  وتبيان  ومتحيصا 
كي ال يقع يف اخلطأ الذي ينتج عنه اإلرباك، ويمكن تطبيق هذه املميزات عىل 
اجلوانب الفكرية التي عرض إليها عيل يف عهده ملحمد بن أيب بكر حني واله 

مرص أيضًا.

3ـ الرسائل:

وهي القسم الثاين من األدب املكتوب املأثور عن عيل، وعددها يف النهج 
ستون رسالة خمتلفة، من مجلة تسعة وسبعني نصا ذكرها الريض يف الباب الذي 
الرسائل من حيث مضامينها  وتنقسم هذه  والوصايا.  والعهود  للرسائل  افرده 

عىل قسمني:

) 1 ( يف العروبة وآداهبا ص 35.

) 2 ( يف العروبة وآداهبا ص 29.
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ـ األول: الرسائل العامة:

الواليات،  يف  الناس  عامة  عىل  لتقرأ   عيل كتبها  التي  الرسائل  وهي 
ومقوماهتا  مضامينها  يف  وتشبه  بأدائها،  مقامه  يقوم  من  أو  الوايل  ويكلف 
وتتناول  والرتكيز  باإلجياز  متتاز  األحيان  من  كثري  يف  اهنا  اال  اخلطبة،  واساليبها 
عامل  تولية  عن  كاألخبار  انجازا رسيعا،  وتتطلب  هامة  موضوعات  العادة  يف 
عن  كاألخبار  أو   ،)  1 الوالية)  تعيشها  التي  احلرجة  الظروف  تتطلبه  جديد 
نتائج معركة ما اضطرت احلكومة املركزية إىل خوضها) 2 ( أو التعرض لرشح 
قضية ما اختلفت اراء الناس حوهلا يف خمتلف واليات الدولة) 3 (. وتتميز هذه 
الرسائل بإيرادها احلقائق يف صيغ اخبارية واضحة ورصحية وصادقة ومبارشة، 
مثال ذلك كتابه إىل أهل الكوفة الذي ستحثهم فيه عىل القدوم إليه، عند مسريه 
إىل البرصة للقضاء عىل فتنة أصحاب اجلمل »من عبد اهلل عيل أمري املؤمنني، إىل 
أهل الكوفة، جبهة األنصار وسنام العرب، اما بعد فإين اخربكم عن أمر عثامن 
املهاجرين،  الناس طعنوا عليه، فكنت رجال من  ان  حتى يكون سمعه كعيانه، 
الوجيف،  فيه  سريمها  اهون  والزبري  طلحة  وكان  عتابه،  واقل  استعتابه،  أكثر 
وارفق حذائهام العنيف، وكان من عائشة فيه فلته غضب، فأتيح له قوم فقتلوه، 
أن  واعلموا  خمريين،  طائعني  بل  جمربين،  وال  مستكرهني  غري  الناس  وبايعني 
دار اهلجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا هبا، وجاشت جيش املرجل، وقامت الفتنة 

) 1 ( راجع رسائل ـ 38، 57، 58.

) 2 ( السابق.

) 3 ( السابق.



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 644

عىل القطب، فأرسعوا إىل امريكم وبادروا جهاد عدوكم ان شاء اهلل تعاىل«) 1 (، 
دور  ضمنها  وبني  عثامن،  قتل  إىل  ادت  التي  الفتنة  احداث   عيل خلص  فلقد 
بلمحات تصويرية  نارها وذلك  اخلارجني عليه من أصحاب اجلمل يف اشعال 
الناس له باختصار شديد، تاله تصويره  بيعة  مقتضبة، مارا برسعة عىل وصف 
ملا حدث يف املدينة من فتنة، ثم طلب منهم االرساع بااللتحاق به للقضاء عىل 
ال  بحيث  واالختصار  الوضوح  من  فالرسالة  اخلالفة.  وجه  يف  القائمة  الفتنة 
يمكن االستغناء عن أي عبارة فيها، العتامدها عىل الرتكيز والتعابري التصويرية 

املوحية وخلوها من الفضول والزيادات.

ـ الثاين: الرسائل اخلاصة:

وهي التي يكتبها إىل اشخاص معينني وتنقسم بدورها إىل اقسام ثالثة:

)ـ رسائل إدارية: وهي نوع من الرسائل التي عادة ما يكتبها عيل لوالته 
يف الشؤون املتعلقة هبم وبأعامهلم، كتنبيه احدهم إىل قسوته التي يأخذ هبا سكان 
واليته) 2 (، أو حضه آخر عىل القيام بأعامل معينة أو مشاريع حمددة جيدها مهمة 

رؤيته.  وعيانه:  الرفقة.  حيث  من  وبالسنام  الكرم  حيث  من  باجلبهة  وشبههم   .1 ـ  رسائل   )  1  (

واستعتابه: اسرتضاؤه. وعتابه: لومه. والوجيف: نوع من سري االبل يمتاز بالرسعة. واحلداء: 

الغناء لالبل من أجل سوقها والعبارة يف جمملها كناية عن إرساعهام يف إثارة الفتنة عىل عثامن. 

ودار اهلجرة: املدينة.وقلع املكان بأهله: مل يصلح الستيطاهنم. وجاشت: غلت. واملرجل: بكرس 

فسكون: القدر.

) 2 ( راجع ـ رسائل:18،19، 67، 61، 40، 43، 63.
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أمر  يف  منهم  يفرط  ملن  واللوم  التبكيت  أو   ،)  1 الوالية)  إىل  بالنسبة  ورضورية 
هام مقابل قيامه بعمل يقل يف أمهيته وخطورته من العمل الذي فرط فيه) 2 (، 
أو   ،)  3 برفع حسابات واليتهم)  اختالساهتم  لبعضهم ممن يشك يف  االيعاز  أو 
التامدي يف امللذات واعطاء اهلبات من األموال  نصح من خيرب عن تبذيره بعدم 
يف  التدبري  سوء  بسبب  العزل  أو   )  4 عليها)  واحلفاظ  بصيانتها  املكلف  العامة 
إدارية تتصل اتصاال  بعض االحيان) 5 ( إىل غري ذلك من موضوعات وقضايا 

مبارشا بعمل الوايل أو من ينوب عنه.

والتحديد  والرصامة  باالختصار  الرسائل  من  النوع  ذلك  أسلوب  ويمتاز 
 )  6 املخزومي)  بن سلمة  إىل عمر  كتابه  مثال ذلك  للموضوع،  واملبارش  الدقيق 
عجالن  بن  نعامن  وليت  قد  فاين  بعد  »اما  فيه  جاء  الذي  البحرين  عىل  عامله 
احسنت  فلقد  عليك،  تثريب  وال  ذم  بال  يدك  ونزعت  البحرين،  عىل  الزرقي 
الوالية، واديت االمانة، فأقبل غري ظنني وال ملوم وال متهم، وال مأثوم، فلقد 
أردت أن أسري إىل ظلمة أهل الشام، وأحببت أن تشهد معي فإنك ممن استظهر 
ادارية  فالرسالة   ،)  7 اهلل«)  شاء  ان  الدين،  عمود  واقامة  العدو،  جهاد  عىل  به 

) 1 ( املصدر السابق نفسه.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( راجع السابق.

) 5 ( راجع ـ السابق.

) 6 ( راجع ترمجته عند ابن األثري  أسد الغابة 183/4.

) 7 ( رسائل ـ42ـ والنعامن بن عجالن الزرقي ـ بضم الزاي وفتح الراء ـ من االنصار، كان شاعرا 

فصيحا وسيدا يف قومة. راجع ترمجته يف أسد الغابة ـ السابق 334/5.
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لبس يدخل  بمثابة اخالء ذمة وإزالة ألي  الذي تضمنته هو  املدح  بحتة، حتى 
يكن  مل  العزل  أن  للشك يف  يدع جماال  تعبريها ال  املعزول، ودقة  الوايل  يف روع 
إال من أجل الغرض الذي ذكره عيل، وتلك هي ميزة مجيع الكتب اإلدارية 

املأثورة عن عيل يف النهج.

جيوشه،  قادة  إىل   عيل يكتبها  التي  الرسائل  وهي  عسكرية:  رسائل  )ـ 
وتتضمن اوامر بالسلوك باجلند يف طريق ما، أو احتاد بعض اجليوش حتت إمرة 
قائد يقع اختياره من قبله إىل غري ذلك من أمور عسكرية تقتضيها خطط احلرب 
وأسلوب عيل  يف هذا النوع من الرسائل هو ذات أسلوبه يف رسائله االدارية، 
امراء  من اختصار ومبارشة وحتديد للمعاين، مثال ذلك ما كتبه إىل امريين من 
جيوشه بعد أن أرسلهام كمقدمة ملا عزم عىل التوجه إىل صفني »قد أمرت عليكام 
واجعاله  وأطيعا  له  فاسمعا  األشرت،  احلارث  بن  مالك  حيزكام،  يف  من  وعىل 
درعا وجمنا، فانه ممن ال خياف وهنه وال سقطه وال بطؤه عام االرساع إليه احزم 
عىل  اسبغها  التي  املقتضبة  فالصفات   ،)  1 أمثل«)  عنه  البطء  ما  إىل  ارساعه  وال 
الرسالة  يطاع، وعبارات  بأن  ما جتعله جديرا  االستحقاق  املؤمر هي من  قائده 

رغم قلتها فإهنا توحي بجل املعاين التي جيب ان تتوفر يف قادة اجليوش.

3ـ رسائل سياسية: وهي التي كتباها عيل ألولئك الذين ناوؤه وحاولوا 
نكث بيعته من امثال طلحة والزبري أو امتنعوا عنها من امثال معاوية ومن شايعه 

من األمويني واهايل الشام. وهذه الرسائل يف جمملها صنفان:

) 1 ( رسائل ـ13ـ.
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املرسلة من عيل ألولئك اخلارجني عن طاعته، ويعمد  الكتب  ـ األول: 
فيها إىل رشح موقفه إزاء دعاواهم مبارشة، متكئا يف تفنيد مزاعمهم عىل احلجة 
واملنطق واستاملتهم بأسلوب العقل واملوعظة احلسنة، ولكن من دون هتاون أو 
الذي  كتابه  أخذ  ويمكن  سبيال،  رسائله  إىل  تعرف  ال  الوسط  فاحللول  تنازل، 
عزما  عام  صدمها  الكتاب  ضمن  حاول  فقد  مثال،   )  1 والزبري)  طلحة  إىل  بعثه 

عليه من نكث بيعته وقد بناه عىل العنارص التالية:

1ـ البيعة له باخلالفة وكيف متت.

2ـ مبايعة األثنني له بني اإلعالن واإلضامر والطاعة واالكراه.

3ـ مقتل عثامن بينه وبني اإلثنني بشهادة من حرضه من أهل املدينة.

وقد امجلت الرسالة تلك العنارص بإحكام ودقة ال متكن من ارسلت إليه من 
أية فرصة لإلفالت من حججها وقوة منطقها، مع اقتضاب يف العبارة وتركيز يف 

اختيار املعاين املناسبة.

ويمكن متثل تلك اخلصائص املعنوية أيضًا يف كتابه الذي بعثه إىل جرير بن 
عبد اهلل البجيل) 2 (حني استبطأ مكوثه بالشام ملا أرسله ألخذ بيعة معاوية ونصه 
»أما بعد، فإذا أتاك كتايب هذا، فامحل معاوية عىل الفصل، وخذه باألمر احلزم، 
ثم خريه بني حرب جملية أو سلم خمزية، فإن اختار احلرب، فانبذ إليه، وان اختار 
السلم فخذ بيعته والسالم«) 3 ( فأسلوب الرسالة من احلزم واجلدية بحيث ال 

) 1 ( راجع ـ رسائل ـ54ـ.

ـ سري أعالم  الذهبي  ـ من صحابة رسول اهلل. راجع ترمجته عند  البجيل  ) 2 ( جرير بن عبد اهلل 

النبالء 530/2.

) 3 ( رسائل ـ 8 ـ.
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جماال  تعطي  ال  الرسالة  وعبارات  هلام  ثالث  ال  اختيارين  بني  للرتدد  جماال  يرتك 
للتأويل، وال توحي باملراوغة واملساومة، فهي قاطعة وحمددة.

إىل  وردت  رسائل  عىل  ردودا  تكون  ما  عادة  التي  الكتب  وهي  الثاين:  ـ 
رسائل  عىل  كانت  ردود  من  الباب  هذا  يف  ورد  ما  وكل  مناوئيه،  من   عيل
ملعاوية، كان مراده منها املساومة واخلداع للوصول إىل ماربه يف البقاء يف والية 
الشام، وقد اتبع من أجل ذلك أساليب متنوعة منها حجته بأن البيعة لعيل مل 
تلزمه ألنه وأهل الشام مل يبايعوا أصال) 1 ( ومنها مطالبته بالثأر من قتلة عثامن 
بيعة  نكث  بمحاولة   اهتام عيل ومنها   ،)  2  (إمرة عيل انضووا حتت  الذين 
أي  دون  الشام  والية  عىل  إقراره  طلب  ـ  احلقيقة  وهو  ـ  ومنها   ،)  3 الشيخني) 

التزام ببيعة عيل عىل تلك الرسائل، وما يميز تلك اجلوابات:

بأمجال مضمون  رده  مبتدئا  االخرى،  تلو  نقطة  الرسالة  فحوى  الرد عىل  أـ 
ضمن  قوله  ذلك  من  عليها،  الرد  ضمن  االصل،  الرسالة  يف  وردت  نقطة  كل 
رده عىل احدى رسائل معاوية »أما بعد فإنا كنا وأنتم عىل ما ذكرت من األلفة 
واجلامعة، ففرق بيننا وبينكم أمس أنا آمنا وكفرتم، واليوم أنا استقمنا وفتنتم... 
وذكرت اين قتلت طلحة والزبري ورشدت بعائشة، ونزلت املرصين، وذلك أمر 
ان   عيل رد  من  يتضح  إذ   .)  4 اليك«)  فيه  العذر  وال  عليك،  فال  عنه،  غبت 
رسالة معاوية ترتكز عىل تذكري عيل، بألفة املسلمني ونصحه اياه االبقاء عىل 

) 1 ( يمكن استنتاج ذلك من الرسائل:6، 19 الفقرة االخرية، 28 الفقرة الرابعة، 17 مطلع النص.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( رسائل ـ64ـ فقرة2.
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طلحة  بقتله  اإلسالمية  الوحدة  اوارص  بفك  اياه  اهتامه  ثم  ومن  االلفة،  تلك 
ونزوله  اإلسالم  عاصمة  املدينة  وبرتكه   ،النبي بزوج  وترشيده  والزبري، 
رسالة  عنارص  عىل  نالحظ  كام  مبنية   ،عيل رد  فعنارص  الكوفة،  ثم  بالبرصة 
معاوية دون زيادة أو نقصان، وعادة ما يبدا عيل رده عىل كل عنرص بتوجيه 

احلديث إىل معاوية بـ )اما( الرشطية التفصيلية.

مضامينها  املستقاة  الالذعة  بالسخرية  واإلنذارات  التهديدات  مقابلة  ـ  ب 
من وقائع التاريخ، من ذلك قوله ملعاوية ضن رده السابق أيضًا »وذكرت أنك 
زائري يف املهاجرين واألنصار، وقد انقطعت اهلجرة يوم أرس أخوك، فإن كان 
إليك  بعثني  انام  اهلل  يكون  أن  جدير  فذلك  أزرك  إن  فإين  فاسرتفه،  عجل  فيه 

للنقمة منك، فإن تزرين فكام قال أخو بني أسد: )بسيط(
)  1 وجلمود)  ــوار  اغ بني  بحاصب  ــم         ــرضهب ت الصيف  ريــاح  مستقبلني 

فالسخرية تكمن يف قول عيل »قد انقطعت اهلجرة يوم أرس أخوك«ويعني 
يزيد بن أيب سفيان الذي ارس يوم الفتح وما يريده عيل من ذلك ان »اكثر من 

) 1 ( رسائل ـ 64 ـ فقرة 3.

 واخو بني أسد هو برش بن أيب خازم، عمرو بن عوف االسدي شاعر جاهيل فحل، وقد عزا عيل

البيت  هذا  ان  قديام  سامع  »كنت  يقول:   19/17 رشحة  يف  احلديد  أيب  ابن  ان  اال  إليه  البيت 

من شعر برش بن أيب خازم االسدي، واآلن قد تصفحت شعره فلم اجده وال وقعت بعد عىل 

قائله«ويمكن الرجوع إىل ترمجة الشاعر يف: أعالم الزركيل 54/2.

وريح حصب: حتمل احلصباء وهي صغار احلىص. واالغوار: ما سفل من األرض. واجللمود: الصخر 

الصامء.

وقد متثل عيل بالبيت ليبني ملعاوية مدى املشقة التي ستواجهه يف حالة مبادرته باحلرب، مما يعني انه 

يف كلتا احلالتني سيكون ضحية غروره. 
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ـ يا معاوية ـ... هم من ابناء الطلقاء ومن اسلم بعد الفتح«) 1 (، مما  كان معك 
يعني انك نفسك لست يف عداد املهاجرين فكيف يتسنى لك قيادهتم، واستمرارا 
ما  االزدراء،  من  نوع  عىل  عباراته  تنطوي  بأسلوب  معاوية  هتديد  عىل  الرد  يف 
هو  اكان  سواء  واقع،  حمالة  ال  االثنني  بني  فاللقاء  اندفاعه،  من  هتوين  من  قاله 
الباديء أم معاوية ويف كلتا احلالتني سريى معاوية اهيام اصرب جلدا. ومن الردود 
معاوية  يا  كنتم  »ومتى  قوله  يف  االنكاري  االستفهام  أيضًا  السخرية  املتضمنة 
ساسة للرعية، ووالة أمر االمة؟ بغري قدم سابق، وال رشف باسق«، وقوله يف 
اياه  وتأييده   اهلل حممد فيه اصطفاء  تذكر  كتابك  اتاين  فقد  بعد  »اما  ثالث  رد 
ببالء  ختربنا  طفقت  إذ  عجبا،  منك  الدهر  لنا  خبأ  فلقد  اصحابه،  من  ايده  بمن 
اهلل تعاىل عندنا ونعمته علينا يف نبينا، فكنت كناقل التمر إىل هجر) 2 (، أو داعي 

مسدده النضال«) 3 (.

جـ ـ احلذر الشديد واحليطة املتناهية يف استخدام العبارات: فقد كان معاوية 
من  متكنه  التي  التعبريية  الفلتات  تصيد   ،عيل إىل  الكثرية  الرسائل  من  يرمي 
فمن  تلك.  ألساليبه  واعيا   عيل كان  وقد   .عيل ضد  العام  الرأي  إثارة 

) 1 ( رشح ابن أيب احلديد 256/17.

) 2 ( رسائلـ  10، 28. وهجر: مدينة بالبحرين كثرية النخل، وهي االحساء حاليا احدى مدن املنطقة 

الرشقية من اململكة السعودية، وقوله »كناقل التمر إىل هجر«صوره من املثل القديم »كمستبضع 

التمر إىل هجر«، جممع االمثال للميداين 39/3، يرضب مثال للرجل يعلم من هو اعلم منه.

) 3 ( راجع السابق، وقوله »داعي مسدده إىل النضال«اي معلم معلمه الرمي، وهو اشارة إىل قول 

القائل: )وافر(

أعلمه الرماية كل يوم                     وملا اشتد ساعده رماين

رشح ابن أيب احلديد 188/15
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جتاه  استثارته  حماولة   ،عيل ايقاع  معاوية  هبا  أراد  التي  االستدراج  أساليب 
 لعيل رد  ففي  بحقه،  باستئثارمها  قوله  من  يعلمه  كان  ملا  الشيخني،  خالفة 
عىل احدى رسائل يقول »وزعمت ان افضل الناس يف اإلسالم، فالن وفالن، 
فذكرت امرا ان تم اعتز لك كله، وان نقص مل يلحقك ثلمه وما انت والفاضل 
بني  والتمييز  الطلقاء  وابناء  للطلقاء  وما  واملسوس،  والسائس  واملفضول 
املهاجرين األولني وترتيب درجاهتم، وتعريف طبقاهتم«) 1 (. فلقد كان معاوية 
للقول   عيل جر  إىل  واملفضول  الفاضل  لقضية  اثارته  من  يرمي  ـ  نظن  كام  ـ 
بأفضليته عىل الشيخني ولكن عيل قد فوت عليه الفرصة حني وجه الرد إىل 
السخرية منه والتشهري به وبمنزلته إزاء القضية التي جعل من نفسه حكام فيها، 
من  يكونوا  مل  معاوية  عشرية  شمس  عبد  بني  ألن  تأهيال،  يكون  ما  ابعد  وهو 

املهاجرين ومل يسلموا اال بعد ان وجدوا ان ال مفر من ذلك.

اخللفاء  لكل  اين  »وزعمت   عيل يقول  نفسه  الرد  من  آخر  موضع  ويف 
حسدت، وعىل كلهم بغيت، فإن يكن ذلك كذلك فليس اجلناية عليك، فيكون 

العذر لك: )طويل(

ــا ــ ــارهـ ــ ــك عـ ــ ــنـ ــ ــر عـ ــ ــ ــاه ــ ــ ــاة ظ ــ ــ ــك ــ ــ ــك ش ــ ــ ــل ــ ــ وت

ابايع، ولعمر اهلل لقد  وقلت اين كنت أقاد كام يقاد اجلمل املخشوش حتى 
املسلم من غضاضة  فافتضحت، وما عىل  تذم فمدحت وان تفضح  أن  أردت 
حجتي  وهذه  بيقينه،  مرتابا  وال  دينه،  يف  شاكا  يكن  مل  ما  مظلوما،  يكون  ان 
 .)  2 ذكرها«)  من  سنح  ما  بقدر  منها  لك  اطلقت  ولكني  قصدها،  غريك  إىل 

) 1 ( رسائل ـ28ـ الفقرة 1، 4، 5، وفالن وفالن، أبو بكر وعمر.

خشب  واخلشاش:  لينقاد،  اخلشاش  انفه  يف  جيعل  الذي  املخشوش:  واجلمل  السابق.  راجع   )  2  (
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فمعاوية عىل ما يبدو من رد عيل عىل رسالته، قد كان يلح احلاحا شديدا يف 
فوتت  قد   يقظة عيل ولكن  الشيخني،  النيل من حكم  إىل   استدراج عيل
اثبات  شاهد  معاوية  من  جعل  الرد  ضمن  بحقه  إحياءه  ان  حتى  الفرصة  عليه 
عىل مرشوعية ذلك احلق مما تعذر معه عىل معاوية استخدامه كدليل عىل موقف 
قبوهلا كام  إكراه عيل عىل  إىل  أومأ  التي  بكر  أيب  املعارض من حكم   عيل

.يبدو من رد عيل

4ـ الوصايا

عىل  حتمت  التي  احلاجة  افرزته  القديم،  العريب  األدب  من  جنس  الوصية 
العريب من خالل مكانته يف ارسته وبني قومه ان يفيض هلم بخالصة جتاربه احلياتية 
متى ازمع الرحيل عنهم يف سفر طويل أو عند احساسه بدنوا االجل. والوصية 
بشكل عام عبارة عن نصائح وتوجيهات، مقرتنة بأخبار وحكم، هي يف جوهرها 
خالصة جتارب املويص وحمورها الذي ترتكز عليه نظرته إىل شؤون الدنيا وكيفية 
نفسية  استقراء  عنارصها  يف  التأمل  خالل  من  يمكن  إذ  احداثها،  مع  التعامل 
املويص ومعرفة أفكاره، ألهنا عبارة عن حالة من التجيل الذي يعرتي اإلنسان 
يف أثناء الفراق بكل أشكاله فهي عىل هذا األساس تعبري ذايت، وإن حاول املويص 
صبغه بطابع إنساين بمحاولته إيداعه التجارب اإلنسانية التي عاشها ضمن نسيج 
الوصية، ولكن بصبغها بنفحة من روحه، وبالتعبري عنها من وجهة نظره، وهي 

يدخل يف عزم انف البعري. والتضمني عجز بيت اليب ذؤيب اهلذيل: وعرّيها الواشون أين احبها ـ 

حممد عبده ـ هامش هنج البالغة ـ ص 470 ـ ط. دار االندلس. واجلمل املخشوش: الذي جيعل 

يف انفه اخلشاش لينقاد. واخلشاش خشب يدخل يف عظم انف البعري.
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ـ فورية يلقيها املويص ارجتاال  يف العادة ـ وكام يبدو لنا مما بني أيدينا من وصايا 
يف مناسبتها، من دون أداء مسبق، فاملناسبة واملوقف مها اللذان ينظامن العنارص 
واألفكار بحسب اقتضاء املناسبة وانسجامه معها، وتلك املميزات بطابعها الذايت 
العام متثل شكال من أشكال الوصايا التي اثرت عن عيل يف النهج كام يف قوله 
ألصحابه عند احساسه بدنو االجل »أهيا الناس، كل امرئ الق ما يفر منه يف 
فراره، واالجل مساق النفس، واهلرب منه موافاته، كم اطردت األيام ابحثها عن 
مكنون هذا األمر، فأبى اهلل اال اخفاءه. هيهاّت! علم خمزون. اما وصيتي: فاهلل ال 
ترشكوا به شيئا وحممدا فال تضيعوا سنته، اقيموا هذين العمودين، واوقدوا 
جمهوده،  منكم  امرئ  كل  محل  ترشدوا،  مل  ما  ذم  وخالكم  املصباحني،  هذين 
وخفف عن اجلهلة، رب رحيم، ودين قويم، وإمام عليم. انا باألمس صاحبكم، 
وانا اليوم عربة لكم، وغدا مفارقكم، غفر اهلل يل ولكم...«) 1 (فعبارات الوصية 
ذلك  ولكن  احتضار،  حالة  يف  باإليامن  عامرة  روح  احساسات  ترتجم  بتاممها 
إىل  للوصول  شوق  من  داخلها  يف  بام  اإلفضاء  من  يمنعها  مل  الرهيب  املوقف 
معرفة احلقيقة التي بقيت بعيدة املنال، ولكنها اكيدة وتأكيدها هي معايشتها يف 
حلظاهتا االخرية التي غطت عىل امل االحتضار، مع بروز اإلسالم واخلوف عليه 
والنصح عىل التمسك به كعامل فكري ما فتأت نفس عيل تكافح من اجله 
حتى النزع االخري، فالذاتية باحلديث عن النفس هي وصف حلالة التجيل التي 
يشعر هبا عيل، حماوال اطالع مستمعه عىل جوهرها من خالل احساسه هبا بكل 
توجهاهتا الفكرية التي يعتقدها، مع حماولة منه يف توجيه من حييطون به إىل األخذ 
هبا، بناء عىل ما يتضمنه ذلك الفكر من خري وحمبة ورمحة كخالصة لتجربة عايشها، 

) 1 ( خطب ـ 149 ـ. ومساق النفس: تسوقها إليه اطوار احلياة حتى توافيه. وخالكم ذم ما مل ترشدوا: 

أي برئتم من الذم ما مل متيلوا عن احلق وتنفروا منه.
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وكافح من اجلها ومات يف سبيلها، مع مالحظة ان ومضات الفكر تلك عبارة من 
انقداح لتفاعالت داخلية وليدة مناسبتها، مما جعلها تنساب يف األسلوب عىل 
شكل مهسات حزينة مثقلة باألمل، ومشبعة باإليامن، ومتسمة باحساسات الفراق 
االبدي املمثل يف إبانه للزمن بأبعاده الثالثة يف سرب كنهها واستلهام فحواها، مما 

يتعذر معه االعداد املسبق حتى ولو فكريًا.

ومن تلك الوصايا الذاتية ما يعمد عيل إىل كتابته، قادحا فيه زناد فكره، 
ابنه  إىل  كتباها  التي  الشاملة  الطويلة  كوصيته  جتربته،  خالصة  إياه  مضمنا 
احلسن ) 1 (، وهو قافل من صفني إىل الكوفة، وقد استوعبت هذه الوصية 
أتاحت  قد  الوصية  فيها  كتبت  التي  الرحلة  فمدة  احلياتية،   عيل جتارب  جل 
من  ابنه  حيتاجه  ما  معظم  يف  احلديث  جمال  له  فتح  مما  والرتكيز،  التأمل   لعيل
فهي  وثقافة  وفكر  وعالقات،  ومعامالت  عبادات  من  ودينية  دنيوية  نصائح 
والعنرص  الوقت،  حمددة  ومركزة،  جمملة  عامة  خطوط  ذات  كسابقتها  ليست 
العاطفي وان بدا قويا فيها، إال أنه ال يبلغ من التكثيف واحلرارة يف مثل سابقتها 
الرحيل،  وقرب  االجل  بدنو  للشعور  االنفعال  تعبرياهتا  خالط  قد  التي  ايضا، 
املكتوبة  الوصية  التي متيزت هبا  العنارص  أهم  فالرتكيز والعقالنية عنرصان من 
التي مل يعد يتخللها جمال للحزن، مع اتساع رحب يف مساحة التأمل، تولد عنه 
بجل  املرتبطة  املويص  جتارب  من  املستخلصة  العملية  احلكم  من  كبرية  كمية 

شؤون احلياة واملنسجمة مع واقعها.

املجرى  فهو  واملكتوبة  املرجتلة  الذاتيتني  الوصيتني  بني  وحد  ما  أهم  اما 
العظيم  العاطفة واحلب  النفيس يف كلتيهام، واملتمثل يف حرارة اإليامن، وصدق 

) 1 ( راجع ـ رسائل ـ 31ـ.
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لإلنسانية بصياغات لغوية متينة.

الذي  املكتوبة حتتمه طبيعة اإلسالم  بالوصية  ثان خيتص  أيضًا وجه  وهناك 
يلزم كل مؤمن به ان يرتك وصية بام يعمل برتكته بعد وفاته امتثاال لقوله تعاىل:

َوِصيَُّة 
ْ
ال َخرْيًا  تََرَك  إِْن  َمْوُت 

ْ
ال َحَدُكُم 

َ
أ َحَضَ  إَِذا  ْيُكْم 

َ
َعل تَِب 

ُ
﴿ك

ان  اما  نص،  هي  الكريمة  اآلية  يف  املعنية  فالوصية   ،)  1 َربنَِي﴾) 
ْ
ق
َ ْ
َوال يِْن  َوادِلَ

ْ
لِل

الكتابية  احلالتني  كلتا  ويف  عدلني،  شاهدين  بحضور  شفويا  أو  مكتوبًا،  يكون 
القرآن  عليه  نص  ما  توافق  ان  رشيطة  التنفيذ  ملزمة  الوصية  تكون  والشفاهية 
مثل  يف  والعبارات  املواريث.  خصوص  يف  اإلسالمي  الرشع  وفصله  الكريم، 
التأويل. ومن  يقبل  دقيقا ال  تكون حمددة حتديدًا علميا  الوصايا  النوع من  هذا 
امثلة تلك الوصايا يف النهج، الوصية التي كتبها عيل بعد رجوعه من صفني 
ضمنها ما يعمل يف امواله بعد وفاته) 2 (، فعباراهتا حمددة يف موضوع االموال، 

ومستحقات الورثة، دون جتاوز منه إىل غري ذلك.

هناك  فإن  املتعلقة بشخص عيل وشؤونه،  الذاتية  الوصايا  تركنا  ما  واذا 
يعمد  ما  منها   ،)  4 العسكرية)  (واألخرى   3 اإلدارية)  الوصايا  من  نوعا  أيضًا 
عيل إىل كتابته ومنها ما يرجتله يف مناسبته عىل شكل نصائح وإرشادات يتوجه 
لاللتحاق  توديعهم  أثناء  يف  األمصار  عىل  ووالته  جيوشه  قادة  إىل   عيل هبا 
بأعامهلم ومزاولة مهامهم، وأما كتابته إليهم يف أثناء مزاولتهم لتلك املهام إذا ما 

) 1 ( البقرة/180.

) 2 ( راجع رسائل ـ24ـ.

) 3 ( راجع عىل سبيل املثال: رسائل 11، 12، 25، 76.

) 4 ( راجع السابق.
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اقتضت الرضورة ذلك، وهذا النوع من الوصايا عادة ما يكون مبنيا عىل عنارص 
حمددة تتجه مضامينها إىل اجتاهني متكاملني:

رشوط  فيه  يفرتض  كمسؤول  بالوصية  إليه  املتوجه  بشخص  يتعلق  اولم: 
معينة تؤهلة للمهمة املناطة به.

جند  من  رعايته  مهمة  به  انيطت  من  مع  تعامله  بأسلوب  ويتعلق  وثانيهم: 
ومواطنني.

يناى  بام  عباراته  يف  والتحديد  بالدقة  يتسم  الوصايا  من  اجلنس  هذا  ومثل 
هبا عن التأويل، إذ يمكن للدارس ان يستخلص منا جوانب كثرية من أساليب 
قيم  من  عليه  تنطوي  وما  واالجتامعية  والعسكرية  والسياسية  االدارية   عيل
تتمري  فإهنا  الكتابة  أو  االرجتال  حالتي  كلتا  ويف  انسانية،  ومضامني  أخالقية 

باإلعداد الفكري املسبق) 1 (.

5ـ احلكمة

لقد عرضنا لفحوى حكم عيل يف موضع سابق من هذا البحث وحتدثنا 
ما  إذا  الفكرية  اشعاعاهتا  وعن  فيه،  ترد  الذي  النص  ضمن  قيمتها  عن  هناك 
اجتزئت مشكلة معنى مستقاًل) 2 ( مما يعني أن كثريًا من حكم عيل قد وردت 
ضمن نصوص أما مسموعة كاخلطب والوصايا التي يلقيها ارجتاالً، أو مكتوبة 
أو  عليهم  لتقرأ  الناس  عامة  إىل  يكتبها  التي  ووصاياه  وعهوده  رسائله  ضمن 

الصدقات.  عىل  ووصيته   ،24 رسائل  أمواله.  يف  يعمل  بام  وصيته  يف  ذلك  مالحظة  يمكن   )  1  (

رسائل 25. 

) 2 ( راجع ص 589 وما بعدها من هذا البحث.
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ألشخاص معينني تكون املادة املكتوبة إليهم حصيلة فكرية يريد عيل ابالغها 
هلم لقرهبم من نفسه أو لطلبهم ذلك منه كزاد فكري ينتفعون به.

أو مرجتال  منها مكتوبا ضمن نصوص  الينا  ما ورد  وحكم عيل سواء 
مدى  عن  واملعرب  جتربته  لعمق  املجسد  تفكريه  خالصة  هي  خطب  ضمن 
خربته الطويلة باحلياة والناس، لذلك فإنه ملن العسري جدا حماولة التفريق بني 
ما ورد مكتوبا وما ورد مسموعا من حيث البناء الفكري، والسياق املعنوي، 
النطالق كال احلكمتني من معني واحد بأسلوب يكاد يكون واحدا من حيث 
الرسالة  ضمن  الكتايب  أو  اخلطبة،  ضمن  اخلطايب  فالبعد  وااللفاظ،  التعابري 
يف  والتدفق  باحلامسة  يصبغه  مما  االجتاهني،  كال  يف  االبالغ  طريقة  يف  يكمن 
اخلطابة، والتأمل والتفكري يف أسلوب الكتابة، ولكن ذلك ال يغري من القيمة 
احلكمتني  بني  ـ  دقيقا  فرقا  ثمة  بأن  اعتقادنا  رغم  احلكمة،  ملضمون  الفكرية 
جانب  ويف  تأمل،  طول  بعد  اال  مالحظته  يمكن  ال  ـ  واملكتوبة  املسموعة 
معني، مع وضع املناسبة يف االعتبار كي يكون باإلمكان اإلحساس بالفارق، 
أو  قارئها  تريد من  إذ هي يف صياغتها  ان حكمة عيل عملية،  عىل أساس 
والتطبيق،  الفعل  مرحلة  إىل  السامع  أو  القراءة  مرحلة  من  النزوع  مستمعها 
فقوله  املسموع،  اخلطايب  سياقها  ضمن  بالثورية  املمزوج  باألمر  يصبغها  مما 
»من أبدى صفحته للحق هلك«) 1 ( ضمن خطبة له، بعد ان بايعه الناس يف 
جماهبة  موضع  انسانية،  كقيمة  احلق،  من  جيعل  النكث،  ببوادر  وشعر  املدينة، 
املناسبة هي  وهالك ملن حياول جتاهله وانكاره، رغم وضوح سبيله، وطبيعة 
املبلورة لفكر عيل جتاه  املواجهة للحق ضمن احلكمة  التي اوحت بمعاين 

) 1 ( خطب ـ 6ـ فقرة 2.
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االحداث الدامية التي عاشتها املدينة جراء ما حدث بني عثامن من جهة وثوار 
األمصار من جهة أخرى، مما يعطي للحكمة مع استمراريتها كمقولة خالدة، 
بعدين أثنني: يتمثل األول يف الرصاع عىل احلق بني عثامن والثوار من ناحية، 
نكث  يريدون  الذين  ألولئك  مبطنا  انذارا  احلكمة  حتميل  يف  الثاين  ويتمثل 
بالثورية  املقولة  صبغ  مما  احلق.  شعار  حتت  وبمباركتهم،  له  متت  التي  البيعة 
 يف كل اجتاهاهتا بصوغها بالغيا يف كناية تعني رشائح انسانية، ارضب عيل
تعدى  »من  قوله  يف  اما  ذلك،  منه  تطلب  الذي  املوقف  حلساسية  ذكرها  عن 
 ،احلق ضاق عليه مذهبه«) 1 ( والوارد ضمن وصيته املكتوبة البنه احلسن
عليه،  التعدي  وعدم  باحلق  االلتزام  قوامها  هادئة  تأملية  نظر  وجهة  فيمثل 
فكال احلكمتني تدعوان إىل التمسك باحلق كقيمة انسانية، ويكمن االختالف 
كلتا  يف  التعبريية  فالصياغة  احلق،  لفهم  التعامل  طريقة  يف  املقولتني  كلتا  يف 
حلكمتني واحدة من حيث املبنى ولكنها خمتلفة من حيث التعامل معه كقيمة 

ثابتة مهام تباينت اآلراء واختلفت املواقف.

عّدها  معه  يمكن  بحيث  واالتساع  العمق  من   عيل حكمة  مضمون  ان 
وزاده  احلر،  والفكر  الصادقة،  التجربة  معينه  اجلوانب،  متكامل  حياة  دستور 
جل الفكر اإلنساين الذي عاشه عيل يف حياته أما ممارسة أو تأمال واطالعا، 
اإلجياز  وبوتقته  وقيم،  معان  من  حيويانه  ما  بكل  واالخالق  الدين  وقوامه 

الواضح بلغة متينة واسلوب سهل، تنساب احلقيقة فيه صادقة وحارة.

باختالف  توجهاهتا،  اختلفت  وان  ـ   عيل ادب  يف  ـ  اللغوية  فاملفردة 
استخداماهتا ضمن السياقات األدبية املختلفة املضامني، إال أهنا يف كل احلاالت 

) 1 ( رسائل ـ31ـ فقرة 24.
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بدقائق  عميقة  وخربة  رفيع  أديب  ذوق  عن  رصفها  يف  تنم  موحية،  قوية  تبقى 
اللغة، وتلك امليزات جعلت ألدب عيل بجانب التزامه، خصائص أسلوبية 

يتميز هبا وهي ما نطمح إىل دراسة أبرزها يف الفصل التايل.
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الثاني الفصل 
أبرز خصائص النهج األسلوبية

كال  الفكري  املضمون  حيث  من  جمملها  يف  ـ  البالغة  هنج  نصوص  تشكل 
تعارض،  أو  تناقض  ثمة  الناحية  هذه  من  عليها  يبدو  ال  إذ  ومتجانسا  متكامال 
عنارصها  وكل  الفكرية،  توجهاهتا  كل  الصايف  اإلسالم  معني  من  تستقي  فهي 
املتعددة  موضوعاهتا  صبغت  فقد  السابق،  الفصل  يف  الحظنا  وكام  اإلنسانية. 
االداء  حيث  من  تناسبها  بخصائص  متيزت  خمتلفة،  ادبية  بأساليب  اجلوانب 
ظلت  النصوص  تلك  هبا  صيغت  التي  الرتاكيب  ان  اال  اللغوي،  واالستخدام 
يف جانب كبري منها، متسمة بطابع خاص، جتلت فيه شخصية مبدعها بأسلوبه 
اخلاص املميز. وقد متكنا من استخراج ـ ما يمكن اعتباره عىل االقل من وجهة 
نظرنا ـ من ابرز املميزات االسلوبية التي متيزت هبا نصوص هنج البالغة بشكل 

عام، ونعرض لدراستها يف التايل:

أـ اجلملة وخصائصها الرتكيبية

األحيان  أغلب  متتاز يف   ،أفكار عيل أساسية يف صياغة  واجلملة كوحدة 
معناها  متام  اعتبار  عىل  فحواها  يف  النظر  يتعذر  بحيث  واالندماج،  بالرتكيز 
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بام  فهي  ملضمونه،  املقوم  نسيجه  من  جزء  ألهنا  الفكري،  سياقها  عن  منفصلة 
تتضمنه من فكرة جزئية، بمثابة اخليط الدقيق الصادر من حزمة ضوئية حمكمة 
ناحية  من  اال  منفردة،  ودراستها  فصلها  معه  يصعب  مما  البناء،  متكاملة  الربط 
وموضوعها:  )األشباح(  بخطبة  املسامة  خطبته  فإن  املثال،  سبيل  فعىل  نحوية، 
شكر اهلل ونفي الصفات عنه، تتكون من ستة عنارص اساسية وحيتوي كل عنرص 
العنارص عىل عنارص أخرى متكونة من مجل عدة، فلو قسمنا العنرص  من تلك 
من  يتكون  انه  لوجدنا  اهلل سبحانه،  واملتضمن وصف  اخلطبة،  تلك  من  األول 

العنارص اجلزئية االربعة التالية:

1ـ شكر اهلل سبحانه وذكر مجيم عطائه.

2ـ معنى وحدانيته.

3ـ نفي الصفات الزمانية واملكانية واجلسدية عنه سبحانه.

امللك  يف  هلا  هناية  ال  التي  قدرته  بتصور  اإلنساين  العقل  احاطة  عدم  4ـ 
والعطاء واملنح.

وان كل عنرص جزئي من العنارص السابقة يتكون أيضًا من وحدات صغرى 
هي اجلمل التي وان كانت واحدة منها تؤدي معنى مفيدا، فهي بتاممها منفردة، 
بقية  مع  فيه  أدجمت  إذا  إال  منه،  املنسلة  العنرص  ملعنى  ذهنيا  تصورا  تشكل  ال 
الوحدات الصغرى يف السياق. ال عىل أساس ارتباطها بغريها بحروف العطف 
أو غري ذلك من ادوات ربط، ولكن لتواشج اجلملة مع غريها بالتتابع الفكري 
اخليوط  ذات  الضوئية  باحلزمة  مثلناه  الذي  اجلزئي  املعنى  لتوضيح  املتدرج 
عىل  الضوء  تسليط  غايته  عضويا  ارتباطا  االخرى  باحلزم  واملرتبطة  املتجانسة 
جانب معني من جوانب النص، فالعنرص اجلزئي األول من النص السابق الذي 



663الباب اخلامس: األساليب التعبريية يف هنج البالغة ....................................

اثنتي  من  مكون  نعم،  من  عباده  عىل  اسبغه  ملا  سبحانه  اهلل  شكر  فكرة  يتضمن 
عرشة مجلة، أو وحدة معنوية يمكن توضيح الرتابط فيام بينها يف التايل:

)ـ احلمد هلل الذي ال يفره            املنع         واجلمود

                                                                                                            تقابل

2ـ                         ال يكديه      االعطاء       واجلود

3ـ إذ كان معط منقص سواه

4ـ وكل مانع مذموم ما خاله

5ـ وهو املنام بفوائد النعم

6ـ وعوائد املزيد والقسم

7ـ عياله اخللق

8ـ ضمن ارزاقهم

9ـ وقدر اقواهتم 

10ـ وهنج سبيل الراغبني إليه

11ـ والطالبني ما لديه 

12ـ ليس بام سئل بأخود منه بام مل يسال

ان اجلمل يف العنرص السابق قد تكاتفت إلبراز املعنى اجلزئي بالرتكيز عىل 

تفسري بـ)إذا(
وتوضيح بالتقابل

مجل خربية ابتدائية الزمة 
ازالة  منها  املراد  الفائدة 
الرتدد من النفوس بتقدير 

اهلل ألرزاق الناس)*( 

)*( خطب 90، الفقرة 1. وال يفره )بكرس الفاء،   وضم الراء(: ال يزيده ما عنده 
اخلبل. واجلمود: البخل الشديد. وال يكديه: ال يفقره.

لعنرص
جلزئي
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التوصيل  أساليب  اختالف  اعتبار  مع  االخبار،  و  والتوضيح  والتفسري  التقابل 
متيز  قد  اجلزئية،  الفكرة  هذه  يف  هنا  فاملوضوع  املوضوع،  طبيعة  باختالف 
النادر، ومن الرضب  التوكيد اال يف  اللجوء إىل  بتتابع اجلمل اخلربية، من دون 
االبتدائي، ألن عليا يتحدث هنا عن بدهيات يؤمن هبا ايامنا يقينا، كام ان من 
املفرتض يف املستمع إليه ان يكون مؤمنا هبا، لذلك مل يكن يف حاجة إىل استخدام 
األخبار  من  بأرضب  مستمعه  انتباه  استثارة  إىل  حاجته  بقدر  التوكيد  أساليب 
واصدار  احلقائق  لتثبيت  اوفق  ألهنا  االسمية  اجلملة  غلبة  يف  املتمثلة  االبتدائية 
األحكام ألهنا غري مقيدة بزمن كاجلمل الفعلية، ولكنه قد يعمد، وبنفس النسق 
ما  إذا  االنشاء واخلرب  التنقل بني  التوكيد، واىل  إىل  منه  يقارب  ما  أو  بيناه  الذي 

تطلبت طبيعة املوضوع ملثل ذلك.

ايضاح  أو  املعنى  ابراز  إىل  اجلزئية  العنارص  خالل  من   عيل يعمد  وقد 
الفكرة التي يريد ابالغها، بطريقتي االمجال والتفصيل، فيكثف الفكرة يف مجلة 
واحدة، ومن ثم يعود إىل تفصيلها واستقصاء دقائقها يف مجل، من ذلك ما ورد 

ضمن وصيته البنه احلسن:

)امجال(

)تفصيل(

َك ، اْجَعْل َنْفَسَك ِميَزانًا فَِيام َبْينََك َوَبنْيَ َغرْيِ »َيا ُبنَيَّ

َك َما حُتِبُّ لِنَْفِسَك، َواْكَرْه َلُه َما َتْكَرُه هَلَا َفَأْحبِْب لَِغرْيِ

َوالَ َتْظِلْم َكاَم الَ حُتِبُّ َأْن ُتْظَلَم
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َوَأْحِسْن َكاَم حُتِبُّ َأْن حُيَْسَن إَِلْيَك،

َك، َواْسَتْقبِْح ِمْن َنْفِسَك َما َتْسَتْقبُِح ِمْن َغرْيِ

َواْرَض ِمَن النَّاِس باَِم َتْرَضاُه هَلُْم ِمْن َنْفِسَك،

َوالَ َتُقْل َما الَ َتْعَلُم َوإِْن َقلَّ َما تْعَلُم،
َوالَ َتُقْل َما الَ حُتِبُّ َأْن ُيَقاَل َلَك«) 1 (

املعاين  كل  الفكرة،  مطلع  ميزانا«يف  نفسك  من  »اجعل  قوله  طوى  فقد 
متقابلني،  تعبريين  ذات  قصرية  مجل  يف  الفكرة،  ضمن  وردت  التي  األخالقية 

مثلهام يف ذلك مثل كفتي امليزان يف تعادهلام.

عليها  يعول  التي  األساسية  العنارص  من  ذاك  والتفصيل  االمجال  وعنرص 
بتفتيقها إىل اجزاء  افكاره،  ابالغ وجهة نظره، وتوصيل  أو معلم يف  أي مفكر 
أسلوب  ان  يعني  مما  حمددة  غري  جتزئة  فهو  مضامينها،  وفهم  هبا  اإلملام  يسهل 
اإلمجال  روافد  من  رافد  حقيقته  يف  هو  حمدودية،  من  عليه  ينطوي  بام  التقسيم 

والتفصيل.

)ـ خصائص التقسيم ف النهج:

معدودة  اجزاء  إىل  املجملة  العبارة  عليه  تنطوي  ما  تفصيل  هو  التقسيم 
التعليم، وملا  الغالب  به يف  املجملة، ويراد  العبارة  يرد يف صدر  وحمددة يف رقم 
تألق  فقد  والتبليغ،  التعليم  إىل  األساس   يف  ـ  يعمد  البالغة  هنج  يف  الفكر  كان 

التقسيم يف نصوصه، من ذلك ما ورد يف وصف اإليامن، كام يتضح من التايل:

) 1 ( رسائل ـ 31ـ فقرة 13.
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عنرص  كل  وتضمن  رئيسية  عنارص  أربعة  عىل  بني  قد  نالحظ،  كام  فالنص 
أربع وحدات جزئية، تركبت كل وحدة من أسلوب رشط تضمن سببا ونتيجة 
قائمة بذاهتا، أو مرتبطة بالرشط التايل هلا يف سياق النص، مما اسبغ عىل اهليكل 
العام للنص ترابطا فكريا ومنطقيا فالتقسيم الرباعي من الدقة واالحكام بحيث 

صار مستقصيا لكل املعاين اجلزئية التي اراد عيل ابالغها من خالله.

وأسلوب التقسيم عند عيل، ال يعتمد عىل تعداد املفردات للبلوغ بذلك 
خالل  من  وهباء،  روعة  يف  جتلت  وان  اجلاملية،  البالغية  الغاية  ألن  مجالية  غاية 
ابدا،   ،عيل إليه  يرمي  ما  ان  اعتبار  عىل  ثانية  مرتبة  يف  تأيت  فإهنا  االساليب، 
ـ  استطاع  قد   عيل كان  فإذا  التعبريية،  شحناهتا  بكل  تامة  املعاين  توصيل  هو 
بعقليته الرياضية) 1 ( ـ البلوغ بالتقسيم ضمن اجلمل، الغاية يف تقيص االفكار، 
ومجع شتاهتا، فإنه أيضًا قد متكن من البلوغ به الدقة من حيث اداء املعنى أيضًا 
اسامع،  ذوو  صم  واثنتني:  بثالث  منكم  منيت  الكوفة،  أهل  »يا  قوله  يف  كام 
اخوان  وال  اللقاء  عند  صدق  احرار  ال  ابصار،  ذوو  وعمي  كالم،  ذوو  وبكم 
ثقة عند البالء«) 2 (. فقد كان بإمكانه ان يقول: منيت منكم بخمس، بدال من 
ليس ألمر بالغي مجايل، ولكن  انه عدل عن ذلك،  اال  واثنتني(،  )بثالث  قوله 
والتفريق  والتبكيت،  التوبيخ  لغرض  ـ  للنص  فهمنا  خالل  من  لنا  يتهيأ  كام  ـ 

) 1 ( قد حتدثت كثري من املصادر عن عقلية عيل الرياضية ورسعة بدهيته يف االجابة عىل مسائل 

الكايف  فروع  ـ  الكليني  املثال:  سبيل  عىل  راجع  وباإلرث.  العادل  بالتقسيم  تتعلق  حسابية 

باملنربية،  املعروفة  اخلطبة  األمة ص 115 ضمن  تذكرة خواص  ـ  بن اجلوزي  427/7، سبط 

كام ذكر حممد تقي التسرتي يف كتابه: قضاء أمري املؤمنني عيل بن أيب اطاب ص 175، كثريا من 

القضايا الرياضية التي أجاب عيل عليها مشفعا ذلك بذكر املصادر واألسانيد.

) 2 ( خطب ـ 96ـ فقرة 3.
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بني املعاين اخلَلقية واملعاين اخلُلقية من خالل التقسيم، فالثالث األول تضمنت 
معان خلقية، واالثنتان تضمنتا صفتني خلقيتني، فالنظرة املتأملة يف املعاين ساعة 

انبثاقها قد اتاح هلا خصوصية التقسيم بام يناسبها.

ومن أبرز خصائص أسلوب التقسيم يف النهج، انه يمثل جانبا من االنسجام 
الفكري الذي تتسم به نصوصه بشكل عام، فبإمكان الدراس من خالل تتبعه 
الفكر  ذلك  من  عديدة  بجوانب  يلم  ان  نصوصها،  ضمن  التقسيم  لعنارص 
القايض  لرشيح  له  كتاب  ضمن  قوله  يف  الساخر،  التقسيم  فأسلوب  العلوي. 
دارا...  منه  اشرتى  للرحيل  ازعج  قد  عبد  من  ذليل  عبد  اشرتى  ما  هذا   ...«
وجتمع هذه الدار حدود اربعة: احلد األول ينتهي إىل دواعي اآلفات واحلد الثاين 
ينتهي إىل دواعي املصيبات، واحلد الثالث ينتهي إىل اهلوى املردي، واحلد الرابع 
ينتهي إىل الشيطان املغوي«) 1 (. هو تعبري عن اجلانب الزهدي يف فكره، كام ان 
أسلوب التقسيم يف الشاهدين اللذين سبقا شاهدنا هذا هو يف األول منهام تعبري 
عن مفهوم اإليامن ويف الثاين تعبري عن مفهوم حسن الطاعة والوفاء والصدق، 
يف  عفوية  تنبثق   عيل أسلوب  يف  التقسيم  من  اجلاملية  فالغاية  املقابل.  بذكر 

النصوص، ألن املعاين واالفكار ضمن اجلمل هي غاية عيل السياسية.

)ـ خصائص االعرتاض ف النهج:

ننفق جل كتب النحو والبالغة عىل تعريف االعرتاض بأنه »كالم يف كالم مل 
يتمم معناه، ثم يعود إليه فيتممه«) 2 (. وهناك ثمة فروق بني نظرة النحوي وبني 

) 1 ( رسائل ـ3ـ فقرة 3.

) 2 ( ابن املعتز ـ البديع ص 59. ويمكن مراجعة تعريف االعرتاض ووضعه وقيمته اجلاملية عند كل 
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نظرة البالغي إىل االعرتاض يمكن مراجعتها يف مظاهنا) 1 (، عىل ان الذي يلفت 
النظر يف وضع االعرتاض، اعتباره فرع من فروع علم البديع عند جل البالغيني 
القدامى، واقتصار دراسة وضعه يف الشعر باعتبار قيمته اجلاملية) 2 (، اال اننا نعتقد 
ان القيمة االحيائية لالعرتاض هي التي متنحه القيمة اجلاملية، ألن الغاية اجلاملية 
يف النصوص النثرية امللتزمة تأيت يف مرتبة تالية لفحواها الفكري، مما حيدو بنا إىل 
عّد االعرتاض، وان قلت نسبته، والتقسيم قبله، من خصائص كالم عيل، ألن 
اجلمل االعرتاضية ضمن سياقات نصوص النهج هي بمثابة االشعاعات الكاشفة 
واملؤكدة جلوانب عديدة من فكر عيل، فاالعرتاض يف قوله ضمن جواب عىل 
الناس/»مترضعا  اسلمه  ولو  ابيك/  ابن  حتسبن  »وال  عقيل:  اخيه  من  رسالة 
متخشعا«) 3 (قد أورده عيل ضمن السياق ليحمله معاين االرصار والثبات عىل 
املبدأ يف كل االحوال وحتت أية ظروف مما يتناسب متاما وهنجه الفكري، لذلك 
قد  إذ  مجلة،  أو  مفردة  عىل  يقترص  ال  النصوص  من  كثري  ضمن  االعرتاض  فإن 
يستوعب من النص مساحة تقدر بجمل عدة، حياول عيل من خالل آدماجها 
يف نسيج النص إىل ربط اجزاء الفكرة التي يتضمنها ذلك النص بغاية توضيح كل 
القسم  الفنية، من ذلك ما ورد من اعرتاض بني  ببنيته  جوانبها، من غري اخالل 
فيام  قليال  »لكان  العجال/.../  الوله  حنني  حننتم  لو  اهلل  »فو  قوله:  يف  وجوابه 

من: ضياء الدين بن األثري  املثل السائر 40/3. السلجاميسـ  املنزع البديع ص 449. نجم الدين 

بن األثري  جوهر الكنز ص 108.

) 1 ( راجع السابق.

) 2 ( السابق.

) 3 ( رسائل ـ36ـ فقرة 3.
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أرجو لكم من ثوابه«) 1 (، فقد ادرج بينهام سبع مجل متعاطفة، بغاية تأكيد القسم 
وتوضيح جوانب الفكرة الكامنة فيه، التي ال يمكن ادراكها اال من خالله، وان 

كانت العبارة تامة من حيث البناء النحوي.

ومن ذلك أيضًا يف جمال الربط بني الرشط وجوابه يف قوله »هو القادر الذي 
إذا ارمتت األوهام لتدرك منقطع قدرته /.../ ردعها وهي جتوب مهاوي سدف 
الغيوب«) 2 (، فقد ادرج بينهام عبارة مركبة من اربع مجل ضمنها ما يف وسعه من 
معاين عجز اإلنسان عن معرفة كنه اخلالق ومدى قدرته، مما جعل تلك اجلمل 
التحاما تاما ومتجانسا بالنص عىل أساس توكيد  ملتحمة من حيث اداء املعنى 
معانيه وايضاح ما غمض منها، بمحاولة تبصري املستمع بمحدودية قدرته إزاء 
قدرة خالقه، هذا عالوة عىل االنسياب السهل والبسيط لتلك اجلمل يف نسيج 
اندماجها يف  السياق، ألن  بأهنا معرتضة، اال بعد تأمل يف  النص، دون الشعور 
يف  الفجائي  باالنتقال  توحي  نفسية  احساسات  أية  عنها  يزيل  الفكري  البناء 
االعرتاض  يف سياق  املتعاطفة  اجلمل  اندماج  فخاصية  السامع.  أو  القراءة  أثناء 
الغموض  واجالء  فكره  لتوضيح  عليه   عيل عول  التي  البارزة  املميزات  من 
عنه، ويرجع ذلك إلحساسه الدقيق بقيمة االعرتاض يف توجيه املعاين الوجهة 

التأثريية املناسبة، األمر الذي جعل له ثراءه املعنوي يف سياقاته املختلفة عنده.

فحواه  املقرون  الرشط  معنى  متضمنا  النص  سياق  يف  االعرتاض  يرد  فقد 

) 1 ( خطب ـ 52ـ فقرة 2. الوله: مجع واله، كل انثى فقدت ولدها. والعجال: من االبل التي فقدت 

ولدها.

منتهاه. وردعها:  انطلقت يف خياالهتا. ومنقطع اليشء:  ارمتت االوهام:  فقرة 2.  ـ 9ـ  ) 2 ( خطب 

ردها. واملهاوي: املهالك. والسدف: بضم السني وفتح الدال املهملة، مجع سدفة وهي القطعة 

من الليل املظلم. 
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اخلالفة  عنه  زويت  ان  بعد  الشورى،  ألهل  قوله  يف  كام  ينقذ،  مل  إذا  بالتهديد 
جور  فيها  يكن  مل  املسلمني/ما  امور  سلمت  ما  ألسلمن  »واهلل  عثامن  بمبايعة 
مل  )ما  االعرتاض  ورد  فقد   )  1 وفضله«)  ذلك  ألجر  خاصة/التامسا  »عيل  اال 
يكن...( لريبط قبول عيل وتسليمه برشط بقاء حقوق كافة املسلمني مصانة 
اخلاص  حقه  هضم  حساب  عىل  ذلك  كان  ولو  والظلم،  اجلور  من  مأمن  ويف 

كفرد، وسيبقى كافا يده ولسانه، ما بقيت تلك احلقوق مصانة.

معنى  متضمنا  املختلفة  النهج  نصوص  سياقات  يف  االعرتاض  يرد  قد  كام 
هيتدى  ما  النجوم/اال  وتعلم  اياكم  الناس،  »أهيا  ذلك  من  والقرص،  االستثناء 
هيتدى  ما  )اال  يف  فاالعرتاض   ،)  2 الكهانة«)  إىل  تدعو  فإهنا  بحر/  أو  بر  يف  به 
به...( قد ورد يف السياق مستثنى من علوم النجوم الغيبية املعتمدة عىل الكذب 

والشعبذة، لكونه علام له اصوله وقواعده الفكرية.

يصيب  قد  للبس  تالفيا  أيضًا  النهج  نصوص  ضمن  االعرتاض  ويأيت 
االحرتاز  مصطلح  البالغيني  بعض  عليه  يطلق  ما  وهو  فيها  يرد  التي  اجلملة 
واالحرتاس) 3 (، من ذلك ما ورد يف قول عيل ضمن تفنيده لزعم عمرو بن 
الكذب/ القول  أما/ ورش  آثام،  باطال، ونطق  قال  »لقد  دعابة  ذو  بأنه  العاص 
القول  )رش  االعرتاض  جاء  فقد   ،)  4 فيختلف...«)  ويعد  فيكذب،  ليقول  انه 
التي  الرذيلة  القيمة احلقيقية للكذب كعنرص من عنارص  الكذب( ليكشف عن 

) 1 ( خطب ـ73ـ.

) 2 ( خطب ـ78ـ فقرة 2.

) 3 ( راجع ـ جواهر الكنز ـ السابق ص 128.

) 4 ( خطب ـ83ـ.
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من  احرتازا  الفرد،  مكانة  من  وتنقص  اخللق،  تثلم  ألهنا  الرشيفة  النفس  متجها 
عّده دهاء وسياسة وحيلة يفتخر هبا.

كام يورد عيل أسلوب االعرتاض ضمن السياق حممال اياه معنى التعليل، 
من ذلك قوله يف رسالة لعامله عىل البرصة عثامن بن حنيف »... ولكن هيهات 
الياممة  أو  باحلجاز  إىل ختري االطعمة/ ولعل  يغلبني هواي ويقودين جشعي  ان 
بطون  وحويل  مبطانا  ابيت  بالشبع/او  له  عهد  وال  القرص،  يف  له  طمع  ال  من 
السياق  ضمن  االعرتاض  أسلوب  إدماج  يف  الدقة  إىل  فباإلضافة   ،)  1 غرثى«) 
ليبني  النص  نسيج  قد ورد يف  فإنه  دقيق،  بتأمل  إال  التعبريي، وتعذر مالحظته 
مع  امللذات،  يف  ومترغه  لألطعمة،  ختريه  وبني   عيل بني  حيول  الذي  السبب 

قدرته عىل ذلك، وذاك بالطبع هو أسلوب تفكريه قوال وعمال.

باجلملة  االستدراك  إىل   عيل يعمد  قد  االفكار،  تداعي  سياق  ويف 
االعرتاضية، مفصال اياه عىل االستدراك بـ )لكن( ملا يف ذلك من قيمة تأثريية يف 
جمرى االسلوب، فضمن تناوله ملوضوع التجار، وامهيتهم بالنسبة للمجتمع، يف 
عهده الذي كتبه لألشرت، وبعد ان اوصاه خريا هبم، يقول له متابعا الكالم فيهم 
»واعلم/ مع ذلك/ ان يف الكثري منهم، ضيقا فاحشا، وشحا قبيحا، واحتكارًا 
للمنافع«) 2 (، فقد استدرك بشه اجلملة )مع ذلك( ما قبلها من كالم، حتى ال 

يأخذ االشرت معاين مدح التجار عىل عواهنها فيرتك هلم احلبل عىل غاربه.

ملحة  حلاجة  طواعية  ترد  النهج  نسيج  ضمن  االعرتاضية  اجلملة  فانبثاق 
البناء الفكري، مما يسمها بالثراء من حيث عالقتها باملعاين واالندماج  يفرضها 

) 1 ( رسائل ـ45ـ فقرة 2. واملبطان: املتخم، اململوء البطن. والغرثى: اجلائعة اخلالية من الطعام.

) 2 ( رسائل ـ53ـ فقرة 24.
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خصوصيات  عىل  املعتمد  االسلويب،  البناء  حيث  من  النصوص  نسيج  يف  التام 
توصيل  يف  الفكري  وتسلسلها  التعابري  بني  فيام  والتفاعل،  والرتابط  التكامل، 
املعاين، مما حيدو بنا إىل النظر يف كيفية استخدام عيل لعمليتي الفصل والوصل 

االسلوبيني.

3ـ خصائص الفصل والوصل ف أساليب هنج البالغة:

»العلم  بأنه  ويعرفونه   )  1 البالغة)  أصل  والوصل،  الفصل  البالغيون  يعد 
بام ينبغي ان يصنع يف اجلمل من عطف بعضها عىل بعض، أو ترك العطف فيها 
واملجيء هبا منثورة تستأنف واحدة منها بعد االخرى) 2 (، أي انه سلوك املفكر 
واالديب للطريق االمثل يف التعبري عن األفكار ونرشها، مما جيعل لكل متفرد فذ، 
سامت أسلوبية، فكام ان لكل انسان أسلوبه املميز يف العيش والتعامل، فإن لكل 
تكوين  نظام  يف  يلتزمه  معينا  ونمطا  آرائه  عن  التعبري  يف  اخلاصة  طريقته  متكلم 
اجلملة يف سياق نصوص هنج  فإن الندماج  وبناء عليه  اطرافها.  وترابط  اجلملة 
البالغة خصائصها التي متيزها، وتطبعها من حيث الفصل والوصل بطابع يدل 
ملتزم  نفيس واحد،  تنسيقها، لصدورها من جمرى  توحد هندسة  يف جممله، عىل 
بنية  يف  وتعبرياته  النهج  مجل  جل  عىل  متميز  بإحكام  هييمن  يكاد  معني،  بنظام 
نصوصه، مهام بلغ طوهلا، إلحساس مبدعها يف أثناء عملية اإلبداع بمواضع تأثري 
 عيل يسعى  إذ  باالستئناف،  عنه  للعدول  والبالغية  النفسية  والقيمة  العطف 

) 1 ( راجع: أبو هالل العسكري ـ كتاب الصناعتني ص 438. عبد القاهر اجلرجاين ـ دالئل االعجاز ص 

170، العلوي - الطراز 32/2 وقد اجتزأنا التعريف من كتاب عبد القاهر اجلرجاين. الصفحة نفسها.

) 2 ( راجع السابق.
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التي  اجلزئية  للفكرة  أدائه  أثناء  يف  بينها  فيام  النسبي  التناسق  إىل  للجمل  بنائه  يف 
عادة ما تكون ـ ويف كثري من األحيان  متميزة بالفصل، أي باالستئناف، من دون 
االعتامد عىل حرف عطف بينام تتواصل مجل تلك الفكرة اجلزئية فيام بينها بحروف 
أمامه ساع رسيع  والنار  اجلنة  »ُشِغَل من  قوله  مثال ذلك  إياها،  مبلورة  العطف 
نجا، وطالب حثيث رجا، ومقرص يف النار هوى اليمني والشامل مضلة، والطريق 
الوسطى هي اجلادة، عليها باقي الكتاب، وآثار النبوة، ومنها منقذ السنة، واليها 

مصري العاقبة«) 1 (، فمن املالحظ ان الفقرة قد تكونت من فرتني:

ـ األوىل: وفحواها تصنيف الناس بحسب عملهم الذي يوصلهم إىل اجلنة، 
وقد ساقها عيل ضمن نسيج اخلطبة دونام عطف أو حتى استئناف، ثم انه يف 
تنساب  االصناف  تلك  جعل  مجلها،  خالل  من  الناس  لتصنيف  تفكيكها  بداية 
املعنوي  االستيحاء  عىل  العتامده  بالتقسيم  يشعرنا  أن  دون  من  الفكرة  داخل 
الكامن يف فحوى اجلملة األم التي جاءت لُتجمل األصناف من خالل مصريهم 
بني جنة ونار، ثم جتزأت إىل األصناف التي حتتم عليه ربط بعضها البعض بواو 
قد  فالفصل  املصري،  عن  النظر  بغض  باالشتغال،  الثالثة  الشرتاك  العطف، 
استوعب مطلع الفكرة ثم صدر جتزئتها، كام ان الوصل قد ربط مجلها املتساوية 

نسبيا املبينة الختالف املصري.

من  سابقتها  تضمنته  ملا  متممة  فكرة  وهي  النجاة،  طريق  فحواها  الثانية:  ـ 
االصناف  أولئك  يعرفه  ان  جيب  الذي  للطريق  تبيان  ألهنا  للناس،  تصنيف 
الثالثة ليؤدي بسالكه إىل النجاة، وهي املتمثلة يف قوله »اليمني والشامل مضلة، 
والطريق الوسطى هي اجلادة«ومن املالحظ ان عليا مل يربطها بسابقتها بحرف 

) 1 ( خطب ـ 16ـ فقرة2.
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عطف، ألن استشعاره بدقة خصائص اللغة قد اتاح للفكرة االرتباط من خالل 
املجرى النفيس من دون اللجوء إىل استخدام الرابط اللغوي فالتصنيف الثالثي 
ـ مع تقسيم الفكرة األوىل  ـ من حيث الغرض  الثانية مرتبط ومندمج  يف الفكرة 
داخل  التصنيف  ان  اال  لغوي،  رابط  إىل  احلاجة  دون  من  تتواشجان  مما جعلهام 
الفكرة الثانية قد ورد مفصال باستخدام الوصل، ألن اجلمل اجلزئية قد سلك هبا 
عيل طابع التفريق من حيث البناء االسلويب يف مطلع الفكرة فيام بني طريقي 
اجلر  حروف  يف  الكامنة  باملعاين  املرتبط  بينهام  املتوسط  اهلدى  وطريق  الضالل، 
نصوص  معظم  تراكيب  حتليل  اردنا  فلو  الوصل.  حتم  مما  إليها(  منها،  )عليها، 

هنج البالغة بقصد تتبع الفصل والوصل فيها لرأينا أهنا تتخذ الشكل التايل:

فصل واجب لتالزم الصفتني وتالمحهام بالتقابل

2          1              2            1                 

َا النَّاُس، امْلْجَتِمَعُة أْبَداهُنُْم، امُلْخَتِلَفُة أْهَواُؤُهْم َأهيُّ

فصل يعمد إىل تفتيق جممل الصفتني املالزمتني

4          3        2          1                          4         3         2          1

الَب        َو       فِْعُلُكْم ُيْطِمُع فِيُكُم االْْعَداَء مَّ الصِّ َكالُمُكم ُيوِهي الصُّ
وصل يفصل تناقض فحوى الصفتني

فصل يلقي اضاءة عىل فحوى التناقض
4               3      2      1                 4                 3         2       1

   َتُقوُلوَن يِف امَلَجالِِس: َكْيَت َوَكْيَت، َفإَذا َجاَء اْلِقَتاُل ُقْلُتْم: ِحيِدي َحَياِد

وصل يبني تعاقب التناقض يف الفعل بعد القول
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فصل يدخل إىل فكرة جزئية تبني انعكاس التناقض عىل العالقات الفعلية

5      4       3       2      1                          5    4      3       2      1

اَح َقْلُب َمْن َقاَساُكْم ْت َدْعَوُة َمْن َدَعاُكْم            َو        الَ اْسرَتَ    َما  َعزَّ

وصل يبني أثر تالزم العالقات

فصل يبني العيوب املتولدة عن ذلك التناقض

4              3                            2            1

َأَعالِيُل بَِأَضالِيَلِ       و        َسَألُتُمويِن التَّْطِوْيَل

وصل يبني تالزم فحوى عيوب تلك الترصفات

)*( خطب 29 ـ فقرة

فإذا ما أخذنا تنسيق اجلمل ضمن النص السابق كمثال ملا عليه تنسيقها يف 
تعتمد يف  النصوص  تلك  ان  البالغة، فسنجد  الواردة يف هنج  النصوص  معظم 

هيكلتها الداخلية عىل دعامات ثالث اساسية هي:

1ـ إن األفكار اجلزئية داخل تلك النصوص ترتابط فيام بينها عىل الفصل يف 
انتقاله من  العطف يف  باستخدام  الوصل  إىل   يلجأ عيل معظم احلاالت، فال 
الربط بني  إذ يعمد يف  النادر،  القليل  فكرة جزئية إىل فكرة جزئية أخرى اال يف 
األفكار عىل العوامل النفسية كعنرص فعال يف جذب االسامع وتوجيه العقول، 

بقصد التأثري فيها. وتوصيل أكرب قدر من شحنات اإلقناع إليها.

أغلب  يف  املتفاصلة  اجلزئية  األفكار  ضمن  اجلمل  عدد  يف  التناسب  2ـ 
السابق أن كل فصل أسلويب قد احتوى عىل  األحيان، فكام نالحظ يف املخطط 
مجلتني متواصلتني، وقد تزيد اجلمل يف العنارص الفكرية املتفاصلة، مع تساوهيا 

)*(
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يف العدد ضمن تتابع تلك العنارص يف معظم االحيان.

3ـ تناسب عدد كلامت اجلمل املتواصلة فعطف اجلمل عىل بعضها البعض 
ضمن الفكرة يمنحها خاصية التناسب يف عدد املفردات.

خطب  النهج من  ورد يف  ما  معظم  تنجر عىل  تلك  الثالث  اخلصائص  وتكاد 
من  كبري  وجانب  واألدعية  كالوصايا  اخلطب،  عداد  يف  تندرج  أخرى  ونصوص 
رسائل الوعظ، اال ان هناك نصوصا قد ختتلف يف تناسق افكارها من حيث تناسب 
بقدر  املتعاطفة،  اجلمل  يف  املفردات  عدد  تناسب  خاصية  ابقاء  مع  اجلمل،  عدد 
بنية نصوص هنج  التوحد االسلويب يف  بارزا يدل عىل  يمكننا عّدها معلام أسلوبيا 
العهود  فقرات  من  كثري  يف  اخلاصية،  تلك  مالحظة  ويمكن  عام،  بشكل  البالغة 
يف  يتطلب  فكريا  حتليال  األفكار  حتليل  أسلوب  إىل  عادة  تعمد  التي  والرسائل 
كثري من املواضع فقرات طويلة، بجانب عبارات قصرية، بسبب احتالل العاطفة 
رئيسيا  مركزا  النفيس  العنرص  حيتل  بينام  النصوص،  تلك  مثل  يف  ثانويا  مركزا 
فحوى  يف  الرتكيز  يتطلب  مما  والوصايا،  اخلطب  يف  التأثري  عىل  الكملة  حفز  يف 
التتابع الرسيع املؤثر، لتنطلق بشحناهتا التأثريية املتناسقة املتناغمة من  اجلمل عىل 
اعامق اخلطب مبارشة إىل أعامق قلب املستمع بمعان مؤثرة يف كلتا حالتي الرضا 
والسخط والرسور واحلزن. ولن يتأتى ذلك إال من خالل معرفة أكيدة بأساليب 

اللغة والتحكم يف توجهها الوجهة املناسبة وذلك ما نطمح إىل دراسته يف التايل:

4ـ اإلحكام ف نوع األساليب:

إن النظر يف فحوى اجللمة التأثريي ضمن سياق هنج البالغة، ينطلق أساسا 
أثناء  يف  وآالم،  آمال  من   عيل بداخل  يصطرع  عام  تعبري  كأداة  تشكلها  من 
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الذي  الوقت  ذات  يف  اهنا  أي  مالبساهتا،  بكل  فيها  الكامنة  الفكرة  عن  ها  عدّ
فإهنا  كلامت،  يف  الواقع  حيز  إىل  واخراجها  الفكرة  لتشكيل  بوتقة  فيه  تكون 
أيضًا تتضمن تعبريات دقيقة عام يكتنف تلك الفكرة من جوانب تعبريية نفسية 
ابالغ  تعني  ال  النص  يف  بانسياهبا  فاجلملة  اشكاله.  خمتلف  يف  باألداء  تتعلق 
عادة  الذي  النفيس  سياقها  خالل  من  حتاول  بل  فقط،  موقف  رشح  أو  معنى، 
ببثها يف عنارصه نفحات  ان تعضد االبالغ  بالسياق االسلويب،  ما يكون ممتزجا 
وبتدفق  تارة،  بتؤدة وهدوء  التعابري  متغلغلة يف جزيئات  والصدق،  احلرارة  من 
تبقى  املواقف  كل  ويف  ثالثة،  تارة  وغضب  وتربم  وبانفعال  ثانية،  تارة  ومحاس 
بالتنقل هبا  للمعاين، وتبلغيها االفكار،  ادائها  العبارات صامدة وقوية وامينة يف 
واخبار،  وإنكار   ، وتعجب  ونداء  واستفهام،  أمر  بني  النفس  ترددات  حسب 
»انام   عيل فقول  معها.  ويتفاعل  مراميها  يدرك  ان  القارئ  أو  للسامع  يمكن 
حراك،  بعد  ساكنة  خالء  جثة  مني  وستعقبون  اياما،  بدين  جاوركم  جارا  كنت 
فإنه  أطرايف،  وسكون  إطراقي،  وخفوت  هدوئي،  ليعظكم  نطق،  بعد  وصامتة 
امرئ  وداع  لكم  وداعي  املسموع،  والقول  البليغ  النطق  من  للمعتربين  اوعظ 
ايامي، ويكشف لكم عن رسائري، وتعرفونني بعد  مرصد للتالقي، غدا ترون 
خلو مكاين وقيام غريي مقامي«) 1 (، يرسي فيه اهلدوء املفعم باألسى، فالفكرة 
نفس  يف  تشيع  أيضًا  ولكنها  معاناة،  عن  اخبار  ملجرد  ترد  مل  النص  مجل  ضمن 
القائل  تتفق وترددات  املعاناة برتكيب اجلمل يف سياقات  السامع والقارئ تلك 
يف أثناء اندماجه يف املوقف، فتداخل الزمن بني ماض يف )انام كنت جارا جاوركم 
بدين اياما( ومستقبل يف )وستعقبون مني جثة خالء ساكنة( هو يف حقيقته اخبار 

األيدي  واألطراف:  السكون.  واخلفوت:  الروح.  من  خالية  وخال:   .2 فقرة  149ـ  ـ  خطب   )  1  (

والرأس واألرجل. ومرصد: منتظر.
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حيويه  ما  عىل  والرتكيز  الزمنية  ابعاده  بكل  املوت  بوصف  الفائدة،  لزوم  عن 
يف  األمر  مجلة  وردت  وقد  فيه  املتأمل  به  يتعظ  قد  مشاهد،  عميل  مضمون  من 
)ليعظكم هدوئي...( بمثابة النقلة النفسية واملتكأ الفكري الذي يرمي املحترض 
إليه، ليتسنى له من خالل ذلك الوصول بمستمعه، ملا كان عليه وجوده من قيمة 

لن يعرف أمهيتها معارشه وخمالفه، اال بعد فقده والت حني ندم.

جاهي  تبذل  وال  باليسار،  وجهي  صن  »اللهم  يف  املنساب  اهلدوء  أما 
من  بحمد  وابتىل  خلقك،  رشار  واستعطف  رزقك،  طالبي  فاسرتزق  باإلقتار، 
واملنع،  االعطاء  كله، ويل  وانت من وراء ذلك  منعني  بذم من  وافتتن  اعطاين، 
تأبى  نفس  وعزة  وكربياء،  شموخ  فيه  تبتل  هو   )  1 قدير«)  يشء  كل  عىل  انك 
اخلضوع وتصارع اخلنوع اال للخالق سبحانه، وقد ورد أسلوب األمر يف نسيج 
السعادة يف فضل عطائه،  ترى  بخالقها،  الدعاء معربا عن خضوع نفس مؤمنة 
اضفى  ترنيامت  إىل  النص  هدوء  احال  مما  لغريه،  التذلل  من  بالنفس  والنأي 
عليها متازج االنشاء باخلرب نفحات مطمئنة، سعيدة يف احضان الرضا ويف كنف 

اإليامن الصادق الذي نحسه من خالل العبارات.

أما التعبري يف »احلمد هلل وإن أتى الدهر باخلطب الفادح واحلدث اجلليل... 
وتعقب  احلرسة،  تورث  املجرب،  العامل  الشفيق  الناصح  معصية  فإن  بعد  أما 
امري، ونخلت لكم خمزون رأي،  أمرتكم يف هذه احلكومة  الندامة، وقد كنت 
لو كان يطاع لقصري أمر«) 2 (، باإلضافة إىل ما ينطوي عليه من لوم، فإنه مغلف 

) 1 ( خطب ـ 222ـ. وصن وجهي: احفظه من التعرض للسؤال. واليسار: الغنى وال تبذل جاهي: 

ال تسقط منزلتي من القلوب. االقتار: الفقر.

املهملتني.  والدال  احلاء  بفتح  الثقيل. واحلدث:ـ  الشديد  األمر  الفادح:  ـ35ـ. اخلطب  ) 2 ( خطب 

احلادث: ويقصد به هنا ما اصدره احلكامن من حكم يف دوبة اجلندل.
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عىل  انطوت  وإن  فالعبارة  االخفاق  حالة  يف  الصابر  املؤمن  بأمل  جملل  هبدوء 
إحيائيا  بعدا  منحها  قد  مطلعها،  يف  الدعائية  اجلملة  بروز  ان  اال  باخليبة،  شعور 
جسدته  الذي  واحد  آن  يف  العصيان  بسبب  واللوم  الصرب،  معنى  عىل  ينطوي 
التمثيل )لو كان يطاع لقصري امر(، وقد أضفى عليها موقعها اإلعرتايض  مجلة 
بني مجلتني خربيتني تلك املعاين املشبعة بالعتاب والتأسف المتناع الكامن يف لو 

املتصدرة مجلة االعرتاض تلك.

التحكيم يف  بشأن رفضه  ناقشوه  الذين  أولئك  أما قول عيل يف رده عىل 
ترك  من  جزاء  »هذا  يف  واملتمثل  املعاهدة  توقيع  بعد  به  والتمسك  األمر  بداية 
اهلل  جيعل  الذي  املكروه  عىل  محلتكم  به  أمرتكم  حني  اين  لو  واهلل  أما  العقدة، 
فيه خريا، فإن استقمتم هديتكم وإن اعوججتم قومتكم، وإن أبيتم تداركتكم، 
الوثقى، ولكن بمن واىل من، أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي، كناقش  لكانت 
هذا  أطباء  ملت  قد  اللهم  معها،  ضلعها  أن  يعلم  وهو  بالشوكة؟،  الشوكة 
اإلسالم  إىل  دعوا  الذين  القوم  اين  الركي،  بأشطان  النزعة  وكلت  الدوي، 
فقبلوه، وقرأوا القرآن فاحكموه؟«) 1 (. فترتاوح مجله يف تعبرياهتا، بني السخط 

) 1 ( خطب ـ 120ـ. العقدة: ما حصل التعاقد عليه من حماربة اخلارجني عند البيعة حتى يكون الظفر 

أو اهلزيمة. والضلع: ـ بفتح الضاد املعجمة وتسكني الالم ـ امليل والقول مأخوذ من املثل العريب 

»ال تنقش الشوكة بمثلها، فإن ضلها معها« أي ال تستعن يف حاجتك بمن هو للمطلوب منه 

احلاجة انصح منه لك. امليداين ـ جممع االمثال 182/3. ونقش الشوكة: أخراجها من العضو 

الداخلة فيه. والدوي: املؤمل الشديد، واألصل الداء الدوي وقد أقام الوصف مقام املوصوف. 

وكلت: ضعفت. والنزعة: مجع نازع وهم الذين يغرتفون من اآلبار. واألشطان: مجع شطن وهو 

اجلبل. والركي: مفرده ركية: البئر حتفر، وفرس حممد عبده العبارة »اي ضعفت قوة النازعني ملياه 

املعونة من آبار هذه اهلمم الغائضة الغائرة«رشح النهج ص 229، ط، االندلس. 
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مستبد،  حازم  موقف  إىل  النزوع  عدم  عىل  والندم  فاألسف  واالسى،  والغيظ 
االساليب  وردت  كام  الصدر،  مجل  ضمن  اخلربية  االساليب  ضمن  ورد  قد 
االنشائية يف السياق جمسدة معاين األسى والتعجب واإلنكار الكامنة يف أسلوب 
االستفهام الذي حاول عيل من خالله جتسيد التناقض الفكري الذي يعيشه 
رجاله يف مواقفهم من سياسته الدينية، ومن ثم التحول بمجرى األسلوب إىل 
االستغاثة والتربم من واقع أولئك الذين يطارحهم املناقشة، وحماولة االنفالت 
الذي حيمل معاين  ببث األسلوب شوقه من خالل االستفهام  الواقع  من ذلك 
متادهيم  سببه  امل  من  قلبه  يعترص  ما  وبني  رجاله،  من  إليه  يتوق  ما  بني  املقارنة 
مظهر  عليه  بدا  وان  اجلمل  فسياق  جهل.  عن  اخلطأ  عىل  واالرصار  العناد  يف 
املناقشة باألخذ والرد، اال انه ينطوي عىل معاناة ال متناهية، ورصخات مكبوتة 

بالغضب. ومشحونة 

عند  الذروة  إىل  يصل  قد  التعبريات،  يف  احلياة  وبث  الفكر  بني  والتواشج 
عيل، بمزجه االساليب اخلربية باإلنشائية مزجا متالمحا، تكاد ومضات الفكر 
تتالشى فيه حتت وقع االنفعال، اال ان متكن عيل من االخذ بزمام الكلمة، 
انفعال حاد، كام يف  بسلس من قيادها، فتبقى نابضة بالفكرة مع ما يكتنفها من 
قوله موبخا أصحابه »ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما طبِّكم، القوم رجال أمثالكم، 
فأساليب   .)  1 حق«)  غري  يف  وطمعا  ورع،  غري  من  وغفلة  علم،  بغري  أقوالً 
االستفهام الثالثة األوىل املتتالية يف السياق، تعني استحالة تقويمهم واستعصاء 
هدايتهم، ثم قوله )القوم رجال امثالكم( توبيخ وتنبيه اكتسى صيغة االستخبار 
بقصد االستنهاض والتهوين من قيمة العدو، تاله عوده إىل استفهامات ثالث 

) 1 ( خطب ـ 29ـ.
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انطوت عىل معاين االنكار والتوبيخ، كل ذلك يف سبيل بث احلمية يف النفوس 
فإهنا  النفسية  االنفعاالت  تعبرياهتا  فالفكرة وان غلب عىل  إليها،  الثقة  وارجاع 
أيضًا تنطوي عىل تأمالت داخلية يف حنايا النفس حتث عىل معرفة الذات وتقييم 
املستمع عىل  نفسية حتفز  يتسلل يف عباراهتا عىل شكل ومضات  فالفكرة  املقام. 

التجاوب املتزن.

وحني اقرتح عليه بعض أصحابه العمل باملفاضلة يف توزيع املال من أجل 
كسب الرجال للبلوغ هبم إىل النرص، رد عليهم قائال »أتأمروين أن اطلب النرص 
باجلور فيمن وليت عليه؟ واهلل ال أطور به ما سمر سمري، وما أمَّ نجم يف السامء 
نجام، لو كان املال يل لسويت بينهم، فكيف واملال مال اهلل؟ أال وإن إعطاء املال 
يف غري حقه تبذير وارساف«) 1 (. فلقد كان يف إمكان عيل ان يعرب عن وجهة 
معاين  االستفهام  بث  حني  ذلك  ترك  ولكنه  مبارش،  بأسلوب  الرافضة  نظره 
الفقراء  بحقوق  اجحاف  عىل  املنطوي  االقرتاح  ذلك  إزاء  واإلنكار  التعجب 
الفكري  موقفه  توضيح  بقصد  مؤكد،  بقسم  ذلك  تال  الناس،  من  والضعفاء 
الثابت الذي ال حييد عنه ابدا حتت أية ظروف، ومهام كان حجم املغريات التي 
سيجنيها لو تزحزح عنه قلياًل، ثم ان أسلويب اخلرب واالنشاء اللذان تليا القسم 
أساليب  مالحظة  يمكننا  بحيث  املال،  إىل  اإلنسانية  نظرته  ابانا  قد  السياق،  يف 
التعبري يف الفكرة بتنقلها من استفهام إىل قسم، ثم إىل أسلوب خربي فاستفهام 
فخرب مؤكد، كل ذلك بغاية جتسيد األفكار وصبغ تعبرياهتا بالقيم الروحية حتى 

تتقبلها الذات يف صيغة مبدأ أخالقي ثابت ومقنع ومؤثر.

ويف نقده املجتمع وكشف عيوبه يقول عيل »ارضب بطرفك حيث شئت 

) 1 ( خطب ـ 126ـ. وال اطور به: أي ال أمر به وال اقاربه. وما سمر سمري: مدى الدهر.
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اختذ  بخيال  أو  كفرا،  اهلل  نعمة  بدل  غنيا  أو  فقريا،  اال  تبرص  فهل  الناس،  من 
البخل بحق اهلل وفرا، أو متمردا كأن بأدنه عن سمع املواعظ وقرا؟ اين خياركم 
اليس  مذاهبهم؟  يف  واملتنزهون  مكاسبهم  يف  املتورعون  واين  وصلحاؤكم؟ 
يف  اال  خلفتم  وهل  املنغصة؟  والعاجلة  الدنية،  الدنيا  هذه  عن  مجيعا  ظعنوا  قد 
حثالة ال تلتقي بذمهم الشفتان استصغارا لقدرهم«) 1 (. فاملالحظ ان أساليب 
االنشاء، وبخاصة االستفهام منها قد أخذت بتالبيب الفكرة بأكملها إذ بدأت 
بأسلوب األمر )ارضب( بغاية التنبيه والكشف، ومن ثم ورد االستفهام بقصد 
استفهام  تاله  استفحاهلا،  خطر  إىل  النفوس  ولفت  االجتامعية،  العيوب  فضح 
احلنني  منه  الغرض  )ليس(،  بـ  ثالث  واستفهام  االستبعاد،  بقصد  )أين(  بـ  ثان 
ان  للمتأمل  يمكن  إذ  والذم،  التحقري  معاين  حيمل  رابع  واستفهام  والتأيس 
مما  والتربم،  واحلنني  والنصح  التأمل  معاين  تلك  النقدية  الفكرة  ضمن  يكشف 
يف  متوحدة  االنفعاالت  متنوعة  انسانية  خلجات  إىل  النص  ضمن  النقد  احال 

صدورها من نبع فكري واحد غايته اإلنسان وسعادته.

منها  نص  كل  يف  نعدم  لن  البالغة،  هنج  نصوص  فحوى  يف  فبالنظر 
كل  ألن  والتدفق،  احليوية  عليه  مضفية  بالفكر،  ممتزجة  روحية  نبضات 
بربه،  وعالقته  اإلنسان  حمورها  ثابتة  واحدة  فكرة  حتمل  النصوص  تلك 
وواجبات  حقوق  من  التفاعل  ذلك  عليه  ينطوي  وما  جمتمعه،  يف  وتفاعله 
نسيج  ضمن  املختلفة  اللغة  أساليب  يف  بتنقلها  فالفكرة  آمن،  جمتمع  ظل  يف 
وعن  احلياتية،  مراحله  كل  يف  اإلنسان  حال  عن  تعبري  هي  النصوص، 
كثريًا  صبغت  التي  فالذاتية  والعطاء،  األخذ  حيث  من  حوله  بمن  عالقاته 

) 1 ( خطب ـ129ـ.
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ورضاه  وغضبه،  وتربمه  وقلقه  قائلها  آالم  عن  بتعبريها  النهج،  نصوص  من 
التعبريات  وهذه  اإلنسان  غايتها  موضوعية،  تعبريات  اال  ليست  ورسوره، 
مناسباهتا  ضمن  النفسية  بالعوامل  مقرونا  الفكري  فحواها  إىل  نظرنا  ما  إذا 
كنص  النهج،  بنية  توحد  عنارص  من  عنرصا  تشكل  جمملها  يف  اهنا  سنجد 

صادر عن أسلوب فكري واحد يف جمرى نفيس واحد.

ب ـ األحوال واجلمل احلالية وخصائصها

ف نصوص النهج

تكاد كتب البالغة العربية تفتقر إىل تعريف بالغي للحال، كام ان التعريف 
الرتكيبي،  للوضع  توظيفا  لكونه  دراستنا،  جمال  يف  بالغرض  يفي  ال  النحوي 
طبيعي  »تركيب  احلال  بأن  القائل  الصويف  التعريف  استعارة  باإلمكان  ولكن 
انه  عىل  ادبيا  تعريفه  يمكننا  إذ   .)  1 القول«)  مقابل  يف  باطن  هو  فعال،  معني 
كانت  وملا  بالكلمة،  جتسيدها  الفذ  لألديب  يمكن  داخلية،  النفعاالت  تصوير 
االحوال  منحت  لقد  خمتلفة  انسانية  جوانب  تعالج  البالغة  هنج  نصوص  جل 
بارزة  مكانة  تتبوأ  ان  هلا  اتاح  مما  تأثريية عميقة،  ابعادا  احلالية سياقاهتا  واجلمل 
احصاء  من  متكنا  فقد  خاصة،  واملواعظ  اخلطب  باب  ويف  النصوص،  تلك  يف 
يقارب من مئة واحد عرش حاال ومجلة حالية يف ستة وثالثني نصا من باب  ما 
اخلطب) 2 (، وقد حوى احد هذه النصوص ـ وهو طويل نسبيا ـ ما يقارب من 

) 1 ( املعجم الصويف ـ334.

) 2 ( راجع ـ1ـ فقرة: 2، 5، 6، 7، 8. وخطب ـ2ـ فقرة 1 وخطب 3ـ فقرة ـ 1، 2، 3، وخطب 

 25 وخطب   ،3 فقرة   23 وخطب   ،3 فقرة   22 وخطب   ،21 وخطب   ،18 وخطب   ،13
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النزوع ألساليب احلال بمثل  اربعة واربعني حاال ومجلة حالية) 1 (، ونعتقد ان 
هذه الكثرة يتناسب وموضوعات اخلطب التي تعرب ـ بجانب مضامينها الفكرية 
وتكرب  ونكوص  وحزن  وتردد  ورسور  خوف  من  خمتلفة  نفسية  حاالت  عن  ـ 
مطلقة،  وااللسن  فاعلموا،  االن  اهلل،  »عباد   عيل قول  ففي  وهلع.  وتواضع 
 )  2 عريض«)  واملجال  فسيح،  واملنقلب  لدنة،  واالعضاء  صحيحة،  واالبدان 
مخس مجل حالية، معطوفة عىل بعضها البعض بالواو، مما يعني املشاركة فيام بينها 
يف معنى االمكان وانتهاز الفرصة للعمل، وقد عمد الوعظ فيها عىل اإلحياءات 
حالة  انتهازها  من  اإلنسان  يتمكن  ال  قد  التي  اآلنية،  تلك  يف  الكامنة  النفسية 
الفرصة  وسنوح  األعضاء،  ولدانة  األبدان،  وصحة  االلسن،  فطالقة  فواهتا، 
مما  وحمدد،  معني  بزمن  املقرتنة  الدنيوية  اإلنسان  بحياة  مرتبطة  حاالت  كلها 
يقتيض العمل الكامن يف عالقة اإلنسان بربه من ناحية، وعالقته باآلخرين من 
حوله من ناحية اخرى. والعالقات تلك قبل ان يامرسها اإلنسان ممارسة عملية 
هي يف حقيقتها مستكنة يف ذاته، نابعة منها، وذلك ما تتمخض به اجلمل احلالية 

من معان يف تتابعها.

 ،36 1، وخطب  فقرة   34 3، وخطب   ،2 فقرة   33 1، وخطب  فقرة   26 فقرة1، وخطب 

وخطب 37، وخطب 39، وخطب 40، وخطب 41، وخطب 42، وخطب 43، فقرة 1، 

 52 وخطب   ،51 وخطب   ،50 وخطب  فقرة1،   48 وخطب   ،47 وخطب   ،45 وخطب 

وخطب   ،74 وخطب   ،69 وخطب   ،65 وخطب   ،63 وخطب   ،55 وخطب   ،4 فقرة1، 

 ،2 فقرة   85 وخطب   ،83 وخطب   ،12  ،10  ،8  ،7  ،5  ،4  ،1 فقرة   82 وخطب   ،77

وخطب 86 فقرة 1، 3، 5، وخطب 88. 

) 1 ( راجع اخلطبة 82 ويمكنك استخراج أكثر مما استخرجنا منها من مجل حالية.

) 2 ( خطب ـ 190ـ فقرة 2.
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أبيت  ألن  »واهلل   عيل قول  يف  مؤكدة  األحوال  أن  النحويون  يعد  وقد 
القي  ان  من  ايل  احب  مصعدا،  االغالل  يف  وأجر  مسهدا،  السعدان  حسك  عىل 
معاين  عىل  تنطوي  ألهنا   ،)  1 العباد«)  لبعض  ظاملا  القيامة  ويوم   ورسوله اهلل 
االلتزام، ولكن تأثريها يف سياق العبارة ال ينبع من توكيدها بقدر ما تنطوي عليه 
املبدأ،  الذات يف سبيل  لتجسد رصاعه مع  اعامقه  نفسية متدفقة من  من شحنات 
فانسياب االحوال واجلمل احلالية يف هنج البالغة كمظهر عام من مظاهر اساليبه 
املوجهة  النصوص  تلك  من  كبري  جانب  يف  النفسية  العنارص  انتشار  ضمنا  يعني 
فكريا للوعظ واإلرشاد واالستنهاض ومقاومة الظلم، واحلض عىل اخلضوع هلل 
وحده من دون غريه من املخلوقات، لذلك كثرت االحوال يف اخلطب، وقلت يف 

باب الرسائل والعهود بسبب غلبة اجلانب العقيل عىل معظم أساليبها.

جـ ـ أسلوب الرشط وخصائصه ف النهج

يف  الرشطية  األساليب  شيوع  أيضًا  االسلوبية  البالغة  هنج  مميزات  من 
نصوصه بكثرة فقد ورد أسلوب الرشط يف مئة وستة وأربعني نصا من جمموع 
مئتني وأربعة وأربعني يف باب اخلطب، كام ورد يف تسعة وأربعني نصا من مجلة 
تسعة وسبعني نصا يف باب الرسائل والعهود، ويف باب احلكم والكلامت القصار 
ورد الرشط يف مئة واثنني وعرشين نصا من مجلة اربعمئة وتسعة وثامنني نصا، 
وبلغ امجايل االساليب الرشطية يف نسيج نصوص النهج تسعامئة وثالثة وثالثني 

مجلة تقريبا، موزعة بحسب ادواهتا كام هو مبني يف اجلدول التايل:

شوك.  له  االبل  ترعاه  نبت  والسعدان:  السعدان،  شوك  السعدان:  وحسك   .221 ـ  خطب   )  1  (

واملسهد ـ السهران.
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النصوص
احلكمالرسائلاخلطبالرشط

75 86 138 ان
125 28 114 مْن
 99 37 73 إذا
 14 13 51 َلْو
 7 3  16 َما

 ـ 4 5 َلْوالَ
 1 7 8 األمر
 ـ 1 7 إضامر

 ـ ـ 3 ملا
 2 ـ 1 ُكّلام

 ـ ـ 2 حيثام
 ـ 4 ـ ال
 ـ 1 3 لن

 2 1 1 متى
 ـ 1 ـ مهام

وهذ الكم الكبري من أساليب الرشط التي وردت ضمن نسيج النهج لعب 
اإلبالغي،  وعمقها  تعبرياته  قوة  ويف  البالغي،  نسيجه  أحكام  يف  اساسيا  دورا 
فالرشط ضمن سياق املقولة »خالطوا الناس خمالطة، ان متم معها بكوا عليكم، 
الربط بني سببني ونتيجتني، بل ورد  يعد ملجرد  مل   ) 1 اليكم«)  وان عشتم حنوا 
يف السياق مفتقا فيه كل املعاين اإلنسانية املفعمة باحلب يف كل املراحل احلياتية 
التي  الطيبة  الذكرى  يف  الكامنة  املوت  بعد  وما  خري،  كل  إىل  احلنني  يف  الكامنة 
تتأسى اإلنسانية لفقدها وتتأسف، فالغاية اإلبالغية من خالل الذكرى واحلنني، 

) 1 ( حكم ـ9ـ.
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يف  اخلرّي  اإلنسان  قيمة  بني  املقابلة  عىل  املبنية  البالغية  الصياغة  يف  جتسدت  قد 
حياته وبعد مماته، مما يعني خلود معاين احلب يف كل األحوال.

من  إال  بجالء،  إدراكها  يمكن  ال  واحلب،  اخلري  لقيمة  احلقيقية  واملعرفة 
أسلوب  يف  إليه   عيل يرمي  ما  وهو  مقابلها،  أو  مناقضها  يف  التمعن  خالل 
الذي تركه، ولن تأخذوا  الرشد حتى تعرفوا  الرشط املضمن قوله »لن تعرفوا 
بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ولن تستمسكوا به حتى تعرفوا الذي 
نبذه«) 1 ( فالتقابل بني جزئي أساليب الرشط يف العبارة هو توضيح بالتأمل يف 
حقيقة املعرفة التي يريد عيل تبصري أصحابه هبا، وقد ورد الرشط يف السياق 
موضحا إياها يف عبارات تأملية مبنية عىل الفكر التعليمي اآلخذ بنظرية التقابل 
يف كشف احلقائق وتوصيل املعلومات، إذ أن وصف خصائص اللون األبيض، 
ال يمكن أن يدركها املتعلم إدراكا حسيا، إال بمقابلتها بخصائص اللون األسود 
نصوص  عليها  اعتمدت  التي  األساسية  األساليب  من  فالرشط  هلا،  املقابل 
النهج يف توصيل األفكار، وقد متيز يف سياقاهتا املختلفة بخصائص أربع، إثنتان 

باملعنى، وإثنتان تتعلقان بالشكل: تتعلقان 

)ـ التقابل:

كثريا ما يورد عيل أسلوب الرشط مبنيا عىل التقابل الذي يرمي من ورائه 
إىل التعليم وكشف احلقيقة التي هو بصدد التحدث فيها، ويرد التقابل يف مجلة 

الرشط ضمن نصوص النهج عىل نمطني:

كام جاء يف  الرشط وجوابه،  بني  واحد،  أسلوب رشطي  التقابل يف  األول: 

) 1 ( خطب ـ 147- فقرة 4.
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وصف الدنيا »ان جانب منها اعذوذب واحلوىل، أمر جانب فأوبى«) 1 (، فقد 
جانب  )أمر  وبني  الرشط،  يف  واحلوىل(  )اعذوذب  بني  العبارة  يف  التقابل  ورد 
فأوبى( يف اجلواب. وعادة ما ترد مثل هذه املقابالت يف أسلوب الرشط الواحد 
التي  فالدنيا  الواحد،  لليشء  احلقيقني  الوجهني  توضيح  لغرض  النهج،  يف 
عرض هلا النص، هلا وجه مجيل قد يسعد اإلنسان به ولكن البد ان يعرف أيضًا 
وبمعرفة  والعذاب  والبؤس  الشقاء  عىل  ينطوي  قبيحًا،  آخر  وجهًا  للدنيا  ان 

اإلنسان للوجهني يدرك حقيقتها التي متكنه من التأقلم مع كال وجهيها.

الثاين: التقابل بني مجلتني رشطيتني متعاطفتني يف سياق واحد، من ذلك ما 
جاء ضمن رسالة عيل إىل أهل الكوفة يستحثهم عىل القدوم إليه عند مسريه 
إىل البرصة »واين اذكر اهلل من بلغه كتايب هذا ملا نفر ايل، فإن كنت حمسنا اعانني، 
املوازنة  بغرض  الرشط  مجلتي  بني  قابل  فقد   )  2 استعتبني«)  مسيئا  كنت  وان 
اهلوى،  العاطفة واجلري وراء  إىل حتكيم  اللجوء  العقلية بني مسلكني من دون 
مما يعني تضمن كل رشط ـ قائم بذاته ـ حكام مقابال وهي خصيصة تكاد تكون 

شائعة يف جل مجل الرشط املتعاقبة الواردة يف نصوص النهج.

)ـ توظيف أساليب الرشط ف النصوص

للتعبري عن خلجات النفس اإلنسانية املختلفة من أسًى وغيظ، كام يف قوله 
ضمن تقريعه ألهل الكوفة »ماهي اال الكوفة، اقبضها وابسطها ان مل تكوين اال 

) 1 ( خطب ـ 110 فقرة 1. وأوبى: صار كثري الوباء.

) 2 ( رسائل ـ57ـ. واستعتبني: طلب مني العتبى أي الرضا أي أن أرضيه باخلروج عن طاعتي.
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أنت ـ هتب أعاصريك، فقبحك اهلل«) 1 (، فأسلوب الرشط )إن مل تكوين...( قد 
عرب عن حالة انفعالية غاضبة مشحونة باألسى.

التنبؤات املستقبلية، كام يف قوله ضن اشادته  وهدوء مشوب باحلزن ضمن 
بأصابعكم،  إليه  وارشتم  رقابكم،  له  النتم  انتم  »فإذا   بيته وآل   بالرسول
جاءه املوت فذهب به«) 2 (، مما يعني ان االستجابة للقائد، واحتاد الكلمة حتت 
النفس وجيلب احلزن،  امرته ستأيت متأخرة وبعد فوات االوان، وهو ما حيز يف 

وقد تضمن أسلوب الرشط )فإذا انتم...( ذينك البعدين املعنوي والنفيس.

وقد يورد عيل أسلوب الرشط يف السياق للرشح والتوضيح، كام يف قوله 
املتعلق بالعامل ومراقبتهم ضمن عهده لألشرت »ان احد منهم بسط يده إىل خيانة 
ـ اجتمعت به عليه عندك اخبار عيونك ـ اكتفيت بذلك شاهدا«) 3 (، فأسلوب 
يوقع  اساسها  التي عىل  السياق متضمنا األسباب  )ان احد...( ورد يف  الرشط 
الوايل بعامله االداريني العقاب، وقد وردت اجلملة االعرتاضية )اجتمعت...( 

ملتحمة متام بالسياق الرشطي، خدمة للمعنى وتوضيح كل جوانبه.

تلك إذا امليزتان املعنويتان ألسلوب الرشط يف النهج، اما امليزتان الغالبتان 
عىل شكل اساليبه الرشطية فهام:

من  فالكثري  املتعاقبة:  الرشطية  االساليب  مفردات  عدد  ف  التساوي  1ـ 
أساليب الرشط الواردة يف سياقات نصوص النهج متوالية، تتخذ طابع تساوي 
الكم التعبريي، من ذلك ما جاء يف رسالة عيل لعامله عىل البرصة، عثامن بن 

) 1 ( خطب ـ25ـ.

) 2 ( خطب ـ99ـ.

) 3 ( رسائل ـ 53ـ فقرة 21.
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حنيف »لو تظاهرت العرب عىل قتايل، ملا وليت عنها، ولو امكنت الفرص من 
متساوية  الرشطيتني  اجلملتني  الفاظ  وردت  فلقد   ،)  1 إليها«)  لسارعت  رقاهبا 
اجلملة  يف  )رقاهبا(  يف  العرب  عىل  العائد  الضمري  باحتساب  العدد  حيث  من 
زلق،  دحضك  وطئ  »من  الدنيا  ذم  يف  قوله  أيضًا  ذلك  ومن  الثانية.  الرشطية 

ومن ركب جلك غرق، ومن أزور عن حبائلك وفق«) 2 (.

يف  كثريا  تتكرر  التي  الظواهر  من  وهي  رشطه:  عل  اجلواب  تقديم  2ـ 
ابراز  بغرض  النهج،  نصوص  سياقات  ضمن  الواردة  الرشطية  االساليب 
 عيل يرجوها  التي  التأثريية  القيمة  إىل  باإلضافة  هذا  الفكرية،  األمهية 
عىل  املهم  أو  االصل،  عىل  الفرع  مقدما  قوله  يف  كام  لذلك،  نزوعه  وراء  من 
الرشط  قام جواب  فقد   )  3 بالفرائض«)  إذا أرضت  بالنوافل،  قربة  األهم »ال 
)إذا(  بـ  واملقرون  الفرائض  املتضمن  الرشط  عىل  الزوائد  أو  النوافل  املتضمن 
أعامله  الفرعية عىل حساب  قيمة مبارشة اإلنسان األعامل  التهوين من  بغرض 
التعبري عن ضيقه من مواقف أصحابه  قوله ضمن  احلياتية األساسية. وكام يف 
جتاه امرته »منيت بمن ال يطيع إذا أمرت، وال جييب إذا دعوت«) 4 (، فقد قدم 
جوايب الرشط )ال يطيع وال جييب( عىل رشطيهام ليبني من خالهلام أن السبب 
به من  املحيطني  إىل عيب يف  يرجع  اخلارجني عليه،  إخفاق سياسته وتألب  يف 
بث  قد  )منيت(  الفعل  وأن  كام  والتمرد.  العصيان  نفوسهم  يف  ُغرس  رجال 
من  يكتنفها  وما  الفكرة  ابراز  بني  زاوج  مما  والضيق،  التربم  معاين  السياق  يف 

) 1 ( رسائل ـ45ـ فقرة 3، 4.

) 2 ( املصدر السابق نفسه.

) 3 ( حكم ـ49ـ.

) 4 ( خطب ـ 39.
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نفسية. تأثريات 

اجلواب،  ذكره  عن  ـ  الرشطية  اساليبه  من  القليل  يف  ـ   عيل يستغني  وقد 
اعتامدا عىل فطنة السامع يف استخالصه كام يف قوله لكميل بن زياد »ان هاهنا لعلام، 

لو اصبت له محله«) 1 (، فقد استغنى عن ذكر جواب )لو( اعتامدا عىل السياق.

عّدمها  يمكن  وإبالغي،  بالغي  ثرائني  من  تتضمنه  بام  الرشط  فأساليب 
فكري  كنص  البالغة  هنج  بنية  يف  التوحد  عىل  الدالة  األسلوبية  اخلصائص  من 

متكامل يف صدوره من جمرى أسلويب واحد.

دـ التضمني ف النهج وخصائصه

عندهم  مقبولة  السامعني،  لدى  معروفة  بمقوالت  استنجاد  هو  التضمني 
بالتايل وسيلة لإلقناع والتأثري، لذلك  فيهم، فهو  أو لشيوعها  لبالغتها ومجاهلا، 
ذي  كعنرص  إليه  احلاجة  بقدر  ولكن  مأثوراته،  من  كثري  يف  عليه   عيل عول 
أتاحت  وقد  التوضيحية.  أو  التأثريية  ابعادها  ومنحها  املعاين  تفتيق  يف  امهية 
التنوع فأخذ الشعر بنصيبه الوافر منها، وتبوأ القرآن  ثقافته الواسعة لتضميناته 

الكريم مكانة الصدارة، كام حظي املثل العريب بنصيبه ايضا.

وقد متيز التضمني، بكل انواعه، يف مواضعه التي ورد فيها بميزتني:

األوىل: االنسجام التام مع نسيج النص، بحيث ال يشعر السامع أو القارئ 
بأي اقحام أو أي تكلف يف انسيابه ضمن السياق العام، سواء كان ذلك التضمني 
شعرا، كام يف قوله ألصحابه ضمن سياق التمني »لوددت أن يل بكم ألف فارس 

من بني فراس بن غنم )وافر(:

) 1 ( حكم ـ145ـ فقرة 5.
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هنالك لو دعوت أتاك منهم                    فوارس مثل أرمية احلميم«) 1 (

فالبيت ملتحم متاما بسياقه التعبريي، منسجم مع معاين التمني، متمم هلا.

أو كان مثال عربيا مشهورا، كام يف قوله متهكام من معاوية »أما بعد فقد أتاين 
كتابك تذكر فيه اصطفاء اهلل حممدًا وتأييده إياه بَمْن ِمن أصحابه، فلقد خبأ 
يف  علينا  ونعمته  عندنا،  تعاىل  اهلل  ببالء  ختربنا  طفقت  إذ  عجبا،  منك  الدهر  لنا 
نبينا، فكنت يف ذلك كناقل التمر إىل هجر«) 2 (. فاملثل العريب »كناقل التمر إىل 
هجر«) 3 ( باندماجه التام يف السياق جاء بمثابة تفتيق واضاءة ملعاين االستغراب 
إياه يف نرش   ـ بمآثره الرسول  ـ وهو ربيب  اياه  والتهكم من معاوية ألخباره 

الدين ومكاهنم منه.

وأداء  والسالسة  اإلحكام  يف  ذروته  احلكيم  الذكر  بآي  التضمني  ويبلغ 
املعنى، كام يف قوله بشأن موقفه من اخلارجني عليه من األمويني وأشياعهم من 
حمضه،  عىل  احلق  من  أمحلهم  البلوى،  حمن  وعنهم  عنا  ترتفع  »فإن  الشام  أهل 
بَِما  َعلِيٌم  اهلل  إِنَّ  اٍت  َحَسَ ْيِهْم 

َ
َعل َنْفُسَك  تَْذَهْب   

َ
ل

َ
ف األخرى  تكن  وأن 

فأتت  السياق  يف  الكريمة  اآلية  تالحم   عيل أحكم  فقد   ،)  4  (يَْصَنُعوَن

بالشجاعة. راجع  ) 1 ( خطب 25ـ فقرة 2. وبنو فراس بن ثعلبة بن مالك بن كنانة، حي مشهور 

تارخيهم عند ابن أيب احلديد يف رشحه للنهج 341/1 وما بعدها، والبيت أليب جندب اهلذيل، 

ورد ضمن ترمجته يف االغاين 247/21 وما بعدها. وارمية: مجع رمي وهو السحاب، واحلميم 

يف البيت، وقت الصيف، وانام خص الشاعر سحا ب الصيف بالذكر ألنه اشد ارساعا وارحتاال.

) 2 ( رسائل ـ 28ـ فقرة 1.

) 3 ( امليداين ـ جممع االمثال 39/3. وهجر مدينة عىل ساحل اخلليج العريب مشهورة بالنخيل فناقل 

التمر إليها لالجتار به خارس، وقد ورد املثل عند امليداين »كمستبضع التمر إىل هجر«

) 4 ( خطب ـ 163ـ فقرة 2. واآلية من سورة فاطر /8.
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التسليم  معاين  من  له  يرمي  وما  الرشط  أسلوب  لفحوى  ومكملة  فيه،  مندجمة 
بقضاء اهلل وقدره دون اسف أو ندم يف حالة االخفاق، رشيطة التفاين يف العمل 

والثبات عىل املبدأ حتى النهاية مهام كانت العاقبة.

الثانية: الثراء والتنوع يف معاين التضمني: إذ مل يقترص التضمني يف نصوص 
  عيل  عن  الصادرة  املقوالت  وتعضيد  االستشهاد  نواحي  عىل  البالغة  هنج 
لتوكيد صحتها، أو اجالء الغموض عنها، بل ورد يف سياقات ذات األغراض 
تطويع  عىل  فائقة  مقدرة  عىل  تدل  متنوعة،  معاين  طياته  يف  حاماًل  املختلفة 
بدقة  بادماجها  وإحياءات  معان  من  منها  يراد  ملا  لالستجابة  املضّمنة،  العبارات 
والتأثريية  املعنوية  األبعاد  التعبري عن كل  هلا  يتيح  ممّا  الفكرة،  نسيج  متناهية يف 

ضمنها، فتستحيل إىل تعبري ذي بعدين:

األول: البعد احلقيقي لعبارة التضمني والكامن يف معناها الذي وضعت له 
أصاًل.

الثانية: بعدها اجلديد املتولد يف دجمها يف سياق جديد يتناسب وما حتمله من 
معان وتأثريات.

للخوارج   عيل قول  يف  التضمني  ملعنى  البعدين  ذينك  مالحظة  ويمكن 
احلكومة  هذه  يف  أمرتكم  »قد  التحكيم  عنها  متخض  التي  النتيجة  إعالن  بعد 
اباء  عيل  فأبيتم  أمر(  لقصري  يطاع  كان  )لو  رأيي  خمزون  لكم  ونخلت  أمري 
املخالفني اجلفاة...«) 1 (. فقد ورد املثل العريب )لو كان يطاع لقصري امر( ضمن 

 .198/3 االمثال  جممع  ـ  امليداين  امر«  لقصري  يطاع  »ال  املثل  واصل   .2 فقرة  ـ35ـ  خطب   )  1  (

وراجع قصة املثل عند امليداين أيضًا يف:413/1 وما بعدها. فيام جاء حول املثل »خطب يسري 

يف خطب كبري«.
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تقال  معروفة  بحادثة  خمصوص  قديم  كمثل  األصيل  ملعناه  حامال  النص  نسيج 
ملن ال يمتثل لنصح الناصح املجرب فيخفق، وباإلضافة إىل ذلك املعنى األصيل 
فقد محل يف طياته ـ ضمن السياق الذي أورده فيه عيل ـ معاين العتاب واللوم 
املقرونة باحلزن واألسى، وقد أضيفت تلك املعاين إىل املعنى األصيل لصالحيته 
يف  املثل  بإدماج  الصالحية  تلك  استغالل  عىل  الفائقة   عيل ومقدرة  لذلك، 
توجيه  يف  وإحساسه  اللغة،  أساليب  مع   عيل فتفاعل  له.  املناسب  املوضع 
تعبرياهتا جعل التضمني يف النصوص املأثورة عنه يستجيب لكل غرض بالغي 

يرمي إىل التعبري به عن فكره، فمن اغراض التضمني التي اثرت عنه:

:ـ أغراض التضمني ف مأثورات عيل
عن  تقاعسهم  عىل  أصحابه  توبيخ  ضمن  قوله  يف  كام  والتصوير:  التمثيل 
تثاقل  وتثاقلتم  األرس،  اجلمل  جرجرة  »...فجرجرتم  اجلهاد  بواجب  القيام 
 

َ
إِل وَن 

ُ
يَُساق نََّما 

َ
أ
َ
ك ضعيف  متذائب  جنيد  منكم  إيل  خرج  ثم  األدبر  النضو 

َيْنُظُروَن«) 1 (، فقد وردت اآلية الكريمة ضمن السياق لتضفي  َمْوِت َوُهْم 
ْ
ال

عىل التشبيه فيه ابعادا مأساوية مؤملة حمزنة.

تبيان احلال: كام يف قوله ضمن تصوره لصفات املالئكة »ال ينتحلون ما ظهر 
عباد  بل  به،  انفرد  مما  معه  شيئًا  خيلقون  أهنم  يدعون  وال  صنعه،  من  اخللق  يف 

) 1 ( خطب ـ 39ـ فقرة 1. واجلرجرة: صوت يصدره البعري من حنجرته تعبريا عن األمل أو احتجاجا 

عند عسفه. واجلمل االرس: املصاب بداء الرسيرة، وهو وجع يأخذ البعري يف مؤخؤة كركرته من 

دبره، أو قرح يكاد ينقب جوفه، والنضو املهزول من االبل، واالدبر املصاب بالدبرة، قروح أو 

جروح يف ظهر اجلمل وسنامه. واآلية من سورة األنفال /6.
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الكريمة  فاآلية   ،)  1  (»وَن
ُ
َيْعَمل ْمرِهِ 

َ
بِأ َوُهْم  َقْوِل 

ْ
بِال يَْسبُِقونَُه   

َ
ل مكرمون 

ضمن السياق وصف حلال املالئكة جتاه اخلالق سبحانه.

الدنيا  عن  حديثه  ضمن  عنده  ورد  كام  الوعظ:  ضمن  والتخويف  التذكري 
 محلوا إىل قبورهم فال يدعون  ةً وَّ

ُ
َشدُّ ِمنَّا ق

َ
»اتعظوا فيها بالدين العمى، َمْن أ

ركبانا، وانزلوا إىل االجداث، فال يدعون ضيفانا«) 2 (.

بيته »بنا يستعطى  اللبس: من ذلك حديثه عن نفسه وآل  التحديد ورفع 
اهلدى، ويستجىل العمى، ان )االئمة من قريش( غرسوا يف هذا البطن من بني 
أورد  فقد   )  3 غريهم«)  من  الوالة  تصلح  وال  سواهم،  عىل  تصلح  ال  هاشم، 
أن  خالله  من  ليوضح  السياق  ضمن  قريش«  من  »األئمة   الرسول حديث 

املعنيني بقريش يف احلديث هو وآل بيته من دون غريهم من عامة قريش.

»إْن  ملجم  ابن  رضبه  ملا  وصيته  ضمن  قوله  يف  كام  والتحبيب:  التحضيض 
اهلل  َيْغِفَر  ْن 

َ
أ ِبُّوَن 

ُ
ت  

َ
ل

َ
أ فاعفوا  حسنة،  لكم  وهو  قربة،  يل  فالعفو  أعف 

ُكم،«) 4 (. فقد أورد اآلية الكريمة ضمن السياق حتبيبا للعفو وحضا عليه.
َ
ل

وعفوه  اخلالق  رضا  طلب  املتضمنة  األدعية  تكثر  إذ  والتبتل:  الدعاء 
كل   عيل يوظف  ما  وعادة  املخلوقني،  دون  وكرمه  مننه  عىل  واالعتامد 

) 1 ( خطب 90ـ فقرة 5. وال ينتحلون: أي ال يدعون باطال، واآلية من سورة األنبياء/21.

) 2 ( خطب 110ـ الفقرة االخرية، واآلية من سورة فصلت/ 15. وال يدعون ركبانا: أي ال يقال 

هلم ركبان، مجع راكب، ألهنم أخذوا إىل قبورهم غري خمتارين، والراكب عادة ما يكون خمتارا. 

واألجداث: مجع جدث: القبور.

) 3 ( خطب ـ 144ـ فقرة 2. راجع مصدر احلديث الرشيف يف ص 177 من هذا البحث.

) 4 ( رسائل ـ23ـ فقرة2. وقربة: تقربا إىل اهلل، واآلية من سورة النور /22.
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األدعية،  تلك  ضمن  املتني  وااليامن  الصادق  باحلب  املشحونة  اللغوية  طاقاته 
بآيات قرآنية كام يف قوله ضمن دعاء له كان يقوله كلام هم  مستنجدا بتضمينها 
أهوائنا  وتشتت  عدونا،  وكثرة  نبينا،  غيبة  إليك  نشكو  إنا  »اللهم  العدو  بلقاء 
َفاِتنَِي«) 1 (، فلقد وردت 

ْ
نَْت َخرْيُ ال

َ
َقِّ َوأ ْوِمَنا بِالْ

َ
َتْح بَيَْنَنا َوَبنْيَ ق

ْ
َربََّنا اف

فحواها  اإليامن  من  مسحة  جنباته  يف  لتنرش  الدعاء  نسيج  ضمن  الكريمة  اآلية 
االستنجاد باخلالق يف النزوع إىل احلق، وطلب معونته يف سلوك جادته.

كتبه ألخيه  ما  ذلك  من  األحوال:  كل  عليه ف  والثبات  املبدأ  اإلرصار عل 
افشال  عىل  قريش  بتاميل  فيها  خيربه  رسالة  عىل  رده  ضمن  طالب  أيب  بن  عقيل 
ـ  الناس  أسلمه  ولو  ـ  أبيك  ابن  حتسبن  »وال  منهم  موقفه  عن  ويسأله  حكومته 
وطيء  وال  للقائد،  الزمام  سلس  وال  واهنا،  للضيم  مقرا  ال  متخشعا  مترضعا 

الظهر للراكب املتعقد، ولكنه كام قال أخو بني سليم: )طويل(

فــإن تســأليني كيــف أنــت فإننــي                 صبــور عــل ريــب الزمــان صليــب
يـــــعز علــــي أن تــرى يب كــــــآبة                 فيشــمت عــاد أو يســاء حبيــب«  ) )

فقد ورد البيتان يف السياق لتعضيد معاين اإلرصار والثبات عىل املواقف يف 
كل األحوال.

الربهنة ضمن اجلدل: من ذلك ما ذكره عيل من آيات كريمة ضمن رده 

) 1 ( رسائل ـ15ـ واآلية من سورة االعراف /89.

) 2 ( رسائل ـ36ـ فقرة 2. والبيتان منسوبان للعباس بن مرداس ـ رشح بن أيب احلديد 153/16 

وراجع ترمجة العباس بن مرداس عند: ابن سعد ـ الطبقات الكربى271/4، والشعر والشعراء 

البن قتيبة 632/2، ترمجة رقم 177، والسلس ـ بفتح السني وكرس الالم ـ السهل. والوطيء: 

اللني. واملتقعد: الذي يتخذ ظهر الدابة مقعدا يستعمله يف كل حاجة. والصليب: الشديد.
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عىل كتاب ورد إليه من معاوية مدعيا فيه عدم احقية عيل باخلالفة وانه حياول 
ابتزاز املسلمني أمرهم »وكتاب اهلل جيمع لنا ما شد عنا وهو قوله سبحانه وتعاىل:

 بَِبْعٍض ِف كَِتاِب اهلل﴾ وقوله تعاىل:
َ

ْول
َ
ْرَحاِم َبْعُضُهْم أ

َ ْ
و ال

ُ
ول

ُ
﴿َوأ

ِيَن آَمُنوا َواهلل َوِلُّ 
َّ

َبُعوهُ َوَهَذا انلَِّبُّ َوال يَن اتَّ ِ
َّ

ل
َ
 انلَّاِس بِإِبَْراِهيَم ل

َ
ْول

َ
﴿إِنَّ أ

فاآليتان   ،)  1 والطاعة«)  باحلق  أوىل  وتارة  بالقرابة  أوىل  مرة  فنحن  ُمْؤِمننَِي﴾ 
ْ
ال

الكريمتان قد وردتا يف السياق للربهنة عىل بطالن ما تضمنته رسالة معاوية من 
مزاعم يف حقه.

فيه  قال  الذي  معاوية  كتاب  عىل  رده  ضمن  جاء  ما  منه  والتندر:  السخرية 
واملفضول  والفاضل  انت  »وما   عيل عىل  وعثامن  وعمر  بكر  أيب  بتفضيل 
والسائس واملسوس وما للطلقاء وابناء الطلقاء والتمييز بني املهاجرين األولني 
وترتيب درجاهتم وتعريف طبقاهتم، هيهات، )لقد حن قدح ليس منها(،«) 2 (، 
يف  بمنزلته  معاوية  تذكري  ضمن  ورد  قد  حن...«  »لقد  العريب  باملثل  فالتضمني 
اإلسالم كتعبري عن السخرية منه، لطرحه قضية هو غري مؤهل للخوض فيها، 

ألنه غريب عنها جاهل بحقيقتها.

كام ورد يف قوله ضمن  املحاربني:  الطمأنينة ف نفوس  بث احلمس وإشاعة 
خطبة له يف صفني »فصمدًا صمدًا حتى ينجيل لكم عمود احلق وأنتم األعلون 

) 1 ( رسائل 28ـ فقرة 3. واآليتان عىل التوايل ـ االنفال/ 75،آل عمران /68.

فيه  يوجد  ال  بام  يتمدح  للرجل...  يرضب  منها(  ليس  قدح  )حن  واملثل  فقرة1.  ـ  السابق   )  2  (

املعجمة  القاف  بكرس  والقدح  صوت،  له  سمع  وحن:   ،341/1 االمثال  جممع  ـ  امليداين  ـ 

وسكون الدال املهملة: ـ السهم، وإذا كان السهم خمتلف عن بقية السهام، كان له عند الرمي 

صوت خيالف أصواهتا.
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واهلل معكم ولن يرتكم أعاملكم«) 1 (، فالتحام اآلية الكريمة بالسياق قد منحه 
من  به  تزخر  ملا  اإليامن  بقيم  املتفجر  الصادق  احلامس  معاين  من  عميقة  ابعادا 

معاين العز واالحقية واملؤازرة.

الندم  أو  التهديد والوعيد) 2 (،  التضمني عند عيل حممال بمعاين  كام يرد 
لبيان أمهية اليشء وقيمته) 4 (، إىل غري  أو  املهمة) 3 (،  التفريط يف األمور  جراء 
موظفة  لكوهنا  ناصعة،  بينة  ابدا  فتجعلها  املناسبة،  جتلوها  ثرة  معان  من  ذلك 

توظيفا حمكام يف تعبريات صادقة نابعة من جتربة واحدة بكل تفرعاهتا احلياتية.

وقد أبرز ذلك االنسجام بني الفكر وبني االساليب التعبريية التي استوعبته 
خصائص فنية مميزة نعرض ألبرزها يف الفصل التايل.

ـ بفتح الياء وكرس التاء وفتح الراء: لن  ) 1 ( خطب 65ـ واآلية من سورة حممد /35. ولن يرتكم 

ينقصكم شيئا من جزائها.

) 2 ( راجع خطب 70،وخطب90، فقرة2، وخطب 86 فقرة 3، 4.

) 3 ( املصدر السابق نفسه.

) 4 ( املصدر السابق نفسه.
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الثالث الفصل 
أبرز اخلصائص الفنية

ف نهج البالغة

التي  والبالغية  الفنية  اخلصائص  من  كثري  إىل  البالغة  هنج  رشاح  عرض 
الكثري من  عند  ـ  املطول  ـ يف رشحه  قد وقف  احلديد  أيب  فابن  أسلوبه؛  هبا  متيز 
بذوقه  ذلك  يف  مستعينا  فيهام،  رأيه  مبديا  والبديعية،  البيانية  الفنية  الظواهر 
الفني، باإلضافة إىل استعانته بآراء من سبقه من البالغيني، اال انه مل يتناول اال 

اجلزئيات دون التعميق يف تأثريها داخل النصوص.

الـكثري مـن االسـتعارات  البيـانية) 1 ( وقــف عنـد  فـمن حيث اخلصـائـص 
عىل  الفائقة   عيل قدرة  ذلك  كل  خالل  من  مبينا  والكنايات،  والتشبيهات 
صياغتها، إال أنه مل يتطرق إىل أثرها يف السياقات التي وردت فيها، ألنه مل يعالج 

) 1 ( راجع رشح النهج 378/6 حول بالغة عيل. و153/11 أثر كالم عيل يف نفس الشارح. 

نصوص  يف  مثيالهتا  ملعاجلات  نعرضه  أثناء  يف  كثرية  بالغية  فصوال  أيضًا  الشارح  أورد  ولقد 

النهج، من ذلك ما جاء يف 103/2 وما بعدها و170 وما بعدها و153/4 وما بعدها و15/5 

وما بعدها و184/7 وما بعدها و196 وما بعدها و311 وما بعدها، و376/8 وما بعدها.



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 702

متت  ال  بذاهتا  قائمة  أسلوبية  وحدات  وكأهنا  منفردة  اال  الفنية  الظواهر  تلك 
وترابط  األفكار  تداعي  إال من حيث  بأية صلة  فيها  التي وردت  السياقات  إىل 
االساليب، ذلك بالنسبة إىل الظواهر البيانية البارزة، اما بالنسبة إىل التصويرات 
فقد  الكلمة  طاقات  شحذ  خالل  من  النفسية  التأثريات  عىل  املعتمدة  الفنية 
التي متكنه من  ان يدخل يف اخلصائص  نفسه) 1 ( من دون  أثرها يف  حتدث عن 
يف  املدى  تبلغ  الفنية  التعبريات  تلك  تأثريات  جعلت  التي  املميزات  استجالء 
هز اعامق متلقيها كام انه قد بني كثريًا من البديع املعنوي واآلخر اللفظي الذي 
ورد يف سياقات النهج) 2 ( ولكنه مل حياول أيضًا تبيان تأثرياهتا االحيائية يف معاين 
النصوص، وقد تبعه يف ذلك أيضًا ميثم البحراين الذي أورد يف رشحه كثريًا من 
وخصائصها  النفسية  تأثرياهتا  يستجيل  ان  دون  من  والبديعية  البيانية  الظواهر 
مل حياوال  الشارحني  إن كال  ثم  فيه من نصوص.  ما وردت  نسيج  االبداعية يف 
توضيح اخلصائص املميزة للتناول الفني يف النهج كنص متوحد األسلوب من 
حيث صدروه من جمرى نفيس واحد، النصباب نظرتيهام أثناء رشح النصوص 
النصوص  إىل  بصلة  يمت  وال  بذاته،  قائم  نص  كل  جمزأة،  وحدات  اهنا  عىل 
االخرى، اال من حيث االنتساب إىل عيل، دون حماولة البحث يف الصالت 
الفنية الداخلية التي ترابط بني تلك النصوص من حيث البنية الدالة عىل انتامئها 
إىل قائل واحد. وهذا ما سنحاول دراسته يف أثناء تعرضنا ألبرز املميزات الفنية 

يف النهج متعرضني إىل ذلك يف حمورين أساسيني مها:

ـ األول ـ أهم املميزات اخلاصة بالصورة يف النهج

) 1 ( راجع السابق.

) 2 ( السابق.
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ـ الثاين ـ أهم املميزات اخلاصة باملوسيقى يف النهج

واملوسيقى  الصورة  بني  الفصل  نحاول  ال  هذه  دراستنا  يف  اننا  عىل 
التي  الفنية  اخلصائص  معا  تشكالن  نظرناـ  يف  ـ  لكوهنام  متباعدتني،  كظاهرتني 
يعتقده  عام  والتعبري  رؤاه  واجالء  فكره  صياغة  اساسها  عىل   عيل حاول 
والفني،  املعنوي  بشقيها  االسلوبية  وصياغته  الفكر  ان  يعني  مما  به،  ويؤمن 
أو  النص  نواحي  من  ناحية  يف  النظر  يمكن  ال  بحيث  ومرتابطان  متالمحان 
من  نابعا  الفنية  وخصائصه  ومعانيه  بأفكاره  النص  لكون  منفصلة،  خصيصة 
معني واحد، فدراستنا للخصائص الفنية يف النهج، قد تبدو عسرية وصعبة إذا 
واسعة  ثانية  ناحية  من  اهنا  ثم  بذاهتا،  قائمة  كخصائص  فيها  النظر  حاولنا  ما 
جدا إذا ما حاولنا تتبعها يف بنية هنج البالغة بأكمله، لذلك فسنقرص الدراسة 
عاجلها  التي  اجلزئيات  إىل  التعرض  دون  من  الفنية،  املالمح  أهم  ابراز  عىل 
االقدمون من الرشاح، ناظرين يف ذلك إىل جمموع اخلصائص الفنية بام يمتزج 
بداخلها  يكمن  وايقاع  وموسيقى  صور  أهنا  أساس  عىل  انفعاالت،  من  هبا 

البديعية. املحسنات  وجل  واملجاز،  واالستعارة  التشبيه 

)ـ أهم املميزات اخلاصة بالصورة ف النهج

ترد الصورة الفنية يف نصوص هنج البالغة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمضامينها 
عن  فيها  باألساليب  نائية  احليوية  عليها  مضفية  نسيجها،  يف  ذائبة  الفكرية، 
 اجلفاف واجلمود الذي عادة ما ينتاب املعاين املجردة، وهذا ال يعني ان عليا
يعمد إىل استجالب الصورة بتكلف، ولكنها ترد يف سياقات النصوص منسابة 
ابعادا  الفكرية  املعاين  عىل  مضفية  املوقف،  خالل  من  وجودها  لتفرض  طيعة 
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تأملية تبلغ بالفكر مداه يف التألق.

يتحدث عن أسلوبه يف العيش ضمن رسالة كتبها لواليه عىل البرصة، يؤنبه 
كان هذا  إذا  يقول:  بقائلكم  »وكأين  فيقول  منه  بدر  فيها عىل ترصف غري الئق 
قوت ابن أيب طالب، فقد قعد به الضعف عن فقال األقران ومنازلة الشجعان، 
والنباتات  جلودا،  ارق  اخلرضة  والروائع  عودا  أصلب  الربية  الشجرة  وان  اال 
الربية اقوى وقودا، وأبطأ مخودا«) 1 ( فقد عمد إىل األسلوب الكنائي، مبينا من 
الطعام،  لذيذ  له من  ما دعي  واليه عىل  مقابل هتالك  بالقليل، يف  قناعته  خالله 
مقاومة  تستطيع  التي  الربية  بالشجرة  واحتامله  وجلده  صربه  يف  نفسه  مشبها 
التامسك  عىل  قدرته  عدم  يف  واليه  ومشبها  ظروف  أية  حتت  الطبيعية  العوامل 
املذكورة  بالشجرة احلرضية غري  الطعام  لذيذ  احلياة من  إزاء مغريات  واالتزان 
يف السياق، مع مالحظة انبجاس الصورة بكل تعقيداهتا ضمن السياق يف عفوية 
تامة، أخذة بام يناسبها من ايقاعات تعبريية ضمن املقارنة بالتقابل بني الصالبة 
والرقة مع تناغم سلس يف الفواصل املتقابلة )أصلب عودا، وأرق جلودا، أقوى 
بام  اكسبها عمقا  النص،  بالصورة يف نسيج  الفكرة  فتامزج  أبطأ مخودا(.  وقودا، 
اسبغته الصورة من الوان مناسبة من ناحية، وخاصية الثراء االحيائي من ناحية 
اخرى، عالوة عىل ذلك انسياهبا يف نسيج النص بالفصل) 2 ( عىل اعتبار تتابع 
الكالم يف جمراه النفيس بانتقاله من احلديث عن نفسه إىل املقارنة بني الشجرتني 
من دون اللجوء إىل العاطف باإلضافة إىل االلتفات) 3 (بانتقاله من حديث إىل 

) 1 ( رسائل 45 ـ فقرة 3.

) 2 ( عرضنا خلصائص الفصل والوصل يف أساليب النهج يف ص 674 من هذا البحث.

) 3 ( عرضنا لاللتفات يف ص 606 من هذا البحث.



705الباب اخلامس: األساليب التعبريية يف هنج البالغة ....................................

بانبثاق  مقولتنا  يدعم  ما  وهو  ودعمها،  املطروحة  الفكرة  توكيد  بقصد  آخر 
تقتضيها  ملحة  وحلاجة  طواعية،  عن  بالفكرة  مرتبطة  السياق  ضمن  الصورة 

املناسبة إلضاءة الفكر وكشف جوانبه والنأي به عن اجلفاف.

ومن أجل الوقوف عىل أهم خصائص الصورة يف نصوص النهج الستجالء 
ابعادها ووظائفها يقتيض منا ذلك دراستها يف النقاط التالية:

)ـ انبعاث الصورة ف النهج وتأثريها:

تسعى الصورة ـ ضمن نصوص النهج ـ إىل التجسيد بغرض التأثري، والنزوع 
إىل مواقف التزامية معينة ارشنا إليها يف أبواهبا وبمعنى أوضح، فإن الصورة ال 
ترد ضمن تلك النصوص إال من أجل خدمة األفكار وتدعيمها عىل اعتبار ان 
احياءاهتا جزء ال يمكن برته من تلك االفكار، فجل نصوص النهج تعالج قضايا 
فكرية وأخالقية فحواها احلق، واخلري، واجلهاد، والعدل والتقوى إىل غري ذلك 
من قيم انسانية، وتلك القيم ال ترد ضمن نصوصها يف عبارات تقريرية خالية 
ـ يبعث فيها نفحات من  ـ من أجل تدعيمها   النبض واحليوية، ألن عليا من 
روحه، وفيضا من ضمريه ملتقطا من الواقع من حوله ما يتيح ملا يف تلك القيم 

من افكار التجسيد بإسقاط محاسه اليقيني عليها.

فالصورة يف نصوص النهج تنبثق متزامنة مع انبثاق الفكرة مرتبطة هبا، بحيث 
ال يمكن للمتأمل فيها كعنرص فني اال بالنظر إليها يف سياقها الفكري، فاجتزاؤها 

من النص قد يبقي عىل نوع من اجلامل فيها، ولكنه جيردها من قيمتها التأثريية.

النزعة  الودي، وكلت  فالصورة يف قول عيل »اللهم قد ملت اطباء هذا 
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سياقها  عن  بعيدة  فيها  نظرنا  ما  إذا  شيئا  تعني  ال  قد   ،)  1 الركي«)  بأشطان 
يف  ملا  والتناقض،  التنافر  من  نوع  اجلزئية  عنارصها  عىل  يبدو  قد  كام  الفكري، 
)االطباء، والدوي( من عدم جتانس مع معاين )األشطان، والنزعة، والركي(، 
يف  النظر  يف  وال  السياق  عن  مفصولة  إليها  النظر  يف  ليست  التأثريية  فقيمتها 
املناسبة،  سياق  يف  اثرها  يعنيه  ما  يف  كامنة  قيمتها  ألن  جمزأة،  معانيها  فحوى 
نفسية،  انفعاالت  من  يكتنفها  وما  املناسبة،  تلك  احداث  مع  القائل  واندماج 
معان  من  حوهلا  بام  وتتأثر  تؤثر  فيه،  اصيل  كعنرص  بالنص  التحامها  رشيطة 
تتعاون عىل جتسيدها بام يستكن بداخلها من انفعاالت غاضبة ومكبوتة، مفجرة 

يف حنايا النص معاين االمل واخليبة واالخفاق.

فبعودة إىل الصورة السابقة يف سياق فكرهتا يف النص »أما واهلل لو أين حني 
أمرتكم به ـ أي بالتحكيم ـ محلتكم عىل املكروه... فإن استقمتم هديتكم، وأن 
واىل  بمن  ولكن  الوثقى،  لكانت  ـ  تداركتكم  أبيتم  وإن  قومتكم،  اعوججتم 
ان  يعلم  بالشوكة، وهو  الشوكة  دائي، كناقش  أداوي بكم وأنتم  أن  أريد  من؟ 
السياق بام  اللهم قد... الصورة«) 2 ( نجد أن تداعي األفكار يف  ضلعها معها، 
تتمخض عنه من ندم غاضب جاء يف تالفيف التمني التايل للقسم يف قوله )اما 

واهلل لو...( قد ولد يف العبارة ثالثة استئنافات:

متثل األول يف أسلوب االستفهام التايل لالستدراك يف )ولكن بمن واىل من( 

) 1 ( خطب 120ـ. والدوي: أصل التعبري هو )الداء الدوي( أي الشديد املؤمل بوصف الداء بام هو 

بكرس  نازع،  مجع  ـ  والعني  والزاي  النون  بفتح  والنزعة:ـ  وتعبت.  ضعفت  وكلت:  لفظه.  من 

الزاي، الذي ينزع املاء من البئر. واالشطان: مجع شطن وهو احلبل. والركي: مجع ركية، البئر أي 

ضعفت قوى نازعي املياه من اآلبار.

) 2 ( اخلطبة السابقة.
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عىل سبيل التأسف واليأس.

ومتثل الثاين يف اجلملة اخلربية املقرونة بالتشبيه املقتبس من املثل العريب »ال 
تنقش الشوكه بمثلها فإن ضلعها معها«) 1 (، عىل أساس أنه لو استعان ببعضهم 
شوكة  اخراج  حياول  الذي  مثل  ذلك  يف  مثله  لكان  اآلخر،  بعضهم  تقويمه  يف 
االمل  بذلك  فيتضاعف  بجانبها  فتنكرس  جنسها،  من  بشوكة  جلده  يف  انغرست 

ويتفاقم اخلطب.

الفصل  يف  الكامن  الثالث  االستئناف  يف  مداه  فيبلغ  األسلوب  يتصاعد  ثم 
طياته  يف  يعني  مما  )اللهم...(  باالستغاثة  واملصدر  االلتفات  معنى  واملتضمن 
)الدوي(  يف  فالكناية  اصالحه،  إىل  سبيل  ال  بحيث  مرحلة  بلغ  قد  الوضع  ان 
الذي  الطبيب  وهو  الداء  هم  اعتبار أصحابه  لفظه عىل  من  بام هو  الداء  بوصف 
مل معاجلتهم بعد أن أزمن ذلك املرض واستعىص معه أي عالج. والكناية الثانية 
املاء مرحلة ال  بنازعي  التعب قد وصل  الركي( أي ان  النزعة بأشطان  يف )كلت 
اخلارجية،  العنارص  حيث  من  متباعدتان  فالصورتان  االستمرار،  معها  يمكنهم 
كلتيهام  الغاية يف  إىل  الوصول  العجز عن  الكامن يف  املعنوي  املنحى  متوفقتان يف 
والنازح  عليه،  الداء  باستعصاء  الطبيب  حالتي  كلتا  يف  االستجابة  تعذر  بسبب 
بمزاولة النوع الستمرارية إىل ما ال هناية. فتباعد عنارصمها مل حيل دون الوصول 
بالتعبري من خالهلام إىل الذروة االنفعالية التي أرادها عيل من خطبته عىل اعتبار 

إهنام جزء من السياق التعبريي وال يمكن النظر فيهام كوحدات احيائية جمزأة.

إدراك  عن  قارصا  املتحدث  كان  عظيم  بكالم   عيل خماطبي  أحد  تفّوه 
طرت  »لقد  بالقول   عيل فبادره  معان،  من  عليه  ينطوي  ما  ومعرفة  أبعاده 

) 1 ( امليداين ـ جممع االمثال 182/3، وارجع مناسبته عنده.
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القائل  ذلك  من  موقفه  عن  للتعبري  سلك  فلقد   ،)  1 سقبا«)  وهدرت  شكريا، 
أسلوبا كنائيا تضمن ما فحواه ان القائل اصغر من ان يتفوه بمثل ذلك الكالم 
السياق ملجرد غاية مجالية، ألهنا قد تضمنت من  ترد ضمن  فالكناية مل  اخلطري، 
االحياءات معاين االستصغار مكتملة، وذلك بالنظر فيها ضمن السياق التعبريي 
بالقائل لكونه يرى يف نفسه  الكناية االزدراء  النفسية، فقد تعني  انفعاالته  بكل 
انه يشء كبري، فيهرف بام ال يعرف، أو قد تعني أسلوبا تربويا هيدف إىل النصح 
فاملناسبة مضافا  الكالم عىل عواهنه من دون تدبر معانيه وابعادها،  القاء  بعدم 

إليها انفعاالت عيل يف أثناء اطالقها، هو ما يمنح الصورة أبعادها البيانية.

وقد تكون الصورة السابقة متناسبة يف بعض أجزائها مع الصورة املتضمنة 
رد عيل »عىل سؤال لبعض أصحابه وقد سأله: كيف منعكم قومكم عن هذا 
يف  ترسل  الوضني،  لقلق  إنك  أسد،  بني  أخا  يا  له:  فقال  به؟  احق  وانتم  املقام 
عري سدد«) 2 (، ألن كلتا الصورتني وردتا يف سياقني ضمن رده عىل متكلمني، 
األقل،  عىل  املتكلمني،  فهم  حيث  من  القول  وفحوة  املناسبة،  يف  اختالف  مع 
كناية  الثانية  فالصورة  مناسبته،  أو  حمله  غري  يف  الكالم  إطالق  معنى  لتضمنها 
حيكم  مل  راحلة  فوق  السائل  ذلك  بتمثلها  الثبات،  عدم  معنى  متضمنة  أيضًا 
أربطة رحلها من حتته، وحياول أن يسدد يف رميه وهي سائرة به، ولكن اضطراب 
الرحل من حتته حيول بينه وبني التصويب املحكم نحو اهلدف لعدم قدرته عىل 

40ـ. والشكري: أول ما ينبت من الريش الطائر قبل أن يقوى. والسقب: الصغري من األبل  ) 1 ( حكمـ 

ال هيدر اال بعد ان يستفحل.

وقلق  للرسج.  كاحلزام  البعري  عىل  الرحل  به  يشد  بطان  والوضني:   .1 فقرة  ـ   163 ـ  خطب   )  2  (

الوضني: مضطربة. واإلرسال: اإلطالق. والسدد: بفتح السني والدال: االستقامة.
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الثبات فوق ظهر الراحلة، عىل أساس أن سؤاله ذاك مل يكن يف حمله ألن مناسبة 
يعّده  الذي  ملعاوية  جماهبة  حال  يف  هو  الذي   عيل لوضع  مالئمة  غري  طرحه 
إذ كان االحرى  بالنسبة ملن سبقه من قريش،  يف أدنى سلم األحقية يف اخلالفة 
بالسائل ان ينظر يف هذا الوضع ال يتجاوزه، فمضمون الكناية بام ينطوي عليه 
من اختزال يعني: ان الوضع االين الذي نعيشه احق بأن ينظر فيه ليعالج، لذلك 
مطلع  يف  الواردة  الصورة  تألق  من  ليزيد  السياق  يف  القيس  إمريء  بيت  ورد 

النص ويفتق ما انطوت عليه من إحياءات: )طويل(

ــه ــراتـ ــجـ حـ ف  ــح  ــ ــي ــ ص هنــــبــــًا  ــك  ــ ــن ــ ع ودع 
(  ( الــــــرواحــــــل   ــث  ــ ــدي ــ ح مــــا  ــا  ــثـ ــديـ حـ وهـــــــات 

أي إن األجدى بك أهيا السائل أن تنظر معنا يف الوضع املزري الذي نعيشه 
بام  الراحلة  الركب عىل ظهر  املايض. فصورة اضطراب  احداث  وترتك اجرتار 
اننا  لو  واألفكار  املعاين  هذه  لتؤدي  تكن  مل  ثبات،  وعدم  حركة،  من  يكتنفها 

نظرنا يف قيمتها اجلاملية بعيدة عن سياقها التعبريي.

وتبلغ الصورة ذروهتا يف تكثيف معاين األخبار باملقوالت الصائبة عرب اللوم 
يف قول عيل

»أما بعد، فإن معصية الناصح الشفيق، العامل املجرب تورث احلرسة وتقب 
الندامة وقد كنت أمرتكم يف هذه احلكومة أمري، ونخلت لكم خمزون رأيي، لو 
املنابذين العصاة، حتى  إباء املخالفني اجلفاة،  كان يطاع لقصري أمر، فأبيتم عيّل 
ارتاب الناصح بنصحه وضن الزند بقدحه، وكنت واياكم كام قال اخو هوازن 

سأله  الذي  السؤال  فحوى  تناسب  تكاد  طريفة  قصة  وللبيت   94 ص  القيس  امريء  ديوان   )  1  (

الرجل لعيل يف مناسبته.
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)طويل(

ــرج الــــلــــوى ــ ــع ــ ــن ــ ــم ــ ــم أمـــــــــري ب ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ أمـ

(  ( الـــغـــد   ضــحــى  إال  الــنــصــح  ــوا  ــن ــي ــب ــســت ت فــلــم 

بقدحه(  الزند  )ضن  و  رأيي(  خمزون  لكم  )نخلت  الصورتان  تألقت  فقد 
يف  والتأمل  املواقف  وتقليب  الفكر  أعامل  عن  التعبري  يعني  بام  السياق  ضمن 
نزاهة  بكل  حوهلا  الصائبة  اآلراء  ابداء  ثم  ومن  ومتحيصها  بعمق  احلوادث 
جلميع  املعطلة  للهم  املجلبة  واملكابرة  العناد  مقابل  يف  واخالص،  وصدق 
صور  ولدت  التي  هي  الفشل  بمرارة  الشعور  ومناسبة  الفكرية.  امللكات 
إىل  التحكيم، ولكن ألهنا عمدت  نتائج  النص، ليس بسبب  االحباط يف سياق 
جتسيد الواقع بكل ما ينطوي عليه من آالم نفسية، طوت يف استمراريتها املايض 
لبعض جتسدان مشاعر  بانضاممها  فالصورتان  املحزن،  املأسوف عليه، والواقع 
النتيجة، بل بسبب من خلقوا  الذي ترزح نفس عيل حتته، ليس بسبب  االمل 
تلك النتيجة من اصحابه، وفرضوها عليه وعىل أنفسهم لقصور يف نظرهتم. وال 
يمكن للصورتني ان توحيا بتلك املعاين بام يكتنفها من معاناة ما مل تقرتنا بفكرة 
خربية  من  األساليب  كل  تعاونت  التي  التارخيية  ومالبساهتا  مناسبته  يف  النص 
يف  الكامن  التمني  معنى  عىل  تنطوي  وإنشائية  معصية(،  فإن  بعد  )اما  مؤكدة 
التضمني باملثل العريب )لو كان يطاع...( ومن ثم االنتقال إىل األسلوب اخلربي 

) 1 ( خطب ـ 35ـ فقرة 2. والبيت لدريد بن الصمة ورد ضمن قصيدة رثاء يف اخية عبد اهلل وكان 

سبب قتله انه مل يستمع لنصح أخيه دريد، والبيت يف األغاين 8/4 ويف ديوان دريد ص 47، 

ويكاد البيت يف مناسبته ان ينطبق عىل خمالفة أصحاب عيل لنصحه يف قضية التحكيم، فكانت 

النتيجة خسارهتم وندمهم، وبشأن املثل )لو كان يطاع...( راجع ص 695 وما بعدها من هذا 

البحث. 
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لتعضيد ما يف اخلطبة من لوم باالستشهاد ببيت الشعر املتضمن شحنات األسى 
الرازحة حتت وطأة احلزن.

وخيال عيل من اخلصوبة ما يتيح له من الصور املوائمة جلل مواقفه القولية 
ويف كل احلاالت التي تتطلب استحضار املشهد أو جتسيد املناسبة، من ذلك تشبيه 
القتال يف  أن أجربوه عىل وقف  بعد  املتضمن وصفه حلالة أصحابه   ) التمثيل) 1 
صفني، يف حني مل يبق بينهم وبني النرص سوى قاب قوسني أو ادنى، وفيه يقول 
»اما بعد يا أهل العراق، فإنام انتم كاملرأة احلامل، محلت فلام امتت املصت، ومات 
قيمها، وطال تأيمها، وورثها ابعدها«) 2 (، فالصورة من الوضوح وقوة الداللة 
ماهي يف غنى عن تفكيك عنارصها إذا ما وضعت يف سياق اخلطبة التي وردت 
فيها، واصفة املالمح العامة حلالتهم وما سيؤول إليه مصريهم جراء ايقافهم القتال 
ومصريهم  احلامل  املرأة  ذلك  يف  مثلهم  لصاحلهم  حتسم  املعركة  كادت  ان  بعد 

سيكون كمصريها يف اخلرسان والندم والضياع والذل.

األفكار  غموض  إجالء  غايتها  طيعة  سلسلة  النهج  نسيج  يف  فالصورة 
خالل  من  إال  تأثريها  إدراك  يمكن  ال  لذلك  مناسباهتا،  يف  األحداث  وجتسيد 
تأملها مندجمة يف سياقاهتا مرتبطة باألساليب املتكاتفة معها إلبراز األفكار التي 
عادة ما حياول عيل توصيلها لسامعه أو لقارئه بكل ما أويت من براعة إقناعية، 
وقدرة بيانية، بتضام اللغة مع اخليال مع العوامل النفسية املتولدة من املناسبة يف 

) 1 ( تشبيه التمثيل ـ وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد أمرين أو أوامر، هذا هو 

مذهب مجهور البالغيني يف تعريفه، وال يشرتطون فيه غري تركيب الصورة، سواء أكانت العنارص 

التي تتألف منها صورته أو تركيبته حسية أو معنوية، وكلام كان عنارص الصورة أو املركب أكثر 

كان التشبيه أبعد وأبلغ. عبد العزيز عتيق ـ علم البيان ص 85.

) 2 ( خطب ـ 70ـ املطلع. واملصت: اسقطت والقت ولدها ميتا. وتأيمها: خلوها من الزوج.
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كل متكامل من حيث القوة والرصانة واخليال املتعقل الذي ينأى باألفكار عن 
التجريد. جفاف 

)ـ خصائص الصورة ف هنج البالغة:

التجسيد  بني  املحكم  الربط  البالغة  هنج  يف  الصورة  به  تتميز  ما  ابرز  من 
يف  سامعها  أو  قارئها  يشعر  إذ  الداخل،  من  متطورة  الصورة  أن  أي  واحلركة، 
قرارة نفسه باملنظر املنساب يف نسيج النص مقرتنا بكل ما حييط به من عالقات 
ختتص به، بحيث يمكن للمتأمل فيه من خالل التعبريات املشكلة ملعامله ان يضع 
له تصورا كامال يف خميلته عىل شكل لوحة متكاملة نابضة باحلياة، فمهام كان نوع 
العبارة التي يوظفها عيل يف تدبيج صوره، فإن احساساته املرهفة، وعواطفه 
اجلياشة تضفى عليها من الصدق واحلرارة وااليامن ما يمنحها استمرارية التأثري 
والتجسيد أطول مدة ممكنة، فالصورة يف قوله ألصحابه »كم أداريكم كام تدارى 
البكار العمدة، والثياب املتداعية، كلام خيطت من جانب هتتكت من اخر«) 1 (، 
قد مجع شتاهتا من عنارص خمتلفة، الءم فيام بينها، ملا متتاز به من خصائص تكاد 
التي  املظهرية  الصفات  بجامع  قرارته  يف  به  يشعر  الذي  للوقع  مطابقة  تكون 
الذين حياول االعتامد عليهم  الزائف، يف كل من رجاله  تبهر وتغر إزاء اجلوهر 
وبني ما تضمنه التعبري التصويري من الصفات املظهرية واخلصائص اجلوهرية، 
الناظر  عرف  وإن  االنتباه،  تثري  ال  قد  العادية  املشاهدة  أثناء  الصورة  فجزئيات 
نظرة  أن  إال  فائدة،  عدم  من  البالية  اخلرق  يف  وما  عيب،  من  االبل  يف  ما  فيها 

) 1 ( خطب ـ68ـ. والبكار: عىل وزرن كتاب: مجع بكر، الفتي من االبل. والعمدة: بفتح العني وكرس 

امليم التي تأثر سنامها من الداخل من أثر الركوب ويبدو سليمة يف مظهرها.
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احليوية  فيها  بث  قد  فكره،  انقداح  أثناء  يف  خصائصها  عمق  يف  املتأملة   عيل
مميزات  من  وتلك  وخصائصها،  تتناسب  مقارنة  يف  ادخاهلا  جراء  والتجسيد، 
يف  اختالفا  اشد  اجزاؤها  كانت  كلام  فيها  املعمول  الصورة  »جتد  التي  العبقرية 
كان شأهنا  ابني،  واالئتالف  اتم  ذلك  مع  بينها  التالؤم  كان  ثم  واهليئة،  الشكل 
اخلرق  بني  الصورة  يف    عيل  الءم  فقد   .)  1 اوجب«)  فيها  واحلذق  اعجب 

املتداعية واجلامل املعيبة رغم اختالف عنارص الصورتني.

فالصورة يف النهج متألقة دائام من حيث البناء الفني والثراء اإلحيائي يف مجيع 
االغراض مهام كان نوع عنارصها املكونة، ففي موضوع الزهد املستوعب للكثري 
منتهى  يف  بصورة  ـ  نظره  وجهة  من  ـ  الدنيا   عيل يصور  فيه،  النصوص  من 
البشاعة والتقزز يف قوله »واهلل لدنياكم هذه اهون يف عيني من عراق خنزير يف يد 
جمذوم«) 2 ( فقد الءمت الصورة بني كرش اخلنزير وهو اكره احليوانات وانجسها 
من وجهة نظر اإلسالم، وبني ماسكه املصاب بداء اجلذام، مما احال تلك املالئمة 
إىل منظر يقشعر له البدن، وتتقزز منه النفس وقد استطاعت تلك الصورة البشعة 
ان توصل إىل السامع أو القاريء القيمة احلقيقة للدنيا كام يراها عيل، باملامزجة 

بني عنرصين غاية يف الغرابة والبعد مها )عراق اخلنزير ويد املجذوم(.

يدرك  »ما  يقول  وعتاهبم  لومهم  ضمن  أصحابه  لتقاعس  تصويره  ويف 
أخوانكم، فجرجرتم جرجرة  إىل نرصة  دعوتكم  مرام،  بكم  يبلغ  ثار وال  بكم 

) 1 ( اجلرجاين ـ أرسار البالغة ص136.

معرتضا  الرس  فوق  من  احلشا  من  وهو  اخلبيث  العرق  العني،  بكرس  والعراق:  235ـ.  حكم   )  2  (

تساقط  مظاهره  ومن  املعدية  األوبئة  أخطر  من  هو  اجلذام،  بوباء  املصاب  واملجذوم:  البطن. 

أطراف اجلسم.
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متذائب  جنيد  منكم  ايل  خرج  ثم  األدبر،  النضو  تثاقل  وتثاقلتم  األرس،  اجلمل 
ضعيف«) 1 (، فالصورة مل تقترص عىل إبراز النواحي املادية املنظورة، فقد قرهنا 
عيل بالصوت املقرون باحلركة، كتعبري عن معاين التخاذل واخلنوع واخلوف 
والذل، كل ذلك باملامزجة بني األشياء املادية واملشاعر املعنوية بإضافة اجلرجرة 
وضوضائها  املريضة  اخلاوية  النفوس  تلك  للغط  تصويرا  االرس  اجلمل  إىل 
التخاذل بألوان قامتة ورد التصغري يف السياق موصوفا  ومالحقة لتجسيد ذلك 
اكسب  مما  نفسه،  هبا  تتزاحم  التي  واالزدراء  التحقري  معاين  إلبراز  بالضعف 
يف  وطأهتا  حتت  ترزح   عيل نفس  كانت  التي  اإلحيائية  األبعاد  كل  الصورة 
أثناء تفاعله مع املوقف وبلورته يف افكار. فالرتكيب داخل الصورة من الدقة ما 
جيعله يستقيص كل ما حتتاجه من جزيئات لتوظيفها يف اطار الفكرة، فهي بمثابة 
ابتعاث  أثناء  يف  النفسية   عيل لتصورات  نقلها  يف  التكثيف  البالغة  اللوحة 
الكفرة من أعامقه، فهي تتميز بإبداع جيعلها مهام تناهت يف مجع شتات اجلزئيات 
املحسوسة ومتكني اخليال من جتميعها يف إطار واحد، إال أهنا خاضعة لسلطان 

العقل مستكنة يف الفكرة املحورية للنص.

عن  وعرجوا  النجاة،  بسفن  الفتن  أمواج  شقوا  الناس،  »أهيا   عيل يقول 
استسلم  أو  بجناح،  هنض  من  أفلح  املفاخرة،  تيجان  وضعوا  املنافرة،  طريق 
فأراح، هذا ماء أجن ولقمة يغص هبا آكلها، وجمتني الثمرة لغري وقت إيناعها، 

البعري من حنجرته تعبريا عن األمل أو احتجاجا عند  ـ 39ـ واجلرجرة: صوت يصدره  ) 1 ( خطب 

عسفه. واجلمل األرس: املصاب بداء الرسيرة وهو وجع يأخذ البعري يف مؤخرة كركرته من دبره، 

أو قرح يكاد ينقب جوفه. والنضو: املهزول من األبل. واألدبر: املصاب بالدبرة قروح أو جروح 

يف ظهر اجلمل وسنامه، يستعيص معها استخدامه للركوب.
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جزئيات  من  متكونة  صور  الفقرة  ضمن  تألقت  (فلقد   1 أرضه«)  بغري  كالزارع 
وتتضح  الفكرة  تتناسق  بعضا  بعضها  مع  بتجميعها  شتى،  عنارص  من  متناثرة 
حتدثه  وما  بالفتن  املضطربة  حركته  يف  هبا  وكنى  االمواج  استعار  فلقد  معاملها، 
طريق  عن  كتعبري  النجاة  سفن  واستعار  املجتمع،  يف  خطرية  اضطرابات  من 
اخلالص من تلك الفتن، بالصرب عليها، واملهادنة هلا حتى ختف حدهتا أو تزول 
فيام ال طائل  بالتحدث  املشحونة  الكالمية  املهاترات  املنافرة، عن  وكنى بطريق 
االبتعاد  عن  كناية  املفاخرة  تيجان  بوضع  األمر  السياق  يف  أورد  ثم  ورائه،  من 
كمعاول  واالحتقار  والكراهية  البغض  طياته  يف  املستكن  الكاذب  الزهو  عن 
الذين  األنصار  عن  به  ليكني  اجلناح  واستعار  املجتمع،  عضد  من  تفت  هدم 
ابعاده  وفهم  فهمه  بعد  احلق  ختليص  يف  مساندهتم  عىل  ويعتمد  عليهم  يعول 
لو مل يوجد مثل  فيام  الدعة،  بينا، وذلك يف مقابل االستسالم والركون إىل  فهام 
الذي  اآلجن  باملاء  عليه  املتنافس  األمر  شبه  ثم  املخلصني،  األنصار  أولئك 
وهو  اهلالك،  إىل  بمزدردها  تؤدي  قد  التي  اجلشبة  واللقمة  رشبه،  يستساغ  ال 
عليه  تنطوي  ملا  واالمل،  بالكدر  مشوب  دنيوي  كمطلب  اخلالفة  بذلك  يقصد 
من مسؤوليات جّد خطرية، ال يمكن ادراك ابعادها، ال كام يراها من حياولون 
عىل  يعول  ثم  ورفعة،  ورشف  وسيادة  كمفخرة  عليها  واملتكالبون  الفتنة  اثارة 
املثل التصويري يف قوله »وجمتني الثمرة لغري وقتها كالزارع بغري أرضه«، مكنيا 
بذلك عن عدم مالئمة املناسبة للمطالبة بام يراه حقا له يف اخلالفة لكون ظروف 
اإلسالم يف ذلك الوقت ال تسمح بذلك، فهو حمتاج إىل التآزر يف تثبيت دعائمه 
غايات  منافسوه  يعتربه  قد  ما  أجل  التناحر من  إىل  أكثر من حاجته  قواه،  وشد 

) 1 ( خطب ـ 5ـ. واملاء اآلجن: املتغري الطعم واللون ال يستساغ رشبة واإلشارة إىل اخلالفة.
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بالزارع  نضوجها  قبل  الثمرة  قاطف  صورة  يف  والتشبيه  فردية  ومطامع  دنيوية 
الصور  تتابع  من  والفكرة  املوضعني،  يف  االفادة  عدم  جيمعهام  ارضه  غري  يف 
عىل  القاطع  الرصيح  رده  األمر  هناية  يف  تعني  املوحدة  بوتقتها  يف  وانصهارها 
وفاة  بعد  اخلالفة  أجل  من  الثورة  عىل  حتريضه  حياولون  الذين  أولئك  اقوال 
املتجانسة  غري  العنارص  فرتكيب  دونه،  بكر  اليب  األمر  واستقرار   ،الرسول
من بحر وسفن وتيجان وطري وثمر، بالتوحيد فيام بينهام ينم عن التوحد النفيس 
يف املجانسة بني األشياء من خالل النظر إليها يف الطبيعة الكونية كبوتقة تنصهر 
متكاملة  بإعادة صياغتها  بينها  فيها  التوحيد  الفكر  التي حياول  املتناقضات  فيها 
ضمن  وضعها  حقيقة  يف  هي  التصويرية  اجلزئيات  تلك  أن  يعني  مما  منسجمة، 
البعض  لبعضها  ضمت  ما  إذا  صغرى  فكرية  عنارص  إال  هي  ما  النص،  سياق 
 عيل لب  عىل  تستحوذ  تكاد  التي  األساسية  الفكرة  أو  الكل،  تشكل  فإهنا 

ونفسه أثناء العملية اإلبداعية.

يف  معتمدة  الفكرة  ضمن  الصورة  تكون  أن  الرضوري  من  فليس  لذلك 
إىل   عيل يعمد  قد  إذ  املحسوسة،  املرئية  الطبيعة  عنارص  عىل  التكوينية  بنيتها 
الكون  يف  التأمل  إىل  يسعى  خالق  كعقل  الوصفية،  بالصور  تسميته  يمكن  ما 
املاورائية عن طريق شحذ طاقات  املواقف  بتصوير  احلقيقة، وذلك  جريا وراء 
يسمى  وما  االفكار،  تداعي  عىل  اعتامدا  املواقف،  جتسيد  من  لتتمكن  اللغة 
حديثا باحلوار الداخيل، وتوظيف العنارص النفسية باستعراض رشيط الذاكرة، 
ويتكرر مثل ذلك التصوير كثريا، يف عرضه لصفات املؤمنني) 1 (، أو يف وصفه 

) 1 ( راجع خطب: 86، 187.
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حلال الدنيا وعالقتها باإلنسان) 1 (، ويبلغ ذروته يف وصفه حلالة املوت وتدرج 
عىل  بأذنه  ويسمع  ببرصه،  ينظر  أهله،  لبني  »وانه  قوله  يف  كام  اجلسم  يف  رسيانه 
صحة من عقله، وبقاء من لبه، يفكر فيم أفنى عمره، وفيم أذهب دهره، ويذكر 
أمواال مجعها أغمض يف مطالبها، وأخذها من مرصحاهتا ومشتبهاهتا، قد لزمته 
ويتمتعون  فيها،  ينعمون  وراءه  ملن  تبقى  فراقها،  عىل  وارشف  مجعها،  تبعات 
فهو  هبا،  رهونه  علقت  قد  واملرء  ظهره،  عىل  والعبء  لغريه  املهنأ  فيكون  هبا، 
فيام كان يرغب  امره، ويزهد  له عند املوت من  ندامة عىل ما أصحر  يعض يده 
فيه أيام عمره، ويتمنى أن الذي كان يغبطه هبا وحيسده عليها، قد حازها دونه، 
ال  أهله  بني  فصار  سمعه  لسانه  خالط  حتى  جسده  يف  يبالغ  املوت  يزل  فلم 
ينطق بلسانه، وال يسمع بسمعه: يردد طرفه بالنظر يف وجوههم، يرى حركات 
ألسنتهم، وال يسمع رجع كالمهم، ثم ازداد املوت التياطا به، فُقبض برصه كام 
اوحشوا  قد  أهله،  بني  الروح من جسده، فصار جيفة  قبض سمعه، وخرجت 
فالتصوير  باكيا، وال جييب داعيا«) 2 (،  من جانبه وتباعدوا من قربه، ال يسعد 
استجالب  عىل  املعتمدة  االستعارات  عىل  االرتكاز  إىل  حمتاجا  يعد  مل  البياين 
صور املشاهبة من أجل جتسيد الواقع، فقد استطاعت الكلمة بام تزخر به معان 
رصاع  من  أجزائها،  مجيع  يف  بالتنقل  الفكرة  معاين  كل  تستقطب  ان  وطاقات 
ذاكرته  يف  يكمن  وما  حياته  رشيط  استعراض  يف  يتمثل  املحترض  ينتاب  داخيل 
واحلزن  واالمل  اخلوف  انفعاالت  من  االستعراض  ذلك  يتخلل  وما  صور،  من 
املختلفة  ونظراهتم  حوله  من  واألصدقاء  واألهل  لألقارب  متثله  مع  والرهبة، 

) 1 ( راجع خطب: 81، 218، 223.

) 2 ( خطب ـ 108، فقرة 3.
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إليه، وامتزاج ذلك بوصف دقيق ووئيد حلاالت املوت منذ بدايتها، ومالحقتها 
نفسية  خالل  من  الدقيقة  الشعورية  االنفعاالت  بكل  ومزجها  بلحظة،  حلظة 
بني  الزمن،  يف  بالتنقل  حوله،  من  املوقف  عىل  املتولدة  وانعكاساهتا  املحترض، 
ماٍض وحارض ومستقبل تكاد تكون ابعاده ماثلة ومتقاربة، مما يدخل يف النفس 
الوصفية  فالعبارة  األعامق  يف  منغرسة  للفكر،  ماثلة  تبقى  وقشعريرة  رهبة 
يف  القامويس  عناهنا  من  الكلمة  اطلقت  تشخيصية،  احياءات  من  يكتنفها  بام 

فضاءات خصبة من املعاين التصويرية الكامنة فيها.

التأثريي  عمقها  عام،  بشكل   عيل أسلوب  يف  للصورة  املميزة  فاخلاصية 
الكامن يف حيويتها املعربة عن صدق تفاعله مع الكلمة، وعمق اندماجه يف الفكرة 
تلك  توصيل  أجل  من  القوي  الداخيل  واإلحلاح  بداخله،  يعتلج  بام  إيامنه  ومتانة 
الطاقات اإليامنية بحرارة ومحاس بعيدين عن أي تصنع وافتعال، ما يمنح الصورة 
انحراف  عىل  تعتمد  الصورة  تلك  كانت  سواء  التأثري.  وديمومة  التجسيد  ميزة 
املعاين بتوجيهها ناحية الوصف املستلهم من جزئيات الواقع، أو من خالل تفجري 
احلاالت  كل  ويف  تصويريا،  توجيها  وتوجيهها  معنوية  طاقات  من  الكلمة  يف  ما 

يبقى قاموس الصورة ذا طابع مميز من حيث العنارص التي يتكون منها.

3ـ عنارص مكونات الصورة ف هنج البالغة:

إذ  فنه،  جمال  يف  تفرده  إلبراز  املميزة  اخلاصة  عنارصه  فنان  أو  أديب  لكل 
ومن  إليها،  تنتمي  التي  املدرسة  إىل  ينسباها  أن  أصلية  لوحة  يف  املتأمل  بإمكان 
ثم إىل الفنان الذي رسمها، وذلك من خالل معايشته لوحاته والتأمل يف طريقة 
املوسيقية  لألذن  يمكن  الفذ،  املوسيقي  وهكذا  ريشته.  ورضبات  ألوانه،  مزج 
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بحسها الفني أن متيز مجله ومقاطعه وتردها إىل شخصه من بني معزوفات غريه. 
ولألديب الفذ أيضًا قاموسه الفني الذي يمتح منه لتدبيج لوحاته وحياكة صوره 
وتأمالته. ويف كل االحوال بالنسبة للرسام أو املوسيقي أو األديب، أو املفكر، 
فإنه ال يستطيع ان ينفلت من بيئته أو ينسلخ من جلده يف أثناء العملية اإلبداعية 
التي متتلك عليه لبه وتنقله بكل احساساته إىل عامل تصطرع فيه األفكار ضمن 
البوتقة التي يعيش فيها. وإذا ما حاولنا تطبيق مقولتنا هذه عىل ما ورد يف هنج 
البالغة من صور بالغية، مهام اختلفت يف تركيبها ومزج ألواهنا، فإن عنارصها 
األساسية ال تكاد خترج عن البيئة العربية التي عاش فيها عيل. فمهام تناهت 
التي حتتضنها،  العربية هي االم  البيئة  الصورة يف جتسيدها ألفكار عيل، فإن 
ألن املفردة اللغوية التي استخدمت يف ابرزها هي يف الغالب مأخوذة من تلك 
والضباع  والذئاب  كاإلبل  حيوان،  من  الطبيعة  عن  تعرب  أكانت  سواء  البيئة، 
والرمال،  والصخور،  كاجلبال،  صامتة  طبيعة  أم  وأفاع،  طيور  من  وغريها 
واحلبال  واالداوة  كالرحى،  أدوات،  أم  والدمن،  واملراعي  والشجر  والسيول، 
ينتج  والركي، أم عتاد، كالسيوف والسهام، أم عادات، كالرهان والسباق وما 
والعواصف  والربق،  كالرعد  طبيعية،  ظواهر  أم  خسارة،  أم  فوز  من  عنهام 
أن  إال  وغريها.  والرسيرة،  واجلذام  كاجلرب،  وأمراض،  أوبئة  أم  واألمواج، 
البداوة،  بعيد عن جفاوة  بفكر صاٍف  الصور  العنارص يف تكوين  تلك  توظيف 
وبام ادخلته أساليب القرآن الكريم من أثر فيها، وما أضفى عليها اإليامن القوي 
امللتزم من حيوية نأى هبا عن الصعوبة والصالفة واحلوشية، كام أن تكرار تلك 
العنارص ببنائها الفني يف نصوص متعددة مل ينل من قيمتها البالغية ومل حيد من 

تأثريها أو يطفئ جذوهتا.

من  القطب  حمل  منها  حميل  يعلم  »وهو  قوله  يف  وقطبها  الرحى  فصورة 
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الرحى«) 1 ( هي تعبري عن األمهية العظمى يف سياق الفخر، أما صورة الرحى يف 
قوله »إنام قطب الرحى، تدور عيل وأنا بمكاين، فإن فارقته استحار مدارها«) 2 ( 
القطب الذي ترتكز عليه  باعتباره  الدولة، ومكانته فيها  بالرحى  فإنام يعني هنا 
يف  التواجد  منه  تتطلب  التي  اهلامة  األساسية  الدولة  بشؤون  كقائم  دوراهنا  يف 
الدولة  حتتاجه  ما  كل  انجاز  يف  واملبارشة  وكبرية  صغرية  كل  ملراقبة  العاصمة 
مهامه  من  وليس  وعسكرية،  وقضائية  واجتامعية  واقتصادية  سياسية  مهام  من 
اخلروج يف كتائب صغرية لرد الغارات اخلاطفة التي يشنها معاوية عىل اطراف 

بالده، وانام ذلك من مهامت من يوكل إليهم من قادته الذين يعتمد عليهم.

الرحى  واستدر  قطبا  »كن  اخلطاب  بن  لعمر  قوله  يف  الرحى  قطب  أما 
بالعرب«) 3 ( فإنام يعني بالرحى، كام يبدو يف السياق اخلطايب الذي وردت فيه، 
هي احلرب واشتداد لظاها والصورة قد وردت ضمن رد عيل عىل استشارة 
الرحى  إىل  القطب  فإضافة  بنفسه،  الفرس  مواجهة  عىل  ازماعه  بشأن  عمر  من 
يعني يف مضمونه بقاء القائد أو اخللفية يف مركزه الذي حيفظه كرمز للدولة، ألنه 
إذا ما قتل فإن ذلك سينعكس عىل معنويات جنوده ويقوي من عزيمة األعداء 

يف االستبسال للوصول إليه وقتله ال لشخصه بل ملكانته وأمهيته كخليفة.

كام قد يريد من القطب يف السياق من دون اضافته إىل الرحى، التعبري بدقة 
ابعاده  رشح  بقصد  فيه  الكالم  بصدد  هو  الذي  املوقف  إزاء  بنفسه  جيول  عام 
يقول  والتي  األمويون  سيحدثها  التي  الفتنة  وصفه  يف  كام  خطورته  وتبيان 

) 1 ( خطب ـ3ـ فقرة 1. 

) 2 ( خطب - 118.

) 3 ( خطب: 146.
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ضمنها »راية ضالل قد قامت عىل قطبها«) 1 (، أي انبثقت من مركزها الثابت 
لتعم كل نواحي البالد بالدمار والظلم.

فتكرر الصورة أو بعض عنارصها للتعبري عن فكرة ما أو ما جيري جمراها يف 
نصوص متعددة، ترمي إىل إبراز عنارص فكرية متوحدة، يعني يف حد ذاته، سري 
تلك النصوص يف بنائها الفني عىل نسق خاص، نابع من مصدر واحد مثلها يف 
ذلك مثل السامت الدقيقة املميزة لشخص من دون آخر يف تعامله مع اآلخرين 
من حيث األسلوب والطريقة يف الكالم والعمل والترصف، وال يمكن ادراكها 

ومالحظتها اال باملران جراء كثرة االحتكاك والتعامل مع االساليب املختلفة.

يمكن  إذ  وعنارصها،  الرحى،  عىل  يقترص  ال  النهج  صور  يف  والتكرار 
التعبري  أثناء عطشها يف  املياه يف  االبل وتزامحها عىل  التكرار يف صورة  مالحظة 
 ،)  2 الصحراوية)  البيئة  يف  وأمهيته  ومتعلقاته  املاء  وصورة  خمتلفة،  مواقف  عن 
وصورة احلياة الدنيوية عىل أهنا رحلة انتقال وظل زائل وآفل) 3 (، وتكاد جل 
صور النهج ان جتد هلا مثيالهتا أما من حيث الرتكيب، وأما من حيث اشرتاكها 
تعبريا  املطلق  املفعول  استخدام  إىل  إضافة  العنارص يف عدة نصوص،  بعض  يف 
عن املامثلة يف الكثري من صور النهج، كام ورد يف تصوير حال الناس زمن الفتن 

) 1 ( خطب 107، فقرة 4. وراجع أيضًا بشأن صورة الرحى وقطبها خطب 151، فقرة 2، وخطب 

.165

) 2 ( راجع خطب 3ـ فقرة 2، وخطب 16فقرة 1، وخطب 28، وخطب 34، وخطب 39، وخطب 

راجع  كصورة.  وحده  املاء  ألمهية  وبالنسبة   .3 96فقرة  وخطب   ،4 فقرة   ،86 وخطب   ،53

خطب 4، وخطب 5 فقرة 1، وخطب 17 فقرة 2، وخطب 23 فقرة1، خطب 25 فقرة 2.

) 3 ( راجع خطب 45، 52، 62، 63.
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العانة«) 1 (،  تكادم احلمر يف  فيها  »يتكادمون  الدنيوية  املقتنيات  والتكالب عىل 
حدو  حتدوكم  بالساعة  »كأنكم  ورسعتها  االنتقالية  اإلنسان  حياة  تصوير  ويف 

الزواجر بشوله«) 2 (.

وتكرار مثل تلك الصور أو بعضها من عنارصها يف نصوص النهج املختلفة 
تلك  ضمن  وجتسيدها  املعاين  ابراز  يف  وظائفها  من  حيد  ومل  تألقها،  يفقدها  مل 
بروح  امتزاجها  بل  الظاهرة  عنارصها  يف  تكمن  ال  حيويتها  لكون  النصوص، 
عيل وفكره، وتبوء مكانتها ضمن نصوصها يف سالسة وانسجام من ناحيتي 
البنية واالحياء، مما جيعل وقعها يف النفوس عميقا ومؤثرا لكوهنا تعمد إىل إجالء 
الفكر بإحالته إىل »لوحات فنية هلا خطوطها وأشكاهلا وألواهنا، فإذا بك يف عامل 

زاخر من روائع الفن تتاموج به صور وموسيقى وانغام والوان«) 3 (.

)ـ أهم املميزات اخلاصة باملوسيقى

ف هنج البالغة

ال نسعى يف هذا اجلانب من الدارسة إىل تتبع االساليب البديعية التي وردت 
يف النهج فقد كفانا مؤونة البحث عنها وتبياهنا رشاحه من أمثال ابن أيب احلديد، 

) 1 ( خطب ـ151ـ فقرة 2. ويتكادمون: يعض بعضهم بعضا. والعانة: القطيع من محر الوحش.

) 2 ( خطب ـ 158ـ فقرة 2. والزواجر: الذين يزجرون االبل لسوقها ومفرده زاجر. والشول: النوق 

مالحظة  ويمكن  هلا.  والغناء  سوقها  واحلدو:  قياس.  غري  عىل  شائلة  ومفرده  لبنها  جف  التي 

مثل ذلك التعبري أيضًا يف خطب 39، وخطب 42، وخطب 47، وخطب 52، وخطب 53، 

وخطب 107 فقرة 4، 5.

) 3 ( جرداق ـ عيل صوت العدالة 46/1.
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اجلاملية  النواحي  من  كثريًا  فأبرزا  املطولني،  رشحيهام  يف  البحراين  ميثم  وابن 
ما  تتبع  فإننا سنرضب عن  لذلك  اكتسبت هبا كثري من نصوصه.  التي  البديعية 
جاء يف النهج من بديع صفحا وسنحاول بدال منه ابراز ما للكلمة ضمن نسيج 
 ،عيل أسلوب  به  متيز  معني  نظام  ضمن  انسياهبا  أثناء  يف  إيقاع  من  نصوصه 
خاصة وأن انتشار نوع من البديع بكثرة، وندرة نوع آخر منه يف أسلوب بعينه 
كان  إذا  األسلوب  ذلك  عليها  انبنى  التي  العامة  القاعدة  يف  شذوذا  يعني  ال 
آخذا  األفكار،  متوائام وطبيعة  االستخدام  يكون  ان  ذلك، رشيطة  ما حيتم  ثمة 
بنصيبه فيها احلد املعقول الذي ينأى به عن اعتباره غاية يف حد ذاته، مع اعتبار 
ولن  التأثريية،  قيمتها  من  أساسا  تنبع  امللتزم  األدب  يف  الكلمة  خصوصية  أن 
ختصصية،  أبعادا  متخذة  النصوص  سياقات  يف  وردت  إذا  إال  ذلك،  هلا  يتأتى 
النطق  حيث  من  حروفها  وتناسق  خالهلا،  من  املطروح  للفكر  مالئمتها  منها 
والسامع، وانسجامها من حيث الرتكيب األسلويب يف النسق الذي ترد فيه، هذا 
السياق،  يتالءم وموضعها يف  بام  فيها  تنبث  التي  العاطفة  نفحات  إىل  باإلضافة 
مما  والتأثري،  االقناع  إىل  يرمي  اهلادف  األدب  أن  االعتبار  إذا وضعنا يف  خاصة 
حيتم عليه التحدث إىل العقل والتأثري يف النفس يف آن واحد، فالعقل حمتاج من 
عبارات النص إىل ما هو مقنع منطقيا، والنفس حمتاجة إىل بث قدر من العاطفة 
عن  هبا  بالناي  وجهها  وحتسني  األفكار  يف  احليوية  بث  إىل  تعمد  ما  عادة  التي 
قيم،  ما حتويه من  نحو  والنزوع  استساغتها،  املتلقي من  ليتمكن  املنطق  جفاف 
بجميع  اإليقاعي  األثر  ينساب  االبداعي  النفيس  والعامل  العقيل  العنرص  وبني 
أبعاده كمحرك للمعاين يف النفس آخذا بالكلامت نحو نسق معني يسعى هبا إىل 
املفكر  دور  يربز  وهنا  تصنع  أو  معاضلة،  وال  إكراه  دون  من  الطوعي  اإلقناع 
أيضًا  اعتباره  يف  يضع  بل  فحسب،  األفكار  طرح  إىل  يرمي  ال  كمبدع،  امللتزم 
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توصيل تلك األفكار، بام تنطوي عليه من طاقات اقناعية وشحنات تأثريية.

اقناعية بمزجها بام يالئمها من عاطفة  فتنسيق األفكار وصياغتها يف قوالب 
وارساهلا يف مجل ذات وقع نفيس مالئم للمناسبة يعني االمتزاج التام بني الفكر 
الواعي والتخيل املتئد يف أثناء العملية اإلبداعية، إذ البد من فكر متوقد له القدرة 
عىل استغالل كل ما حول املناسبة من عنارص وتوظيفها يف الفكرة املارد طرحها، 
ان  اعتقادنا  ويف  ـ  اإليقاعية  النص  طاقات  تتولد  املحكم  التوظيف  ذلك  ومن 
التي  اجلاملية  العنارص  جمموع  الفني  بنائها  يف  حوت  قد  البالغة  هنج  نصوص 

حتتاجها الفكرة بغاية الوصول إىل متلقيها.

فإذا أخذنا اجلانب املوسيقي، وما حيدثه من أثر يف النفس فالبد لنا من العودة 
إىل تنسيق اجلمل يف النصوص، والذي فحواه التناسب الكمي يف عدد الكلامت 
قد  ـ  احلال  بطبيعة  ـ  التناسق  وهذا   ،)  1 اجلزئية)  األفكار  ضمن  للجمل  املكونة 
ولد نوعا من موسيقى الفواصل الصادرة نغامهتا، اساسا، من الدعامات الفكرية 
الشائعة  املقولة  مقتىض  حسب  التوصيل  بأسلوب  واملقرتنة  املناسبة،  من  النابعة 
ما حييط  لكل  املولد  أيضًا  هو  الفكرية،  للمعاين  املولد  فاملقام  مقال(  مقام  )لكل 
بتلك املعاين من إحياءات ونغم. وهو ما يمكن تتبعه يف أساليب النهج املبنية عىل 

فكرة واحدة يف مناسبات خمتلفة، وليكن الفخر يف مناسباته مثالنا.

ما  بحذافريها،  تولت  حتى  ساقتها،  لفي  كنت  ان  واهلل  »أما   عيل يقول 
احلق  الباطل حتى خيرج  ملثلها، وألنقبن  عجزت وال جبنت، وان مسريي هذا 
مفتونني، واين  كافرين، وألقاتلنهم  قاتلتهم  لقد  واهلل  ولقريش،  مايل  من جنبه. 
اهلل  ان  اال  قريش  منا  تنقم  ما  واهلل  اليوم،  صاحبهم  انا  كام  باألمس،  لصاحبهم 

) 1 ( راجع ص 678 وما بعدها من هذا البحث.
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حياول  خطبة  من  جمتزأة  فالفكرة   .)  1 حيزنا«)  يف  فأدخلناهم  عليهم،  اختارنا 
عيل من خالهلا بلورة موقفه من طلحة والزبري ومن شايعهم من قريش إزاء 
الفتنة التي ازمعوا عىل احداثها يف الدولة اإلسالمية وقد تضمنت نوعا من الفخر 
الفواصل  ان  املالحظ  ومن  لالنشقاق،  تالفيا  والرصامة،  باحلزم  املتسم  الديني 
قد اختذت نسقا يرتاوح بني الطول والقرص املبني عىل النتائج واملسببات، فتولد 
عن ذلك نوع من اجلرس املتناسق، ذي النرب القوي، البعيد عن الرتابة، فجاءت 
السجعتان يف )ساقتها، بحذافريها( متناغمة متاما مع )ملثلها(، رغم التفاوت يف 
الثاين  النقلة إىل الشق  ان  املتقاربة وزنا، كام  الثالث كلامت  الكمية الصوتية بني 
من الفكرة، مل يفصمها عن سابقتها حني غري من نسق احلديث يف أثناء تدفقه من 
بالنغمة  بالقسم واملربوط بني جزئيه  املقرون  التعجب  صيغة األخبار إىل صيغة 
املسجوعة التي وردت متوائمة يف جرسها مع ما قبلها من حيث تدفق احلامس 
وقد  مفتونني«،  كافرين...  ولقريش...  »مايل  قوله  املتمثل يف  الفخر  من  املتولد 
وردت املقابلة بني االمس واليوم يف السياق لتضفي عىل البعد املعنوي الكامن 
بتبادل  احلدث  وقوع  ساعة  االزمان  بني  داخل  تأمليا،  نغميا  بعدا  التاريخ،  يف 
املواقف من خالل تبادل يف عملية الضامئر يف قوله »اختارنا عليهم، فأدخناهم 
بالنسبة  يكن  مل  االدخال  ان  يعني  مما  مفروض،  االختيار  ان  عىل  حيزنا«،  يف 
خيرج  مل  العبارة  يف  الكامن  الفخر  فأسلوب  اقتناع،  غري  ومن  بقوة  اال  لقريش 

) 1 ( خطب ـ 33ـ فقرة 3، 4. وساقة القطيع: مؤخرته، شبه أمر اجلاهلية بقطيع من الغنم فقال: اين 

سقتها ومل ازل اسوقها حتى تولت بأرسها ومل يبق يشء منها، مل أعجز ومل أجبن، وإن مسريي 

لطلحة والزبري ومن شايعها اآلن هلم مثلها. فألنقبن الباطل: شبه الباطل بيشء قد اشتمل عىل 

احلق وصار احلق كاليشء املسترت فيه، فاقسم لينقبن الباطل: أي ليحدث فيه فتقا كي خيرج ما 

استكن فيه من حق خفي.
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املفردة  اكتساب  إىل  ادى  مما  واحلزم،  باحلسم  املتسمة  الدينية  املعاين  نطاق  عن 
التمرد،  جتاه  احلاميس  املوقف  طبيعة  مع  املتجانسة  املوسيقى  من  نوعا  اللغوية 
من  يالئمها  ما  املناسبة  جو  من  آخذة  توازهنا  عىل  حمافظة  العبارة  بقيت  حيث 
الوزن  إن ذلك  أي  املعنى،  ما حيتاجه  االيقاعي  البديع  بالنهل من  نغم، مكتفية 
بتموجاته املندفعة وترددات النفس قد انساب يف نسيج النص طواعية، فأضفى 

عىل املعاين روحا من احلامس املتزن فلم يفقد الفخر بداخله نغمته الدينية.

وتطلعت  فشلوا،  حني  باألمر  »فقمت  قائال   عيل يفتخر  ثان  مقام  ويف 
وكنت  وقفوا،  حيث  اهلل  بنور  ومضيت  تعتعوا،  حني  ونطقت  تقبعوا  حني 
أخفضهم صوتا، وأعالهم فوتا فطرت بعناهنا، واستبددت برهاهنا، كاجلبل ال 
يف  لقائل  وال  مهمز،  يّف  ألحد  يكن  مل  العواصف  تزيله  وال  القواصف،  حتركه 
تويف  منذ  حاله  فيها    عيل  يصف  خطبة  من  الفقرة  اقتطعنا  وقد   ،)  1 مغمز«) 
رسول اهلل وإىل آخر وقت انجلت فيه نتائج واقعة النهروان) 2 ( وقد اقتىض 
املقام جانبا من الفخر الديني أيضا، وذلك بعد ان قىض عىل فتنة اخلوارج التي 
شلت قواه ومنعته من القضاء عىل فتنة معاوية ومن شايعه من القرشيني لذلك 
عىل  التدفق  ذلك  فانعكس  محاسا،  متدفقة  فيها  الفخرية  العبارات  وردت  فقد 
طول اجلمل فوردت متناسبة يف فواصلها متوحدة يف جرس الكلامت املتقابلة يف 

) 1 ( خطب ـ37ـ. وتقبعوا: اختبأوا وضده تطلعوا. والتعتعة: الرتدد يف الكالم من عي أو حرص. 

القيام باملهامت واملبادرة إىل عمل اخلريات. وأخفضهم صوتا: أي  واعالهم فوتًا: اسبقهم إىل 

والكرب.  الزهو  ونفي  التواضع  عن  كناية  وهو  أعمل،  بام  وزهو  تظاهر  ودون  هدوء  يف  اعمل 

فطرت بعناهنا واستبددت برهاهنا: أي سبقتهم وانفردت بالرهان أي اجلائزة.

) 2 ( النهروان ـ مكان املعركة التي قاتل فيها عىل اخلوارج سنة 37 هـ. راجع بشأن املعركة وتارخيها ـ 

تاريخ الطربي 72/5 وما بعدها.
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اجلمل األربع التي وازن السجع بواو اجلمعة يف هناية كل واحدة منها، يف مقابل 
ضمري املتكلم كنغم متداخل لتبيان التناقض قوال وعمال بينه وبينهم عىل قاعدة 
دينية مل حيد عنها قيد انملة. وإلبقاء األسلوب مستمرا يف تدفقه وحيويته النغمية، 
وردت الفاصلتان القصريتان املكللتان باجلناس الناقص يف )صوتا، فوتا( لتنقل 
يف  وتدرجا  واإلنطالق  والفاعلية  اجلرس  حيث  من  اعىل  نرب  إىل  الفخر  نغمة 
يف  لتنساح  حريتها  للكلمة   عيل يطلق  احلامس،  ذروة  إىل  بالنغم  الوصول 
فضاءات أوسع بتعليق العنان بالطريان، والرهان باالستبداد عىل اعتبار ارتباط 
اجلناس  عىل  الفاصلتني  بناء  طريق  عن  وذلك  املؤكد  بالكسب  االنجاز  رسعة 
الناقص يف قوله )عناهنا ـ رهاهنا( واالختصار الفائق يف تصوير الرسعة املقرونة 
هادرة  كلامت  استخدام  عن  املولد  القوي  اجلرس  يف  الكامنتني  والثبات  بالقوة 
ذات حروف إذا تتابعت يف نسق الكلمة الواحدة فإهنا تبعث يف حناياها معاين 
تكسري  كجمعي  والقواصف(  )العواطف  حتدي  يف  الكامنة  والضخامة،  القوة 
التدمري واالزالة، فالتموج املتصاعد يف  الكثرة وينطويان عىل معاين  يدالن عىل 
التصنع  أو  االفتعال  وليد  يكن  مل  نغميا،  املتفاصلة  باجلمل  واملقرون  األسلوب 
ألنه تصوير صادق حلالة احيائية واعية، فارضة نفسها عىل النص جراء املناسبة، 
مبنية  فالفكرة هنا  املوقف، والتفاعل مع احلدث.  االندماج يف  معربة عن مدى 
حزم  فيه  بأسلوب  التعبري  اقتضت  هنا  املناسبة  ولكن  أيضا،  الديني  الفخر  عىل 
وتربير: واحلزم يف عدم التهاون عىل اإلطالق مع اخلارجني، والتربير الكامن يف 
أنه اآلخذ بطريق احلق السالك إياه مذ عرفه يف اإلسالم ولن حييد عنه إطالقا، 
أما  فيه.  عليه  لوم  فال  احلق  من  هو  الرشذمة  تلك  يف  تقتيل  من  به  قام  ما  وإن 
به  يراد  أنه  فيختلف من حيث  فكرتنا هذه  السابقة عىل  الفكرة  املتضمن  الفخر 
لذلك  ضده،  والوقوف  ملحاربته  ستارا  القرشيون  اختذه  زيف  عن  اللثام  إماطة 
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اختلف النغم يف كال الفخرين.

اهلل  يف  تأخذهم  ال  قوم  مَلن  »وإين   عيل يقول  ثالث  فخر  موقف  ويف 
ومنار  الليل،  عاّمر  األبرار،  كالم  وكالمهم  الصديقني،  سيام  سيامهم  الئم  لومة 
النهار، متمسكون بحبل القرآن، حييون سنن اهلل، وسنن رسوله، ال يستكربون، 
العمل«) 1 (، وهو  واليغلون، وال يفسدون، قلوهبم يف اجلنان، وأجسادهم يف 
العصبية  عليه  تنطوي  ما  موضوعها  خطبة  خلامتة  مبطن  هتديد  يتضمن  فخر 
القبلية من أخطار وهتديدها لبنية املجتمع. لذلك جاء اخلطاب ضمن املوضوع 
واالنبياء  الرسل  سري  من  متخذا  الدينية،  بالرباهني  معضد  األفكار  متسلسل 
باخلضوع،  متوشحا  النفس،  عن  احلديث  فجاء  والتذلل،  التواضع  عىل  برهانا 
رخيم،  ايقاع  ذات  هادئة،  الفخر  فواصل  فوردت  اهلل،  ذات  يف  بالتذلل  جملال 
تكاد اجلمل من خالله ان تسمعنا نغامت صوفية، فلم تعد الكلامت املوزونة هي 
حمور املوسيقى، وإن تطعمت الفكرة يف بعض نواحيها بوحدات موسيقية تزيل 
النص  انسابت يف  التي  بالبهجة  النابض  اهلدوء  انحائها  الرتابة، وتشيع يف  عنها 

بسالسة تنأى هبا عن أي تصنع.

املقارنة،  دعائم  من  كدعامة  املقابالت   عيل يوظف  رابع  فخر  مقام  ويف 
بغرض ابراز مزايا يف مواجهة مزايا أخرى، فيتولد من تتابع تلك املقابالت نوع 
من التامزج النغمي العتامد اجلمل ـ يف السياق عىل املقارنات التي فرضتها طبيعة 
الفكرة، كام يف قوله ضمن رده عىل رسالة من معاوية »لوال ما هنى اهلل عنه من 
تزكية املرء نفسه، لذكر ذاكر فضائل مجة تعرفها قلوب املؤمنني، وال متجها آذان 
بعد صنائع  ربنا، والناس  فانا صنائع  الرمية  به  السامعني، فدع عنك من مالت 

) 1 ( خطب ـ 240ـ فقرة 27.



729الباب اخلامس: األساليب التعبريية يف هنج البالغة ....................................

بأنفسنا،  خلطناكم  ان  قومك  عىل  طولنا  عادي  وال  عزنا،  قديم  يمنعنا  مل  لنا، 
ومنا  كذلك،  ذلك  يكون  وأنى  هناك،  ولستم  األكفاء،  فعل  وأنكحنا  فنكحنا 
النبي، ومنكم املكذب، ومنا أسد اهلل ومنك أسد األحالف، ومنا سيدا شباب 
العامني، ومنكم محالة احلطب،  نساء  ومنا خري  النار،  اجلنة، ومنكم صبية  أهل 
بالقدر الذي  الفكرة  لنا وعليكم«) 1 (، فقد ورد السجع يف تالفيف  يف كثري مما 
ممازجة  واألصوات  املعاين  بني  مازج  مما  التقابل،  موسيقى  تعضيد  يف  احتاجته 
القرآن  معاين  من  وتنهل  التاريخ،  عىل  تعول  فخر،  ملحمة  تكون  أن  كادت 
شواهدها، مع توشح العبارة منذ مطلعها بخضوع وتواضع ديني جملل بكربياء 
مكبوحة اجلامح، اثار بعض من كوامنها طبيعة املوقف فأتت متتابعة متقابلة يف 

متوجات صوتية عرب فاصالت قصرية يف:

منا النبي ومنكم املكذب

ومنا أسد اهلل ومنكم أسد األحالف...

وقد أرسلها عيل متناسبة ملضمون ما ورد يف الرسالة األم من فخر حاول 
معاوية فيه اثارة حفيظته واالنتفاص من سابقته وبالئه يف اإلسالم.

) 1 ( رسائل ـ 28 ـ فقرة 2. والرمية: الصيد يرميه الصائد. ومالت به: خالفت قصده. والقصد: أترك 
ذكر من مال إىل الدنيا وأمالته إليها، وانا صانع ربنا والناس صنائع لنا: أي ليس ألحد من البرش 
علينا فضل، بل اهلل سبحانه هو صاحب الفضل علينا، ونحن الواسطة بني الناس وبينه سبحانه. 
النظري يف الرشف. واملكذب:  القديم. واألكفاء: مجع ُكفء وهو  الفضل. والعادي:  والطول: 
أبو سفيان بن حرب. واسد اهلل: محزة بن عبد املطلب وأسد األحالف: عتبة بن ربيعة. وسيدا 
شباب أهل اجلنة: احلسن واحلسني. وصبية النار: كلمة قاهلا رسول اهلل لعتبة بن أيب معيط 
حني قتله صربا يوم بدر، وقال كاملستعطف له: من للصبية يا حممد قال: النار. وخري نساء 
العاملني: فاطمة بنت حممد. ومحالة احلطب: هي أم مجيل بنت حرب بن أمية، إمرأة أيب هلب 
الذي ورد نص القرآن فيها بام ورد، وقوله »يف كثري مما لنا وعليكم«: أي أنا قادر عىل أن أذكر من 

هذا شيئا كثريا، ولكني أكتفي بام ذكرت. ابن أيب احلديد 196/13، 197. 
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ويعّد السجع من أبرز الظواهر املوسيقية يف النهج الحتالله مساحة واسعة 
ألن  املعاين،  حساب  عىل  تكن  مل  الكثرة  تلك  أن  إال  نصوصه،  من  الكثري  يف 
لإلحساس  النصوص،  تلك  يف  لذاته  مقصورا  يكن  مل  لفظي  كمحسن  السجع 

بانسيابه بعفوية وطالقة ضمن سياقاهتا املختلفة متميزا بخصائص من أبرزها:

أـ االعتدال ف مقاطع الكالم:

إذ تكاد اجلمل املسجوعة يف نصوص النهج أن تتخذ نسقا فحواه التساوي يف 
الكمية اللفظية بني الفواصل، واالعتامد عىل اجلمل القصرية كام يف »أهيا الناس، 
تزيل  ـ  قليل  عام  واهلل  ـ  فإهنا  عنها،  الصادفني  فيها،  الزاهدين  الدنيا  إىل  أنظروا 
الثاوي الساكن، وتفجع املرتف اآلمن، ال يرجع ما توىل منها فادبر، وال يدرى 
ما هو ات فينتظر«) 1 (، فكمية األلفاظ بني كل سجعتني متواليتني متساوية، فلو 

أرجعنا النص إىل وحدته األولية املتمثلة يف اجلمل الختذ النسق التايل:

3                2             1                                                           

أهيا الناس، انظروا إىل الدنيا           نظر الزاهدين فيها الصادين عنها

3          2         1                                              

فإهنا ـ واهلل عام قليل ـ           تزيل الثأوى الساكن

                                             وتفجع املرتف االمن

6       5        4        3        2       1
ال يرجع ما توىل منها فادبر وال يدري 

ما هو ات فينتظر

) 1 ( خطب ـ 102ـ املطلع.
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قها

عباده

عباده

ب ـ الثراء ف قواف اجلمل املسجوعة:

مما  متتالية،  مسجوعة  مجل  ثالث  من  أكثر  يف  والواحدة  القافية  تكرر  فقلام 
يف  جاء  ما  ذلك  من  التكرار  رتابة  من  املتولد  امللل  اجلمل  موسيقى  عن  يزيل 

توبيخ البخالء باملال والنفس

اجلمل  قوايف  اختذت  فقد 
من  ومتساويًا  متنوعًا،  نغاًم 
بني  اللفظية  الكيمة  حيث 
ممّا  متتاليتني،  سجعتني  كل 
إيقاعيًا  متوجًا  السياق  منح 

مستساغًا.
                                                              )*(خطب ـ 116.

جـ ـ ورود اجلمل املسجوعة بمعان متنوعة ف سياقها الفكري:

مقصودا  ليس  فالسجع  االلفاظ،  حساب  عىل  املعاين  تكرار  عدم  يعني  مما 
لذاته، لذلك خلت نصوص النهج من احلشو، فجاءت معانيه حمددة يف اجلمل 
التي صيغت من أجلها بحيث ال يمكن عىل اإلطالق االستغناء عن أية مجلة يف 
وردت  التي  النصوص  مجيع  يف  ذلك  مالحظة  ويمكن  نصوصه،  من  نص  أي 

كاملة يف النهج، مثل ذلك الدعاء:

»اللهمَّ ُصْن َوْجِهي بِاْلَيَساِر

ْقَتاِر َوالََتْبُذْل َجاِهَي بِاالِْ

ِزَق َطالِبِي ِرْزِقَك َفَأْسرَتْ

تموَها لِلَِّذي َرَزَقَها  »َفاَل َأْمَواَل َبَذْلُ
َوالَ َأْنُفَس َخاَطْرُتْم هِبَا لِلَِّذي َخَلَقَها 

َتْكُرُموَن بِاهللِ َعىَل ِعَباِدِه َوالَ 
ُتْكِرُموَن اهللَ يِف ِعَباِدِه

وا بِنُُزولُِكْم َمنَاِزَل َمْن َكاَن َقْبَلُكْم،  َفاْعَترِبُ
َواْنِقَطاِعُكْم َعْن َأْصِل إِْخَوانُِكْم!«)*(
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اَر َخْلِقَك َوَأْسَتْعطَِف رِشَ

َوُأْبَتىَل بَِحْمِد َمْن َأْعَطايِن
َوُأْفَتَتَن بَِذمِّ َمْن َمنََعنِي«) 1 (

قائام  معنى  أدت  قد  الثالث،  املسجوعة  الفقرات  بذاهتا يف  قائمة  فكل مجلة 
يف  الوارد  فالسجع  الفكري،  النص  سياق  يف  أساسيا  عنرصا  عّده  يمكن  بذاته 

الدعاء مل يكن عىل حساب املعاين أو تكرارا لفحوة معانيها.

دـ تقبل النفس للسجع الوارد ف تلك النصوص لبعده عن التصنع والغثاثة:

فالسجع يف فواصل نصوص النهج ال يرد مفتعال متكلفا، فانسيابه الطوعي 
االيقاعية،  تردداته  إىل  وترتاح  تتقبله  النفس  جيعل  بسالسته  النصوص  تلك  يف 
لتميز عبارات النهج باالنسجام التام بني اللفظ ومعناه واملالبسات التي تكتنفه 
معها  قائلها  تفاعل  عن  تنم  عفوية  نغامت  السياق  يمنح  ما  وهو  االداء،  أثناء 
جمال  يف  جاء  ما  ذلك  من  طيعة  متلقيها  نفس  يف  فترسي  توصيلها،  يف  وصدقه 

احلث عىل اجلهاد:

ُثُكْم َأْمَرُه »َواهللُ ُمْستْأِديُكْم ُشْكَرُه َوُمَورِّ

َومُمِْهُلُكْم يِف ِمْضامر حَمُْدود  لَِتَتنَاَزُعوا َسَبَقُه

وا ُعَقَد امْلَـآِزِر َواْطُووا ُفُضوَل اخْلََوارِص َفشدُّ

َتِمُع َعِزيَمٌة َوَولِيَمٌة جَتْ َوالَ 

َوَما َأْنَقَض النَّْوَم لَِعَزاِئِم اْلَيْوِم

) 1 ( خطب ـ222ـ. وصيانة الوجه: حفظه من التعرض لذل السؤال. وبذل اجلاه: سقوط املنزلة من 

القلوب. واإلقتار: الفقر.
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َمِم!«) 1 ( َلَم لَِتَذاِكرِي اهْلِ وَأحمَى الظُّ

املتجانسة  النغامت  فمنح  النص،  نغمة احلث واحلامس يف سياق  فلقد رست 
فيه رسعة منتظمة يكاد املتأمل يف النص أن حيسها من كلمة )مستأديكم( املتضمنة 
فالعالقة  العطاء،  معاين  من  تتضمنه  بام  ومورثكم  االداء  الواجب  الطلب  معنى 
ترابطية متسمرة، وتنطوي  الشكر للمنعم ووراثة األمر عالقة  اداء  املعنيني:  بني 
االستمرارية عىل رسعة فيها يكاد املتأمل يف النص ان يشعر هبا من خالل كلمة 
يعني  مما  باملحدودية،  املضامر  ذلك  ووصف  هبا  واملتعلق  واملضامر  )ممهلكم( 
وما  سبقه(  امره،  )شكره،  يف  املضاف  الغائب  ضمري  يف  الكامن  الرسيع  التتابع 
الستمرارية  وتوكيدا  ايقاعي،  جتانس  من  الفواصل  يف  الضمري  ذلك  احدثه 
يف  كامن  حث  من  فيهام  بام  االنشائيتان  اجلملتان  انبثقت  تدفقه،  وتتابع  احلامس 
ما  كل  وطرح  االستعداد  عن  كتعبري  اخلوارص(  فضول  املآزر،  )عقد  الكنايتني 
من  نوعا  واخلوارص(  )املآزر،  املتتاليتان  السجعتان  أضفت  وقد  الرسعة،  يعيق 
التصميم القوي الكامن يف تكرار الراء بام فيها من تصويت نغمي مستمر قوي، 
ثم العودة إىل النفي يف اجلملة اخلربية غري املؤكدة، عىل أساس أن مضمون اإلخبار 
استحالة  تعني  حكمية  مقولة  ضمن  مؤكدات،  إىل  حيتاج  ال  منه  مفروغ  أمر  به 
تناسق  مع  اللذات،  الدعة واجلري وراء  إىل  الركون  املعايل يف ظل  إىل  الوصول 
التصميم  )العزيمة( كحافز عىل  بالتقابل بني  يوحيان  اللذين  ملعنيني  ا  نغمي بني 
ليفرض  يعود أسلوب االنشاء  الدعة، ويف سياق احلث  )الوليمة( كتعبري عن  و 

) 1 ( خطب ـ 217ـ. ومستاديكم: طلب منكم أداء شكره. وممهلكم يف مضامر: أي معطيكم مهملة 

يف مضامر احلياة املحدود. وتتنازعوا: تتنافسوا. العقد: مجع عقدة وهو الربط. واملآزر: مجع مئزر، 

وشد عقد املآزر، كناية عن اجلد. واطووا فضول اخلوارص: أي ما فضل من مآزركم كي ال يعيق 

رسعتكم بالتفافه حول أرجلكم. 
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نفسه من خالل التعجب كمقولة توكيدية مفروغ منها بام تعنيه من قوة كامنة يف 
النوم، عادة ما تنفض وهتري كل عزيمة ُخطط هلا يف النهار، وذلك بالنسبة للسائر 
بينه  النوم  فيحول  السري،  متابعة  يف  الليل  من  جزء  قطع  عزمه  ويف  النهار  طوال 
ورود  مع  وعزمه،  النهار  مهم  عىل  استدلت  كستارة  ظالمه  فيكون  ذلك،  وبني 
امليم كإيقاع تكرر يف املواقع األربعة بنغامت خمتلفة يف جرسها فقد جتانست كلمة 
البالغيون  يسميه  ما  اليوم مشكلة  االيقاعي ومعظم حروفها مع  النوم يف وزهنا 
أسلويب  إىل  ذلك  فأضاف  واهلمم،  الظلم  بني  الوزن  وتوائم  الناقص،  باجلناس 
فتدفق  الغاية،  إىل  انطوى عىل حث غري مبارش للوصول  إيقاعيا،  التعجب نسقا 
املعاين وانسياب املوسيقى من خالل التنقل يف أساليب اللغة نأى باجلناس وغريه 

من املحسنات البديعية يف النهج عن الرتابة واالفتعال والغثاثة.

النهج  اللفظي يف كثري من نصوص  البديعي  انتشار املحسن  ويمكن ارجاع 
لسببني مها:

األول: تشبع روح عيل بصيغ القرآن الكريم وأساليبه التي ترشبتها نفسه 
حتى كادت تستوعب عليه كل كيانه ومشاعره، فكاد ينطق هبا يف جل ما يصدر 
يف  »يسمح  نظام  عىل  بني  ق  الكريم  القرآن  أسلوب  كان  وملا  حديث  من  عنه 
النثر  نظام  خيالف  نظام  وهو  القارئ،  نفس  عنده  يسرتيح  كامل  بوقف  الغالب 
وسار   عيل احتذاه  فقد   ،)  1 اجلاهليني)  عن  أثر  الذي  السجع  ونظام  املرسل 
يف  يسري  أسلوبه  جعل  ما  وهذا  تكلف،  أي  دون  من  قوالبه،  ومتثل  هنجه  عىل 
وجرس  الفواصل  ايقاع  فكان  ومعنى،  مبنى  الكريم  القرآن  أسلوب  ظالل 
ويمكن  عنه،  أثر  الذي  النثر  اكتسبه  مما  القرآن  آيات  به  متيزت  الذي  احلروف 

) 1 ( زكي مبارك ـ النثر الفني 46/1.
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مضامينها  مستلهمة  النهج  يف  وردت  التي  النصوص  يف  بجالء  ذلك  مالحظة 
الفكرية من تأملها العميق يف معاين بعض آيات الذكر احلكيم) 1 (.

املتقاربة يف  وهو عنرص نفيس، إذ الحظنا كثرة األسجاع واملقابالت  الثاين: 
كان  التي  االنفعالية  ورسائله   عيل خطب  يف  إيقاعاهتا  يف  املتكاملة  جرسها 
آالم  من  نفسه  تعانيه  ما  وطأة  من  التخفيف  خالهلا  من  حياول  كنفثات  يرسلها 

مكبوته مرجعها ألسباب امهها:

 ـ الشعور باهلضيمة بسبب اقصائه عن حقه يف اخلالفة، بعد وفاة الرسول
إليه  آلت  أن  بعد  له  قريش  ومناوأة  قبله،  الثالثة  حكم  مدة  ذلك  واستمرار 
فيام  رست  التي  احلزن  رنة  فإن  فيها،  بأحقيته  الراسخ  اعتقاده  رغم  اخلالفة، 
كست  حزن،  برنة  اصطبغ  بجرس  تتميز  جعلها  ذلك،  يف  أقوال  من  عنه  أثر 
من  نفسه  به  تنوء  بام  متزامحة  كتعبريات  وإيقاعاهتا  املعاين  حيث  من  العبارات 
مسالة  موضوعاهتا  تضمنت  التي  خطبه  يف  ذلك  تبني  ويمكن  بالضيم،  شعور 
احلزينة  املوسيقى  وردت  فقد   ،)  2 بالشقشقية)  املعروفة  خطبته  خاصة  اخلالفة، 
وطأته  حتت  ترزح  نفسه  كانت  ما  النص  يف  مفجرة  مزجمرة،  هادرة  الساخطة، 
الباعث  كالربكان  فتفجرت  غري قصرية،  الزمن  من  مدة  كبتها  حاول  آالم،  من 

بحممه فجاءت موسيقى النص صاخبة وحزينة.

تغلف  املناسبات  هذه  مثل  فإن  األحبة،  فقد  عن  املتولدة  احلزن  حاالت  ـ 
يتيح  مما  وأمله،  أساه  عىل  ينطوي  جرسا  أوصاهلا  يف  وتبث   عيل مقوالت 
للفواصل، وقفات اسرتاحة تأملية موزونة، حتيل املعاين إىل حزن هادئ ومتئد، 

) 1 ( راجع خطب ـ218، 219، 220.

) 2 ( راجع خطب رقم 3.
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بعيدًا عن التشنجات العصبية التي تفقد اإليقاعات طاقاهتا اإلحيائية.

 ـ من ذلك ما أثر من قوله بعد دفنه زوجته السيدة فاطمة ابنة رسول اهلل
ومنه »السالم عليك يا رسول اهلل عني، وعن ابنتك النازلة إىل جوارك، الرسيعة 
اللحاق بك، قّل يا رسول اهلل عن صفيتك صربي، ورق عنها جتلدي، اال ان يف 
انساب احلزن  فقد  تعز«) 1 (،  بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع  التأيس يل 
االسجاع  فواصل  من  الصادرة  املوسيقى  عليه  اضفت  ساكنا،  املقولة  ضمن 

املتنوعة جوا من التأيس املمزوج باألمل العميق الكامن يف اعامق النفس.

ـ ومن ذلك أيضًا ما قاله عندما وافاه خرب وفاة مالك األشرت »مالك وما مالك 
واهلل لو كان جبال لكان فندا، ولو كان حجرا لكان صلدا، ال يرتقيه احلافر، وال يويف 
التأبني املجلل باحلزن قويا يف جرسه،  عليه الطائر«) 2 (. فقرحيته أبت إال أن يكون 
مما جعلها جتود بموسيقى تتناسب وشجاعة املؤبن يف ترجيعات حزينة ال يمكن ان 
.يدرك مدى أملها وعمق وقعها يف النفس إال من يعرف عالقة مالك االشرت بعيل

مأثورات  ضن  البديع  أساليب  تدفق  فرضت  التي  النفسية  العوامل  ومن 
لقيه  ما  جراء  نفسه  قرارة  يف  بالغضب  وامتزاجه  املكبوت  األسى  تولد   عيل
االستجابة  وعدم  لنصحه،  امتثال  عدم  ومن  وخالف،  عناد  من  أصحابه  من 
ألوامره، واستغاثاته يف مقاومة أعدائه ومناوئيه باإلضافة إىل خيانة بعض والته 

ألماناهتم التي كلفهم بالقيام عليها وحفظها.

بني  باملامزجة  فيها،  االيقاع  قوة  مالحقة  يمكن  التي  الغاضبة  الرسائل  فمن 

) 1 ( خطب ـ 196ـ.

) 2 ( حكم 152. الفند: اجلبل املفرد من اجلبال. والصلد: الصلب الذي ال يتفتت. وال يوىف عليه 

أي ال يصل إليه.
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فاصلتان مسجوعتان

فاصلتان مسجوعتان

فاصلتان مسجوعتان

جرس األلفاظ والتقابل يف معانيها ما جاء يف قوله ألحد والته حني بلغته خيانته:

َفإِنَّ َصاَلَح َأبِيَك ا َبْعُد:   »َأمَّ

يِن ِمنَْك ما َغرَّ    

َوَظنَنُْت َأنََّك َتتَّبُِع َهْدَيُه    

              َوَتْسُلُك َسبِيَلُه

َي إيَِلَّ َعنَْك َفإَِذا َأْنَت فَِيم ُرقِّ     

َواَك اْنِقَيادًا الََتَدُع ِلَ    

َوالَ ُتْبِقي اِلِخَرتَِك َعَتادًا    

مقابلة + سجع -  َتْعُمُر ُدْنَياَك َبَخَراِب آِخَرتَِك  
مقابلة + سجع - َوَتِصُل َعِشرَيَتَك بَِقطِيَعِة ِدينَِك«  ) )  

تلقائيا،  ايقاعيا  نسقا  متخذة  متتابعة  وردت  قد  الغاضبة  التوبيخ  فعبارات 
مبارشا  اهتاما  السبعة  املواضع  يف  بتضمينها  مرات،  سبع  اخلطاب  كاف  بتكرار 
وقد  االب،  صالح  معياره  مناسب،  غري  اختيار  عن  متولدة  امل  بخيبة  مقرونا 
السجعات  عن  املتولد  األلفاظ  جرس  السياق  ضمن  املوسيقى  تكثيف  يف  زاد 

املتوالية يف نسقها املختلفة يف ادائها النغمي يف:

تتبع هديه، تسلك سبيله

) 1 ( رسائل ـ71ـ. والعتاد: العدة. وتصل عشريتك: تغدق عليهم.
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لواك انقيادًا، آلخرتك عتادا

واملقابالت ف:

تعمر دنياك، بخراب آخرتك

تصل عشريتك، بقطيعة دينك

لتلك  انفصام  الدين  وقطيعة  بربه،  العبد  عالقة  هنا  بالدين   عيل ويقصد 
العالقة.

الذي  الصخب  برغم  ولكن  اجلهاد،  خطب  يف  أيضًا  االيقاعي  النرب  ويعلو 
يف  تكون   عيل روح  ألن  اال  ليس  واضحا،  اجلرس  يبقى  املعاين،  به  تندفع 
غاية النشوة واحلبور، وهي تسجل بالكلمة أناشيد البطولة والفداء، كام تسجل 
بالسيف مالحم الشجاعة، فالنغمة الشجية اهلادئة يف خطب اإليامن الداعية إىل 
متجيد اخلالق وشكره، تقابلها نغامت القوة واحلامس يف أثناء املنافحة والدفاع عن 
ذلك اإليامن، مما حييل اخلطب احلامسية إىل نشيد ملحمي يرتدد صداه يف صدر 
كل مقاتل حيارب إىل جانبه، فمن خطبة له يف صفني »اجلنة حتت اطراف العوايل، 
اليوم تبىل االخبار، واهلل النا اشوق إىل لقائهم منهم إىل ديارهم اللهم فإن ردوا 
فقد   ،)  1 بخطاياهم...«)  وابسلهم  كلمتهم  وشتت  مجاعتهم،  فافضض  احلق، 
اخلربيتني  اجلملتني  بانسياب  تصاعديا،  ايقاعيا  نسقا  السياق  يف  اجلمل  اختذت 
يف املطلع بطريق الفصل عىل اعتبار الرابط النفيس هو الالحم بينهام، ومن أجل 
استمرارية التصاعد احلاميس انبثقت مجلة القسم مؤكدة إحساسات عيل إزاء 

»اجلنة حتت ظلل   قول رسول اهلل مأخوذ من  العوايل:  أطراف  اجلنة حتت  ـ 124ـ.  ( خطب   1 (

السيوف«وبروق العوايل: ملعان الرماح وخطفها يف حركتها أثناء احلرب. وقوله: تبىل األخبار: 

ْم حممد/31: أي نخرب أفعالكم. 
ُ
ْخَباَرك

َ
َو أ

ُ
مقتبس من قوله تعاىل َوَنْبل
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ثالث  فصل  ذلك  تال  السياق،  يف  هلا  كرابط  النفيس  بالعامل  مكتفية  املوقف، 
وقوعها  باعتبار  بينها  فيام  بالواو  بالعطف  متواصلة  انشائية  مجل  ثالث  تضمن 
اجلمل  تلك  اكتست  وقد  الدعائية  اجلملة  ضمن  الواقع  الرشط  جواب  ضمن 
نفيس  كرابط  الفصل  فتامزج  الساكنة.  امليم  ولدته  قويا  ايقاعيا  نربا  الثالث 
بالوصل كرابط تعبريي، وتنقل األفكار عرب األساليب اخلربية واالنشائية، مع 
التدفق  النص  كسا  قد  األخرية  الثالث  اجلمل  قوايف  توحد  من  املتولد  التناغم 

واالستمرارية يف معاين احلامس.

لقد بلغ هنج البالغة من االتساق االسلويب والرصانة الفكرية وااللتزام ما 
جعله يتبوا ذروة االبداع »فإذا هو عىل كثرة ما فيه من اجلمل املتقاطعة املوزونة 
الطبع  من  يكون  ما  واقرب  وروحها،  الصنعة  من  يكون  ما  ابعد  املسجعة 

الزاخر«) 1 (.

) 1 ( جرداق ـ عيل صوت العدالة 208/3.
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اخلامتة

البالغة،  هنج  اصول  عن  البحث  خالل  من  إليها،  توصلنا  التي  النتيجة  ان 
هي ترجيح نسبتها إىل اإلمام عيل، لكون تلك النصوص يف جمملها نابعة من 
يف  ـ  تنتمي  تركيبية  بخصائص  يتميز  أسلوبيا  نسقا  متخذة  واحد،  فكري  معني 
اللغوي،  والقاموس  االسلويب،  واالداء  املنطقي،  الرتتيب  حيث  من  ـ  جمملها 
إىل مفكر واحد. هذا باإلضافة إىل القرائن التارخيية واالدلة التوثيقية والشواهد 
االسنادية التي تعضد نسبة تلك النصوص إىل عيل، فانفتح لنا الباب بذلك 

مرشعا للدخول إىل فكر عيل من خالهلا بكل اطمئنان.

املناحي  املتعددة  النصوص  تلك  يف  الواردة  لألفكار  دارستنا  جمال  ففي 
واملناسبات وجدنا اهنا ـ يف معظمها ـ مشيدة عىل دعائم ثالث تتمثل يف: الفكر 
حتث  الثالث  الدعائم  وهذه  الكالمي،  والفكر  االجتامعي،  والفكر  السيايس، 
التي  األوىل  اإلسالم  نصاعة  إىل  التوق  وعىل  املثالية  عىل   عيل جمتمع  ابناء 
طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  يمثل  الناحية  هذه  فمن   .الرسول عهد  عىل  كان 

الرسول يف كل افعاله واقواله.

مبينا  املسلمني  احقيته يف والية  ان يسكت عن  السياسة، وفض  ميدان  ففي 
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موقفه الفكري جتاه خلفاء املسلمني الثالثة قبله، مع ابقاء رابطة التعاون معهم 
حزم،  بكل  وقف  كام  ووحدته،  قوته  لإلسالم  وحيفظ  اهلل،  يريض  ما  حدود  يف 
ولكم  باحلكم،  متسكا  ال  حلكومته،  املناوئني  وجه  يف  تراخ  أو  هتاون  ودونام 
تصديا لكل ما ييسء إىل تعاليم اإلسالم كاستغالل مفاهيمه اإلنسانية استغالال 

معوجا، لصالح فئة معينة عىل حساب الفئات املستضعفة.

وكانت   ،عيل هبا  نادى  التي  القيم  تيار  من  اقوى  كان  املادة  تيار  ولكن 
متثل  وقد  ناصعة،  القيم  ابقاء  أجل  ومن  املبدأ،  سبيل  يف  استشهاده  النتيجة 
تصوره  وكيفية  القيادة،  واهلية  للدولة،  مفهومه  يف  ابعاده  بكل  التصور  ذلك 
واالدارية،  واالقتصادية  والعسكرية  القضائية  النواحي  من  الدولة  ملؤسسات 
وقد انبنى ذلك التصور عىل أسس متناهية يف مثاليتها، غايتها اإلنسان وسعادته 
يف الدارين، فهي سياسة دينية تطمح إىل االخذ بيد اإلنسان نحو حياة مرشقة يف 

ظالل شجرة القيم األخالقية املورفة الظالل.

وضمن استنتاجاتنا خلالصة الفكر االجتامعي الوارد يف سياق نصوص هنج 
مبارشا  التصاقا  ملتصق  وقيم،  مبادئ  من  عليه  ينطوي  بام  انه  وجدنا  البالغة 
األرسة  من  بداية  بمحيطه،  عالقاته  كل  ويف  حياته.  مراحل  مجيع  يف  باإلنسان 
يعني  مما  الشامل،  العام  بمعناها  االجتامعية  فالعالقات  املحدودة،  فالصداقات 
جتاه  بواجباته  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  العالقات  تلك  كل  جتاه  الفرد  حقوق  ان 
واحد  ان  يف  ـ  ومنسجمة  الشخيص  بطابعها  متميزة  فرديته  تبقى  بحيث  جمتمعه 
احلب  عىل  املطويني  والعدل  املساوة  مظلة  حتت  حوهلا،  من  املجتمع  افراد  مع  ـ 
جاءت  لذلك  مجاعة.  وكل  فرد  كل  ينشده  الذي  االمن  إىل  واملؤديني  واخلري، 
معاجلة عيل لكل عنرص سلبي يف املجتمع معاجلة جذرية وبناءة، مع طموح 
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دائب يف الوصول بالفرد ضمن جمتمعه نحو ما يريده له اإلمام عيل من مثال 
الدنيوية  املتطلبات  بني  وعالقاته  معامالته  يف  التوازن  اساسه  جمتمع  ضمن 

األخروية. واملتطلبات 

بقيمته  ومعرفة  دراية  عىل  اإلنسان  يكون  ان   عيل اإلمام  ارتأى  لذلك 
يف  املتمثلة  بخالقه  عالقته  معرفة  خالل  من  اال  ذلك  له  يتأتى  ولن  اإلنسانية 
ادراك حقيقة الوجود من حوله وعالقة ذلك الوجود به هو نفسه، واثر اخلالق 
يف الوجود وما يرتبط فيه من عالقات، فإذا ما متكن اإلنسان من معرفة نفسه، 
الكون،  هذا  يف  منزلته  تقدير  خالهلا  من  يمكنه  التي  ذاته  يعرف  ان  استطاع 
العنرص  لذلك  التوحيد،  فكرة  إىل  ذاك  العميق  بتأمله  وهيتدي  نفسه  فتطمئن 
الذي ما فتئ يلح عىل نفس عيل حتى اخر حلظة من حياته، عىل اعتباره لب 

العقيدة اإلسالمية وركنها االسايس.

الواحد  اخلالق  بوجود  اإليامن  إىل  دعوة  ـ  النهج  بني يف  كام هو  ـ  فالتوحيد 
من خالل ذاتية يمكن لإلنسان ان يتوصل إليها بالنظر إىل نفسه، ويف ما حوله 
بالقدر  باخلالق،  املالئكة  ماهية عالقة  يعرف  ان  يقتيض  ما  ابداعات، وهو  من 
ال  العقيدة  معامل  من  كمعلم  مستواه  حسب  كل  اإلنسان،  فكر  يستوعبه  الذي 

فيه. جدال 

ومن معامل العقيدة يف فكر اإلمام عيل اإليامن بالرسل وقيمتهم األساسية 
كهداة انيطت هبم مهمة انتشال العقول من مهاوي اجلهالة ومتاهات الضاللة.

اخلالق  لدن  من  بالتكريم  واملحاط  بالرعاية،  املعنى  هو  اإلنسان  كان  وملا 
العظيم فقد افرد له اإلمام عيل مساحة واسعة من فكره، معتربا اياه املخلوق 
حتت  مقدراته  كل  وجعل  الكون  هذا  اهلل  خلق  اجله  من  الذي  املميز،  السوي 
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اهلل  انشأه  التي  تربته  واصول  خلقه،  حقيقة  يف  متأماًل  وقف  ان  فكان  ترصفه، 
منها، ومكانته يف هذا الكون، وقدرته عىل الترصف فيام حوله، وغاية وجوده، 
وعالقته بالدنيا الزمانية، واالخرى املكانية، والرتابط بينهام يف وحدة تكمن يف 
املصري، مما حيتم عىل اإلنسان ان يدرك ذلك كله. وادراكه ذاك سيقوده ال حمالة 
يتداخل  النقطة  املؤقتة. وعند هذه  بحياته  الترصف  كيفية  احلقيقي يف  الفهم  إىل 
مفهوم التصوف بمفهوم الزهد يف هنج البالغة، فيمنح النصوص املعلقة بذلك 
فكرية  متكآت  تكون  ألن  تصلح  بأفكار  منه  اخلروج  غايتها  فلسفية  ابعادا 
للتصوف عند املتصوفة، وللزهد عند من يدعون إىل ذم الدنيا واالعراض عن 
اإلمام عيل )عيل  فكر  ان  نجد  النصوص،  تلك  لفحوى  بتتبعنا  ولكن  شؤوهنا، 
حيرم  كأسلوب  الزهدي  باجلانب  يأخذ  وال  التصوف،  نحو  ينحو  ال  السالم( 

النفس من متع الدنيا التي احلها اهلل.

بام  احلياة  متع  من  االخذ  هو   عيل اإلمام  افكار  من  نستشفه  كام  فالزهد 
يتالءم والقيم التي رشعها اإلسالم دونام افراط وال تفريط ثم انه يف جانب اخر 
القيم يف حالة اخفاق اإلنسان يف حتقيق  يعني احاطة األخالق بسياج متني من 
طموحاته املادية يف احلياة، وهو يف جانب ثالث يعني اقدام اإلنسان عىل خوض 
انطالقا من مفهوم واجب اإلنسان نحو  الغمرات إىل احلق بكل ارصار وايامن 
ابعادا ذات قيمة مقدسة يف  القصرية مما يمنح اجلهاد بكل معانيه  فيدنياه  خالقة 

.فكر اإلمام عيل

من  املشاق  واحتامل  ناصعة،  بقائها  عىل  واالرصار  بالقيم  اإلنسان  فتمسك 
السامقة،  املكانة  إىل  ـ  املطاف  هناية  يف  باإلنسانيةـ  يصل  ان  البد  خلودها،  أجل 
فيه جلية، حيث ال ظلم وال اضطهاد، وال  بالتوق نحو مستقبل تكون احلقيقة 
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الكالمي  اجلانب  يف   عيل اإلمام  فكر  حمور  لب  هو  وذلك  نفاق،  وال  زيف 
املتمثل يف فكرة املهدي واملهدية.

لقد قام الرشيف الريض بإجياز خالد حني بارش بجمع ما مجعه من هذا الفكر 
الثر املنطوي عىل تصور شبه متكامل للحياة بكل ابعادها السياسية واالجتامعية 
التناسق  والروعة من حيث  االبداع  غاية يف  أسلوبية هي  قالب  والفكرية، ويف 
االسلويب، واجلامل البالغي واالنسجام النغمي، فكان هنج البالغة بام حواه من 
متكامال  ومعلام  متناغام  بناءا  وحكم  ومواعظ  ورسائل  وعهود  ووصايا  خطب 

من حيث الشكل الفني واملضمون الفكري.





ــع ــ ــراجـ ــ املـــــصـــــادر واملـ
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املصادر واملراجع

اوال ـ نسخ هنج البالغة التي اعتمدتا الدارسة 

* هنج البالغة ـ صورة من نسخة خمطوطة نادرة من القرن اخلامس اهلجري ـ 
خزانة املخطوطات ـ  مكتبة آية اهلل املرعيش ـ قم ـ اجلمهورية اإلسالمية االيرانية.

* منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ـ الراوندي ـ سعيد بن هبة اهلل ) ت 573 
هـ( ـ حتقيق عبد اللطيف الكوهكمري ـ مكتبة آية اهلل  املرعيش ـ قم ـ 1985.

* رشح هنج البالغة ـ ابن أيب احلديد ـ عز الدين بن هبة اهلل بن حممد )ت 655 
هـ(:

ـ حتقيق: حممد أبو الفضل ابراهم ـ دار احياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ ط 2 ـ 
.1965

ـ مراجعة وحتقيق جلنة احياء الذخائر ـ دار مكتبة احلياة ـ بريوت ـ 1983.

* رشح هنج البالغة ـ ميثم البحراين ـ كامل الدين ميثم بن عيل بن ميثم )ت 
679هـ(:

ـ دار العامل اإلسالمي ـ بريوت ـ ط 2 ـ 1981.

* منهاج البارعة يف رشح هنج البالغة ـ اخلوئي ـ مريزا حبيب اهلل:

ـ مؤسسة الوفاء ـ بريوت ـ ط 2 ـ 1983.
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* هنج البالغة ـ رشح الشيخ حممد عبده:

ـ حتقيق حممد عاشور ـ الشعب ـ القاهرة ـ د . ت .

ـ االندلس ـ بريوت ـ ط7 ـ 1984.

ـ االعلمي ـ بريوت ـ د . ت .

ـ البالغة ـ بريوت ـ ط4 ـ 1989.

* يف ظالل هنج البالغة ـ مغنية ـ حممد جواد:

ـ دار العلم للماليني ـ بريوت ـ ط2 ـ 1983.

* الكاشف عن الفاظ هنج البالغة ـ اخلراساين ـ السيد جواد املصطفوي:

ـ دار الكتب اإلسالمية ـ طهران ـ 1975.

* هنج البالغة ـ ضبط وفهرسة: الصالح ـ الشيخ صبحي:

ـ دار الكتب اللبناين ـ بريوت ـ ط3 ـ 1983.

* مصادر هنج البالغة ـ احلسيني ـ عبد الزهراء :

ـ مؤسسة االعلمي ـ بريوت ـ ط2 ـ 1975.

* املعجم املفهرس أللفاظ هنج البالغة ـ كاظم حممدي وحممد دشتي:

ـ دار االضواء ـ بريوت ـ 1986.

* هنج البالغة ـ حتقيق ورشح: ابراهيم ـ حممد ابو الفضل:

ـ دار اجليل ـ بريوت ـ 1988.

ثانيا ـ املراجع 

* االيّب ـ أبو سعيد منصور بن احلسني )ت 421هت(:

ـ نثر الدر ـ اهليئة املرصية ـ القاهرة ـ د .ت .
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* االّمدي ـ عبد الواحد بن حممد التميمي )ت 550 هـ(:

ـ غرر احلكم ودرر الكلم ـ دار القارئ ـ بريوت ط1 ـ 1987.

* االبشيهي ـ شهاب الدين حممد ـ بن أمحد )ت 850هـ(:

ـ املستطرف يف كل فن مستظرف ـ احلياة ـ بريوت ـ 1986.

* ابراهيم ـ حسن:

ـ تاريخ االسالم السيايس ـ النهضة املرصية ـ القاهرة ـ ط8 ـ 1974.

* إبراهيم ـ حممد أبو الفضل:

ـ مقدمة حتقيق امايل املرتىض ـ دار الكتاب العريب ـ بريوت ط2 ـ 1967.

* ابن األثري ـ نجم الدين أمحد بن اسامعيل احللبي )ت 737هـ(:

ـ جوهر الكنز ـ منشأة املعارف ـ االسكندرية ـ د . ت .

* ابن االثري ـ أبو احلسن عيل بن حممد )ت 630هـ(:

ـ أسد الغابة يف معرفة الصحافة ـ كتاب الشعب ـ القاهرة ـ 1970.

ـ الكامل يف التاريخ ـ دار الكتاب العريب ـ بريوت ت ط4 ـ 1983.

* ابن األثري أبو السعادات املبارك بن حممد )606هـ(:

ـ جامع األصول من احاديث الرسول ـ إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ ط4 ـ 
.1984

ـ النهاية يف غريب احلديث واألثر  ـ دار الفكر العريب ـ بريوت ـ ط2 ـ 1979.

* ابن األثري ـ ضياء الدين نرص اهلل بن حممد )ت 637هـ(:

ـ املثل السائر ـ هنضة مرص ـ القاهرة ـ د . ت.

* االخفش االصغر ـ عيل بن سليامن بن الفضل )ت 315 هـ(:

ـ كتاب االختيارين ـ الرسالة ـ بريوت ـ ط2 ـ 1984.
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* اخوان الصفا:

ـ رسائل اخوان الصفا ـ صادر ـ بريوت ـ د . ت .

* أرسطو طاليس:

ـ علم األخالق ـ دار الكتب املرصية ـ القاهرة ـ 1924.

* ابن اسحاق ـ حممد )ت 151هـ(:

ـ السرية النبوية ـ الوقف للخدمات اخلريية ـ قونيه ـ 1981.

* االسكايف ـ أبو جعفر حممد بن عبد اهلل ) ت 240هـ(:

ـ كتاب نقض العثامنية ـ بواسطة رشح ابن أيب احلديد.

* اسامعيل ـ حممود :

ـ سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي ـ دار الثقافة ـ الدار البيضاء ـ ط1 ـ 1980.

* االشعري ـ أبو احلسن عيل بن اسامعيل )ت 324هـ(:

ـ مقاالت اإلسالميني ـ فرانز شتايز ـ فيسبادن ـ ط3 ـ 1980.

* االصفهاين: أبو الفرج عيل بن احلسني بن حممد )ت 356هـ(:

ـ االغاين ـ الدار التونسية للنرش ـ تونس ـ 1983 ـ مصورة عن نسخة دار الثقافة ـ 
بريوت .

ـ مقاتل الطالبيني ـ االعلمي ـ بريوت ـ ط2 ـ 1987.

* ابن أعثم ـ أمحد الكويف )ت 314هـ(:

ـ الفتوح ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط1 ـ 1986 .

* افالطون يف اإلسالم:

ـ نصوص من حتقيق عبد الرمحن بدوي ـ األندلس ـ بريوت ـ ط2 ـ 1980 .

* امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي )ت نحو 540م(:



755املصادر  واملراجع...................................................................

ـ ديوانه ـ دار املعارف ـ القاهرة ـ ط4 ـ 1984.

* أمني أمحد :

ـ كتاب األخالق ـ الكتاب العريب ـ بريوت ـ 1969.

ـ ظهر اإلسالم ـ الكتاب العريب ـ بريوت ـ ط5 ـ 1969.

ـ فجر اإلسالم ـ النهضة املرصية ـ القاهرة ـ ط 13 ـ 1978.

* االمني ـ حسن:

ـ دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية ـ دار التعارف ـ بريوت ـ ط3 ـ 1981.

* االمني السيد حمسن:

ـ أعيان الشيعة ـ دار التعارف  ـ بريوت ـ 1982.

* األميني ـ عبد احلسني بن أمحد:

ـ الغدير يف الكتاب والسنة ـ الكتاب العريب ـ بريوت ـ ط 4ـ 1977.

* األنطاكي داور  بن عمر )ت 1008هـ(:

ـ تزيني األسواق يف أخبار العشاق ـ دار محد وحميو ـ بريوت ـ ط 1 ـ 1972.

* التسرتي ـ حممد تقي:

 ـ قضاء أمري املؤمنني  ـ األعلمي ـ بريوت ـ ط 10ـ 1983.

* الباقالين ـ أبو بكر حممد بن الطيب )ت403هـ(:

ـ إعجاز القرآن ـ دار املعارف ـ القاهرة ـ ط5 ـ 1981.

* الباقوري ـ أمحد حسن :

ـ عيل إمام األئمة ـ مكتبة مرص ـ القاهرة ـ 1985.

* البحراين ـ السيد هاشم:
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ـ الربهان يف تفسري القرآن ـ الوفاء ـ بريوت ـ ط3 ـ 1983 .

* ابن بدران ـ عبد القادر:

ـ هتذيب تاريخ دمشق ـ دار املسرية ـ بريوت ـ ط2ـ 1979.

* الربقي ـ أمحد بن حممد بن خالد )ت 274هـ( :

ـ املحاسن ـ دار الكتب اإلسالمية ـ قم ـ ط2 ـ د . ت .

* بروكلامن ـ كارل:

ـ تاريخ الشعوب اإلسالمية ـ العلم للماليني ـ بريوت ـ ط10 ـ 1984.

ـ تاريخ األدب العريب ـ دار املعارف ـ القاهرة ـ ط3 ـ 1974.

* البغدادي ـ عبد القاهر بن طاهر التميمي )ت 429هـ(:

ـ اصول الدين ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط 3 ـ 1981.

* ابن بكار ـ الزبري )ت256هـ(:

ـ األخبار املوفقيات ـ رئاسة ديوان االوقاف ـ بغدار ـ 1972.

* الكرب ي ـ عبد اهلل بن عبد العزيز االندليس )ت 487هـ(:

معجم ما استعجم ـ عامل الكتب ـ بريوت ـ ط3 ـ 1983.

* البالذري ـ حممد بن حيي بن جابر )ت 239هـ(:

ـ انساب االرشاف ـ االعلمي ـ بريوت ـ ط1 ـ 1974.

ـ فتوح البلدان ـ مؤسسة املعارف ـ بريوت ـ 1987.

* بالشري ـ رجيس :

ـ تاريخ االدب العريب ـ الدار التونسية للنرش ـ تونس ـ 1986.

* البلخي ـ ابو القاسم عبد اهلل بن أمحد )ت 309هـ( وغريه من املعتزلة:
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ـ فضل االعتزال وطبقات املعتزلة ـ الدار التونسية للنرش ـ تونس ـ 1986.

* البنا ـ أمحد بن عبد الرمحن :

ـ الفتح الرباين لرتتيب مسند أمحد  احياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ ط2 ـ د . ت.

* بوازار ـ مارسيل:

ـ انسانية االسالم ـ دار اآلداب ـ بريوت ـ ط1 ـ 1980.

* البوصريي ـ رشف الدين حممد بن سعيد ) ت 696هـ(:

ـ ديوانه ـ مصطفى  البايب احللبي ـ القاهرة ـ ط1 ـ 1955.

* بيصار ـ حممد عبد الرمحن:

ـ العقيدة واالخالق وأثرمها يف حياة الفرد واملجتمع ـ االنجلو مرصية ـ القاهرة ـ 
ط4 ـ 1973.

* البيهقي ـ ابراهيم بن حممد )أمحد اعالم القرن الثالث اهلجري(:

ـ املحاسن واملساويء ـ هنضة مرص ـ القاهرة ـ 1961.

* التلمساين ـ حممد بن أيب بكر )من علامء اواسط القرن السابع(:

ـ اجلوهرة يف نسب االمام عيل وآله ـ مكتبة النوري ـ دمشق ـ ط1 ـ 1983.

* التنوخي ـ ابو عيل املحسن بن أيب القاسم )ت 384هـ(:

ـ الفرج عبد الشدة ـ الرشيف الريض ـ قم ـ 1945.

* التهانوي ـ حممد عيل بن عيل:

ـ كشاف مصطلحات الفنون ـ دار قهرمان ـ استانبول ـ 1984.

* التوحيدي ـ أبو حيان عيل بن حممد بن عباس )ت 380هـ(:

ـ اإلمتاع واملؤانسة ـ احلياة ـ بريوت ـ د . ت.

* توشار ـ جان:
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ـ تاريخ األفكار السياسية ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ 1984.

* الثعالبي ـ عبدامللك بن حممد بن اسامعيل )ت429هـ(:

ـ برد االكباد يف االعداد ـ اجلوائب ـ القسطنطينية ـ 1884.

ـ التمثيل واملحارضة ـ دار احياء الكتب العربية ـ القاهرة ـ 1961.

* اجلاحظ ـ ابو عثامن عمرو بن بحر )ت 255هـ( :

ـ البخالء ـ دار احياء العلوم ـ بريوت ـ ط1 ـ 1988.

ـ البيان والتبيني ـ اخلانجي ـ القاهرة ـ ط3 ـ د . ت . 

ـ املئة املختارة برشح ميثم ـ مري جالل الدين االرموي ـ طهران ـ 1970.

* اجلرجاين ـ عبد القاهر بن عبد الرمحن )ت 471هـ(:

ـ أرسار البالغة ـ وزارة املعارف ـ استانبول ـ 1954. 

ـ دالئل االعجاز ـ املعرفة ـ بريوت ـ 1978.

* جرداق ـ جورج :

ـ عيل صوت العدالة اإلنسانية ـ حياة ـ بريوت ـ 1970.

* اجلندي ـ عيل وزمياله:

ـ سجع احلامم يف حكم االمام ـ دار القلم ـ بريوت.

* جولد تسهري ـ أجناس:

ـ العقيدة والرشيعة االسالم ـ الرائد العريب ـ بريوت ـ طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتاب املرصي ـ 1946.

 * اجلهشياري ـ أبو عبد اهلل حممد بن عبدوس ) ت331هـ(:

ـ الوزراء والكتاب ـ مصطفى احللبي ـ القاهرة ـ ط2 ـ 1980.

* اجلوهري ـ ابو بكر أمحدبن عبد العزيز ) من رجال النصف االخري من القرن 
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الثالث(:

ـ السقيفة: بواسطة رشح هنج البالغة البن أيب احلديد.

* اجلوهري ـ اسامعيل بن محاد )ت 393هـ(:

ـ الصحاح ـ دار العلم للماليني ـ بريوت ـ ط2ـ 1979.

* ابن احلجاج القشريي ـ ابو احلسن مسلم )ت 261هـ(:

ـ صحيح مسلم ـ احياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ د . ت .

* ابن حجر العسقالين ـ أمحدبن عيل )ت852هـ(:

ـ هتذيب التهذيب ـ صادر ـ بريوت ـ 1968.

ـ لسان امليزان ـ االعلمي ـ بريوت ـ ط2 ـ 1971.

* احلر العاميل ـ حممد بن احلسن )ت1104هـ(:

ـ وسائل الشيعة ـ احياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ ط5 ـ 1983.

* ابن حزم االندليس ـ ابو حممد عيل بن أمحد )ت456هـ(:

ـ مجهرة أنساب العرب ـ املعارف ـ القاهرة ـ ط 5 ـ 1982.

ـ الفصل يف املل والنحل ـ  املعفرفة ـ بريوت ـ 1986.

* حسني ـ طه:

ـ حديث االربعاء ـ املعارف ـ القاهرة ـ ط 10 ـ 1973.

ـ الشيخان ـ املعارف ـ القاهرة ـ ط 7 ـ 1981.

ـ الفتنة الكربى )عثامن( ـ املعارف ـ القاهرة ـ ط 10 ـ 1984.

ـ الفتنة الكربى )عيل وبنوه( ـ املعارف ـ القاهرة ـ ط 11 ـ 1982.

* احلرصي القريواين ـ ابو اسحاق ابراهيم بن عيل )ت 453هـ(:



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 760

ـ زهر اآلداب ـ احياء الكتب العربية ـ القاهرة ـ ط1 ـ 1953.

* حقي ـ ممدوح:

ـ التعليق عىل كتبا االسالم وأصول احلكم ـ احلياة ـ بريوت ـ د . ت.

* احلكم ـ سعاد:

ـ املعجم الصويف ـ املؤسسة العامة للدراسات ـ بريوت ـ ط1 ـ 1981.

* احلكيمي ـ حممد رضا :

ـ رشح اخلطبة الشقشقية ـ الوفاء ـ بريوت ـ ط1 ـ 1982.

* احللبي ـ عيل بن برهان الدين ) ت 1044هـ(:

ـ لسرية احللبية ـ دار املعرفة ـ بريوت ـ د . ت.

* احلموي ـ ياقوت بن عبد اهلل ) ت 626هـ(:

ـ معجم البلدان ـ صادر ـ بريوت ـ 1984.

* ابن حنبل ـ ابو عبد اهلل االمام أمحد) ت 241هـ(:

ـ كتاب الزهد ـ الفكر اجلامعي ـ االسكندرية ـ1984 .

ـ املسند ـ احياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ د . ت.

* احلويف ـ أمحد حممد:

ـ بالغة االمام عيل ـ هنضة مرص ـ القاهرة ـ ط 1 ـ 1977.

* خرسو ـ ناثر )ت 450هـ(:

ـ سفرنامة ـ دار الكتاب اجلديد ـ بريوت ـ ط 2 ـ 1970.

* خفاجي ـ حممد عبد املنعم :

االزهر يف الف عام ـ املطبعة املنريية ـ القاهرة ـ ط1 ـ 1945.
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* ابن خلدون ـ عبد الرمحن )ت 808هـ(:

ـ املقدمة والتاريخ ـ دار الفكر ـ بريوت ـ ط1 ـ 1981.

* خلف اهلل أمحد ـ حممد :

ـ يف العروبة وآداهبا ـ معهد البحوث والدراسات العربية ـ القاهرة ـ 1970.

* ابن خلكان ـ شمس الدين أمحد بن حممد ) ت681هـ(:

ـ وفيات االعيان دار الثقافة ـ بريوت ـ د . ت.

* اخلميني ـ روح اهلل.

ـ احلكومة اإلسالمية ـ دار الطليعة ـ بريوت ـ ط1 ـ 1979.

* ولد خوجه ـ عبد الوهاب:

ـ رشح املئة املختارة ـ مري جالل الدين األرموي ـ طهران ـ 1970.

* اخلوانساري ـ حممد باقر املوسوي:

ـ روضات اجلنات ـ مكتبة اسامعيليان ـ قم ـ 1970.

* خياط ـ يوسف:

ـ معجم املصطلحات الفنية ـ دار لسان العرب ـ بريوت ـ د . ت.

* دراز حممد عبد اهلل :

ـ دستور األخالق يف القرآن ـ الرسالة ـ بريوت ـ ط3 ـ 1980.

* ابن دريد ـ ابو بكر حممد بن احلسن االزري )ت 321هـ(:

ـ املجتنى ـ دار الفكر ـ دمشق ط1 ـ 1979.

ـ مجهرة اللغة ـ صادر ـ بريوت ـ صورة من طبعة دائرة املعارف العثامنية ـ 1345 
هـ ـ 1926م.

* ابن أيب الدنيا ـ أبو بكر عبد اهلل بن حممد القريش )ت 280هـ(:



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 762

ـ اليقني ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط1 ـ1987.

* دوفابر ـ جاك دونديو:

ـ الدولة ـ عويدات ـ بريوت ـ ط 1 ـ 1970.

* ديبور ـ ت ج :

ـ تاريخ الفلسفة اإلسالمية ـ النهضة املرصية ـ القاهرة ـ ط5 ـ د. ت.

* الديلمي ـ حممد بن احلسني بن حممد )ت 463هـ(:

ـ ارشاد القلوب ـ بواسطة: مستدرك الوسائل للنوري ـ مؤسسة آل البيت ـ 
بريوت ـ د. ت.

* الدينوري ـ ابو حنيفة أمحد بن داود ) ت 282هـ(:

ـ األخبار الطوال ـ دار املسرية ـ بريوت ـ د. ت.

* دينيت ـ دانيل:

ـ اجلزية يف االسالم ـ احلياة ـ بريوت ـ د. ت.

* الذهبي ـ شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن )ت 748هـ(:

ـ سري اعالم النبالء ـ الرسالة ـ بريوت ـ ط 3 ـ 1985.

* الرازي ـ عبد الرمحن بن حممد بن ادريس )ت 327هـ(:

ـ اجلرح والتعديل ـ احياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ طبعة مصورة عن الطبعة  
األوىل بالدكن ـ 1952.

* الرازي ـ حممد بن عمر )ت604هـ(:

ـ تفسري الرازي ـ دار الفكر ـ بريوت ـ ط3 ـ 1985.

* الراغب االصفهاين ـ حسني بن حممد )ت 502هـ(:

ـ حمارضات األدباء  احلياة ـ بريوت ـ د. ت.
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ـ املفردات يف غريب القرآن ـ دار قهرمان ـ استانبول ـ 1986.

* رجب ـ منصور :

ـ تأمالت يف فلسفة األخالق  االنجلو مرصية ـ القاهرة ـ ط3ـ 1961.

* ابن رشد ـ حممد بن أمحد األندليس )ت 595هـ(:

ـ تلخيص اخلطابة ـ وكالة املطبوعات ـ الكويت د. ت.

* ابن رشيق ـ احلسن القريواين ) ت 456هـ(:

ـ العمدة ـ اجليل ـ بريوت ـ ط4 ـ 1972.

* رضا ـ امحد:

ـ معجم متن اللغة ـ احلياة ـ بريوت ـ ط1 ـ 1958.

* الرضا ـ االمام عيل بن موسى ـ )ت 203هـ(:

ـ صحيفة االمام الرضا ـ مؤسسة االمام املهدي ـ قم ـ 1987.

ـ الفقه املنسوب لالمام الرضا ـ آل البيت ـ قم ـ ط1 ـ 1985.

* رضا حممد :

االمام عيل بن أيب طالب  ـ الكتب العلمية ـ بريوت ـ د. ت.

* رضا حممد رشيد:

ـ تفسري املنار ـ املعرفة ـ بريوت ـ ط2 ـ د. ت.

ـ الوحي املحمدي ـ عز الدين ـ بريوت ـ ط3 ـ 1986.

* الريض ـ الرشيف حممد بن احلسني املوسوي )ت 406هـ(:

ـ حقائق التأويل ـ دار املهاجر ـ بريوت ـ د. ت.

ـ خصائص االئمة ـ جممع البحوث اإلسالمية ـ مشهد ـ 1985.



.......................................... فكر اإلمام عيل كام يبدو يف هنج البالغة 764

ـ رسائل الصايب والرشيف الريض ـ دائرة املطبوعات ـ الكويت ـ 1961.

ـ املجازات النبوية ـ مصطفى احللبي ـ القاهرة ـ 1971.

* الزبيدي ـ حممد مرتىض احلسني )ت 1205هـ(:

ـ تاج العروس ـ دار اجليل ـ بريوت ـ بورش بنرش ه منذ 1965.بارشاف حكومة 
الكويت ومل يتم بعد.

* الزبري بن بكار )ت256هـ(:

ـ األخبار املوفقيات ـ رئاسة ديوان االوقاف ـ بغداد ـ 1972.

* الزجاج ـ أبو القاسم عبد الرمحن بن القاسم )ت 339هـ(:

ـ االمايل يف املشكالت القرآنية واالحاديث النبوية ـ الكتاب العريب ـ بريوت ـ ط2 
ـ 1983.

* الزركيل ـ خري الدين :

ـ اعالم الزركيل ـ املاليني ـ بريوت ـ ط 7 ـ 1986.

* الزخمرشي ـ جار اهلل حممود بن عمر )ت 583هـ(:

ـ ربيع االبرار ـ رئاسة ديوان االوقاف ـ بغداد ـ 1976.

* الزنجاين ـ السيد ابراهيم املوسوي:

ـ عقائد اإلمامية االثنى عرشية ـ الوفاء ـ بريوت ـ 1982.

* ابو زهرة ـ حممد :

ـ خاتم النبيني ـ العرصية ـ بريوت ـ 1979.

ـ املجمع اإلنساين يف ظل االسالم ـ ديوان املطبوعات اجلزائرية . اجلزائر ـ ط2 ـ 
.1981

* ابو زيد ـ شلبي:
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ـ اخللفاء الراشدون ـ مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ 1967.

* زيد ـ جرجي.

ـ تاريخ آداب اللغة العربية ـ احلياة ـ بريوت ـ 1967.

ـ تاريخ التمدن اإلسالمي ـ احلياة ـ بريوت ـ د. ت.

ـ العرب قبل االسالم ـ احلياة ـ بريوت ـ 1979.

* سبط ابن اجلوزي ـ يوسف بن فرغيل )ت 654هـ(:

ـ تذكرة اخلواص ـ أهل البيت ـ بريوت ـ 1981.

* السجستاين ـ ابو حاتم سهل بن حممد ) ت 250هـ(:

ـ املعمرون والوصايا ـ دار احياء الكتب العربية ـ القاهرة ـ 1961.

* ابن سعد ـ حممد )ت 230هـ(:

ـ الطبقات الكربى ـ دار بريوت ـ بريوت ـ 1980.

* السكوين ـ أبو عيل عمر )ت 717هـ(:

ـ عيون املناظرات ـ اجلامعة التونسية ـ تونس ـ 1976.

* السلجاميس ـ أبو حممد القاسم االنصاري )من نقاد القرن الثامن اهلجري(:

ـ املنزع البديع ـ مكتبة ـ املعارف ـ الرباط ـ ط1ـ 1980.

* سلوم ـ داود:

ـ شعر الكميت ـ مكتبة ـ االندليس ـ بغداد ـ 1969.

* السنهوري ـ عبد الرزاق:

ـ مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ـ دار الفكر ـ بريوت ـ د. ت.

* السهارنفوري ـ خليل بن امحد:
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ـ بذل املجهود يف حل ايب داود ـ الكتب العلمية ـ بريوت ـ د. ت.

* السهييل ـ عبد الرمحن )ت581هـ(:

ـ الروض األنف ـ بواسطة سرية بن هشام ـ دار احياء الرتاث ـ بريوت ـ د. ت.

* السيوطي ـ جالل الدين عبد الرمحن )ت 911هـ(:

ـ تاريخ اخللفاء ـ مطبعة السعادة ـ القاهرة ـ 1952.

ـ الدر املنثور ـ بواسطة : فضائل اخلمسة يف الصحاح الستة، للفريوز آبادي ـ 
االعلمي ـ بريوت ـ ط4ـ 1982.

ـ رشح شواهد املغنى ـ احلياة ـ بريوت ـ 1966.

ـ املزهر يف علوم اللغة ـ دار الفكر ـ بريوت ـ د. ت.

* ابن شاذان ـ ابو حممد الفضل )ت 260هـ(:

ـ االيضاح ـ االعلمي ـ بريوت ـ ط1 ـ 1982.

* ابن شعبة احلراين ـ ابو حممد احلسن بن عيل )من اعالم القرن الرابع اهلجري (

ـ حتف العقول عن آل الرسول ـ االعلمي ـ ط5 ـ 1974.

* ابن شهر آشوب ـ ابو عبد اهلل حممد بن عيل )ت 588هـ(:

ـ مناقب آل ايب طالب  ـ املطبعة احليدرية ـ النجف ـ 1956.

* الشهرستاين ـ أبو الفتح حممد بن عبد الكريم )ت548هـ(:

ـ امللل والنحل ـ دار املعرفة ـ بريوت ـ د. ت.

* الصالح ـ الشيخ صبحي:

ـ مقدمة هنج البالغة ـ دار  الكتاب اللبناين ـ بريوت ـ ط 3 ـ 1983.

* صبحي ـ أمحد حممود:

ـ الزيدية الزهراء لالعالم العريب ـ القاهرة ـ ط 2 ـ 1984.
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ـ نظرية االمامة لدى الشيعة االثنى عرشية ـ دار املعارف ـ القاهرة 1969.

* الصدرـ حسن:

ـ تأسيس الشيعة لفنون االسالم ـ الرائد العريب ـ بريوت ـ 1980.

* الصدوق ـ ابن بابويه أبو جعفر بن عيل بن احلسني )ت 382هـ(:

ـ امايل الصدوق ـ االعلمي ـ بريوت ـ ط5 ـ 1980.

ـ التوحيد ـ دار املعرفة ـ بريوت ـ د. ت.

ـ اخلصال ـ مجاعة املدرسني باحلوزة العلمية ـ قم ـ 1982.

ـ علل الرشائع ـ دار البالغة ـ بريوت ـ مصورة عن طبعة النجف ـ 1969.

ـ  معاين األخبار ـ انتشارات اسالمي ـ قم ـ 1959.

ـ من ال حيرضه الفقية ـ االعلمي ـ بريوت ـ ط1 ـ 1986.

* الصفار ـ رشيد:

ـ مقدمة حتقيق ديوان الرشيف املرتىض ـ عيسى احللبي ـ القاهرة ـ 1958.

* صفوت ـ أمحد زكي:

ـ ترمجة االمام عيل ـ بواسطة مصادر هنج البالغة لعبد الزهراء احلسيني. 

* ضيف ـ شوقي :

ـ الفن ومذاهبه يف النثر العريب ـ دار املعارف ـ القاهرة ـ  ط10ـ 1983.

* طاش كربى زادة ـ أمحد مصطفى )ت968هـ(:

ـ مفتاح السعادة ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط1ـ 1985.

* أبو طالب املكي ـ حممد بن عيل بن عباس ) ت 386هـ(:

ـ قوت القلوب ـ صادر ـ  بريوت ـ د. ت.
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* أبو طالب حييى بن احلسني بن هارون )ت 424هـ(:

ـ تيسري املطالب يف امايل أيب طالب ـ االعلمي  ـ بريوت ـ ط1ـ 1975.

* ابن طاووس ـ عيل بن موسى بن جعفر احلسني) ت 664هـ(:

ـ املالحم والفتن ـ الوفاء ـ بريوت ـ ط6ـ 1983.

* الطربيس ـ أبو منصور أمحد بن عيل )ت 620هت(:

ـ االحتجاج ـ األعلمي ـ بريوت ـ ط 2 ـ 1983.

* الطربيس ـ أبو الفضل عيل بن احلسن )ت القرن السابع(:

ـ مشكاة األنوار ـ احليدرية ـ النجف ط2 ـ 1965.

* الطربيس ـ أبو عيل الفضل بن احلسن )ت 548هـ(:

ـ جوامع اجلامع ـ األضواء ـ بريوت ـ ط1 ـ 1985.

ـ جممع البيان ـ احلياة ـ بريوت ـ ط 1 ـ 1961.

* الطربي ـ أبو جعفر أمحد الشهري باملحب )ت 649هـ(:

ـ الرياض النرضة ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ د. ت.

ـ ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى ـ مكتبة القديس ـ القاهرة ـ 1937.

* الطربي ـ حممد بن جرير ) ت 310هـ(:

ـ تاريخ الرسل وامللوك ـ املعارف ـ القاهرة ـ ط 4 ـ 1979.

ـ جامع البيان يف تفسري القرآن ـ معرفة ـ بريوت ـ 1983.

* الطربي اإلمامي ـ حممد بن جرير بن رستم )ت 358هـ(:

ـ دالئل اإلمامة ـ األعلمي ـ بريوت ـ ط 2 1988.

* الطرحيي ـ فخر الدين بن حممد عيل )ت 1058هـ(:
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ـ جممع البحرين ـ الوفاء ـ  بريوت ـ ط2 ـ 1983.

* الطهراين ـ آغا بزرك:

ـ الذريعة اىل تصانيف الشيعة ـ األضواء ـ بريوت ـ ط 3 ـ 1983.

* الطويس ـ أبو جعفر حممد بن احلسن )ت 460هـ(:

ـ أمايل الشيخ الطويس ـ الوفاء ـ بريوت ـ ط1 ـ 1965.

ـ هتذيب األحكام ـ األضواء ـ بريوت ـ ط3 ـ 1985.

ـ الفهرست ـ الوفاء ـ بريوت ـ ط3 ـ 1983.

ـ مصباح املتهجد ـ عني بنرشه وتصحيحه اسامعيل األنصاري ـ صورة عن 
خمطوط.

* الطويس ـ نصري الدين حممد بن حممد بن احلسن )ت 672هـ(:

ـ اخالق حمتشمي ـ الدار العاملية ـ بريوت ـ ط1 ـ 1981.

* عاقل ـ فاخر:

ـ معجم علم النفس ـ املاليني ـ بريوت ـ ط2 ـ 1977.

* عاقل ـ نبيه: 

ـ خالفة بني أمية ـ دار الفكر ـ بريوت ـ ط3 ـ 1975.

* عبد الباقي ـ حممد فؤاد:

ـ املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ـ إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ د. ت.

*ابن عبد الرب ـ  يوسف عبداهلل )ت 463هـ(:

ـ االستيعاب هبامش اإلصابة ـ إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ طبعة مصورة عن 
الطبعة األوىل ـ 1328 هـ ـ 1910م .

ـ هبجة املجالس ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ د. ت.
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ـ جامع بيان العلم وفضله ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ د. ت.

* عبداجلبار ـ ابن أمحد قايض القضاة )ت 415هـ(:

ـ املغني يف أبواب التوحيد سلسلة تراثنا ـ القاهرة ـ 1966.

* عبدالرزاق ـ عيل:

ـ اإلسالم وأصول احلكم ـ احلياة  ـ بريوت ـ د. ت.

* ابن عبد ربه ـ أبو عمر أمحد بن حممد األندليس )ت 327هـ(:

ـ العقد الفريد ـ دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ 1982.

* عبد الكريم ـ فتحي :

ـ الدولة والسيادة يف الفقه اإلسالمي ـ وهبة القاهرة ـ ط2ـ 1984.

* عبد املقصود  ـ عبد الفتاح:

ـ اإلمام عيل بن أيب طالب ـ مكتبة العرفان ـ بريوت ـ د. ت.

ـ السقيفة واخلالفة ـ مكتبة غريب ـ القاهرة ـ 1977.

* ابو عبيد ـ القاسم بن سالم اهلروي )ت224هـ(:

ـ األموال : دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط1ـ 1986.

ـ غريب احلديث ـ دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ طبعة مصورة عن طبعة دائرة 
املعارف العثامنية ـ ط1ـ 1964.

* عتيق ـ عبد العزيز :

ـ علم البيان ـ النهضة العربية ـ بريوت ـ 1970.

* ابن العريب ـ حمي الدين أبو بكر حممد بن عيل )ت 638هـ(:

ـ تفسري ابن العريب ـ األندليس ـ بريوت ـ ط2 ـ 1981.

ـ حمارضات األبرار ـ صادر ـ بريوت ـ د. ت.
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* العريش ـ امتياز عليخان:

ـ استناد هنج البالغة ـ مكتبة الثقلني ـ قم ـ 1978.

* العريض جليل منصور:

ـ التفجع يف شعر الرشيف الريض ـ أطروحة دكتوراه احللقة الثالثة بإرشاف د . 
حممد اليعالوي كلية اآلداب باجلامعة التونسية ـ 84ـ 85.

* ابن عساكر ـ عيل بن احلسن )ت 573هـ(:

ـ ترمجة اإلمام عيل من تاريخ دمشق ـ دار التعارف ـ بريوت ـ ط1 ـ 1975.

* عفيفي ـ فوزي سامل :

ـ السلوك االجتامعي بني علم النفس والدين ـ وكالة املطبوعات ـ الكويت ـ 
.1980

* العقاد ـ عباس حممود:

عبقرية اإلمام عيل ـ العرصية ـ بريوت ـ د. ت.

* ابن العامد احلنبيل ـ أبو الفالح عبد احلي )ت 1089هـ(:

ـ شذرات الذهب ـ املكتب التجاري ـ بريوت ـ د.ت.

* الغزايل ـ أبو حامد حممد بن حممد )ت 505هـ(:

ـ احياء علوم الدين ـ مصطفى احللبي ـ القاهرة ـ 1939.

*  ابن فارس ـ أبو احلسن أمحد )ت 395هـ(:

ـ الصحايب يف فقه اللغة ـ بدارن للطباعة والنرش ـ بريوت ـ 1963.

ـ جممل اللغة ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ ط2 ـ 1986.

* ابن الفارض ـ أبو جفص عمر )ت 632(:

ـ ديوانه ـ صادر بريوت ـ د. ت.
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* فضل اهلل ـ عبداملحسن:

ـ نظرية احلكم واالدارة يف عهد االمام عيل  لألشرت ـ التعارف ـ بريوت ـ ط1 ـ 
.1983

* الفضيل ـ عبد اهلادي:

ـ الدولة اإلسالمية ـ دار الزهراء ـ بريوت ـ ط1ـ 1979.

* الفكيكي ـ توفيق.

ـ الراعي والرعية ـ الوفاء ـ بريوت ـ ط3ـ  1983. 

* الفريوز آبادي ـ حممد بن يعقوب ـ )ت827هـ(:

ـ القاموس املحيط ـ برتتيب الزاوي ـ الدار العربية ـ ليبيا ـ ط3ـ 1980.

* الفريوز آبادي ـ مرتىض احلسيني:

ـ فضائل اخلمسة يف صحاح الستة االعلمي ـ بريوت ـ ط4 ـ 1982.

* القايض ـ النعامن:

ـ الفرق اإلسالمية يف الشعر العريب ـ املعارف ـ القاهرة ـ 1970.

* القايل ـ أبو عيل اسامعيل بن القاسم )ت356هـ(:

ـ االمايل ـ دار الكتب العملية ـ بريوت ـ د. ت.

* القبانجي ـ حسن السيد عيل:

ـ رشح رسالة احلقوق ـ االضواء ـ بريوت ـ ط2ـ 1980.

* ابن قتيبة الدينوري ـ عبد اهلل بن مسلم )ت 376هـ(:

ـ أدب الكاتب ـ صادر ـ بريوت ـ 1967.

ـ االمامة والسياسة ـ مصطفى احللبي ـ القاهرة ـ 1969.

ـ الشعر والشعراء ـ دار الثقافة ـ بريوت ـ د. ت.
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ـ عيون األخبار ـ اهليئة املرصية ـ القاهرة ـ 1973.

* قدامة بن جعفر )ت 327هـ(:

ـ نقد النثر ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1982.

* القريش ـ باقر رشيف:

ـ النظام السيايس يف االسالم ـ دار التعارف ـ بريوت ـ ط1ـ 1982.

* القريش ـ أبو زيد حممد بن أيب اخلطاب )تويف يف القرن اخلامس(:

ـ مجهرة أشعار العرب ـ هنضة مرص ـ القاهرة ـ 1981.

* القريش ـ حيي بن آدم )ت 203هـ(:

ـ كتاب اخلراج ـ املعرفة ـ بريوت ـ د. ت.

* القرطبي ـ عبد اهلل بن حممد بن أمحد )ت 671هـ(:

ـ اجلامع ألحكام القرآن ـ اهليئة املرصية ـ القاهرة ـ ط 2ـ 1967.

* القسطالين ـ شهاب الدين ـ أمحد بن حممد )ت 923هـ(:

ـ ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري ـ دار الفكر ـ بريوت طبعة مصورة عن 
الطبعة البوالقية السادسة 1304هـ 1886م .

* القضاعي ـ القايض ابو عبد اهلل حممد بن سالمة )ت 454هـ(:

ـ دستور معامل احلكم ـ دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ 1981.

* القلقشندي ـ أمحد بن عبد اهلل ) 820هـ(:

ـ مآثر االناقة يف معامل اخلالفة ـ عامل الكتب ـ بريوت ـ د.ت.

ـ هناية االرب يف معرفة انساب العرب ـ البيان ـ بغداد ـ 1958.

* القمي ـ عباس:

ـ الكنى وااللقاب ـ انتشارات  بيدار ـ قم ـ 1938.
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* القمي ـ عيل بن ابراهيم )ت 307هـ(:

ـ تفسري القمي ـ مكتبة اهلدى  ـ النجف االرشف ـ 1958.

* ابن قيم اجلوزية ـ شمس الدين حممد بن أيب بكر )ت 751هـ(:

ـ أحكام أهل الذمة ـ العلم للماليني ـ بريوت ـ ط2 ـ 1981.

* كاشف الغطاء ـ حممد حسني:

ـ املراجعات الرحيانية ـ بواسطة مصادر هنج البالغة ـ عبد الزهراء احلسيني ـ 
األعلمي بريوت ـ ط 2 ـ 1975.

* كاشف الغطاء ـ اهلادي :

ـ تأسيس ميتافيزيقا األخالق  اهليئة املرصية ـ القاهرة ـ ط2ـ 1980.

* الكتبي ـ حممد بن شاكر )ت 764هـ(:

ـ فوات الوفيات ـ صادر ـ بريوت ـ 1973.

* ابن كثري ـ أبو الفداء اسامعيل القريش )ت 774هـ(:

ـ تفسري القرآن العظيم ـ مكتبة اهلالل ـ بريوت ـ ط 10ـ 1986

* كحالة ـ عمر رضا:

ـ معجم قبائل العرب ـ الرسالة ـ بريوت ـ ط5 ـ 1985.

* الكراجكي ـ أبو الفتح حممد بن عيل بن عثامن ) ت 449هـ(:

ـ كنز الفوائد ـ دار االضواء ـ بريوت ـ 1985.

* كرد عيل ـ حممد :

ـ رسائل البلغاء ـ جلنة التأليف والرتمجة والنرش ـ القاهرة ـ ط3ـ 1946.

* الكفري ـ أبو البقاء ايوب بن موسى ) ت 1094هـ(:

ـ الكليات ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ ط2ـ 1982.
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* الكالباذي أبو بكر حممد ) ت 380هـ(:

ـ التعريف بمذاهب أهل التصوف ـ الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1980.

* الكليني ـ أبو جعفر حممد بن يعقوب )ت 329هـ(:

ـ الكايف )االصول والفروع والروضة ( ـ دار صعب ـ بريوت ـ ط4ـ 1980.

* الكنجي ـ احلافظ حممد بن يوسف )ت 658هـ(:

ـ كفاية الطالب يف مناقب عيل بن ايب طالب  ـ دار احياء تراث آل البيت ـ 
طهران ـ ط3ـ 1983.

* الكويف ـ سليم بن قيس )ت 90هـ(:

ـ كتاب سليم بن قيس ـ االعلمي ـ بريوت ـ د. ت.

* الكوهكمري ـ عبداللطيف:

ـ مقدمة حتقيق منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ـ لسعيد بن هبة اهلل الراوندي ـ 
مكتبة املرعيش ـ قم ـ 1985. 

* كيالين ـ حممد سيد:

ـ أثر التشيع يف االدب العريب ـ الفكر العريب ـ القاهرة ـ د. ت.

* ليىل ـ وليام:

ـ املدخل عىل علم األخالق  دار املعرفة اجلامعية ـ االسكندرية ـ 1985.

* ابن ماجة ـ احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن يزيد ) ت 275هـ(:

ـ سنن بن ماجة ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ د. ت.

8 ماسينيون ـ لويس:

ـ خطط الكوفة ـ مطبعة العرفان ـ صيدا ـ 1939.

* املاوردي ـ عيل بن حممد بن حبيب )ت 450 هـ(:
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ـ األحكام السلطانية ـ دار الفكر ـ القاهرة ـ ط1ـ 1983.

ـ أدب الدنيا والدين ـ دار قرا ـ بريوت ـ ط1 ـ 1981.

ـ اعالم النبوة ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط1ـ 1986.

ـ تسهيل النظر وتعجيل الظفر ـ النهضة العربية ـ بريوت ـ ط1ـ 1981.

* ماكيفر ـ روبرت م:

ـ تكوين الدولة ـ العلم للماليني ـ بريوت ـ 1966.

* مبارك ـ زكي:

ـ عبقرية الرشيف الريض ـ العرصية ـ بريوت ـ د. ت.

ـ النثر الفني يف القرن الرابع ـ اجليل ـ بريوت ـ 1975.

* ابن املبارك ـ عبد اهلل املروزي ) ت 181هـ(:

ـ كتاب الزهد ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ د. ت.

* املربد ـ حممد بن يزيد)ت 285هـ(:

ـ الكامل يف االدب ـ هنضة مرص ـ القاهرة ـ د. ت.

ـ املقتضب ـ املجلس االعىل للشؤون اإلسالمية ـ القاهرة ـ 1968.

* املتقي اهلندي ـ عالء الدين بن حسام الدين )ت 975هـ(:

ـ كنز العامل ـ الرسالة ـ بريوت ـ ط 5ـ 1988.

* املجذوب ـ البشري :

ـ حول مفهوم النثر الفني ـ الدار العربية للكتاب ـ تونس ـ 1982.

* املجليس حممد باقر:

ـ بحار االنوار ـ الوفاء ـ بريوت ـ ط2ـ 1983.



777املصادر  واملراجع...................................................................

* حمبوبة ـ مهدي:

ـ مالمح من عبقرية االمام ـ دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ ط2ـ 1979.

* حممود زكي نجيب:

ـ املعقول والالمعقول يف تراثنا الفكري ـ دار الرشوق ـ القاهرة ـ د. ت.

* حمي الدين ـ خالد:

ـ الدين واالشرتاكية ـ دار الثقافة اجلديدة ـ القاهرة ـ د. ت.

* املدائني ـ عيل بن حممد بن عبد اهلل )ت 245هـ(:

ـ صفني ـ بواسطة رشح هنج البالغة البن أيب احلديد .

* مرتىض ـ بسام: 

ـ فلسفات اسالمية ـ الكتاب اإلسالمي ـ بريوت ـ 1980.

* املرتىض ـ الرشيف عيل بن احلسني بن موسى )ت 436هـ(:

ـ أمايل املرتىض ـ دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ ط 2 ـ 1967.

ـ رسائل الرشيف املرتىض ـ مؤسسة النور ـ بريوت ـ د. ت.

* مريس ـ سيد عبد احلميد:

ـ النفس البرشية ـ وهبة ـ القاهرة ـ ط 1ـ 1988.

* ابن مزاحم املنقري ـ أبو الفضل نرص )ت2 21هـ(:

ـ وقعة صفني ـ اخلانجي ـ القاهرة ـ ط3ـ 1981.

* مسكويه ـ أمحد بن حممد بن يعقوب ) ت 421هـ(:

ـ هتذيب األخالق  احلياة ـ بريوت ـ ط 2 ـ د. ت.

ـ احلكمة اخلالدة ـ االندلس ـ بريوت ـ ط 3 ـ 1983.
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* املسعودي ـ أبو احلسن عيل بن احلسني )ت 346هـ(:

ـ اثبات الوصية ـ منشورات الريض ـ قم ـ صورة من طبعة النجف ـ ط2ـ 1983.

ـ مروج الذهب ـ مطبعة السعادة ـ القاهرة ـ ط4ـ 1964.

* املطهر احليل ـ احلسن بن يوسف )ت 726هـ(:

ـ االلفني ـ االعلمي ـ بريوت ـ ط3ـ 1982.

ـ هنج احلق وكشف الصدق ـ الكتاب اللبناين ـ بريوت ـ 1982.

* ابن املعتز ـ عبد اهلل )ت 296هـ(:

ـ كتبا البديع ـ دار املسرية ـ بريوت ـ ط3ـ 1982.

* مغنية ـ حممد جواد:

ـ التفسري الكاشف ـ العلم للماليني ـ ط1ـ 1968.

ـ الشيعة واحلاكمون ـ دار اجلواد ـ بريوت ـ ط5ـ 1981.

ـ الفقه عىل املذاهب اخلمسة ـ دار اجلواد بريوت ـ ط7ـ 1982.

ـ فلسفة األخالق يف االسالم ـ العلم للماليني ـ ط1 ـ 1977.

* املفيد ـ حممد بن حممد بن النعامن )ت 413هـ(:

ـ االختصاص ـ االعلمي ـ بريوت ـ 1982.

ـ االرشاد ـ االعلمي ـ بريوت ـ ط 3 ـ 1979.

ـ االمايل ـ التيار اجلديد ـ بريوت ـ د. ت.

ـ اجلمل ـ مكتبة الدواري ـ قم ـ د. ت.

* املقديس ـ يوسف بن حيي بن عيل )من علامء القرن التاسع اهلجري(:

ـ عقد الدرر يف أخبار املنتظر ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط1 ـ 1983.
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* املقريزي ـ أبو العباس أمحد بن عيل )ت 845هـ(:

ـ خطط املقريزي ـ صادر ـ بريوت ـ د. ت.

* ابن املقفع ـ عبد اهلل )ت 142هـ(:

ـ االدب الكبري ـ دار صادر ـ بريوت ـ د. ت.

* منارصة ـ عبد اهلل عيل :

ـ االستخبارات العسكرية يف االسالم ـ الرسالة ـ بريوت ـ ط1ـ 1987.

* ابن منظور ـ حممد بن مكرم بن عيل ) ت 711هـ(:

ـ لسان العرب املحيط ـ اعداد وتصنيف يوسف خياط ـ دار لسان العرب ـ 
بريوت ـ د. ت.

* ابن منقذ ـ أسامة بن مرشد بن عيل ـ )ت 584هـ(:

ـ لباب االدب ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1980.

* املودودي ـ أبو االعىل :

ـ احلكومة اإلسالمية ـ املختار اإلسالمي ـ القاهرة ت 1980.

* موسى ـ حممد يوسف :

ـ القرآن والفلسفة ـ املعارف ـ القاهرة ـ ط4ـ 1982.

* مؤسسة آل البيت :

ـ جملة تراثنا ـ العدد 5 ـ السنة األوىل ـ بريوت ـ 1406 ـ 1985. 

* امليداين ـ أبو الفضل أمحد بن حممد ) ت 518هـ(:

ـ جممع االمثال ـ دار اجليل ـ بريوت ـ ط2 ـ 1987.

* النجار ـ حممد الطيب:

ـ عيل بن أيب طالب  نظرة عرصية ـ املؤسسة العربية للدراسات والنرش ـ 
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بريوت ـ ط 3ـ 1980.

* ابن النديم ـ حممد بن أيب يعقوب الوراق )ت 370هـ(:

ـ الفهرست ـ حتقيق الرضا جتدد ـ 1971.

* النسائي ـ أبو عبد الرمحن أمحد بن عيل بن شعب )ت 303هـ(:

ـ سنن النسائي ـ احياء الرتاث العريب ـ بريوت ـ د. ت.

* النص احسان :

ـ اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي ـ املعارف ـ القاهرة ـ ط 2ـ 1969.

ـ العصبية القبلية ـ اليقضة العربية ـ بريوت ـ 1963.

* النعامن بن حممد ـ القايض ـ ) ت 363هـ(:

ـ دعائم االسالم ـ املعارف ـ القاهرة ـ ط3 ـ 1985.

* نعمة ـ عبد اهلل :

ـ مصادر هنج البالغة ـ مطابع دار اهلدى ـ بريوت ـ 1972.

* أبو نعيم احلافظ ـ أمحد بن عبد اهلل االصفهاين ) ت 430هـ(:

ـ حلية األولياء ـ دار الفكر ـ بريوت ـ د. ت.

* هارون ـ حممد عبد السالم .

ـ مقدمة حتقيق كتاب صفني البن مزاحم ـ مكتبة اخلانجي ـ القاهرة ـ ط 3 ـ 
.1981

* ابن هذيل ـ أبو احلسن عيل بن عبد الرمحن ) من أعيان القرن الثامن اهلجري( :

ـ عني االدب والسياسة ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ 1981. 

* ابن هشام ـ عبد امللك احلمريي ـ ) ت 218هـ(:

ـ  السرية النبوية ـ حياة الرتاث العريب ـ بريوت ـ د. ت.
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* أبو هالل العسكري ـ احلسن بن عبد اهلل ) كان حيا 395هـ(:

ـ االوائل ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط1 ـ 1987.

ـ مجهرة االمثال ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط1 ـ 1988.

ـ كتاب الصناعتني ـ العرصية ـ بريوت ـ 1986.

* اهلاليل ـ ابراهيم بن حممد ) ت 283هـ(:

ـ الغارات ـ بواسطة رشح ابن أيب احلديد.

* اهلمذاين ـ أبو بكر أمحد بن حممد )ت ـ أواخر القرن الثالث(: 

ـ خمترص كتاب البلدان ـ املثنى ـ بغداد ـ صورة عن طبعة ليدن 1884. 

* اهلمذاين ـ عبد الرمحن بن عيسى الكاتب )ت 320هـ(:

ـ األلفاظ الكتابية ـ دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ ط 1 ـ 1986.

* اهليثمي ـ نور الدين عيل بن أيب بكر )ت 807هـ(:

ـ جممع الزوائد ـ مؤسسة املعارف ـ بريوت ـ 1986.

* الوائيل ـ أمحد:

ـ عيل بن أيب طالب  ـ نظرة عرصية جديدة ـ املؤسسة العربية للدراسات 
والنرش ـ بريوت ـ ط2 ـ 1980.

* الواقدي ـ أبو عبد اهلل حممد بن عمر ) ت 207هـ(:

ـ فتوح الشام ـ اجليل ـ بريوت ـ د. ت.

* الوطواط ـ رشيد الدين حممد بن حممد البلخي )ت 573هـ(:

. ـ مطلوب كل من كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

ـ جالل الدين أرموي ـ طهران ـ 1962.

* وكيع ـ القضاة  حممد بن خلف بن حيان ) ت 306هـ(: 
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ـ اخبار القضاة ـ عامل الكتب ـ بريوت ـ د. ت.

* اليافعي ـ عبد اهلل بن أسعد )ت 768هـ( :

ـ مرآة اجلنان جـ 1 ـ الرسالة  بريوت ـ ط1 ـ 1984. 

* اليعقويب ـ ابن واضح أمحد بن أيب يعقوب )ت 284هت(:

ـ تاريخ اليعقويب ـ دار صادر ـ بريوت ـ د. ت.

* اليامين ـ حيي بن محزة العلوي )ت 745هـ(:

ـ الطراز ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ د. ت.

* أبو يوسف ـ يعقوب ابراهيم ) ت 182هـ(:

ـ كتاب اخلراج ـ دار املعرفة ـ بريوت ـ د. ت.
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