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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ُاحلمد هللا رب العاملني محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده ويمرتي العظيم من  ً

ّلصالة وأتم التسليم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله فضله ونداه وأفضل ا
الطاهرين مصابيح الدجى ومنار اهلدى السيام بقية اهللا يف األرضني موالنا قطب 

 .دائرة اإلمكان صاحب العرص والزمان أروحنا لرتاب مقدمه الفداء

  ..وبعد

لعلوية ففي الوقت الذي يزف فيه قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة ا

بالتزامن مع الذكرى القرنية  ّاملقدسة هذا اإلصدار بحلته هذه اىل القراء الكرام

 فإننا نمد  الكوفة عاصمة حلكومته اإلهلية،الرابعة عرشة الختاذ أمرياملؤمنني 

د يراع زمالئنا يف شعبة اإلصدارات ّن يسدأياه إىل املوىل تعاىل سائلني إكف الرضاعة 

 فإنه ما و املطبوعات لتقديم كل ما هو رائع ونافع خلدمة رشيعة سيد املرسلني 

 هل البيت أغيان والدكتاتورية البغيضة عن سامء عراق إن انقشعت غيوم الط



حتى هندت العتبات املقدسة بقياداهتا وإدارهتا اجلديدة بمهمة النهوض باملستوى 

الفكري والثقايف ألبناء اإلسالم العظيم مضطلعة بحمل هذا العبء عن طريق نرش 

 .سانية بكل بعد من أبعادهاوحتقيق املؤلفات التي تصب يف خدمة اإلنسان واإلن

ّودعاؤنا موصول إىل سامحة السيد املؤلف بأن ال جيف قلمه للذود عن  ّ

 .حياض اإلسالم املحمدي األصيل

وقد حرص قسم الشؤون الفكرية والثقافية عىل نرش كل ما خيص موالنا 

 من خالل إصداراته املختلفة واملتنوعة خدمة أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب 

 .ًلطالب العلم واملعرفة، ونرشا للثقافة اإلسالمية األصيلة

بنا ونعم الوكيل متوسلني بباب مدينة علم ّومن اهللا نستمد العون وهو حس

رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أن تكون هذه اجلهود يف ميزان حسناتنا، واهللا من وراء 

 .القصد

 عيل خرض الشكريالشيخ 

 يةرية والثقافقسم الشؤون الفك

 هـ١٤٣٦
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ّاحلمد هللا األول قبل اإلنشاء واإلحياء، واآلخر بعد فناء األشياء، وصىل 
 الذي أرسله باهلدى ونور احلق وعىل أهل بيته اهللا عىل عبده ورسوله حممد 

 ..اهلداة امليامني، وبعد

ّتتصاغر الكلامت وتتضاءل العبارات عند احلديث عن رجـل حيـب اهللا 
فتـذهب .. بنص الكتـاب املجيـداهللا ورسوله، كنفس الرسول ّورسوله وحيبه 

.. وسحر الكالم حني خيوض املرء يف هذا البحـر اللجـي.. حينها روعة البيان
ّالذي لو كانت البحار مدادا واألشجار أقالما ملا استطاعت عد فـضائله التـي  ً ً

 .حباه اهللا تعاىل هبا

ات التابعـة لقـسم ومن هذا املنطلق تسعى شعبة اإلصدارات واملطبوع
الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية املقدسة إىل نرش فكر وتراث اإلمام 



ّ للقـراء الكـرام؛ لينهلـوا مـن هـذا املعـني أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب 
ّالعذب فكرا وثقافة إسالمية صحيحة بعيـدة عـن التعـصب أو الغلـو؛ ألهنـا  ّ ً

ّن اهللا أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومنه تعاىل نستمد العـون تنطلق من بيوت أذ
 ..والتوفيق، واهللا من وراء القصد

 

 شعبة اإلصدارات واملطبوعات

 م٢/٢/٢٠١٥هـ ــ ١٤٣٦ ربيع اآلخر ١٢
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 ؟كيف عرفتك ياعيل

 ... وتربيت وترعرعت عىل حبك...ولدتني أمي تلهج باسمك
 ..وعندما رصت اتعرف عىل االشياء رحت ابحث عنك

 ...ًمرقد جسدك الطاهر فرأيت قبة ومنارة وذهبا وفضة إىل جئت
 انك بطل احلرب وراهب املنابر فتعرفت عليك منها إىل استمعت

 ...املحراب
ربت عىل قدري اغوار الكون، فناديت من  واآلفاق، وسالنفس إىل نظرت

 ...اعامقي 
ًان هلذا الوجود خالقا عظيام وحكيام ً ًهدفا كبريا وان هلذا الوجود ،ً ً ...

 ...والبد للبرشية من دليل يقودها نحو هذا اهلدف 
َقرأت آيات التدوين بعد آيات التكوين فعرفت حممدا مبعوثا جاء لريبط  ً ً

 ٍوعرفت ان نور حممد جيب ان يبقى ليقود بقية االجيال... االرض بالسامء
 ... والقرون

نظرت بعقيل وبقلبي فرأيتك ياعيل حتمل نور حممد بشخصك وبنهجك 



 ـ٨ـ  

 ... يةنسانافلة البرشية نحو سامء اإللتقود ق
وعندما رحت اقتبس من نورك وهنجك العلوي، رصت استكشف 

 ...ري امام عظمتك جماهل نفيس وآفاقي املحيطة يب فاكتشفت صغ
واذا بك ذلك الوجود الذي الحيدد معامله احلرب واملحراب، بل انك 

   ... يف مجيع جوانبهنساينالكامل اإل
 ... وان اهللا سبحانه قد اظهر فيك صفاته بكل مايمكن ان تظهر يف خملوق

ًوعرفت ان من زارك قبة ومنارة مل يزرك  ً قمة ... مة ومنار بل انت ق... ّ
 ... الكلامتسيلاالفكار وينحدر عنها طريليها اليرقى ا

 ...ومنار خيرتق حواجز الزمان واملكان 
 ...ًولذلك فإن زائرك العارف بحقك اليقبل من رضحيك ذهبا وفضة 

ليستخرج  عىل نورك املتدفق من كانون رضحيك وانام يعرض نفسه
وديتك توحيدك وعب ويستمطر شآبيب ... ية الكامنة يف باطنهنسانجوهرة اإل

الرتشف  معينك فت عىل شطئانولقد وق... ليغسل هبا قلبه من ادران االغيار
القلوب  إىل فأحببت ان اهدهيا... من عني احلياة فكان نصيبي منها طال ونفحات

 ...الضامئة 
 ...وقد افرغتها يف سطور هذه الرسالة

وهو ، تقصري أو قصورل   التي استقيت هبا ضيقة أوعية كلاميتوإذا كانت
 هو علمي بإن املوىل الغفور احلق، فان الذي جرأين عىل تقديم بضاعتي املزجاة

ُالرحيم يقبل اليسري ويعفو عن الكثري، وكذلك وليه وويص نبيه وأحباؤه القراء  ّ
 ...الكرام 

ؤلفملا
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 ؟ عبةكملاذا ولد عيل يف ال

نز مفتاحه ك العلم باحلقائق ّ احلقيقة وألنشفك ألجلسؤال نطرحه 
ون بجميع مقدراته وحوادثه ال يدار ك هذا الّالسيام واننا نعلم بأن... السؤال

 ...يم واللطيف اخلبريك تديره يد العليم احلامّوإن بالعشوائية

 من بعد أن يصاغ بيد إالاألرض  إىل  ينزل من اخلزائن العلياءفام من يش
َوإن من يشء إال عندنا خزائنه وما ... قالب القدر املعلوممة ويوضع يف كاحل َ ُ ْ َُ َ َ َ ِْ ِ ٍ َِ ِ ِْ َ ْ

ٍننزله إال بقدر معلوم ُُ َ ُْ َُ ٍ َ ِّ َِ ِ )٢١: سورة احلجر(. 

 هّخربهم بأنأ من اهللا عندما ةكالئبري سؤال املك ٍّحد إىل يشبه سؤالنا
ًجاعل يف األرض خليفة ٌَ ِ َِ ِ ْ َ ْ ِ َ ،ح ّ وال جتعلنا ونحن نسبننسا فيها اإلأجتعل: قالوا

 وسام اخلالفة ملن حيمل يف داخله الغضب والشهوة أهتب ؟كس لّ ونقدكبحمد
 ...  سوى التسبيح والتحميدنا املطيعون الذين ال شغل لكونحن عباد

 هذا ّتشفوا رسكأن يأرادوا  امّوإن ، عىل اهللا هبذا السؤالةكمل يعرتض املالئ



 ـ١٠ـ  

 ك ولذلةد استوى عىل العرش بالعلم واملعرفواهللا سبحانه ق ...القدر العجيب
  وما لديهوقفهم عىل مقام خليفة اهللاأومل جياهبوا بالرد و، فقد منحهم هذا احلق

 ...ليةك يف حدود النبأ واملعرفة الإال هبا اإلحاطةنهم ك التي ال يماألسامءمن 

 وعرفوا اإلهبامم النبأ باألسامء وتقشعت عنهم سحابة وبعد أن حصل هل
 من الوعي أعىل ةالتسبيح والتحميد بدرج إىل عادوا... اإلهلي اجلعل رس

 .يمك احلم العليأنت ك ما علمتنا انإال ال علم لنا ك سبحان:واملعرفة فقالوا

رمني كان هللا سبحانه يفتح باب السؤال واالستفهام لعباده املك فإذا 
 الذي خلقه ألجل نسانإللرىض ي بأنه ك فال شًة ومعرفًاملطيعني ليزدادوا علام

 .عبةكال بالوالدة يف جوف املعرفة أن يسأل عن الرس يف اختصاص عيل 

 عندما جاءها املخاض بعيل وخترج من بيتها أسدملاذا تذهب فاطمة بنت 
عبة وتلد كعبة تناجي رهبا فيفتح هلا باب البيت فتلج يف داخل الك الأماموتقف 

 !؟ فيهاًعليا

 ملاذا مل يولد رسول اهللا ؟ان املقدسكقبل يف هذا امل من األنبياءملاذا مل يولد 
 ؟وإمامهخاتم األنبياء وهو خري من عيل بل هو نبيه وسيده 

عبة وخترج مريم الصديقة من ك عيل عند خماضها يف قلب الأمملاذا تدخل 
 ؟.. بعيسى روح اهللاضاخ عندما جاءها املً قصياًاناكتتخذ موبيت من بيوت اهللا 

أن يضمها بيت  إىل أسد من فاطمة بنت أحوج لطاهرةان مريم كمل تأ
ي خيلصها من حراجة ك إعجازي بنحو أبوابهاياه ويغلق عليها ناملقدس بني ح

 ؟موقف متنت املوت بسببه

... ةكذي حصل للمالئلاكليس هلذا السؤال جواب مبارش وواضح 



 ـ١١ـ  

  . آدم باألسامءوأنبأهم
 هذا أرسارشفت لنا كم التي قرأ اجلواب بني سطور األيانن أن كننا يمكول

هو  ، األرضعبة رمز التوحيد يفك يف قلب الد الذي ولٌّ فعيل ...احلدث العظيم
 وهو الذي ،عبةكانت موضوعة عىل الكام التي صنم بيده األّر له أن حيطِّدُالذي ق
 واقتلع أبطاهلم والنفاق عندما قتل كرس الرشأعبة من ك الأطلق اإلهليبسيفه 

 ...باهنمؤ ذحصوهنم وناوش
ت متتمل الدين وك وهو الذي وهبت له السامء وسام الوالية التي هبا ا

ّاألمة  إىل  الواليةأمرر الرسول يف إبالغ ّ وعندما تأخ.. والتوحيداإليامننعمة  نزل ُ
ْيا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إلي ً:الوحي قائال َ ُ َّ ََ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ َ ِّ من ربكُّ َْ ْوإن مل تفعل كِ َ َْ َ ْ َ ْ َ فام بلغت ِ ْ َّ َ َ َ

ُرسالته  َ َ َ ُ يعصمَواهللاُِ َِ ِ من الناس إكْ ِ َّ َ ْ ال هيدي القوم الَّن اهللاَِ َ َْ ْ ِ
ْ َافرينكَ ِ ِ )أي، )٦٧: املائدة 

 تدعى فتجيب والرسالة قد اجتازت مرحلة التبليغ أن ك يا رسول اهللا يوشكإن
ن صاحب  هلا مّ البد، من يواصل سريهاك للرسالة من بعدّ والبد،والتأسيس

 اّأم كتمت بُ ألن النبوة قد خ؛نه ليس بنبيك ول،يرى ما ترى ويسمع ما تسمع
 . البرشيةت الدنيا وبقيت فباقية ما بقيكرسالت

ً ياك لآليات ومزًتاب ومبيناك للً للوحي وتالياًنت يا رسول مبلغاكلقد 
 .ً وقائدا هلاوأسوةلألمة وقدوة 

ن أن ينقطع كن هل يمكول...  سوف ينقطع الوحي والنبوةكوبرحيل
ّ األمة يةكتاب وتزكال تعليم  ؟واألسوةوخيتفي من الساحة من هو القائد والقدوة ُ

ّ األمة وهل تفتقد تاب واملطبق هلا عىل وقائع كاملفرس احلقيقي واملبني ملقاصد الُ
ّ األمة سوف تضيع إذا ؟احلياة املستمرة واملتجددة  واألهواء لآلراء ًون هنباكوتُ

 ! والتأويالتوالتفاسري



 ـ١٢ـ  

ّ األمة  من ممن حيفظ الرسالة يفكفالبد من بعد ّ األمة ويقودُ وهيدهيا عىل ُ
ون صاحب هذا املقام ك يأن وينبغي .خط الرسالة وهو الويل ومن له الوالية

الوحي والرسول والرسالة يف العلم والعمل يف اللسان والقلب  إىل قرب الناسأ
 .والروح

 متحدةتشخيص ألن الرسالة  إىل  ال حتتاج الرسالة يف زمن الرسولإن
امتداد  إىل نها بعد الرسول حتتاجكشخص الرسول هو اجتاهها ول وبالرسول

ّ األمة  وقعتوإالالرسول الذي حيدد اجتاه الرسالة  والذي ، واإلهباميف التيه ُ
ون الويل ك يأنن ك مؤهالت البيان والتطبيق والتشخيص هو الويل وال يمكيمل
فقدت الوالية فقدت  فإذا مع احلق واحلق معه يدور معه حيث دار  الذي إال

 تفقد كالرسالة ألن الرسالة بال تشخيص لطريق احلق يف دنيا الرصاع والتشاب
  قالك الرسالة ولذلباسمرساالت متناقضة ومتنازعة  إىل رساليتها بل تتحول

ُوإن مل تفعل فام بلغت رسالته َ َ ََ َ ََ َّ َْ ِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ِ. 

 والتعدد والتمزق وقد كالرش إىل أمرهيد والرسالة بال والية يؤول فالتوح
، »تاب اهللاكحسبنا « :فإن الذين قالوا،  يف مرض الرسولك ذلإرهاصاتبدأت 

تاب التشخيص والتحديد والوصفة الطبية كتب كومنعوا الرسول من أن ي
 وهم ، اليوم طبول حرب التأويلكام قرعوا يف ذلّلعالج االختالف والضياع إن

 !...ربالءك اجلمل وصفني والنهروان وبالتايل أثمرتالذين زرعوا بذرة 

 وخري أعىلون ك تأنريد هلا ُأ بأمة التوحيد وأمة حبل اهللا الواحد التي وإذا
 الرسول والرسالة وباسمة متقاتلة فيام بينها ّمُأ إىل لّ للناس تتحوخرجتُأة ّمُأ

 !!والقرآن



 ـ١٣ـ  

ّ األمة عتّوعندما ضي  التوحيد والرسالة وهي الوالية ضاعت بوصلةُ
 تقاتل التوحيد أصبحت هبا أهنا األمروضلت عن التوحيد والرسالة حتى وصل 

 القرآن باسم األرض  عىلكوالرسالة والقرآن الناطق واحلق والعدل املتحر
  !!واحلق والرسول والرسالة

 عن تابه الذي منعك لألمة مرة أخرى يف دكيؤ أن وأراد دكأ  الرسولإن
لامت وحروف كن التوحيد عقيدة يف القلوب والقرآن إ : يقولأن أرادتابته ك

 إىل ن الذي حيول التوحيد من القلوبكول. مدونة عىل الصفاح واألوراق
 التشخيص والتطبيق وجيعله رشيعة تربط إىل من التدوين القرآن اجلوارح وينقل

ّ األمة بالسامء وتوجهاألرض  هو الوالية ، اإلهليطلق امل املكة نحو الكللحرُ
 .)١(»ام نودي بالواليةكوما نودي بيشء «:  جاء يف احلديثكولذل

فال توحيد بال والية كام ال والية بال توحيد فالتوحيد يف التعريف  املنطقي 
 هو اجلنس والفصل هو الوالية ويف التعريف الفلسفي التوحيد هو سالملإل

 .املادة والصورة هي الوالية

 عندما قال ن ذلك كله تعريف اهلادي واملعلم واحلبيب واألوضح م
 :بعدما شيد رصح التوحيد وبلغ نداء الوحي وأوضح معامل الرسالة حني قال

 باهبا فمن أراد املدينة فليأهتا ٌّوعيل( والتوحيد والرسالة القرآن ) مدينة علمأنا(
 .لعلم والعملالتوحيد والرسالة يف ا إىل  فوالية عيل هي الباب)٢()من باهبا

، فاملنهج العلوي هو منهج »من أراد اهللا بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم «

                                                
 . ١٨ ص٢الكليني ج،  الكايف)١(

 .١٠٣ ص١االحتجاج الطربيس ج )٢(



 ـ١٤ـ  

 .التوحيد وهو الرصاط املستقيم

فال غرابة أن ترسم يد القدر اإلهلي حياة عيل بني الكعبة واملحراب، بني 
مقر التوحيد ورمزه عىل األرض ومركز وعاصمة الوالية وهو حمراب الكوفة 

 . مثلت الرصاط املستقيم بني التوحيد والواليةحيث أن حياة عيل

وبذلك ينكشف لنا رس القدر بأن يفتح عيل عينيه وجبهته عىل قلب أرض 
الكعبة ويغمض عينيه وجبهته خمضبة بالدماء عىل أرض حمراب الوالية يف 

 ...الكوفة

ها إخالص وجهاد من أجل مبادئ التوحيد واحلق ّ لتنتهي هناك حياة كل
البدء وتتصل الوالية  إىل  وهناك يعود اخلتم،رسول والرسالةوالعدل وال

 :بالتوحيد واملحراب بالكعبة فيصيح 

 . »..فزت ورب الكعبة... فزت ورب الكعبة«

 
  

 



 ـ١٥ـ  

 

 

 

 

 
 

 ين تنشأ احلضارة ؟أمن 

ماوعته االمم واجابت عن بالصحيح بعقليها النظري  إذا سؤال مصريي
 .لعميل اصبحت ذات حضارةوا

 احلضارة ّان« :فقال) قصة احلضارة (كتابهيف ) ويل ديورانت (جابأ وقد 
والتقاليد ، والنظم السياسية، املوارد االقتصادية: ربع هيأتتألف من عنارص 

  .)١(»ومتابعة العلوم والفنون، اخللقية

 ،ل والنتائج حمل العوام،خذ املسبب مكان السببأولكن هذا اجلواب 
وعبارته التالية ، عوامل نشوئها ه قصد االركان التي تتألف منها احلضارة الّولعل

ان احلضارة تبدأ حيث ينتهي االضطراب « : حيث يقولتوضح هذا املعنى
 من اخلوف حتررت يف نفسه دوافع التطلع وعوامل نسانمن اإلأ إذا هّن أل؛والقلق

 .)٢(»االبداع واإلنشاء

                                                
 . دار الفكر بريوت  ٣ص١قصة احلضارة ج: ويل ديو رانت  )١(

 .نفس املصدر  )٢(



 ـ١٦ـ  

ه ّنأ ّالإ ، يف تشخيصه لعوامل نشوء احلضارةًصائبان كان إوهذا الكالم و
 ومتى  ؟ًيبقى السؤال قائام مامل يتضح للقارئ كيف ينتهي االضطراب والقلق

  من اخلوف؟ نسانيأمن اإل

ام ّنإو،   له هلذا السؤالً ووافياً شافياًم جواباّ ديورانت مل يقدّولذلك فإن
 وءاجلغرافية واالقتصادية لنشسهاب عن العوامل اجليولوجية وإث بّراح يتحد

 .احلضارة

هل التحقيق ان الكالم عن هذه العوامل عىل فرض أوال خيفى عىل 
التسليم هبا كالم عن الرشائط واملعدات الالزمة للحضارة وهو غري الكالم عن 

ن كان ذا طابع فلسفي إ ـويمكن ان يقصد بكالمه هذا ... العلل واالسباب
 نتاج ّالإهو  ساس التطوروالتغيري ماأراك الذي هو  الفكر واالدّان ـ حتلييل

 لقوانني الديالكتيك ًالطبيعة وظاهرة من ظواهرها، وانه يتحرك وينمو طبقا
 .)١(واملادية التارخيية التي يؤمن هبا الفكر املادي املاركيس

 دوره احلقيقي يف قيادة حركة التاريخ وبناء نسانوهذا الفكر ينتزع من اإل
تربه تابعا حلركة طبيعية خارجة عن ارادته وهو التناقض الدائم احلضارة ويع

 نسانولو ختلف اإل، وسائل االنتاج أو لعامل االقتصادي أو ملوجود يف االشياء
ه رجعي ّنجيرب عىل ذلك بالنار واحلديد ألّ فإنه عن مواكبة هذه احلركة املزعومة

و  أعية بمعارضيها،م والتطور كام فعلت الدول الشيوّومستبد وخمالف للتقد
 نسانمايسمى بالعوملة وميثاق حقوق اإل أو يرغم عىل قبول الديمقراطية الغربية

مريكا والدول الغربية اليوم مع أ كام فعلته وتفعله !بالصواريخ والقنابل

                                                
 .ي قم سالم دار الكتاب اإل٢٤٧-٢٤٥مد باقر الصدر ص انظر فلسفتنا سيد الشهيد حم )١(



 ـ١٧ـ  

 .الشعوب املخالفة هلا

موي العبايس حلركة التاريخ بالقضاء والقدر  التفسري األًوهذا يشبه كثريا
ً مرياأرضه واحلجاج بن يوسف أ الذي جعل من طغاة بني أمية خلفاء يف ،واجلرب

ون القتل ّاهنم ويستحقمام زمإ واملعرتضني عىل ظلمهم خارجني عىل !للمؤمنني
 !!والسبي

مه للبرشية من منهج معريف ّصيل بام قد األسالمومن هنا ندرك عظمة اإل
 .يةنساننشاء احلضارة اإلإيقودها نحو 

 املخلوقات خلدمة ّ بان خالق هذا الكون قد جعل كلنسانفهو يعرف اإل
 واخلوف ّدارة هذا الوجود، فمفاتيح اخلري والرشإ كي يكون خليفته يف نساناإل

 أو ن يقرأ وينظرأ ّالإ وما عليه نسانها بيد اإلّصالح كلمن والتغيري واإلواأل
الطريق يفكر ويتدبر فيتعرف عىل نفسه وما يدور حوله كي تظهر له مالمح 

ية وحتقيق السعادة الكاملة الدائمة التي توازن نسانفيتحرك نحو بناء احلضارة اإل
 اآليات وضحأ من ّ ولعل،بني الروح والبدن والفرد واملجتمع والدنيا واآلخرة

قوله ،  بنفسه وجعلت مفتاح سعادته وشقاءه بيدهنسانالتي ربطت مصري اإل
ُذلك بأن اهللا مل يكتعاىل  ََ ْ َ َّ َ ِ ِ َّ مغريا نعمة أنعمها عىل قوم حتى يغريوا ما بأنفسهم وأن اهللا َ َ ِ ََ َ ْ َ َ ْْ َ ِّ ُ َ َ ِّ ُِ ُِ ْ َ ٍ ْ ََ ِ ُ ًَّ َ َ ًَ

ٌسميع عليم َِ َِ ٌ )٥٧ :النفالا(. 

ْإن اهللا ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم :وقوله تعاىل َ ِّ ُ َ ِّ ُِ ِ ُ ْ َ ٍ ََ ِ ُِ َُّ َ ْ َ َ َّ ِ )١١ :الرعد( ،
َوما أ  :وقوله تعاىل  َ ٍصابكم من مصيبة فبام كسبت أيديكم ويعفو عن كثريَ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َُ ََ ْ ْ َ ُ ُْ َُ َ ِ  

ِّربْ يف الُادَسَفْ الَرَهَظ :، وقوله تعاىل )٣٠: الشورى( ي ِدْيأ َْتبَسَ كَِام بِرَْحبْالَ وَ
 .)٤١ :الروم( اسَّالن



 ـ١٨ـ  

 التكوينية والترشيعية منوط اآليات التي جعلت معرفة اآليات اّمأو
العمل الدؤوب والتقوى  إىل الداعية اآليات ر وكذلكّبالتعقل والتفكر والتدب

قامة العدل والقسط والوقوف بوجه إواجلد واالجتهاد واالتقان واالصالح و
 بل يمكن القول ،الفشكاله فهي تتجاوز اآلأنواعه وأ ّالظلم والطاغوت بكل

 .الكريم مسوق هلذا الغرض  القرآن ّ كلّنأب
ه املخلوق املفكر ّنأ بنسانالكريم يعرف اإل القرآن ّنإموجزة فوبعبارة 

 .املختار الذي يصنع مصرية باختياره بالعلم والعمل
 ثقافة املسؤولية ويتخلص من الشعور نسانوعندما حتكم عىل ذهنية اإل

بانه قشه يف بحر هذا الوجود تتقاذفه امواج القضاء والقدر واحلظ والعشوائية 
غالل اليأس أا سوف يتخلص من شبح اخلوف املذموم وحيطم والصدفة، فحينه

 .نشاءبداع واإلواالحباط وتنمو يف نفسه عوامل اإل
ية العالية نسانق باحلركة والشعور بالقيم اإلّ الذي يتدفسالم    وهذا اإل

 .واحلياة القرآن  الذي يؤخذ  من املنهج العلوي  يف تفسريسالمهو اإل
والذي يمكن ان نطلق عليه بانه تفسري عميل ، غةهنج البال إىل ولو نظرنا

عىل ثقافة املسؤولية الواعية،  القرآن نرى انه يريد تربية امةّ فإننا للقران الكريم
فال تكاد متر بفقرة من حلقات هذا السفر النوري اال وترى توصية وتأكيدا عىل 

 .التقوى 
النزواء واعتزال  بمعنى اأمرياملؤمننيوليست هذه التقوى التي يويص هبا 

ان املتقني ذهبوا بعاجل  (بل هي مسؤولية اصالح الدنيا واالخرة، الناس واحلياة
  .)١()الدنيا وآجل االخرة

                                                
 .٢٧هنج البالغة كتاب  )١(



 ـ١٩ـ  

ا قلعة وحصن ّهنأ بًوضح املراد املقصود من التقوى فعرب عنها تارةأولقد 
 .)١( »واعلموا عباد اهللا ان التقوى دار حصن عزيز«للكرامة 

هداف  مجيع املعضالت وخارطة الطريق لبلوغ األّاح حللا مفتّهنأخرى بُأو
 ّوان تقوى اهللا مفتاح سداد وذخرية معاد، وعتق من كل«يف مجيع ميادين احلياة 

ملكة، ونجاة من كل هلكة، هبا ينجح الطالب وينجو اهلارب وتنال 
 .)٢(»الرغائب

ّ األمة انتشال ا السبيل نحوّهنأخرى بُأو شكاله أيع املتخلف بجم من الواقعُ
بعد ُ األمور حلولت لهاو، هاّخذ بالتقوى غربت عنه الشدائد بعد دنوأفمن «

، واسهلت له الصعاب بعد انصاهبا، مرارهتا وانفرجت عنه االمواج بعد تراكمها
وحتدبت عليه الرمحة بعد نفورها، ، وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطها

 .)٣(»ربكة بعد ارذاذهاووبلت عليه ال، رت عليه النعم بعد نضوهباّوتفج

 عىل أمرياملؤمنني التقوى التي كان يصدح هبا ّضح لنا بنحو جيل انّويت
ال ثقافة املسؤولية عن حتديد إهي  حبابه ماأتباعه وأوىص هبا أ يوم وّمنربه يف كل

 .درية يف جمال العلم والبحث والالبالية يف العزم والعملإاملصري ونبذ الال

 استنهاض الناس للجهاد ومواجه اجليش االموي وعندما نقرأ خطبته يف
ا بعد فان اجلهاد باب من ابواب ّمأ« :الغاشم الذي قام بغزو االنبار حيث يقول
ّقوى ودرع اهللا احلصينة وجنة الوثيقة اجلنة فتحه اهللا خلاصة اولياءه وهو لباس الت ُ

                                                
 .٥٧هنج البالغة خطبة  )١(

 .٢٣٠هنج البالغة خطبة  )٢(

 . ١٩٨هنج البالغة خطبة  )٣(



 ـ٢٠ـ  

 والقامءة فمن تركه رغبة عنه البسه اهللا ثوب الذل وشمله البالء وديث الصغار
 عنه بتضييع اجلهاد وسيم اخلسف ومنع ّديل احلقأعىل قلبه باالسهاب وورضب 
 .)١(»النصف

بانه يواري سوأة البرشية يصفه هنا  القرآن فلباس التقوى الذي عرب عنه
ه اجلهاد واالستعداد للمقاومة ّنأب ـ الناطق املتحرك القرآن وهو ـ عيل 

 .والتضحية 
ّ األمة ّي انأ ختلع حلة اجلهاد  فاهنا سوف تضطر ان تلبس ثوب الذل التي ُ

 .واهلوان والتخلف

 قطب رحى احلق وميزان االعامل ولذلك فان كلامته معادالت ً علياّنإ
 .تارخيية تكشف لنا كيف يتحرك التاريخ تتغري احوال االمم 

 .)٢(»ّ باجلدّالإاليمنع الضيم الذليل واليدرك احلق « :فهو عندما يقول

 .)٣(»غلب واهللا املتخاذلون« :ا يقولوعندم

ت عليكم الغارات وملكت ّفتواكلتم وختاذلتم حتى شن« :لوعندما يقو
ّ األمة دركتهاأيريد يبني هذه احلقيقة اهلامة التي لو ّ فإنه ،)٤(»عليكم االوطان ُ

ّ األمة  والسيامـية اليوم سالماإل  ـ هل البيت ووالية عيلأالتي ترفع شعار حمبة ُ
ّ األمة  هيّ منها ثقافة علوية لكانت بحقوصنعت  وهذه احلقيقة ،عىل يف العاملاألُ

                                                
 . ٢٧هنج البالغة خطبة  )١(

 .٢٩هنج البالغة خطبة  )٢(

 .٣٤هنج البالغة خطبة  )٣(

 .٢٧هنج البالغة خطبة  )٤(



 ـ٢١ـ  

ّ األمة ّهي ان م يف اذهاهنا ثقافة الكسل واهلروب عن املسؤولية التي تتحّكُ
وصناعة االعذار والتواكل والتخاذل واالعتامد عىل االخرين والتمسك 

ن العمل والتضحية باخلطابات والشعارات الفارغة التي يفهم منها التنصل م
ّ األمة هذه، والعطاء واالكتفاء بالشعائر واملظاهر تكون هزيلة منهزمة يف ُ

اقتصادها وسياستها واجتامعها وعلمها وسوف تكون يف مجيع ميادين حياهتا 
 للطامعني حتى وان كان بني ظهورها ًغرضا يرمى واكلة لالمم وصيدا سهال

مل يكن عيل حارضا  إذا  فكيف بجسمه وروحه،طالب  أيب قائد كعيل بن
 . يف حدود االنتامء الرمزي والعريف والشعائر اخلاوية ّالإبينها 

ّ األمة ان املتخاذلة التي تبحث عن احلجج واالعذار وتتسمك بالتشاهبات ُ
واخلرافات كي متني وتعلل نفسها بجنة بغري عمل وحياة كريمة دون سعي وجد 

 . وعزة بغري تضحية وعطاء
ّاألمة  مثل هذه عظم قائد عرفه التاريخ أاليشفع لواقعها املنحط ان تقاد بُ

 حتى عىل ًئ سوف ينعكس سلباّدائها السيأ ّنإبل ،  بعد الرسول االعظم 
  .هذا القائد العظيم يف نظر املرتبصني هبا وبه

 ًقاتلكم اهللا لقد ملئتم قلبي قيحا«  : أمرياملؤمننينظر ماذا يقول ُأ
فسدتم عيل رأيي أ وًنفاساأ وجرعتموين نغب التهامم ًاوشحنتم صدري غيض

طالب رجل شجاع ولكن  أيب  ابنّ ان:بالعصيان واخلذالن حتى قالت قريش
 ًقدم فيها مقاماأ وً هلا مراساّشدأ منهم ٌحدأوهل ، بوهمأالعلم له باحلرب هللا 

لكن فت عىل الستني وّذا قد ذرا أن قد هنضت فيها وما بلغت العرشين وها، مني
 .)١(»ال رأي ملن اليطاع

                                                
 .٢٧هنج البالغة خطبة  )١(



 ـ٢٢ـ  

 القائد ّ وان،تعي مسؤوليتها كانت القاعدة ال إذا  القائد الفذ اليؤثرّي انأ
ّ األمة اليستطيع تغيريّ فإنه ًمهام كان عظيام  وحركة، التي التتحرك لتغيري نفسهاُ

ّاألمة  فرع شعورها باملسؤولية عن تغيري نفسها بنفسها وهذا هو مفتاح احلضارة ُ
 .يةسانناإل

ّ األمة ّولذلك فإن ن تؤسس أريد هلا ان تستعيد بناء حضارهتا فعليها ُأإذا ُ
ي ثقافة الشعور بمسؤولية الفرد أللك ببناء الثقافة العلوية ثقافة التقوى 

واملجتمع الروح والبدن ثقافة االصالح واالعامر يف مجيع ميادين احلياة ،ثقافة 
 عن ً مسؤوالنسانالثقافة العلوية جتعل اإل، يابناء االخرة الذي يمر عرب بناء الدن

اتقوا اهللا يف عباده وبالده «الد تغيري نفسه بنفسه بل هو مسؤول عن العباد والب
ى عن ّ هو مسؤول حت:يأ )١(»كم مسؤولون عن البقاع والبهائمّنأواعلموا 

شجار ومكافحة التصحر ونظافة رض ومحاية البيئة واملحافظة عىل األصالح األإ
 .لبقاع واملاء واهلواءا

 يف هنج البالغة مسؤول عن اصالح كل يشء وهو حماسب عن نساناإل
عاملكم والكبرية أ اهللا تعاىل يسائلكم معرش عباده عن الصغرية من ّوان«  يشءّكل

عامله وجزئيات أ مسؤول عن دقائق نسان اإلّ اي ان)٢(»والظاهرة واملستورة
ن يفعله وينظر يف تأثري أ يشء قبل ّقبة كلر يف عاّن يفكر ويتدبأسلوكه فعليه 

 .عمله عىل العباد والبالد والبقاع والبهائم 

 
                                                

 .١٦٧هنج البالغة خطبة  )١(

 .٣٧هنج البالغة كتاب  )٢(
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ّ األمة املعرفة أساس احلضارة ألن املعرفة تصنع ثقافة ودرجة التحرض يف ُ
 نسانكل أمة تتبع نوع الثقافة التي حتكم أفرادها واملعرفة هي الرؤية للكون واإل

 .اة وهناك رؤيتان كونيتان رئيسيتان حتكامن البرشيةواحلي

ِما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما هيلكنا إال : رؤيا كونية مادية تقول َِ ُ ُّ َ ُِ ِ
ْ ُ َ َ ُ َ َ َ ََ ْ َ ََ َ ْ

ُالدهر ْ َّ)إال معدة وغريزة وما احلياة إال التمتع هبذه األيام نسان، فام اإل)٢٤: اجلاثية 
 ً.والرابح هو األكثر متتعاوالفائز ... املعدودة

 جسم وروح وحقيقته يف روحه ونفسه نسان اإلّورؤية كونيه إهلية تقول إن
وحياته ال ختتزل يف هذه األيام القصرية ... ية املؤلفة من الروح واجلسمنساناإل

 .وما هذه األيام اال مقدمة حلياة البقاء واخللود

القهام وهو اهللا سبحانه  بخنسانوهذه الرؤيا الكونية تربط الكون واإل
 . وصالح الكون يتحقق يف ظل هذا االرتباطنسانوتعاىل وترى ان سعادة اإل

وقد جربت البرشية الرؤيا الكونية املادية املنفصلة عن اهللا وها هي تعاين 
 .طريق مسدود إىل من أنواع الويالت والظلم واحلرمان وقد وصلت
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ية املرتبطة باهللا إهنا تريد حياة سانن البرشية اليوم تبحث عن احلضارة اإلّإن
حتطم جدران املادة وحتلق أعىل من الشهوات املادية املحدودة وخترتق حاجز 

ًاملوت املرعب وتذره قاعا صفصفا كي حتوله يف رؤيتها من جدار هناية مرعب  إىل ً
اهللا هو  إىل بوابة مجيلة نحو البقاء واخللود ولكن األساس يف عودة عامل اليوم

إذ كيف يربط حياته باهللا وهو ال يعرف من هو اهللا الذي يبحث عنه ... فة اهللامعر
  .يف أعامق وجوده

 نسانإن اإل! إن البرشية اليوم ظامئة ولكنها ال تعرف أين عني املاء املعني
الغريب الذي سأم حياته الضيقة يبحث عن املطلق الذي يريض عقله ويمأل قلبه 

يل املحرف ال يمكن أن يقبله العقل وال يرتوي منه واإلله الذي يقدمه له اإلنج
آن األوان للباحثني عن احلقيقة يف ... انه إله جمسم وجمسد ومثلث. القلب

احلضارة الغربية أن ينهلوا من هنج عيل يف معرفة اهللا حيث يقول هلم إن أول 
ً عليا ولكن» ين معرفتهِّ الدُلّأو«:  ية هو معرفة اهللانسانالطريق نحو سعادة اإل

عندما يريد أن يقود البرشية نحو معرفة اهللا ال يقودها معصبة العينني باألوامر 
الفارغة وال باخلرافات واألساطري وال يرميها يف األوهام ويطلب منها أن تقفل 

ه يأخذ بيدها نحو برهان النظم فيصف هلا ّ ان،عقوهلا وتكتفي بالتعبد املحض
اهللا اخلالق ثم جيعلها تسري نحو اهللا الرب   إىلاملخلوقات وأعاجيبها فيصل هلا

  .الواحد
... إنه ال يرىض بمعرفة تبقى يف حدود التصورات والظنون واألوهام

ِوكامل معرفته التصديق به وكامل التصديق به توحيده وكامل توحيده «: فيقول ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ْ َ ْ ْ ََ ُ َ َّ َُّ ُ َُ َ َِ ِ ِِ َ َُ َ َ
ُاإلخالص له َُ ََ ْ  إليه ومن ال يله اخللق نسانالواحد الذي جيذب اإل، انه اإلله )١(»ِ

                                                
 .١ هنج البالغة خطبة رقم )١(
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 ،عرفه اخللق وهلوا نحوه خملصني له الدين إذا  فهو الذي،ًإليه فال يكون إهلا
 أي نفي صفات املخلوقني عنه ،وكامل هذا اإلخالص نفي الصفات عنه

ًفاملخلوق له ذات وله صفات زائدة عىل ذاته حدوثا وبقاء ولكن اهللا سبحانه ... ً
 .دّ احتدت ذاته بصفاته فهي يشء واحد ال يقبل التجزئة والتعدقد

 ... ها حياةّها علم وكلّها قدرة وكلّهو ذات كل

 الذات مطلقة فالصفات كذلك مطلقه فال فصل بني الصفات وال ّوكام ان
فمن وصف اهللا كام ... فصل بينها وبني الذات فالفصل يعني احلدود والتجزئة

أه فقد جهله ومن جهله ّأه، ومن جزّه ومن قرنه فقد جزيصف املخلوقني فقد قرن
 .هّه فقد عدّه ومن حدّفقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حد

أ واملحدود ليس هو اإلله املطلق الذي يله إليه اخللق يف ّد واملجزّواملتعد
ّ من يعبد إهلا جمزّأعامقهم ويبحثون عنه بعقوهلم ان ل أ يف األقانيم الثالثة كام يقوً

اإلله الذي ينزل السامء الدنيا وجيلس عىل الكريس كام يقول  أو علامء الالهوت
 .)١(ابن تيمية

فاهللا خالق هذا الكون والعلة األوىل هلذا الوجود ... ًام يعبد إهلا غري اهللاّنإ
انه ... هو الذي يدلنا عىل معرفته إمام املعرفة التوحيدية وباب مدينها عيل 

ه الذي أطبق ّه املطلق يف مجيع صفاته وانّ ان»ه فقد جهلهمن جزأ«اإلله الذي 
 وقد أوضح عيل هذا املعنى يف دعاء كميل ، هذا الوجودّبجميع صفاته عىل كل

اللهم إين أسألك برمحتك التي وسعت كل يشء وبقوتك التي قهرت هبا كل «: فقال

بنور يشء وبعلمك الذي أحاط بكل يشء وبأسامئك التي مألت أركان كل يشء و

                                                
 .١١٨ ص : صائب عبد احلميد،انظرابن تيمية )١(
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 .)١( »...وجهك الذي أضاء له كل يشء

 وهنالك حدود وهنالك ينتهي هذا ًداّد الصفات تعني ان هنالك تعدّفتعد
 .ليبدأ ذاك وهناك غروب ورشوق وهذا يعني احلاجة والنقص

 طريقة عيل يف تعليم التوحيد كطريقة إبراهيم اخلليل والتي هي طريقة  ّّ إن
رؤية ملكوت الساموات  إىل طريقة توصلاجلمع بني القلب والعقل، هذه ال

 .قمة اليقني إىل نسانواألرض وترقي باإل

 ْوكذلك نري إبراهيم ملكوت الساموات واألرض وليكون من ال ََ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َُ ْ َّ َ َ َِ َ َ َ َِ ِ َ َموقننيـَ ِ ِ ُ  
 .)٧٥: األنعام(

 لكنه ،ه قلبهّخرج إبراهيم من الكهف وهو يبحث عن اإلله الذي حيب
ا اآلفل فال ّ أم،ً اإلله الذي جيب أن يكون حمبوبا هو اإلله الذي ال يأفلّنأيعرف 

ً وإذا مل يكن حمبوبا فال يكون إهلاً،يكون حمبوبا ً. 

 ً.اإلله حمبوب واآلفل غري حمبوب فاآلفل ليس إهلا

 ...ًالكوكب فوجده آفال فقال ليس هذا املحبوب فهو ليس هو إله إىل نظر

 . فليس هذا بإلهّ أفل قال ليس هذا الذي أحبالقمر فلام إىل  نظرّثم

 واآلفلة ،ن كانت أكرب ولكنها آفلةإهنا وإالشمس فلام أفلت قال  إىل نظر
 . والناقص ليس هو اإلله الذي يبحث عنه قلبي،ناقصة

العقل ونادى وأعلن يف قومه يا قوم إين بريء مما  إىل فرتك احلواس ورجع
 .ا بحواسكم كلها آفلةن آهلتكم التي تدركوهنإ ،ترشكون

                                                
 . مفاتيح اجلنان دعاء كميل )١(
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اهللا تعاىل وقيامها به وهو  إىل وامللكوت هو رؤية األشياء من جهة انتساهبا«
والكوكب والشمس والقمر تغيب ... غريه إىل أمر ال يقبل الرشكة وال يزول عنه

 .)١(»ًبعد حضورها وما هذا شأنه ال يكون له امللك والتدبري فال يكون ربا

 . اإلله الذي ال يعرتيه األفول والزوالّحب اآلفلني وأّنا ال أحبأو
 . يشءّ يشء القائم عىل كلّالذي ال يغرب وال يغيب، احلارض يف كل

  ٌفلام رأى الشمس بازغة قال هذا ريب هذا أكرب فلام أفلت قال يا قوم إين بريء ِ َ ْ َ ِّ َ َِّ ِ ِ ََّ َ َ َ َ ً ََ َ ْ ََ َ َ َْ َْ َ ََ َ ََّ َُّ َ ِ

َمما ترشكون َُّ ُِ ْ ْإين وجه * ِ َِّّ َ ًت وجهي للذي فطر الساموات واألرض حنيفاِ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ْ َّ َ ََ َ َ َّ ِ َ وما أنا من  *ُ َِ َ َ َ
َمرشكنيـْال ِ ِ ْ ُ  )٧٩ ـ ٧٨: األنعام(. 

ه ّ إن، هذا الكون من العدم وفوق املكان وأعىل من الزمانّاإلله الذي شق
له الذي  هذا هو اإل،ه زمانّال إله إال الذي ال حيتويه وال خيلو منه مكان وال حيد

 وكل ما يفرض سواه هو فرض ،يبحث عنه القلب وهيدي إليه العقل ال احلواس
 .لرشيك واإلله احلقيقي ال يقبل الرشيك فهو فرض باطل

ًوإين وجهت وجهي حنيفا لإلله الذي ال يقبل الرشيك اإلله الذي وسع 
امللكوت وإىل علم اهللا احلضوري بكل  إىل علمه كل يشء وهنا يصل إبراهيم

ًيشء فريى اهللا حارضا يف كل يشء ويرى قوة اهللا وسلطانه عىل كل يشء فيقول 
ْوكيف أخاف ما أرشكتم وال ختافون أنكم أرشكتم باهللاَِّ ما مل ينزل به عليكم  : لقومه ْ ُ َ ْ ْ ْ َ ُْ ُ َّ ََ ْ َْ َ َِ ِ ِْ ِّ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َْ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ

ُسلطانا فأي الفريقني أحق باألمن إن ك ْ ُِّ ِ ْ ْ َُ ِ َِ َُّ ِ ََ ْ َْ َ ً َنتم تعلمونَ ُ َْ ْ َ ُ ْ  )وعيل جيمع أيضا )٨١: األنعام ً
وكامل التوحيد اإلخالص له ونفي الصفات «: بني القلب والعقل، فهو عندما يقول

جذب هذا اإلله الواحد بكل  إذا  اإليامن بالتوحيد ال يكون إالّفإنام يقول إن» عنه

                                                
 . سورة االنعام ٨١-٧٥ اآليات تفسري،  ٧ ج: العالمة الطبأطبائي، تفسري امليزان)١(
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 .وقني عنهوجودك وبجميع شؤونك وهذا ال يكون إال بنفي كل صفات املخل

 إىل  الكثري ممن يبحث عن اهللا يصل بالتفكر والنظر يف األنفس واآلفاقّإن
اخلالق يريد أن يتعرف عليه فال جيد سوى  إىل ولكنه عندما يصل... اهللا اخلالق

ًفيبقى حائرا فأما أن خيدع نفسه بالتعبد ... اإلهبام والتعطيل أو التشبه والتجسيم
ولو أخذ العلم من أهله  . والصدفة فرييح نفسهأن يقول بالطبيعة أو األعمى

 .ودخل العقل البرشي مدينة معرفة التوحيد من باهبا ملا وقع يف هذا التيه

ما هنلت من معني النهج العلوي فإهنا سوف  إذا يةنسان احلضارة اإلّإن
نتهي تقدم للبرشية معرفة اهللا معرفة تبدأ بالنظر والتفكر والربهان والدليل وت

 ...ّية والوله واملحبةبالرؤ

ث لك ّ املنهج العلوي يف معرفة اهللا يأخذ بك من برهان النظم ويتحدّإن
ُنظرواُأ«: ث لك يف وصف النملةّعن عجائب اخللق فيتحد ُ ِالنملة يف صغر  إىل ْ َ ِ ِِ َ َْ َّ

ْجثتها ولطافة هيئتها ال تكاد تنال بلحظ البرص وال بمس ُ َ ِْ َِ ََ َ ْ ُ َ َ ُِ ْ َ َ َ َِّ ِ ِ ُِ َ ُ َ ََ َ ََ َتدرك الفكر كيف دبت عىل َ ْ ََ َّ َْ َ ْ ََ ْْ َِ ِ ِ

َأرضها وصبت عىل رزقها تنقل احلبة َ ُ ُ ََّ َ َّ ُ ََْ ْ َ ْ َْ َِ ِِ ْ َجحرها وتعدها يف مستقرها جتمع يف حرها  إىل َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُِّ َ ِّ ْ ُِ ِْ َ َ َ ُّ ُِ ِ

َلربدها ويف ورودها لصدرها مكفولة برزقها مرزوقة بوفقها ال َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ٌِ َ ٌ َُ ْ َْ َ َ ُْ ِ ِ ْ يغفلها الْ َ َُ ِ ْ َمنان وال ـُ َ ُ َّ َ
ِحيرمها الديان ولو يف الصفا اليابس واحلجر اجلامس ِِ َْ ََْ َ ْ َ َ َ َِ ِ َِ َ َّ ْ َ َْ َّ َُ ِ ُ َّ َ السامء والكون  إىل ، ثم ينتقل»َ

َولو رضبت يف مذاهب فكرك لتبلغ غاياتك ما دلتك الداللة إال عىل«: فيقول  ُ َ َ َّ ُ ََ َ ْ ْ ْ ََّ َِ َّ ْ َ َ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َِ ْ َِ ِ َّ أن َ َ

ْفاطر النملة هو فاطر النخلة لدقيق تفصيل كل يش َ ِّ َ َ َ َُ َ َ ْ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ُ ْ ََ َء وغامض اختالف كل حي وما  ُ ٍَّ َ َِّ ُ ِْ ِ ِ ِ ٍَ ِ َ

ْاجلليل واللطيف والثقيل وال َ ُ َّ َ َّ َ ُ ََ َ َِ ِ ُِ َخفيف والقوي والضعيف يف خلقه إال سواء وكذلك ـَْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ُّ ٌَ َ َّ ِ ِْ َ َ ْ َِ ُ َُّ

َّالس ْامء والَ َ َ ُ ْهواء والرياح والـَ َ ََ ُ َ ََ ِّ ُ ُامءـَ ٍوهل يكون بناء من غري بان«: أن يقول إىل »َ َ ْ َ َِ ْ ََ ِ
ٌ َ ِ ُ ُ ٌجناية  أو ْ َ َ ِ

ٍمن غري جان َ ِْ ْ َ ِ«)١( ... 
                                                

 . ١اخلطبة رقم  ـ هنج البالغة )١(
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 إىل اإلله اخلالق هلذا العامل املنظم الدقيق يرفعك إىل وعندما يوصلك
 اخلالق وإنام بام هو اإلله الواحد مرحلة أخرى أال وهي معرفة هذا اإلله ال بام انه

ًوبام هو الرب وبام هو اهللا أي الذات اجلامعة للكامل املطلق انه ال يرتكك حائرا 
تقف إيامنك يف فراغ النفي والتعطيل فتبتعد  أو لتقع يف أوهام التشبيه والتجسيم

  إىلالرشك بعد أن وصلت أو عن اهللا بعد أن وصلت إليه وهتوى يف وديان اجلهل
 ... بوابة اإليامن

حصن  إىل والية عيل ليأخذ بيدك ويدخلك إىل أهيا الباحث عن اهللا تعال
ْما وحده من كيفه وال حقيقته أصاب من «: املعرفة التوحيدية اخلالصة فيقول لك َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َّ ََ َّ َ ََ َ َ ََ ِ َ َ

َّمثله وال إي َِ َ َ ُ َ َاه عنى من شبهه والَّ ُ َّ ْ َ َُ َ َ َ صمده من أشار إلَ َ ََ َ ْ ُ ه كل معروف بنفسه ََ ِيه وتومهَّ ِ ٍْ َ ُ َِ ُ َ َْ ُ َ َُّ

ٌمصنوع وكل قائم يف سواه معلول ُ َ ُّْ ُ َ َ ٌ َْ َِ ِِ ٍ ُ ُ«)١(.  

انك :  الباحث عن احلقيقة ويقول لهنسانً عليا هبذا املنهج يدعو اإلّإن
وبعد أن أوصلك عقلك من رؤية هذا الكون املنظم انه البد من قوة عاقلة قادرة 

 ّفواصل مسريتك وحلق مع طائر العقل ليعرفك بأن. ..قد خلقت هذا الكون
ل بمثال وال يناله الوهم وال يشار إليه ببنان ّف بكيف وال يمثّهذا اخلالق ال يكي

إال اهللا ...  يشء قائم يف سواهّ كلّ ألن؛ يشء يف هذا الوجود معلول لهّ كلّوان
 لنا ّخصها تلهذه العبارة عىل اختصار... خالق هذا الوجود فهو القائم بنفسه

ها ممكنة ومتساوية ّفاألشياء كل... برهان اإلمكان للشيخ الرئيس ابن سينا
الطرفني من حيث الوجود والعدم فأبواب الوجود مفتوحة عليها وكذلك 

وجوب الوجود  إىل لت من إمكان الوجودّحتو إذا أبواب العدم ولن توجد إال
  .أغلقت مجيع أبواب عدمها إذا وهذا ال حيصل إال

                                                
 . ١٨٦ اخلطبة )١(



 ـ٣٠ـ  

واجب هيب هلا الوجود فيغلق أبواب العدم عليها  إىل فهي بحاجة
فيوجدها وقائم تستند إليه فتقوم وتوجد وحيث إننا نرى األشياء موجودة 
وقائمة فالبد هلا من علة أوىل واجبة بنفسها أفاضت عليها الوجود ومسند قائم 

لتي لوالها لبقيت ة األوىل اّوهي العل... بنفسه وهب هلا القيام فرأيناها قائمة
 .األشياء يف حيز اإلمكان ومل يقم هلا قائم يف الوجود

 وواصل مسريتك يف معرفة اهللا مع عيل لريقى بك عيل من برهان اإلمكان
ِّمع كل يشء ال بمقارنة وغري كل «برهان الصديقني وليقول لك بأن اهللا تعاىل إىل  َ َ ُِّ ُُ ْْ َ ُ ََ َ ٍَ ٍَ ِ َ

ٍيشء ال بمزايلة ٍَ ََ َُ ِ َ ُوالظاهر فال يشء فوقه والباطن فال يشء دونه « هّن وا»ْ ُ َ َ ُ ْ ََ َ ََ َْ َْ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ َومن قال «، )١(»َّ َ ْ ََ
ُفيم فقد َضمنه ومن قال عالم فقد أخىل منه َ ْ َ ُْ ْ ْ َ ِْ َِ َ َ ََ َ ََ َ َّ ََ ْهو اهللا ال«ه ّوان» َ َ َ ْحق الـُ َ ُّ ُمبني أحق وأبني ـَ َُ ُْ َ ََ َُّ ِ

ُمما ترى العيون َُّ َُ ْ َ َ نه األول واآلخر والظاهر والباطن وهو احلارض يف كل  أي ا)٢(»ِ
 ... الوجود بل هو الذي بنوره ظهر الوجود

وهذا الربهان كام يثبت العلة األوىل كذلك يثبت توحيد اهللا سبحانه، فان 
اإلله الذي صفاته عني ذاته ووجوده عني ذاته وليس لصفته حد حمدود وال نعت 

ال يقيد وجوده يشء، فال جمال لفرض إله آخر موجود فهو املوجود املطلق الذي 
حيث ان غري املتناهي قد مأل الوجود كله فأينام تولوا وجوه عقولكم فثم وجه 

 .الواجب الواحد األحد غري املحدود فأين املجال لفرض غريه
فهو سبحانه دليل نفسه يف التوحيد وهو البسيط املحض أي الوجود الذي 

ًكبا من الوجود والعدم واملحدود الذي يعرتيه العدم ًال يفقد شيئا وإال صار مر
ًغريه واملحتاج ال يكون خالقا بل هو  إىل ه فهو حمتاجّخملوق وله حاد قد حد

                                                
 .٩٦ اخلطبة )١(

 .١٥٥ اخلطبة )٢(



 ـ٣١ـ  

 .غريه إىل ًخالق ال يكون مثله حمتاجا إىل خملوق وحيتاج
وبعد أن يفتح عيل بمعرفته عني عقلك يدعوك وهو يف قمة قطب رحي 

يدعوك ليفتح .  يرقى إليها الطري وينحدر عنها السيلاإليامن والتوحيد التي ال
قلبك لرتى حقائق اإليامن فيقول تعال معي ورس يف واليتي فاين ما كنت أعبد 

 .ًربا مل أره
ِال تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق األيامن« َِ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ َ ُ ُِ ُِ ْ ُ َ ُ ْ ُِ َِ ُ َُ ُ َ«)١(. 

 لسالك يف طريق الوالية العلوية وهنجه يف املعرفة التوحيديةوكذا يصل ا
اهللا احلارض يف كل يشء من هذا الوجود بل هو نور الساموات واألرض فال إىل 

 ... ًيرى العارف باهللا عىل النهج العلوي شيئا إال ويرى اهللا قبله وفيه وبعده

 عن اهللا يف  يشعر بانه غري منفصلنسانوهذه املعرفة التوحيدية جتعل اإل
ًكل زمان ومكان وتسوقه يف أن يكون مظهرا وخليفة هللا وان تظهر فيه صفات 
الكامل املطلق اإلهلي ولكن ما يدمي القلب وجيلب اهلم ان البرشية حمرومة من 

ية لوجدنا ان الصورة املنطبعة سالمعقيدة أمتنا اإل إىل فلو نظرنا... هذه املعرفة
الق هذا الكون هي بعيده كل البعد عن الصورة يف أذهان أكثر املؤمنني عن خ

والتي رأينا تفسريها وتوضيحها يف كلامت املفرس  القرآن التي ترسمها آيات
 .أمرياملؤمننيواملبني للقرآن عيل 

فالذي يؤمن باهللا بام انه غول ضخم وعمالق كبري موجود يف السامء وانه 
يؤمن بخالق غري اهللا خالق ّ فإنه نربهالسامء الدنيا كام ينزل ابن تيمية من م إىل ينزل

انه ال حيقق األثر املطلوب من  إىل ًواإليامن هبكذا إله مضافا. الساموات واألرض

                                                
 .١٧٩ اخلطبة )١(



 ـ٣٢ـ  

يشجع عىل اإلحلاد وإنكار اخلالق ألن أرباب العقول النرية ّ فإنه اإليامن عىل احلياة
حلقيقي وكذلك أصحاب الفطرة السليمة والباحثون عن احلقيقة املطلقة واإلله ا

مثل هذا اإلله الذي يؤمن به عامة  إىل ما دعوا إذا الذي يمثل الكامل املطلق،
  .جمتمعنا فإهنم سوف يرفضونه

 األسباب لبعد احلضارة الغربية عن اهللا، وحول ذلك ّوهذا هو من أهم
إن السبب يف أن الكثري من العلامء واملفكرين «: يقول الشهيد مرتىض مطهري

هللا ال ألن األدلة عىل وجود اهللا ليست مقنعة هلم بل ألن يشككون يف وجود ا
ًصورة القضية قد ارتسمت خطأ يف أذهاهنم من األساس حيث ان ما يتصورونه 

ًباسم اهللا ليس ال يمكن االستدالل عليه فحسب بل ألنه ال يوجد قطعا وإال فإن 
َأيف اهللاَِّ شك فاوجود اهللا واضح ال يقبل الشك واالرتياب  ٌَّ ِ ِطر الساموات َ َِ َ َّ ِ

ِواألرض ْ َ َ )وينقل الشهيد مطهري عن أحد علامء الغرب يف املعرفة )١٠: إبراهيم ،
يف العائلة املسيحية يتعلم األطفال « :قوله) والرتاسكارلند(اإلهلية ويدعى 

 وان هؤالء األطفال عندما يرقى مستواهم نساناإليامن بوجود إله يشبه اإل
 نسان ذلك املفهوم اخلاوي عن اإلله الشبيه باإلالعلمي والفكري يرون ان

ة املنطقية واملفاهيم العلمية وهكذا وبعد أن يشعروا ّاليتناسب مع األدل
بالتناقض بني العلم وما آمنوا به فاهنم يرتكون هذا املفهوم عن اهللا بشكل كامل 

 .)١(»وخيرجون من دائرة الفكر الديني

يسة وإدخال العقل يف معرفة اهللا، وقد كانت هناك حماوالت إلصالح الكن
ولكن العقل األوريب الذي استطاع أن يبدع يف ميادين احلياة املادية قد اخفق يف 
ًعلم الالهوت مل يتقدم وال خطوة وبقي عاجزا أمام القول بالتجسم واألقانيم 

                                                
 .الشهيد مرتىض مطهري) كرايش به ماديكري( الفكر املادي، إىل أسباب اجلنوح) ١(



 ـ٣٣ـ  

الذي يعرف بالقديس والذي واجه فلسفة ابن ) تومس اكوناس(فهذا . الثالثة
ا حتى صوره الفن اإليطايل وكأن ابن رشد منكب عىل وجهه حتت رشد يف أورب

 .)١(قدميه

وقد سعى القديس تومس للجمع بني العقل والدين ولكنه وقع يف 
: التناقض الواضح الذي ال يمكن أن يقبله العقل الربهاين، فهو من جهة يقول

تسلسل علة أوىل ألن ال إىل إن اهللا هو الوجود نفسه وان العلل جيب ان ترجع
إن الذات اإلهلية ال يمكن إدراكها بل نعرف فقط ما ال : ًمستحيل ويقول أيضا

يمكن أن يكونه انه ال يتحرك وال يتعدد وال يتحول وال حييط به زمان ولكنه بعد 
إن القول بوجود أقانيم ثالثة يف هذه الوحدة اإلهلية هلو رس غامض : ذلك يقول

 . )٢(»يامن الواثقنيال يدركه العقل والبد أن نعتقده بإ

  مارتن لوثر الذي قاد الثورة اإلصالحية ضد رجال الكنيسة قد دعاّكام ان
 إىل جتريد القساوسة من مناصبهم وإلغاء وساطتهم بني اهللا والناس ودعاإىل 

ًإسقاط حكومة األمراء املستبدين ولكنه يف جمال معرفة اهللا مل يقدم شيئا يتناسب 
 .ي الهوته عىل ما كان عليه يف ما يسمى بعرص اإليامنمع هنضته اإلصالحية وبق

ال يمكن لقدر من األعامل الصاحلة أن تكفر عن الذنوب «: وكان يقول
التي اقرتفها خري الناس وال يمكن أن تكفر عن خطايا البرش إال تضحية املسيح 

يامن  وال يمكن أن ينجينا من عذاب جهنم إال اإلـ آالم ابن اهللا وموته ـاملفتدية 
إذا كنت تقر بلسانك إن الرب «:  هبذا التكفري اإلهلي، وكام قال بولص للرومان

                                                
 .٢٨، ص٢١ج، ١١مج: ويل ديورانت، قصة احلضارة) ١(
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 ـ٣٤ـ  

يسوع وإذا كنت تؤمن يف قرارة فؤادك بأن اهللا قد رفعه بعد املوت فإنك سوف 
ًإننا ال نعلم شيئا عن اهللا إال أنه قوة مدركة «: ويقول لوثر يف موضع آخر» تنجو

أين كان اهللا قبل : وح من علامء الالهوتوعندما سأله شاب حل» كونية موجودة
كان يبني جهنم هلذه األرواح : خلق العامل؟ أجاب بأسلوبه اخلطايب الفظ

فهلمي أيتها البرشية احلائرة التائهة يف  .)١(»!الفضولية املغرورة من أمثالك
صحراء البعد عن معرفة اهللا تعاىل لتنهيل من معني املعرفة وسلسبيل التوحيد 

ًسقيك عيل كأسا روية لن تضمأي بعدها أبداتعايل لي ً. 

ِشجرة النبوة وحمط الرسالة « أيتها البرشية وحطي رحلك يف ظل تعايل َِ َ ََ ِّ َُّ َ َ َ َّ ُ َُّ ُ َ

ْوخمتلف ال َ َ ُْ َ ُ ْمالئكة ومعادن العلم وينابيع الـَ َ ْ ْ َُ َ َ َِ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِحكمـُِ ْ ُ«. 

ما استرشفت وما أعظم كالم فاطمة الزهراء أم الرسالة واإلمامة عند
ّ األمة مستقبل إىل ونظرت بعني رهبا : املقفر املجدب برتكهم هنج عيل فقالتُ

وحيهم أنى زحزحوها عن روايس الرسالة وقواعد النبوة والداللة ومهبط «
الروح األمني والطبني بأمور الدنيا والدنيا وتاهللا لو مالوا عن املحجة الالئحة 

ًم إليها ومحلهم عليها ولسار هبم سريا وزالوا عن قبول احلجة الواضحة لرده
ًسجحا ال يكلم خشاشه وال يكل سائره وال يمل راكبه وألوردهم منهال نمريا  ًً

ًصافيا رويا فضفاضا تطفح ضفتاه وال يرتنق جانباه ً ً«)٢(. 
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 :)التنمية العقلية(

ّعنوان قد يبدو غريبا ألو هنه إننا نريد أن ذ إىل  ومن يقرأه يتبادر،ل وهلةً
اعتصام قام به  أو اعرتاض أو نتحدث عن تظاهرة تطالب بحرية العلم والعلامء

 .انتفاضه عىل اجلهل والتخلف أو أصحاب االختصاص والكفاءات

يف أعمق معانيه ) الدين( وهو ـواحلقيقة إن املقصود هو أكرب من هذا كله 
 ذكرها إمام ـ قادة الدين ـبياء ويف أبلغ عبارة لبيان دور األن. وأكملها وأوسعها

ْفبعث فيهم رسله وواتر إليهم «: العقل والعلم والفصاحة والبالغة حيث قال ْ َ ُ ُ ِْ َِ َ َِ َ َ َ ُ َ َِ َ

ِأنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منيس نعمته وحيتجوا عليهم بالتبليِغ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُّ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ َُّ َ ْ ِّ َِ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ َِ ََ َ ََ َّ َ ْ ْ َ ِ ْ

ُويثري
ِ ُ ِهم دفائن العقولـَوا لَ ُ ْ َُ َ َِ َ ْ ُ«. 

 ).قادة ثورة العقول(فوصف األنبياء بأهنم 

 .ا أمجل لوحة يرسم هبا دين اهللا وأروع لقب يوصف به األنبياءّهنإًحقا 

...  البرشية بدين اهللاَفِّماذا عليك يا دنيا لو ثنيت الوسادة لعيل كي يعر
ذين حاربوا العلم والعلامء كي ال تأخذه من الكنيسة ورجال االكلريوس ال



 ـ٣٦ـ  

مما أدى باملجتمع ... وعطلوا العقول وحاربوا الفكر باسم الدين واألنبياء
أن يرى نفسه يف مفرتق طريقني اما الدين واما  إىل األوريب الناهض املتطور

إال يف حدود ... العقل والتطور فاختار العقل والعلم والتطور ورفض الدين
فياليت الدين والقرآن كان يعرض عليهم ... يةالطقوس والنصائح األخالق

 ... ببيانه العلوي الذي يتناغم مع العقول وجيذب القلوب واألرواح

وياليتهم علموا ان أساس الدين هو العقل وان العقل هو الذي ينتج 
اإليامن باهللا والعقل هو الذي يثبت التوحيد وكذلك الصفات والعدل والنبوة 

 .واملعاد واإلمامة
 النصوص الدينية يف جمال العقائد واألصول إال إرشادات للعقل كي وما

 ... يتحرك وينتج األدلة والرباهني
إن النبي قد جاء يثري عقول الناس  فإذا ما ثارت العقول وبدت من 

 ... مكامنها فإهنا سوف تنجذب نحو النبي
وعامر إن املؤمنني األوائل الذين محلوا ثقل الرسالة عىل أكتافهم كسلامن 

إنام جذبتهم عقوهلم وقلوهبم ... وأيب ذر ومصعب بن عمري وخدجية وسميه
  .نحو رسول اهللا

ية وعندما رأوا رسول اهللا نسانلقد كانوا يبحثون يف عقوهلم عن حقيقة اإل
فكأنام رأوا قلوهبم وعقوهلم جمسمة يف  القرآن صىل اهللا عليه وآله وسمعوا آيات

ألرض فتطابقت عقوهلم الباطنة مع العقل آيات بينات ورجل يتحرك عىل ا
 .الظاهر وهو الرسول فقالوا هذا ما كنا نبغ لقد وجدنا ضالتنا املنشودة

مل جيذهبم رسول اهللا بتخويف وال ترغيب وال بالوعود واألماين ومل 
خيدعهم باخلرافات واألساطري ومل يسحر عيوهنم باللعب يف خياهلم وأوهامهم 
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وسحر القلوب والعقول غري سحر العيون وإنام . هبموإنام سحر عقوهلم وقلو
 .ما تعطلت العقول والقلوب إذا تسحر العيون

 .ما حتركت العقول والقلوب إذا وسحر العيون كالرساب ينتهي

ًوهؤالء وكل من يؤمن بالرسول بعقله وقلبه يزداد إيامنا وحبا وتف ًانيا يف ً
 ...سبيل اهللا يف كل يوم

ً شابا مل يبلغ العرشين وكان مدلال بني أبويه لقد كان مصعب بن عمري ً
ًولكن كان حرا يبحث عن لذة مل ... الغنيني يأكل ألذ الطعام ويلبس أفخر الثياب

ية الضائعة يف نسانلقد كان يبحث يف باطنه عن اإل... جيدها يف ترف األبدان
اج املنري ية قد بزغ يف الصادق األمني والرسنسانفلام رأى نور اإل. ظلامت اجلاهلية

... وإذا به يبيع كل ما لديه من حياة مرتفة ليشرتي لذة اإليامن بالرسول والرسالة
طالب وإذا  أيب ويلتصق بالرسول يف أحلك ظروفه ويف أيام احلصار يف شعب

جامعة يتخرج منها مصعب  إىل مصعب إىل هبذه األيام العسرية تتحول بالنسبة
ًمعلام للقران وممثال للرسول يف ا املدينة  إىل ملدينة قبل اهلجرة، ويذهب هذا الفتىً

ويستطيع عىل رغم صغر سنه وصعوبة مهمته يف هداية جمتمع قبيل ألف الرصاع 
ويستطيع عىل رغم صغر سنه أن يفتح العقول ... ًالداخيل أحقابا طويلة

املدينة التي  إىل والقلوب وهييئ األرضية لقدوم رسول اهللا صىل اهللا عليه واله
  . واملنطلق نحو العامل بأرسهسالمت قاعدة دولة اإلكان

إن الدين الذي ال يرىض ألتباعه التقليد األعمى والتبعية العشوائية لسنن 
َوال تقف ما اآلباء واألجداد وال االنسياق مع العقل اجلمعي بغري علم ووعي  ُ ْ َ َ

ٌليس لك به علم ْْ َ َِ ِ ِ َ َإن السمع والبرص والفؤا َ َُّ ْ َْ َ َ ََ َ ْ َّ ًد كل أولئك كان عنه مسئوالِ ُ ْ َ ُْ َ ُ َ ََ َ ِ َ ُُّ )٣٦:اإلرساء( 
التعقل والتفكر والتدبر ويسمى نبيه بالعقل  إىل ويدعو يف املئات من آيات كتابه
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الظاهر واملؤمنني بأويل األلباب وأويل العلم، مثل هذا الدين حري بأن يقود 
روح والبدن ويبني ية ويصنع املجتمع البرشي املتوازن يف النساناحلضارة اإل

 .األرض العامرة املرتبطة بالسامء واخللود

 .سار هذا الدين عىل اخلط الذي رسمته السامء إذا ولكن هذا ال يكون إال

ولقد شاء اهللا سبحانه أن يكون هلذا الدين حصن توحيد مفتاحه 
كلمة ال إله إال اهللا حصني فمن دخل حصني أمن من عذايب برشطها «... الوالية
وشاء اهللا هلذا الدين مدينة علم هي الرسول . )١(»طها وأنا من رشوطهاورشو

  .وعيل باهبا فمن أراد املدينة فليأهتا من باهبا

ما وقع علم الدين بيد مدرسة التأويل والقياس واالستحسان  إذا ولكن
العبايس فإن مصري هذا سوف  أو واملصالح املرسلة ووقع بيد البالط األموي

ًبري شبيها بمصري الدين املسيحي عندما وقع بيد رجال حد ك إىل يصبح
االكلريوس والكنيسة الرومانية فكام ان الكنيسة قد حرفت اإلنجيل وصورت 

 مواقف ّفإن... دّر والتجدّدين عيسى املسيح بأنه خمالف للعقل والعلم والتطو
ل عن الرسول ومنع كتابة السنة والقول بكراهة السؤا القرآن من قبيل إبعاد

وفتح الباب لالجتهاد بالقياس الظني يف مقابل النصوص وحتريف العقائد 
والتفسري بالرأي والرصاع الشديد عىل مسألة خلق القرآن، كل هذه وأمثاهلا 

ّ األمة شوهت صورة الدين اجلميلة وأعاقت من أن تأخذ مكانتها بني ًكثريا ُ
 ...األمم

عىل جملسه فسأله عن ًك عندما ترى اإلمام مالك يرد سائال دخل ّان

                                                
 .٢٥ص: ، توحيد الصدوقام الرضا احلديث املعروف بالسلسلة الذهبية لإلم) ١(
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االستواء عىل العرش فأجابه وقد بدت عليه عالمات الغضب من السؤال 
إن االستواء معلوم والكيفية جمهولة واالعتقاد به واجب والسؤال بدعة : ويقول

 .)١(ثم يأمر أصحابه بأن خيرجوا السائل من املجلس

الح هذا املوقف يشبه موقف مارتن لوثر الذي يعد قائد لثورة اإلص
الديني ولكنه مع ذلك ال يسمح للشاب الذي يدرس يف كلية الالهوت أن يسأله 

 .ًسؤاال عن املعرفة اإلهلية وجييبه بأسلوب االزدراء والتهكم

وعىل هذا املنوال نرى اإلمام الشاطبي الذي يعد من أبرز الفقهاء الذين 
ًبابا يف كتاب طوروا الفقه السني بتنميته لفقه املقاصد، ولكنه مع ذلك يفرد 

املوافقات حتت عنوان ذم كثرة السؤال والتعمق وأن التعمق خمالف هلدي 
 .)٢(الرسول والسلف الصالح

النهج العلوي يف التعامل مع العقل والعلم لوجدته  إىل جئت إذا ّكولكن
ًحقا كام قال رسول اهللا فيه إنه باب مدينة العلم، فهو عىل العكس مما عند اإلمام 

ًمام الشاطبي واملصلح املسيحي مارتن لوثر نجد عليا يفتح أبواب مالك واإل
السؤال واالستفهام حتى يف اعقد املسائل الالهوتية كالقضاء والقدر ورؤية 

سلوين قبل أن «: ويعرض نفسه جلميع الباحثني عن احلقيقة ويقول... اهللا

ال والتعمق فهو الذي يأمر الناس بالسؤال ال أن يمنع الناس من السؤ» تفقدوين
 .ويتضجر منهم

ًيسأله سؤاال من أعمق أسئلة علم اإلهليات حيث ) ذعلب اليامين(وهذا 

                                                
 .١٢ ــ ١١، ص١ج: لنعامنتاريخ علم الكالم، شبيل ا) ١(

 .وت، املكتبة العرصية ــ بري٣٢، ص١ وج١٩٩، ص٤ج: انظر املوافقات) ٢(



 ـ٤٠ـ  

وكيف : ؟ فقالأفأعبد ما ال أرى: ؟ فقال أمرياملؤمننيهل رأيت ربك يا : قال
ال تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق «: تراه؟ فقال 

 ويقسم عيل )١(ًواب ذاكرا مالمح هذه الرؤية القلبيةثم يفصل له يف اجل» اإليامن
الناس ثالثة؛ فعامل رباين ومتعلم عىل سبيل نجاة «: ثالثة أقسام فيقول إىل الناس

 إىل ومهج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح مل يستضيئوا بنور العلم ومل يلجأوا

 .)٢(»ركن وثيق
ى ّ ويتمنّأصحابه وهو يتحرسه وخرية ّقال هذا الكالم لواحد من خواص

 .أن يكون هناك محلة للعلم وأوعية صاحلة يسكب فيها العلم واملعرفة
ً عليا هبذا الكالم يرسم للخط اإلهلي طريقا واحدا وهو طريق العلم ّإن ً ً

ًا أن يكون عاملا ربانيا يربط الناس برهبم بقوله وعملهّ إمنسانفاإل ًيكون متعلام  أو ً
 . جاة من االنحراف والوقوع يف التيه والظلامتيبحث بعلمه عن الن

ً ال عاملا وال متعلام يف طريق اهللانسان فإذا مل يكن اإل مهج ّ فإنه  سبحانه،ً
 به ي ترم، ويرقص مع كل نغمة، ريحّ يميل مع كل،رعاع تائه يف ظلامت اجلهل

 . مكان سحيق وحتركه األبواق اإلعالمية كيفام تشاءّاألهواء يف كل
يا كميل :  عند عيل هو العلم ويؤكد هذا املعنى لكميل ويقول لهفالدين 

  .)٣(معرفة العلم دين يدان به

                                                
 .١٧٩خ: انظر هنج البالغة) ١(

 .١٣٧ هنج البالغة احلكمة )٢(

 .١٣٧ هنج البالغة احلكمة )٣(
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 العلم املطلوب ّية هو اننسان للحضارة اإلٌّألسايس الذي يبينه عيلاألمر ا
 .هو العلم الذي يدرس ألجل اهللا ويطلب ألجل نجاة البرشية

هذا أمر خطري ينبغي عىل احلضارة املعارصة أن تلتفت إليه إن أرادت أن و
 .يةنسانتبني احلضارة اإل

ً املنهج العلوي يرفض اجلهل ويراه كاملوت لألمة ولكنه أيضا يريد علام ّإن ً
هيب لألمة احلياة وذلك هو العلم الرباين والتعلم ألجل نجاة البرشية والعلم 

الفقه والعقائد واألخالق وما يتعلق بالرشيعة فحسب الرباين ال يقصد به علم 
وإنام كل العلوم جيب أن تكون ربانية وإال فإهنا ستوقع البرشية يف اهلالك 

  .والدمار
َمل تكن ربانية أي تدرس  إذا فالفيزياء والكيمياء وعلوم الطب واحلياة ُ

ّوتدرس لنجاة البرشية وإذا ما وقعت بأيدي املستبد إن هذه العلوم ين والطغاة فُّ
سوف تسخر لصناعة القنابل النووية والكيميائية واجلرثومية وأسلحة الدمار 
فتقتل هبا املاليني وتقهر هبا إرادة الشعوب واألمم كام تتحقق مآرب ومصالح 

 .املحتلني والغزاة واجلبابرة والظلمة
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...  يضع أنامله عىل موضع الداء ويصف الدواء أمرياملؤمننيإن 
ًيا عندما يصف دواء للبرشيةولكن عل ًال يصف دواء يصلح عضوا للبرشية ّ فإنه ً

 .ويفسد أعضاء أخرى

ية، والعلم هو األساس الذي نسانإن اجلهل آفة مهلكة للحضارة اإل
ية وإنام هو العلم نسانًتنطلق منه احلضارة ولكن ليس كل علم علام خيدم اإل

لك حيل املنهج العلوي اجلدل وبذ... الرباين أي العلم الذي يقرتن مع الدين
املعروف القائم بني الدين والعلم، هذا اجلدل الذي أثارته ردة الفعل جتاه 

 .الكنيسة األرثوذوكسية ومعرفتها السلبية جتاه العلم والعلامء

 الدين والعلم ّسيقول لك بام أنّ فإنه أخذت الدين من عيل إذا ولكنك
ولذلك تراه يسمى العامل .  الواحدليسا أخوين توأمني فحسب بل مها كاليشء

َّفإن العامل بغري علم كالس«بغري علم كالسائر عىل غري طريق  َْ ٍ َْ َ ْ َِ ِِ ِ َ َّ ِ َائر عىل غري طريق فالَ ٍ ِ َِ ِ ْ َ َ َ ِ 

ُيزيده  ُ ِ ّبعده عن الطريق إالَ ِ ِ ِ َّ َ ِ َ ُ ْ َ بعدا من حاجته والعامل بالعلم كالسائر عىلُُ ْ ْ ُ ْ َ ًَ َ َ َ َ ْ ْ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ الطرِ َّ ِيق َ

ِالواضح ِ َ ْ  عن الدين ويسمى العامل الذي خيالف علمه كاجلاهل ّ فهو ضال)١(»َ
ْفإن العامل العامل بغري علمه كال«احلائر  ْ َ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ ََ ِ َّ ِ ْجاهل الـَ َ ِ ِ ِحائر الذي ال يستفيق من جهله بل ـَ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َّ َ ِ

ْال ْحجة عليه أعظم والـَ َ َ َُ ْ َ َّ ُُ َْ َ ُحرسة له ـِ ََ ُ َ ُألزم وهو عند اهللا ألومْ َُ َ ُ َْ َْ ََ ْ  ّن بغري علم ضالّ فاملتدي)٢(»َِ
 .عن طريق الدين والعامل بغري دين كاجلاهل الفاقد للعلم

ُرب عاملٍ قد قتله جهله وعلمه معه ال ينفعه«: ًويقول عيل أيضا ُ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ ََّ ْ َ َْ َ ُ َُ ْ ُ َ َ َِ ْ ِ«)٣(. 

                                                
 .١٤٥ هنج البالغة اخلطبة )١(

 .٨٦ هنج البالغة اخلطبة )٢(

 .   ١٠٧ هنج البالغة احلكمة )٣(
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من كنت «: ؤمنني ويقولًوعندما يتوج النبي عليا بوسام الوالية عىل امل

ًيتوجه أيضا بوسام آخر أال وهو ّ فإنه »...مواله فهذا عيل مواله اللهم وال من وااله ّ
أنا مدينة العلم وعيل باهبا فمن أراد «: وسام باب مدينة العلم النبوية حيث قال

 .)١(»املدينة فليأهتا من باهبا

صدر للعلم ًفوالية عيل لألمة ليست فقط مصدرا للحكم وإنام هي م
 . ًأيضا

ُفإهنم عيش العلم وموت «اهنم : وعندما يصف عيل أهل البيت يقول ْ َ َ ََّ ْ ْ ُِ ُْ ْ َِ ِ َ

ْال ِجهلـَ ْ َ«)٢(. 

ها ال تفتح إال ّفدور قادة الدين هو إحياء العلم وإماتة اجلهل واخلريات كل
 .بالعلم

  والتي يبدو لناوبعد هذه الصورة اجلميلة للدين التي يرسمها لنا عيل 
 سالمل اإلّ أن حيمٍفيها الدين والعلم كاليشء الواحد فهل يمكن ملنصف

املحمدي العلوي األصيل تبعات أخطاء الكنيسة الرومانية واملذهب املسيحي 
أفكار بعض املجموعات  أو األرثوذوكيس الذي كان حيارب العلم والتجدد

 العقل والعلم ّفيقول ان... سالمية املتحجرة التي هي متطفلة عىل اإلسالماإل
سوف ّ فإنه بع للعقل وللعلمّمل يت إذا  الدين منهج قديم وانهّخارج عن الدين وان
ّ األمة ًيصبح عامال لتخلف . ًقياسا عىل ختلص العقل من الدين املحرف للكنيسةُ

وان الغرب إنام تطور بفصل العقل عن الدين وان رس تفوق الغرب عىل مجيع 

                                                
 .٧٩، ص٦ج: الغدير، األميني) ١(

 .١٤٧ هنج البالغة اخلطبة )٢(
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مسألة  إىل ديدة التي حولت الترشيع والقواننيشعوب األرض هو العقالنية اجل
ما  أو بعقل احلداثة القرآن برشية بحتة يزيدون عىل ذلك انه ينبغي أن تقرأ آيات

 .)١(بعقل ما بعد احلداثة أو ًيسمونه أيضا بعقل

وقد فات هؤالء ان التقدم الصناعي الذي حدث يف الغرب مل حيصل 
 املحمدي العلوي ال بل وال سالم هو اإلبتمرد الغرب عىل الدين احلقيقي الذي

حتى عىل تراث عيسى املسيح وإنام حصل بتمردهم عىل املسيحية املنحرفة 
واملستبدة بقيادة الكنيسة الرومانية، ولو كانت الثورة الصناعية األوربية قد 

حتى لو أهنا التزمت  أو ومن هنج البالغة القرآن أخذت علمها الالهويت من
ع نبي اهللا كام أنزل اهللا ال كام اختلقه القساوسة والبابابوات، لكانت بتعاليم اليسو

احلضارة األوروبية قد تقدمت عىل حمورين، أحدمها حمور العقل العلمي 
 اإلهلي، ولكنها بسبب ردة فعلها جتاه نساينوالصناعي واآلخر حمور العقل اإل

واحد وهو دين الكنيسة املحرف فقد تقدمت يف حمور واحد وطارت بجناح 
 اإلهلي ولذلك فإهنا هنضت يف نساينجناح العلم املادي وتركت اجلانب اإل

ية نساناجلانب الصناعي والعلمي واملادي، ولكنها هوت وسقطت يف جانب اإل
فهي قد مألت البطون األوربية وأشبعت الغرائز ولكنها فرغت القلوب من 

ت بني األبدان وأوجدت رسعة الشعور بالسعادة واهلدفية يف احلياة كام اهنا قارب
هائلة يف االتصال بني الصور واألصوات ولكنها أوجدت فجوات هائلة بني 
القلوب واألرواح وحفرت خنادق مرعبة بني الشعوب واألمم، فاحلضارة 
الصناعية األوربية ما ان بلغت معاملها مرحلة اإلنتاج اهلائل ووجدت 

                                                
: ، وكذلك١٣ ــ ١٢ص: عقل الديني، حممد اركون، ترمجة حاتم صالحانظر كتاب نحو نقد ال) ١(

 .، دار الطليعة ــ بريوت٦٩ص: ، و٣٣ص



 ـ٤٥ـ  

 إىل ض باحلديد والنار وحتوهلممنتوجاهتا مكدسة حتى راحت حتتل شعوب األر
أسواق استهالكية وتفرض عليهم إرادهتا بام صنعه العقل والعلم املنفصل عن 

وإنا لنسأل السيد ارگون ومرتمجه أين هو عقل . الدين من أسلحة فتاكة ومدمرة
احلداثة وأين عقل ما بعد احلداثة ودورمها يف تطور البرشية وتقدمهام وحتقيق 

أين هو عقل .  احلضارة الغربية مع الشعوب واألمم غري الغربيةاحلرية يف تعامل
يف تعامله مع . ما بعد احلداثة الذي تريد منا أن نتبعه ونغري به ديننا وقرآننا

ناكازاكي وهريوشيام؟ أين هو من فيتنام؟ أين هو من العراق وأفغانستان 
ة أن خيلعوا وفلسطني؟ عليك يا حممد ارگون وعىل كل املخدوعني بفكر احلداث

 إىل نسانوهنج البالغة لريوا ان الدين يدعو اإل القرآن العدسات الغربية ويقرأوا
العلم وتطوير احلياة وإعامر األرض وان اخلريات ال تنفتح إال بالعلم وان اهللا 
سبحانه فرض عىل عباده أن ال يتحركوا إال بالعلم وفرض عىل العلامء أن جيعلوا 

ٍأن ال يقاروا عىل كظة ظاملٍ وال سغب مظلوم«ية مجعاء نسانعلمهم يف خدمة اإل َُ َ َْ َ ََّ َ ُّ ُِ َ َ َِ ِ ِ«)١(. 

 

 

                                                
 .٣ هنج البالغة اخلطبة )١(



 ـ٤٦ـ  

 

 

 

 

 

 

 :)التنمية السياسية(

هل السلطة أمر مقدس؟ وهل أهنا هدف أعىل يستحق التضحية ألجله بام 
 سواه؟

السلطة وأجابوا عىل هذا السؤال  إىل ًا هم الذين وصلواّقليلون جد
 ...نفيبال

ًوليس هذا األمر غريبا، فامللك عقيم بل هو وحش كارس وال يعرف ال 
ًوالدا وال ولدا، ولكن العجيب أن يأيت مفكر فيلسوف فيخيط هلذا الوحش  أو ً

ًالكارس املكار املخادع ثوبا مزركشا بألوان احلضارة ويؤسس به نظرية لقوة  ً
 .األمم وتطورها وبقائها

لتي متأل رؤوس القوى الكربى احلاكمة يف عاملنا ا) ميكافييل(أهنا فلسفة 
  .اليوم

وحيث يكون األمر أمر مصلحة بالدنا «: هذه الفلسفة التي تقول
القسوة  أو وخريها، وجب علينا أن ال نقبل البحث يف العدل والظلم، والرمحة



 ـ٤٧ـ  

ّ األمة وما هو خليق بالثناء واالزدراء، بل جيب أن نسلك كل سبيل ينقذ حياة ُ

 .»ً ما عدا هذا جانباّ كليّتها، وننحوحري

إن الدبلومايس غري مقيد بالقانون األخالقي الذي يتقيد به «: ًويقول أيضا
فإذا ما أدانه عمل قام به وجب أن تغفر له نتيجة هذا العمل ذنبه، ذلك ...  شعبه

ًوما من رجل صالح يلوم رجال غريه حياول أن يدافع . ان الغاية تربر الوسيلة
فرضوب الغش والقسوة ... ًده أيا كانت السبيل التي يسلكها هلذا الدفاععن بال

) غش رشيف(واجلرائم التي يرتكبها الرجل يف سبيل االحتفاظ بدولته كلها 
 !!)١(»)جرائم جميدة(و

أن هذه الفلسفة التي  إىل ًولكي أكون منصفا فإين ألفت القارئ الكريم
لبلدان ونرش القتل والدمار فيه، مل تكن رشعنت لقادة النهضة الصناعية احتالل ا

ية التي مل تنهل من عني املاء سالم احلضارة اإلّوليدة احلضارة الغربية وحدها فإن
 ومل تأخذ علم معرفة الدين من أهله قد أنتجت للبرشية ،ت عليهاَّلُاملعني التي د

ذاهتا مع ًأيضا فلسفة تاريخ وسياسة تشبه فلسفة ميكافييل وجلبت لألمة النتائج 
ية سالم فلسفة ميكافييل جلبت الويالت خلارج أوربا وهذه الفلسفة اإلّفرق ان

 .نرشت الظلم والطغيان واالستبداد يف داخل هذه األمة

ومل يكتف أصحاب هذا االجتاه بإصدار االجتهادات التي أبعدت الدين 
اختالق   إىلام وصل األمرّوإن.  بل جعلته يف مقابل أهدافه،عن أهدافه العليا

األحاديث التي تضفي قداسة مطلقة عىل سلطة اخللفاء وامللوك وجتعلها هي 
 . القيم واملوازينّاهلدف األعىل الذي جيب أن يضحى من أجله بكل

                                                
 .٩٤، ص٢١ج:  احلضارة، ويل ديورانتنظر قصةُأ) ١(



 ـ٤٨ـ  

يكون بعدي «: يقول فيه ًفنقرأ يف صحيح مسلم حديثا عن الرسول 

لوب الشياطني أئمة ال هيدون هبداي وال يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوهبم ق

كيف أصنع يا رسول : فقال من سمع هذا احلديث من الرسول» يف جثامن إنس
تسمع وتطيع لألمري وإن رضب ظهرك وأخذ «: اهللا إن أدركت ذلك؟ قال

 .»مالك
يا نبي اهللا أرأيت : ًويف صحيح مسلم أيضا إن أحد الصحابة سأل الرسول

نا فامذا تأمرنا؟ فقال ّحقهم ويمنعوننا ّن قامت علينا أمراؤنا يسألون حقإ
 .)١(»اسمعوا وأطيعوا فإنام عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم«: الرسول

 ّان: وهكذا تصنع لنا هذه األحاديث معادلة يف معرفة الدين مفادها 
 هدى الرسول وسنته لو ضاعت عىل يد السلطان وكان ّ وان)السلطة= الدين (

 فكل ذلك ال يرض ، وينهبون البالدبطانته ووزراؤه شياطني يفسدون العباد
 !؟ويبقى السلطان هو ويل األمر الذي جتب طاعته وحفظ سلطته

ّ األمة ووصل األمر يف إبعاد هذه ها األصيل وتشويه إسالمعن معرفة ُ
الصورة اجلميلة هلذا املنهج اإلهلي الذي هيدي للتي هي أقوم أن أجهزة اإلعالم 

ّ األمة  ثقافةاألموي عملت أقىص جهودها يف ختريب ًحتى صنعت تبادرا يف ُ
ًذهنيتها لكلمة خليفة اهللا وخليفة الرسول مرادفا للسلطان ولألمري وجاوزوا 

ما هو أكثر فلم يقفوا يف مستوى مساواة السلطان األموي بالرسول بل  إىل ذلك
: هـ٨٩فقد روى الطربي يف تارخيه يف حوادث سنة . جعلوه أفضل من الرسول

د اهللا القرسي وايل الوليد بن عبد امللك عىل مكة خطب يف الناس إن خالد بن عب
                                                

، نرش املجمع ٤٧٥ ــ ٤٧٤، ص٢ج: انظر كتاب معامل املدرستني، السيد مرتىض العسكري) ١(
 .هل البيتالعاملي أل



 ـ٤٩ـ  

أهيا الناس أهيام أعظم خليفة الرجل عىل أهله أم رسوله إليهم؟ واهللا أومل : فقال
ًتعلموا فضل اخلليفة أال إن إبراهيم خليل الرمحن استسقى فسقاه ملحا أجاجا  ً

ًواستسقاه اخلليفة فسقاه عذبا فراتا حفرها الوليد  بن عبد امللك يف الثنيتني ثنية ً
جنب زمزم  إىل طوى وثنية احلجون فكان ينقل ماؤها ويوضع يف حوض من أدم

 .)١(ليعرف فضله عىل زمزم قال ثم غارت البئر فال يدري أين هي اليوم

وهكذا يصبح السلطان فوق الدين وفوق الرسول وتصنع له املناقب 
اعرتض عىل خمالفة  أو وإذا ما فكر أحد... والكرامات كي متأل هبا أذهان الناس

 األمري قد ّ التربير جاهز وهو انّوالسنة القطعية فإن القرآن األمري لنصوص
 !...اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

وباب التربير والتأويل مل يفتح يف الزمان األموي لرشعنة عمل خلفاء بني 
أن يقتحم مجيع العقبات جذور هذه اخلالفة واستطاع  إىل ه امتد ليصلّأمية بل ان

فربر للسابقني كي يعبد الطريق لالحقني فراح يربر ملن وقف يف وجه رسول اهللا 
وعارضه يف املواقف املصريية، وألجل ذلك فال مانع يف مدرسة التأويل والتربير 

 جمتهد يصيب وخيطأ إنسان إىل أن ينزل الرسول من منصب الرسالة ويتحول
 .خيطأوا أو ضه فيصيبوا يف معارضتهم لهولآلخرين احلق يف أن يعار

َ أول من وصف يف كان رسول اهللا «:  يقول السيد مرتىض العسكري ِ

وبعد أن يذكر قصة بعث » مدرسة اخللفاء باالجتهاد كام يف قصة بعث أسامة
أسامة وتأكيد الرسول عىل الصحابة أن خيرجوا مع أسامة التي جاءت يف مصادر 

وقد انتقدوا «: ساب األرشاف وعيون األثر، ثم يقولعدة كطبقات ابن سعد وأن

                                                
 .م٢٠٠٨، ١ إحياء الرتاث العريب، ط، دار٣٣٤، ص٦ج: تاريخ الطربي، حممد بن جرير) ١(



 ـ٥٠ـ  

 من قوهلم إنه ّاخلليفتني عىل ختلفهام عن بعث أسامة فكان ما اعتذروا عنهام ما مر
كان يبعث الرسايا عن اجتهاد وعىل هذا فيجوز خمالفة أوامر الرسول يف الرسايا 

 !)١(باجتهاد من الصحابة املجتهدين

ية وفقه التربير للسلطان حتى فيلسوف ومل يسلم من عدوى امليكافيل
ًحيث كان مرجوا من مثل هذا املفكر الكبري عندما . التاريخ الكبري ابن خلدون

 للحكم بني عيل ومعاوية أن حيكم باملوازين القرآنية والسنن التارخيية ىيستدع
ال أن يكون االجتهاد من أجل . املستنبطة من األدلة القطعية العقلية والرشعية

 السلطة هو امليزان للحكم الذي يربئ املتصارعني عىل السلطة ويربر حفظ
 . سفك دماء آالف من الناس إىل ًن كان مؤدياإعملهم حتى و

وملا وقعت الفتنة بني عيل ومعاوية وهي مقتىض «: يقول ابن خلدون
 العصبية، كان طريقه فيها احلق واالجتهاد ومل يكونوا يف حماربتهم لغرض دنيوي

الستشعار حقد كام يتومهه متوهم وينزع إليه ملحد وإنام  أو ثار باطلإليأو 
 واحد نظر صاحبه باجتهاده يف احلق ّه كلّ وسفّاختلف اجتهادهم يف احلق

ًفاقتتلوا عليه وإن كان املصيب عليا، فلم يكن معاوية قائام فيها بقصد الباطل  ً
 ثم اقتضت طبيعة ّوإنام قصد احلق وأخطأ والكل كانوا يف مقاصدهم عىل حق

امللك االنفراد باملجد واستئثار الواحد به ومل يكن ملعاوية أن يدفع عن نفسه 
 !!)٢(»وقومه فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها واستشعرته بنو أمية

وبنفس ميزان اقتضاء العصبية أي قوة احلكم واملحافظة عىل السلطة يربر 
                                                

، دار الكتب ٥٧، ص١ج: مقدمة مرآة العقول يف رشح أخبار الرسول مرتىض العسكري) ١(
 .سالميةاإل

 .، دار الكتاب العريب١٩٨ص: ن حممدمقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن ب) ٢(



 ـ٥١ـ  

 إىل  وعهده باخلالفةع اإلمام احلسن ابن خلدون خمالفة معاوية التفاقه م
ة بام كانت بنو أمية ـًيزيد خوفا من افرتاق الكلم إىل وكذلك عهده«: يزيد فيقول

 .)١(»غريه اختلفوا عليه إىل سواهم فلو قد عهد إىل مل يرضوا تسليم األمر

ية من فكر تقديس السلطة والفلسفة امليكافيلية يف نسانوكم عانت اإل
 .طول تارخيها

السلطة الطريق حلروب التأويل  إىل فقد مهد فقه التربير لكل من يصل
السلطة ليقتل احلسني ويسبي نساءه وهن نساء  إىل وفتحت الباب لوصول يزيد

وليستبيح املدينة ويغرق مسجد املدينة بدماء املهاجرين . الرسالة واإلمامة
ا أنياب السلطة من ية مسريهتا تنهشهنسانواألنصار وعىل هذا املنوال واصلت اإل

املأمون واألمني واملتوكل  إىل السفاح ومنه إىل احلجاج ومن احلجاج إىل يزيد
ب البالد من أجل أن ّالذي أهلك العباد وخر)! صدام(عبداهللا املؤمن  إىل ومنهم

وأما ما فعله الفكر امليكافييل . التالل احلدودية أو ًيوسع سلطته أمتارا يف النهر
قة فاحتالل وهنب ّالضعيفة فهو من نوع اجلرائم املنظمة واملنمالغريب بالشعوب 

 نسانالثروات باسم االستعامر وقصف وقتل وترشيد باسم حقوق اإل
ومؤامرات وانقالبات واغتياالت باسم الثورة والتحرير وحرب ثقافية وخلقية 

ّ األمة باسم العوملة وزرع غدة إرسائيل يف قلب . والدفاع عنها بكل السبلُ
ًتون عاما واجلرح الفلسطيني ينزف وإذا ما أفاقت عصبة األمم يوما من وس ً

نومتها ورفعت يدها لتمسح اجلراح عن أطفال فلسطني وشيوخها صفع أيدهيم 
هذا هو حال . النوم إىل ًسوط الفيتو األمريكي كي ال جيدوا هلم خيارا إال العودة

  .ية اليوم وهكذا كان حاهلا باألمسنساناإل

                                                
 .٩٩ص: السابقنفس املصدر ) ١(



 ـ٥٢ـ  

 باستبدال األشخاص واألحزاب وال حتى نسانح حال اإلولن يصل
إن حضارة . استبدال الفكر والثقافة إىل العناوين والشعارات وإنام حتتاج

ية اليوم تستغيث من سياط الفلسفة امليكافيلية وفقه التربير والتقديس نساناإل
 .للسلطات واحلكومات

عيل كي  إىل وجاءتتركت ميكافييل  إذا ولن يبزغ عليها فجر اخلالص إال
إن السلطة ما هي إال وسيلة ألجل . يعلمها بالقول والعمل وبالصورة والسرية

وإذا كانت احلضارة الغربية تسمح لنفسها من . يةنسانبناء رصح األخالق اإل
أجل أن توسع رقعة سلطتها بإضافة جزء من األرض أن تقتل األمم والشعوب 

لعنقودية واجلرثومية كام تقتل احلرشات األخرى بأسلحتها النووية وقنابلها ا
ًفإن عليا إمام . والديدان كام فعلت يف هريوشيام وناكازاكي وفيتنام وفلسطني

ية يأبى أن يقبل سلطة ال عىل جزء من األرض وال عىل األرض بأرسها نساناإل
كان ثمن هذه السلطة هو ظلم حيوان صغري  إذا بل عىل املجموعة الكونية كلها

ية أذنيك نسانناهيك عن ظلم فرد من أفراد البرشية فافتحي أيتها اإلكالنملة 
ْواهللا لو أعطيت األقاليم السبعة بام حتت أفالكها عىل أن «: وأصغي ملا يقوله عيل َْ َ َُ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ْ ََ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ ِ َّ َ

ُأعيص اهللا يف نملة أسلبها جلب شعرية ما فعلته َ َ ُ ُْ ْ ْ ُ ََ ََ ْ ٍْ ِ ٍ ِ
َ َِ َِ َ ََ...«)١(. 

ً النصائح عىل عيل بأن يغري شيئا من طريقته يف التسوية يف العطاء وتتواىل
َأتأمروين أن أطلب «: ويتنازل عن هنجه العادل من أجل احلفاظ عىل دولته فيقول ُ ْ َ َ َْ ِّ ُ ُ ْ َ

ْالنرص بال َِ َ ْ ْجور فيمن وليت عليه واهللا ال أطور به ما سمر سمري وما أم نجـَّ َ َ َ ُ ْ ْ ََ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ ٌَ
ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ُِّ ِم يف السامء ِ

َ َّ ٌَ ِ

ْنجام ولو كان ال َ ََ َ ْ َ ًْ ْامل يل لسويت بينهم فكيف وإنام الـَ َ َ َِ ََّ َ َِ َ َ َّْ ْ ْ ْ ََ ُ َ ُ ُامل مال اهللاـُ َُ َ«)٢(. 
                                                

 .٢٢٤ هنج البالغة اخلطبة )١(
 .١٢٦ هنج البالغة اخلطبة )٢(



 ـ٥٣ـ  

 نسانًلقد كان عيل حقا أمني اهللا يف أرضه وخليفته يف عباده، ولقد كان اإل
الضعفاء الكامل الذي جتلت فيه صفات اهللا وهام يف صفات الرأفة والرمحة ب

ًوالعدل بني العباد، وإذا كان عباد امللك والسلطان ال يعرفون أخا وال ولدا وال  ً ّ
ًذا رحم وال صديق من أجل بقاء ملكهم وسلطاهنم فإن عليا ال يعرف يف العدل 

قصته مع أخيه عقيل  إىل انظر. ًبني الناس ومقارعة الظاملني والطغاة أحدا إال اهللا
ًيزيده عىل عطائه صاعا من الطعام إلطعام أوالده وقد جاءه يلتمس منه أن 

ِفأصغيت إليه سمعي فظن أين أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقي «: اجلياع فيقول ِ ِ ِ ِِ َِ ًَ ِ َ َ َُ َ ْ َ ُْ َ ُ َ ُ ُ َّ ِْ َّ َُ َ َِّ َ َ

َفأمحيت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعترب هبا فضج َضجيج َّ ْ ْ ْ َ ُ َِ ِ ََ ًَ ََ َ ْ ْ َّ ِْ َ ِ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ذي دنف من ألْ َ ْ َِ ٍ َمها ـَِ ِ

َوكاد أن حيرتق من ميسمها فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل أ تئن من حديدة أمحاها  َ َ ْ ُّ َ َ ُ ْ ْ َ َْ َ َ ِ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َُ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ ََ َ َْ َ َ َ َ ْ

ِا للعبه وجترينَإنساهن ُّ ُ َ َ ِ ِ ِِ َنار سجرها جبارها لغضبه أتئن من األذى إىل َ َ َ ُّ َ َّ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َُ َ َ ْ وال أئن من ٍ ُّ َِ ِ َ َ

َلظى َ«)١(.  
لقد كان بإمكان عيل أن يشيد أركان سلطان دولته باملكر واخلداع كام كان 

 وكان يستطيع أن يمأل أفواه املعرتضني والناقدين باهلبات ،يفعل معاوية وأمثاله
 ولو ،املدح واإلطراء إىل ّ فيحول ذالقة ألسنتهم من الشتم واهلجاء،والصالت

ت ّيق الذهب والفضة يلمع يف عيون من شهروا السيوف عليه لشلأنه جعل بر
 من ّإغامدها ولو كان يقمع كل إىل أيدهيم باألشعة الصفراء ولرجعت السيوف

...  والتهمة ومطلق التقاريرّيعارض سياسته بالنار واحلديد ويقتل عىل الظن
 ِتمل يأًخرى ولكن عليا ُسنوات أ إىل د مدة حكمهّ أن يمدّلكان يمكن لعيل

  ...ط احلقّام جاء ليسلّق السلطة وإنّليحق

 عيل ليبني حكومة عىل األبدان، ويتحكم وسط جدران احلرس ِمل يأت

                                                
  .٢٢٤ هنج البالغة اخلطبة )١(



 ـ٥٤ـ  

واألعوان وحواجز اهليبة املصطنعة ليتمتع بأمرة وسلطة يتطعمها برهة ثم 
 .يلفظها دفعة ومجلة

أراد عيل أن يؤسس حكومة عىل قلوب اجلامهري ال يف زمانه فحسب بل 
إن الرعية ال تصلح «: جلميع األجيال القادمة يف عمود الزمان وإذا كان عيل يقول

ًمل يضع برناجما لدولته ليصلح رعيته الذين عارصوه ّ فإنه )١(»إال بصالح الرعاة
ً برناجمه مل يؤت أكله ألنه كان يشكو كثريا ّفقط ولو كان كذلك ألمكن أن يقال إن

ً عليا عندما بويع للخالفة مل يضع خطة ّ إنبل. آخر حياته إىل من نوع رعيته
مخسية وال عرشية للتنمية واإلعامر وإنام وضع خطة دهرية ورسمدية للتنمية 

ية، وكان يعلم أن هنجه هذا سوف يربح الدولة نسانواإلعامر يف مجيع جماالت اإل
 . وإن خرس اجلولة

غ اخلمس إن ية يف سنوات حكمه التي مل تبلنسانلقد أراد عيل أن يكتب لإل
السلطة التي تؤخذ باملكر واخلداع وامليكافيلية إنام هي سلطة غثاء وفقاع وزبد 
وسوف تذهب جفاء والسلطة التي تنفع الناس ومتكث يف األرض فهي سلطة 

وكان عيل يعلم بأن البرشية سوف تعود متعبة من ... احلق يف اهلدف والوسيلة
ة نفسها إهنا كانت تعدو خلف هنج معاوية وميكافييل وسوف تكتشف البرشي

 سوى نسانية واحلرية وحقوق اإلنسانحضارة الرساب التي مل يكن فيها من اإل
ية عن احلياة التي لن جتدها إال يف هنج عيل نساناألوهام وعندها سوف تبحث اإل

ية يف هناية نسانوتستقر قافلة اإل) ذلك ما كنا نبغ: (وسوف تعود إليه وتقول
مى بنهاية التاريخ يف حضن الوالية العلوية ال يف الشيوعية ًاملطاف وقيام يس

 .اللينينية وال يف ليربالية فوكوياما
                                                

 .٢١٦ هنج البالغة اخلطبة )١(



 ـ٥٥ـ  

َّوسوف يسقط وهم العوملة أمام السلطة العلوية وإذا كن بنات امللوك 
ً عليا يمنع ّ فإن،بن يف النعيم والذهب واحلريرّالسالطني واخللفاء أمريات يتقل

ا قد ّلؤلؤ من بيت املال، فينتزعه من رقبتها مع إهنابنته حتى من استعارة عقد 
رافع خازن بيت املال، عارية مضمونة ملدة ثالثة أيام ألجل  أيب أخذته من عيل بن

ه من يومك وإياك أن تعود ّأختون املسلمني رد: ويقول خلازنه... عيد األضحى
ضمونة  عقوبتي ولو كانت ابنتي قد أخذت العقد عىل غري العارية املكفتنال

 أيب يا بنت عيل بن:  يقول البنتهّثم. لكانت أول هاشمية قطعت يدها عىل رسقة
ّأكل نساء املهاجرين يتزين يف هذا العيد بمثل . طالب ال تذهبن بنفسك عن احلق

  .)١(هذا

لقد كان عيل أقدر الناس عىل التربير والرشعنة من أجل أن يغدق عىل 
نه أن يكون أدهى العرب يف االحتيال أهل بيته وأرحامه بالعطاء وكان يمك

 أو بضع سنني إىل واللف والدوران وابتكار األساليب التي يمدد هبا مدة حكمه
سلطة تقوم  إىل ولكن هيهات لعيل أن يسعى... يوسع رقعته بمزيد من الواليات

حكومته عدد سنني وبضع مساحات من  إىل أن يضيف أو عىل الغدر واخلداع
اليب امللتوية عىل الرغم من أنه أقدر الناس عليها فهو األرض بواسطة األس

ْولقد أصبحنا يف زمان اختذ أكثر أهله الغدر كيسا ونسبهم أهل ال«: القائل َ ً ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َُ َ َ ْ ْ َ ْ ََ ََ ْ ْ َ َ ِْ ِ َِ َ ََ َ َّ ٍ ِجهل فيهـِ ِ ِ ْ َ 

َحسن احليلة ما لإىل  َ ََ ِْ ِ ْ ِ ْهم قاتلهم اهللا قد يرى الـُ َ َ َ ََ َ ُ ْْ َُ ْحول الـُ َ ُ َّ ْقلب وجه احليلة ودونه مانع من ُ ٌ ُ ُ َ َ ْ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ ُْ

َأمر اهللا وهنيه فيدعها رأي عني بعد القدرة عليها و َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َْ َ ْ َ َ ْ َْ ُ ْ َِ ِْ َ ٍَ ْ ََ ِ ْينتهز فرصتها من الِ ََ ْ ََ َ ُ َ ُْ ِ حرجية له يف ِ ُ َ ََ َ ِ

ِالدين ِّ َ«)٢(. 

                                                
 .٣٧٥ ص١طالب ابن شهر آشوب ج أيب مناقب آل )١(
 .٤١ هنج البالغة اخلطبة )٢(



 ـ٥٦ـ  

ليوم وا) كياسة(السلطة يسمى  إىل لقد كان اتباع أساليب الغدر للوصول
َتسميه الدول العظمى املتحكمة يف العامل سياسة ولكن عليا يسميه جهال ً  ً

وقد أثبتت األيام وسوف تثبت أكثر أن النهج العلوي هو ... بعواقب األمور
ًاملنترص يف هناية املطاف أن عليا وكام وصفه رضار بن ضمرة الضبايب أمام معاوية 

 .»بعيد املدى شديد القوى«: ًكان حقا

 

 



 ـ٥٧ـ  

 

 

 

 

 
 

 :)التنمية االخالقية(

ًمل يصبح فرعون فرعونا يف ليلة واحدة وال احلجاج حجاجا وال صدام  ً
إصابة هؤالء وأمثاله من الطغاة بأخبث  إىل إنام هي عوامل كثرية أدت... ًصداما

 .ية أال وهو داء الكرب والعظمةنسانداء يصيب اإل

 والتحقيق ال تكل عن الدراسة وإذا كان أطباء األبدان ومراكز البحث
. نسانوالبحث والتحقيق من أجل كشف أسباب األمراض التي تصيب بدن اإل

ّنظرية معينة عد  أو كشف ما إىل طبيب أو عامل أو وإذا ما توصل معهد بحثي
ًذلك فتحا واستحق صاحبه أن خيلد يف لوح التاريخ بأحرف من ذهب فهذا عامل 

قد استطاع أن يكشف ) ١٨٩٥ ـ١٨٢٢ويس باستريل(األحياء الفرنيس املعروف 
 )ميكروبات أو جراثيم(بتجاربه العديدة إن الكائنات الدقيقة هي التي سامها 

 من نساناستخدام املضادات لوقاية اإل إىل هي املسؤولة عن األمراض ودعا
املرض، واكتشف طريقة لتعقيم احلليب وذلك لقتل اجلراثيم وامليكروبات 

ًوقد سميت عملية التعقيم هذه يف كل العامل بالبسرتة ختليدا هلذا املوجودة فيه 
فإذا كان باستري قد اكتشف .  العامل الكبري الذي وفر اكتشافه صحة ملاليني البرش



 ـ٥٨ـ  

 قد اكتشف ً، فإن عليا نسانلنا امليكروبات التي تسبب األمراض جلسم اإل
 احلضارة البرشية وقد ية واجلراثيم التي ما برحت تدمرنسانلنا ميكروبات اإل

سامها عيل يف خطبته القاصعة التي قصع فيها املستكربين وصعق فيها املتعصبني 
ْفاعتربوا بام أصاب األمم ال«: فقال) لواقح الكرب( َ ََ َ َ َ َْ َ ِ ُ ِ َ ِمستكربين من قبلـَ ِْ ْ ََ ِ ِ ْ َ ْ ِكم من بأس اهللا ُ ْ َ ْ ِ ْ ُ

ْوصوال َ ُته ووقائعه ومثالته واتعظَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ََ ُ ِوا بمثاوي خدودهم ومصارِع جنوهبم واستعََ ِ ِ َِ ُ ُ ُْ ْ َ ْ ََ ُ َ َِ ِ ِ ِ َ ُيذوا ِ

ِ من لواقح الكرب كام تستعيذونه من طوارق الدهرِباهللا ْ َ ْ ُ ْ َ َّْ َ َ ََ ْ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ِ ِ«)١(. 

ًية يقدم لنا كشفا مهام يف وقاية نسان النهج العلوي يف بناء اإلّإن ً
 يقي نفسه من اجلراثيم نسانان اإلوكام ... من أخطر أمراضها... يةنساناإل

 عليه أن يستعيذ ويقي روحه ّوالبكرتيا الضارة ومن الربد واحلر واحلوادث فإن
جوفه  إىل فإذا كانت اجلراثيم املنترشة يف اهلواء تدخل...  ونفسه من لواقح الكرب

 هناك ذرات من ّفإن... األورام وااللتهابات أو فتسبب له الزكام واألنفلونزا
سوف يصاب ّ فإنه مل حيسن التعامل معها إذا  يف حياتهنسانعور يواجهها اإلالش

ُيته وسوف ينتفخ بداء الكرب فيهلك وهيلكإنسانبالورم وااللتهاب يف داخل  َ. 

 

 :ما هي لواقح الكرب

 موجود مستعد للحركة باجتاهني خمتلفني وهذا هو التقويم نساناإل
َلقد خ نساناألحسن الذي خلق يف اإل ْ َ َلقنا اإلَ ْ ٍ يف أحسن تقويمنسانَ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ِ )٤: التني( 
باختياره صوب األجر غري املمنون والدرجات  وهو االستعداد للحركة

 .الالمتناهية وكذلك احلركة باختياره نحو أسفل سافلني

                                                
 .١٩٢ هنج البالغة اخلطبة )١(



 ـ٥٩ـ  

َقد أفلح من زكاهاوالطريق نحو الكامل املطلق هو طريق التزكية  ْ ََّ َ َْ َ َْ َ 
 .)٩: الشمس(

ية ودفنها وتدسيتها نسان نحو التسافل هو طريق سحق الفطرة اإلوالطريق
َوقد خاب من دساهابرتاب األهواء  َ ْ َ ََّ َ َ ْ َ )١٠: الشمس(. 

َقد أفلح يرفع شعار األنبياء واألولياء ّ فإنه والذي يسري يف طريق التزكية َ َْ َ ْ

َّمن تزكى َ َ ْ َ  )يرفع شعار ّ فإنه  والذي يسري يف طريق الطغيان واألهواء)١٤: األعىل
َوقد أفلح اليوم من استعىلفرعون والفراعنة وهو  ْ َ َْ ْ َ ََ ْْ َ َ َِ ْ َ  )٦٤: طه(. 

أحدمها جانب التزكية واآلخر جانب : ية جانباننسانويف النفس اإل
 .االستعالء

وعىل ... ويف كل جانب توجد نطف وبذور ونوى تنتظر اللقاح والتفعيل
فاألبوان يقومان بتخصيب احليمن . لقاحها أن يولد شخصيته باختيار نساناإل

ّوالبويضة فيولدان أجسامنا وذكوريتنا وأنوثتنا ولكن والدة الشخصية تتم 
 نفسه عندما يلقح استعداده بنوع اللقاح الذي خيتاره من ذرات نسانبواسطة اإل

 .شعوره وسلوكه

وهنا جيب أن حتط مؤسسات الرتبية والتعليم وعلم النفس االجتامعي 
ًم النفس الرتبوي رحاهلا لتنهل من رشيعة هنج البالغة وتضع للناشئة برناجما وعل

ًتعليميا وتربويا جيعلهم خيتارون لقاحات التواضع واملحبة واحرتام اإل ية نسانً
ولواقح ... ويستعيذوا من لواقح الكرب والعصبية واالستعالء عىل اآلخرين

 نزعة االستعالء والتي يمكن الكرب هي االستجابة ألحاديث النفس الناشئة من
 : التاليةُ األمور أن تظهر يف



 ـ٦٠ـ  

 : طريقة امليش وحركة األقدام ـ ١
فهناك طريقة من امليش ورفع لألقدام حتكي عن أن صاحبها غارق يف 
اخليال وكأنه يطري يف اهلواء بحيث عندما يضع قدمه كأنه بعيد عن األرض وهذه 

الكريم عنها يف قوله تعاىل  القرآن هنى وقد ،هي مشية االختيال وصاحبها خمتال
ِوال تصعر خدك للناس وال متش يف عن لسان لقامن احلكيم وهو ينصح ابنه  ِ ِْ َْ َ ِّ َ ََّ َّ َ ُِ َ

ًاألرض مرحا  َ َ ِْ َّإن اهللاََ ٍ ال حيب كل خمتال فخورِ ُ َ َُ ٍ ْ َُّ ُُّ ِ  )١٨: لقامن(. 

 : حلن القول وطريقة الكالمـ ٢
 حياول أن يميز نفسه عن اآلخر فال خيرج فالبعض عندما يريد أن يتكلم

احلروف من خمارجها الطبيعية فيتحدث وكأن احلروف خترج من أنفه حتى كأن 
 أنفه قد امتأل من ريح الشيطان ّأنفه والسبب يف ذلك ان إىل لسانه يتحول من فمه

ْوال تكونوا كال«:  فقالأمرياملؤمننيكام وصف  َ َُ ُ َ ُمتكرب عىل ابن أـَ ِِ ْ َ ِِّ َ َ َ ٍمه من غري ما فضل ُ ْ َ َ ْ ِِّ َ ْ ِ ِ

ْجعله اهللا فيه سوى ما أل ََ َ َ ُ َ َِ ِ ْحقت العظمة بنفسه من عداوة الـِ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ َْ ِ َ ْحسد وقدحت الـَ َ َِ َِ َ ََ ِحمية يف ـَ ُ َّ ِ َ
ِقلبه من نار َ ْ ِ ِ ِ ْ ِالغضب َ َ َ ْ َونفخ َ َ َ ِالشيطان يف َ ُ َ ْ َّ ِأنفه من ريح َ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ِالكرب الذي َ َِّ َ ْ َِ َأعق ْ ْ ِبه اهللا بهَ ِ ُ َالندامة َ ََ َ َّ«)١(.   

ْولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيامهم : املنافقني فقال القرآن ووصف ْ َ ْ ْ َُ َ ْ ََ
ِ ِ ُ َُ َ َْ ََ ََ ُ َ َ

َولتعرفنهم يف ل َِ ْ ُ َّ ََ ِ ْ ِحن القول ـَ ْ َْ ْ ْ يعلم أعاملكمَواهللاُِ ُ َُ َ ََ ْ َْ )وهنى النساء عن ترقيق . )٣٠: حممد
طمع مرىض القلوب ألهنم يفهمون من ذلك  إىل يّه يؤدالكالم والتغنج به ألن

 املرأة تريد أن تظهر نفسها لآلخرين ويشمون من خضوع القول رائحة ّأن
ٌختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض َفال  املراودة عن طريق هذا األسلوب  َ َ َ َِ ِِ ْ َ َّ َ ِْ َ ْ َ ْْ َ ِ ِ َ ْ َ

ًوقلن قوال معروفا َ ْ ُُ َْ ْ َ ًَ  )٣٢: األحزاب(. 

                                                
 .١٩٢ هنج البالغة اخلطبة )١(



 ـ٦١ـ  

 :الناس إىل  النظرةـ ٣
يظهر البعض شعوره باالستعالء عىل اآلخرين عن طريق نظرته 

الناس  إىل االزدرائية واالحتقارية للناس فهو يبخل بفتح عينه عندما ينظر
عن قوم نوح أهنم طلبوا  القرآن وقد حتدث. وكأهنم ال يستحقون منه النظر إليهم

ا ينظرون هلم بعني االستصغار فقال هلم منه أن يطرد عنه الفقراء والضعفاء وكانو
ُوال أقول للذين تزدري أعي النبي نوح  ْ َ َ ََ َِ ْ َ ِ َِّ ُنكم لن يؤتيهم اهللاُُُ َ ُ ُْ ِ ْ ْ َ ُ ً خريا ُ ْ ِ أعلم بام يف اهللاَُ َ ِ ُ َ ْ َ

ِّأنفسهم إين ِ ْ ِ َِ ُ َمن الظاملنيـَل إذا ْ ِِ َِّ َ )٣١: هود(.  

 :  مكان اجللوس ـ ٤
جملس  إىل  عندما يدخلنسان اإلّء هي انومن عالمات نزعة االستعال

ما اختل نظم  إذا ّاملكان املحرتم وال هيتم أو حيب أن جيلس يف وسط املجلس
 وهناك أحاديث ،املحارضة أو الدرس أو  وانقطع حديث اجلالسني،اجللسة

 وكذلك ،وسطه إىل  املجلسّالقيام وشق إىل حول النهي عن إجلاء اجلالسني
: ورد عىل قوم حيث انتهى املجلس عن اإلمام الصادقا  إذاستحباب أن جيلس

  .)١(»م عىل من تلقىّن تسلأن ترىض باملجلس دون املجلس وأ من التواضع ّنإ«

 :   السالم عىل الناسـ ٥
من عالمة التكرب هي انه يصعب عليه أن يبتدئ الناس بالسالم بل يريد 

ال جييبهم ّ فإنه ا ما سلموا عليهوإذ... ًأن الناس دائام هم الذين يبتدأونه بالسالم
 انه يصافح الغني ية نساناجلواب الكامل وقد جاء يف صفة رسول اإل

 أو كبري أسود أو  من استقبله من صغريّم عىل كلّوالفقري والصغري والكبري ويسل

                                                
 .، مؤسسة اسامعيليان٣٥٥، ص١ج: جامع السعادات، حممد مهدي النراقي )١(



 ـ٦٢ـ  

 .)١(عبد أو أمحر حر

   :الطعامتناول  ـ ٦

 أو املال أو عمرأكل مع من هم دونه يف ال إذا ثه نفسه انهّالبعض حتد
. العمل الذي ال يناسب شأنه أو العناوين العرفية واإلدارية فهذا نوع من الذل

 العزة احلقيقية يف الرفق بأمثال هؤالء وخدمتهم واألكل معهم ّواحلق أن
بسط املائدة يدعو إليها مجيع  إذا  اإلمام الرضا كانّوقد روي ان... ومؤانستهم

وغريهم فقال له أحد أصحابه لو عزلت هلؤالء ه ومواليه من السودان نلامغ
 الرب تعاىل واحد والدين واحد واألم واحدة واألب واحد ّان«: مائدة فقال 

 .)٢(»واجلزاء باألعامل

   :طريقة التفكري  ـ ٧

 نفسه خري من اآلخرين نسان لواقح الكرب حيث يرى اإلّوهي من أهم
مظهر مجيل وأمثال ذلك  أو يمقام عباد أو شهادة علمية أو نسب أو بعنوان

ب عىل ذلك األثر العميل يف عدم التعامل مع اآلخرين وفق املوازين ّويرت
يرغب يف أن يكون هو املخدوم  أو  عليهمّيمن أو ية فيستنكف أن خيدمهمنساناإل

 وهذا هو داء إبليس الذي حذر منه ،واملحرتم واملحبوب من قبلهم دون العكس
 خطبته القاصعة حيث يقول عن إبليس انه مل يمتثل أمر اهللا ً كثريا يفأمرياملؤمنني

ْاعرتَضته ال«سبحانه بالسجود آلدم خليفة اهللا يف أرضه ألنه  َ ُ ْْ َ َ َحمية فافتخر عىل آدم ـِ َ ََّ َ ََ َُ َ ْ َ ِ

ْبخلقه وتعصب عليه ألصله فعدو اهللا إمام ال َ َ ُْ َ ِْ ُّ َ ْ َ َ َّ َ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ْمتعصبني وسلف الـِ َ َُ َ َُ ِّ ََ ِ ْمسـَ ِتكربين الذي ُ َّ َ َ ِ ِ ْ َ

                                                
 .٣٥٨، ص١ج: جامع السعادات) ١(
   . ٢٢٩ ص٨ الكايف الكليني ج)٢(



 ـ٦٣ـ  

ْوَضع أساس العصبية ونازع اهللا رداء ال َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ِ َّ َِ ِجربية وادرع لباس التعزز وخلع قناع التذلل ـَ ُّ َ َ ََ َّ َ َ ُّ ََّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ َّ ِ

ْأال ترون كيف صغره اهللا بتكربه ووَضعه برتفعه فجعله يف الدن َ َّ َُّ َ َ ََ َِ ُ َ َ ُ َ َ َ ُّ ُ َ َْ ُِّ ِ ِ
َ َ ِ ِِ ََ ْ ََ َيا مَ ِدحورا وأعد له يف َ ُ َ َ َُ ًَّ َْ

ًخرة سعرياَاآل ِ ِ َِ َ«)١(. 

َفاعتربوا بام كان من فعل اهللا بإبليس إذ أحبط عمله الطويل «: إىل ان يقول َ َ ِْ ِ َِّ َُ َ َ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ ِ ِ ِِ ِِ َِ َ ََ ُ َ

ْوجهده ال َ ُ َ ََ ِجهيد وكان قد عبد اهللا ستة آالف سنة ال يدرى أ من سـْ ِ ٍ ِ ِْ َ َ َ ََ َِ ُ َْ َ َّ َ ْ َ ََ َ َ َ ِالدنيا أم من سني ِني َ ِ ِْ ْ ََ ْ ُّ َ

ٍخرة عن كرب ساعة واحدةَاآل ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ََ َِ«)٢( . 

ْفاحذروا عباد اهللا عدو اهللا أن يعديكم بدائه وأن يستفزكم «: ثم يقول  ْ َ ْ َ ُ ُُ َّ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ْ َّ َ َ َ ِْ ُ َ َ

ِبندائه وأن جيلب عليكم بخيله ورجله ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ََ ْ ْ َْ َِ ُِ َ ُ ْ َ«)٣(.  

د البرشية اليوم هي آفة االستكبار، والنهج الرتبوي ّ التي هتد اآلفةّإن
 داء إبليس هو ّنإويقول ... العلوي يضع يده عىل بويضات هذه اآلفة ولقاحها

 أن يتعامل مع غريه من نسانالتفاخر باخللق والتعصب لألهل الذي يدعو اإل
 .األمم واألفراد بمنطق أنه خري منهم

 .عامل اليومهذا هو املنطق الذي حيكم 

إننا نعيش يف عامل يريد فيه أصحاب البرشة البيضاء والشعر األشقر 
 .والعيون الزرقاء أن يتحكموا بمصري غريهم

مخس دول تستأثر كل واحدة منهن بقرار الشعوب األخرى بواسطة حق 
 ).الفيتو(النقض 

                                                
 .١٩٢هنج البالغة اخلطبة  )١(
 . نفس املصدر )٢(
 . نفس املصدر )٣(



 ـ٦٤ـ  

هم الذين ...  هؤالء سادة العامل وسائر الناس كالعبيدّهذا يعني أن
رون واآلخرون جيب أن يكونوا تابعني وهم الذين يامنعون ويعرتضون ّيقر

 .واآلخرون جيب أن يكونوا طائعني مستسلمني

ه رأى بعينه ويرى ما جرى وجيري من قتل ودمار عىل يد ّالعامل كل
  .الصهاينة يف فلسطني

ولكن جملس أمن العامل ال يستطيع أن يقدم هلؤالء الذين يعيشون منذ 
ًأمنا ولو بمقدار االستنكار واإلدانة ألن ... خلوف والرعب واهللعسنني حياة ا

 .سيف الفيتو األمريكى مرشع يف وجه من يعرتض عىل شعب اهللا املختار

 وثالث ٍل وثانّعامل أو إىل  رصيح وبغري حياءٍم بشكلّ العامل اليوم مقسّإن
ها ّها حق القرار ويستطيع أن يسلبّوالعامل األول يسلب الثاين والثالث حق

 تقرير املصري باالحتالل واهليمنه والوصاية كام فعلت أمريكا ّالستقالل وحقاب
  .يف أفغانستان والعراق ودول أخرى

ر من هذه اهليمنة ويمتلك الكفاءة والصناعات ّوإذا ما أراد شعب أن يتحر
سوف يواجه أنواع املؤامرات من احلصار ّ فإنه ،األساسية والطاقة النووية

ب واالستهداف لثقافته وعقوله واحلضارة الغربية اليوم هي حضارة واحلرو
 .الصناعة والسالم قائمة عىل هذا الرشخ الكبري

ًجيب أن يبقى الغرب معمال لالنتاج ... ولكي يبقى الغرب عىل حضارته
ًوترسانة للسالح ويبقى العامل الثالث مائدة لالستهالك وميدانا للحروب 

جيب أن يتجه الذهب األسود من آسيا والذهب وترصيف وجتريب السالح و
وثقافة امليوعة والتخدير  األصفر من أفريقيا ومن أوربا تتجه البضائع والسالح

  .واالستهالك



 ـ٦٥ـ  

تي الغريب ينتج ويتحكم ويرتفه والرشقي جيب أن يأكل ويلهو ويسكت ح
 ...!!!يموت واال ُفيقتل ويدمر

ًلعريب يذهب ليصنع رفاها وترفا وإذا كانت نتيجه هذه املعادلة أن النفط ا ً
ًلقطط وكالب أمريكا والسالح األمريكي يأيت ليصنع قتال ورعبا وجوعا  ً ً

 .فال ضري يف ذلك... .ألطفال غزة والصومال وكابل وبغداد ودمشق
 نسانًفمنطق االستكبار ال يأبى أن تكون القطط األمريكية خريا من اإل

 .الصومايل والفلسطيني والعراقى
... هو الذي يشهد به واقع حضارة العرص التي يقودها الغربوهذا 

فالقطط والكالب الفرنجية تشكو من التخمة واألطفال األفريقية واآلسيوية 
 .متوت من سوء التغذية يف كل يوم

فمن يا ترى يستطيع أن ينزع من هذا العامل فتيل االستكبار كي ال حيرتق 
 . تذربام فيه بحرب عاملية أخرى ال تبقى وال

 ...انه النهج العلوي ال غري
 ...إنه باب العلم النبوي اإلهلي

فلم تتقبلها األرض ... الرمحة اإلهلية املهداة للبرشية أهديت من السامء
 .بسبب االستكبار

وتنبذ ) قد أفلح من تزكى(لرتفع راية ... هنج عيل يعلم البرشية ويربيها
 ).قد أفلح من استعىل(شعار 

 ... زكية وحتل حمل االستعالءوعندما تأيت الت
 اآلخر بام أنه نسانفإن النفس الزاكيه هتفو نحو العطاء واخلدمة لإل

 ...وهكذا كان عيل يف قمة سلطته وإمارته وسياسته... إنسان



 ـ٦٦ـ  

إذا كانت احلضارة الغربية تشبع قططها وكالهبا عىل حساب ماليني 
 .اجلائعني يف أصقاع األرض

ْولو «: ًفإن عليا يقول َشئت الهتديت الطريقََ ِ َّ َ ُ َ َ ُ ْْ ْ َ ِمصفى هذا العسل ولباب  إىل ِ َ َ َ َ َُ ْ َِ َ َُ َّ

ِهذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودين جشعي ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ُ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ْ َ ْْ َ َ َِّ َ َِ ِختري  إىل ِ ُّ َ َ

ِاألطعمة ولعل باحلجاز َ َ َِ ِ ِْ ِ َّ َ َ َالياممة من ال أو ْ ْ َ َ َِ
َ ْ َ طمع له يف القرص وال عهد له بالشبِعَ ُ َ َ ُ َِّ ِ َ ُ ْ َ ََ ْ َ ِ ْ َِ َأبيت  أو َ ِ َ

َّمبطانا وحويل بطون غرثى وأكباد حرى َْ ٌ َ َ ُ ْ َ َ ْْ َ َ ِ ًَ ٌ ُ َ ُأكون كام قال القائل أو ِ َ ْ َ َِ َ َ َ َُ َ: 

َوحسبك داء أن تبيت ببطنة          وحولك  ََ ْ َ َ َ ُ َ ٍَ َ َ َْ ِ ِِ ْ َ ً ُّأكباد حتن ْ ٌ َِ َ ْ ِّالقد إىل َ ِ ْ َ 

َأأقنع من نفيس بأن يقال هذا  ََ ْ َُ ُْ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ َ ِ وال أشاركهم يف مكاره الدهرأمرياملؤمننيَ ْ ََّ ََ ِ ِ َِ َ ِْ ُ َ ُ  أو َ

ِأكون أسوة هلم يف جشوبة العيش ْ ْ َْ َ ُ َْ َ ِ ُ ِ َُ ً ُ ََ ُ«)١( ...  

 إىل هنج عيل حيول التفاخر والتعصب من التعصب للون واألصل واملال
َفإن كان ال بد من ا« َ ُِ َّ ََ َ ْ ِ ِلعصبية فليكن تعصبكم ملكارم اخلصال وحمامد أفعال وحماسنَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ ُ ُّ َ ْ َ َِ ِْ ََ ْ ََ ْ ِْ َ ُ ُِ ْ َ ََّ ِ 

ِالتي تفاَضلت فيها املجداء والنجداء من بيوتات العرب ويعاسيب القبائل ُاألمور  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َّ َِ َِ َ َُ َ ُّ َ ْ َُ ُ ُْ َ َ

ِباألخالق الرغيبة واألحالم َ َْ َ ََ َِ ِ َّ ِ ْ ُ العظيمة واألخطار اجلليلة واألثار املحمودة فتعصبوا ِ َّ َ َ ْ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ ََْ ََْ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ َ

ِخلالل احلمد من احلفظ للجوار والوفاء بالذمام والطاعة للرب واملعصية للكرب واألخذ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َْْ ْ َِّْ ِ َّ ِ َِّ ِ َ ِْ ِ ِ

َبالفضل والكف عن ا ْ َ ِْ َِ َِّ َ ْ َ ِلبغي واألعظام للقتل واألنصاف للخلق والكظم للغيظ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ ْ ِ ْْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْْ ََ َ َ ْ َ َِ َ ِْ ِ

ِواجتناب الفساد يف األرض ْ ََ ْ َِ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ«)٢(. 

ية نسانومن يتخرج من هذا النهج سوف يتلذذ بالعطاء والفضائل اإل
 ... واملواساة

                                                
 .عثامن بن حنيف إىل كتاب االمام عيل  )١(
 .١٩٢ هنج البالغة اخلطبة )٢(
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يقدم طعامه ... فهذا عيل يطعم الطعام عىل حبه وهو يف أشد احلاجة إليه
ًاليتيم يوما وإىل املسكني يوما آخر وإىل األسري يف اليوم  إىل وطعام أهله وأطفاله ً

 .ًعيل إال نظريا يف اخللق إىل الثالث واألسري مل يكن بالنسبة

بل يكون ... لكن النفس العلوية تأبى أن تشبع ونظريها يف اخللق جائع
يشبع اآلخرون حتى وإن كانوا شبعها احلقيقي ان جيوع هو وعياله من أجل أن 

وحتى فضة اخلادمة قد شاركت سادهتا يف كتابة هذا !... أصحاب دين آخر
 ...الدرس اخلالد يف اإليثار والتضحية فاختارت لذة املواساة عىل لذة الطعام

 نساينأي يرتفع شعوره اإل... وهذا دأب من يرتبى عىل املنهج العلوي
 .فيعلو عىل كل شعور آخر

 يف املدرسة العلوية عن لواقح الكرب نسانما يبتعد اإلذلك عند
عندها يتبدل االستكبار باإليثار واالستخدام بحب اخلدمة ... واالستعالء

 إىل )أنا خري منك( الشعار الذي يرفعه يف مقابل اآلخر من إنسانويستبدل كل 
 ).أنا خادم لك(

ي يمسك ، إهنا احلضارة التنسانفيا أهيا البحاثون عن حضارة اإل
نظراء يف  أو بمفاصلها أفراد يتعاملون مع كل الناس بام اهنم إخوة يف الدين

 .اخللق

 .هنج عيل كي يصنع لنا هذه احلضارة إىل تعالوا

وإذا كنا ال نقدم لألطفال والتالميذ يف املدارس واجلامعات واملعاهد إال 
وألجل أن حتميهم الطعام املعقم واحلليب املبسرت وقاية هلم من التهاب األجسام 

 ... من امليكروبات املسببة لألمراض التي اكتشفها لنا لويس باسرت
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ًفان عليا قد اكتشف لنا ما هو أشد فتكا باإل ية مجعاء، قد اكتشف لنا نسانً
امليكروبات التي ما برحت تدمر البرشية باحلروب واهليمنة واالحتالل وكثري من 

 ... ر والتفاوت الطبقي املقيتالنزاعات والفتن وتكرس احلرمان والفق

اهنا امليكروبات التي تسبب التهاب األنفس وانتفاخها اهنا لواقح الكرب 
 .التي أمرنا عيل أن نحمي أنفسنا منها كام نحتمي من حوادث الدهر

جنب احلليب  إىل تعالوا لنقدم ألجيالنا وطالب جامعاتنا ومدارسنا
 .املبسرت الفكر العلوي

ًلبالغة أمصاال  متنحهم املناعة من أمراض الكرب ونلقحهم من هنج ا
 .واالستعالء والعنرصية

 فإذا ما جعلنا مؤسساتنا العلمية والرتبوية تسري وفق الربنامج العلوي يف 
ميادين السياسة واإلدارة  إىل سوف نخرجّ فإننا تغذية العقول وتطعيم النفوس

 .ًواالقتصاد والتعليم جيال حيمل املواصفات العلوية
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 :)التنمية االقتصادية(

ْوليكن نظرك يف عامرة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب ال« َ َ َ ِْ َ َ َ ُْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َِ َِ َِ َ ََ َ ِ َخراج ألن ذلك ـَ ِ َ َّ ِ َ َ

ْال يدرك إال بالعامرة ومن طلب ال َ َ َْ ْ ََ َ َ َ ُِ ِ
َ ِ َّ َِ ُ َخراج بغري عامرة أخرب البالدـْ َ ََ َِ ْ َ َ َ ْ َْ ََ ٍ ِ

َ ِ َ وأهلك العباد وِ َ َ ْ َِ ْ َ ََ ْمل َ َ

ّيستقم أمره إال ِ ُ ُ ْ ْ ْ ََ ِ ً قليالَ ِ َ«)١(. 

ولذلك فقد تصدى ؛  دين يصنع احلياة وال حياة بغري اقتصادسالماإل
مسائل االقتصاد والعدالة االجتامعية بقوة قد تكون أكثر حتى من  إىل سالماإل

عل ترك الصالة آية جت القرآن جانب العبادات بمعناها األخص فلم نر يف
ِأرأيت الذي يكذب بالدين : يقول القرآن ًلوحدها تكذيبا بالدين ولكنا نرى ِّ َِ ُ ِّ َ ُ ْ َِ َّ َ َ* 

َفذلك الذي يدع اليتيم  َ َِ ِ ِْ َُّّ ُ َ َ ْ وال حيض عىل طعام ال*َ َِ َُّ َ ُ ََ ِمسكنيـَ ِ ِْ )٣ ـ ١: املاعون(. 

مل عىل فاملجتمع الذي ال يكرم فيه اليتيم وليس فيه مؤسسات حتث وتع
إزالة اجلوع والفقر واملسكنة مثل هذ املجتمع مكذب بالدين وان كثرت فيه 

 .املنائر والقباب وزاول أهله الشعائر والطقوس

                                                
 .٥٣مالك االشرت  إىل  كتاب االمام عيل - هنج البالغة )١(
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ٌويل َف: التالية لآليات املذكورة هذا املعنى فتقول اآليات ولذلك تؤكد ْ َ
َللمصلني  ِّ َْ ُ َ الذين هم عن صالهتم ساهون *ِ ُ َ ْ َ ُ ََ ْ ِْ ِ ِ َ الذين*َّ ِ َ هم يراءون َّ ُ َ ُ ْ َ ويمنعون *ُ ُ ََ ْ َ

َامعونـْال ُ َ )٧ ـ ٤: املاعون(. 

أي إن صالة مثل هذا املجتمع صالة مظاهر واستعراض لعضالت 
 .النسك والتعبد األجوف، صالة ال تقرتن بتحقيق أهدافها يف إصالح املجتمع

وأهم برنامج إصالحي هو املنهج االقتصادي يف االنتاج الصحيح 
مجيع املحتاجني، مثل هذه  إىل لعادل الذي جيعل ماعون الثروة يصلوالتوزيع ا

الصالة ليست فقط ال تعود عىل أصحاهبا باملغفرة والرمحة بل اهنا مدعاة للويل 
 .والثبور

َقل إنام : ًتعريفا للمرشكني بعد أن هددهم بالعذاب فقال القرآن وأعطى َّ ِ ْ ُ

َأنا برش مثلكم يوحى إيل أ ََّ ٌَ ُ ْ َِ َ َُ ْ ُ َنام إلَِ ِ َ ٌهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل ـَّ َْ ُ ْ ُ ْ َْ َ ُ َ َ ٌِ ِ ِْ َُ َ ٌَ ِ ُ
َللمرشكني  ِ ِِ ْ َ الذين ال يؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون*ُْ َ ُْ ْ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َّ ُُ ُ َ َِ َ َّ )٧ ـ ٦: فصلت(. 

هي التي وردت يف حتريم الربا  القرآن  هلجة يف النهي استعملهاّ أشدّولعل
ّعملية اإلثراء بالنقد بعيدا عن العمل اإلنتاجي والذي يؤدوهو  نشوء  إىل يً

خرى مثقلة ُ وأ،نتاجإطبقتني إحدامها متخمة بالثروة بدون عمل وخماطرة و
 .ًهذا النوع من التعامل حربا مع اهللا ورسوله القرآن بالديون وعد

 النبي إىل يفصل يف أحكام الصالة ويوكل تفاصيلها القرآن وال نرى
يف األمر بكتابة الدين وتوثيقه ) ٤٨سورة البقرة (لكنه نزل أطول آية . األكرم

واالستشهاد عىل الدين والبيع ليؤكد عىل رضورة الشفافية التامة يف إبرام 
 ...املعامالت االقتصادية
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ي يف سالمالكريم مالمح املذهب االقتصادي اإل القرآن وترسم آيات
 أمني اهللا وخليفته يف األموال التي حيصل ساننفتقول بأن اإل اآليات كثري من

ْآمنوا باهللاَِّ ورسوله وأنفقوا مما جعلكم عليها عن طريق الكسب املرشوع  ُ َُ َْ َُ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ

َمستخلفني فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا ل ُ َّ ََ َْ َُ َ َْ َ ْ ُْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ٌهم أجر كبريـَِ ِ َ ٌ ْْ َ ُ )٧ :احلديد(. 

ا قوام للمجتمع ّحقيقة مهمة يف األموال وهي أهنىل  إالكريم القرآن ّهوينب
وإهنا كالعمود الفقري الذي يقوم عليه جسم املجتمع فهي بوجودها املجموعي 

ّ األمة  القرآنملك ملجموع املجتمع ولذلك ينهى أن ترتك األموال بيد من يبذرها ُ
ًويضيعها ويترصف هبا ترصفا سفيها يؤدي ه ومن إهنيار أو ضعف االقتصاد إىل ً

َوال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل حتطم العمود الفقري لألمة  إىل ثم يؤدي َّ ََ َ َ َِ ُ ْ ُُّ َ َ َ َ ُ ُْ

ًاهللاَُّ لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هلم قوال معروفا َ ُ ُ ُ َُ َ ْ ْ ُ ْ ْ ً َ ْْ ْ َ ُ َ ُ ًَ َُ ْ َُ ِ ِ ُ  )٥: النساء(. 

: االحتكار فيقول أو زبشدة جتميد األموال بواسطة اإلكتنا القرآن ويمنع
 ٍوالذين يْكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللاَِّ فبرشهم بعذاب َ َ ُ َ َّ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ َُ َْ َِّ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ

ٍأليم ِ َ )ويأمر بدوران األموال يف كل عروق جسم املجتمع وإهنا )٣٤: التوبة 
ْكي ال : ي ويقولمجيع خاليا اجلسم االجتامع إىل كالدم الذي جيب أن يصل َ

ْيُكون دولة بني األغنياء منُكم ْْ ِ ِِ َ َ ُ َْ َ َ ً ََ )٧: احلرش(. 

وينهى عن أي نوع من املعاملة ال تعود باملنفعة عىل املجتمع وأي تعامل 
َيا أهيا  : جتاري قائم عىل الباطل وعدم إرضاء األطراف املشرتكة فيه فيقول ُّ َ َ

ْالذين آمنوا ال تأكلوا أم ََ ُ َُّ َ ُْ َ َوالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم وال ِ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ َ َ َِ ِ ٍِ ًِ َ َ ْ َ ِ ْ َِ

ًتقتلوا أنفسكم إن اهللاََّ كان بكم رحيام ِ َ ْ ْ َُ ُ ِْ َ ََّ ُ َِ ُ َ ُ ْ  )الكريم بأن  القرآن ويرصح، )٢٩: النساء
 ثروات الطبيعة كافية إلشباع مجيع حاجات البرشية برشط االستثامر الصحيح

ُّوآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا : والتوزيع العادل قال تعاىل َ ُ ُ ُ َُ َ ُ ْ َْ ِ ُ َ َ ْْ َِّ َنعمت اهللاِ َ ْ  ال ِ
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َّحتصوها إن اإل ِْ َ ُ ٌ لظلوم كفارنسانُ ٌَّ َ ُ ََ  )والظلم يعني سوء التوزيع وعدم ، )٣٤: إبراهيم
اد املجتمع توفري هذه النعم ألفراد اجلامعة البرشية عىل سواء وهو ظلم بعض أفر

عىل البعض اآلخر وكفران النعمة يعني تقصري اجلامعة البرشية يف إستثامر ما 
ية هللا سبحانه يف نسانحباها اهللا به من طاقات الكون وخرياته املتنوعة فاخلالفة اإل

نسان إذا األرض توفر السعادة والرفاه للبرشية بتوفري مجيع ما حيتاجه بني اإل
 :ليتها بني يدي اهللا سبحانه وتعاىل يف أمرينقامت البرشية بأداء مسؤ

 العدل يف توزيع الثروة، فال يقع أي ترصف يف الثروات قد :إحدامها
 .يتعارض مع اخلالفة اإلهلية

 العدل يف رعاية الثروة وتنميتها وذلك ببذل اجلامعة طاقاهتا يف :اآلخر
القرآنية عن إستثامر الكون وإعامر األرض وتوفري النعم وبعد هذه اللقطات 

هنج البالغة العلوية الذي هو التفسري والبيان  إىل ي نأيتسالماالقتصاد اإل
ومفرداهتا وتتشكل األنظمة التي تدير  القرآن والتطبيق الذي به تتبلور آيات

 .ميادين احلياة
والعرتة الذي أوىص  القرآن وهذا هو معنى التالحم وعدم االفرتاق بني

ّ األمة هالنبي صىل اهللا عليه وآل النور والسعادة وال تقع  إىل التمسك به كي هتتديُ
فال قرآن بغري عرتة وال عرتة بغري قرآن وال هداية إال هبام . يف التيه والظالل

مالك األشرت وذلك العهد الذي مل يتح ملالك  إىل كالم عيل يف عهده إىل فتعالوا
 إىل ًا يف طريقهأن يطبقه عىل األرض ألن استخبارات معاوية اعرتضت مالك

ية والعربية نسانتأباها أدنى القيم اإل... مرص واغتالته بطريقة غادرة وجبانة
ًيا كبرياإسالم ًملعاوية اعتربهتا يف حينها نرصاولكن اإلمرباطورية ا ً. 

مل يطبق هذا العهد واملنشور اإلهلي يف مرص ولكن هذا العهد مل يكن 
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ًقرطاسا ومدادا حتى يعفى مع الزمن وإ نام كان ومضات من النور حطمت قيود ً
احلرب والورق والزمن وارتسمت عىل قلوب األحرار والباحثني عن احلقيقة 

ًهذا العهد يف جانبه االقتصادي يكاد أن خير صعقا ملا  إىل وعندما ينظر الناظر
يرى من نور يشع من الكلامت العلوية التي ترى كل سطر واحد منها بمثابة 

طياته النظام االقتصادي والتنموي األمثل وكأن اإلمام قرص مدمج حوى يف 
ويرى يف عمود الزمن القرن احلادي والعرشين ،  هـ٣٧ينظر وهو يف عام 

امليالدي واالهنيار االقتصادي العاملي واألزمة املالية فيشخص الداء ويقدم 
َوليكن نظرك يف عامرة األرض أبلغ من نظ«:  الدواء ََ َ ُْ ْ ْ َِ ِ َِ َ َ َْ ِ ْ َ ُ ََ ِ ْرك يف استجالب الَ َ ِ َ ْ ِ ِْ ِ َ ِخراج ـِ َ َّألن َ

ّذلك ال يدرك إال َِ ُ َ ُْ َ ِ ْ بالعامرة ومن طلب الَ َ َ َْ ْ ََ َ َِ ِ
َ َخراج بغري عامرة أخرب البالد وأهلك العباد ـِ َ ْ َ َ َ َِ ٍ ِْ َ َ ْ ََ َ ََ َِ َ َ ْ َْ ََ ِ ِ

ًومل يستقم أمره إال قليال ِ َِ َّ َِ ُ َُ ْ ْ ْ ََ َ ْ«)١(. 

 اإلنتاج واملنتجني ورعاية املشاريع ًويقول له أيضا بعد التأكيد عىل دعم
ِوإنام يؤتى خراب األرض من إعواز أهلها وإنام يعوز أهلها ألرشاف أنفس «اإلنتاجية  ُِ ْ َّ ََّ َ َِ ِ ِ

َ َ َْ ُ ََ َْ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َُ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ُِ ْ

ْالوالة عىل ال َ َ ْ ََ ُِ ِجمِع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعربـَ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ِْ ِْ ْ ُ َْ ْ ِّ َ«)٢(. 

: مسألة التوزيع واخلدمات والتداول فيقول إىل وبعد مسألة اإلنتاج ينتقل
ْثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص هبم خريا ال« َ ً َ َ ُْ ْ ْ ََّ َ ُّ َِ ِ ِ ِْ َ َ ِّ َ َّ َْ ِ ِِ ِ ْمقيم منهم والـِ َ َ ْ ُُ ْ ِ ِمضطرب ـِِ ِ َ ْ ُ

ْبامله وال َ َ ِ ِ
َ ْمرتفق ببدنه فإهنم مواد الـِ َ ُّ َ َّ ََ ْ ُ ُِ َ ِِّ ِ َ ِ ِ َ ْمنافِع وأسباب الـَ َ ُ َ َْ ََ ِ ّمرافق وجالـَ ُ َ ِ ِ َ ْهبا من الَ َ َ ِ َ ِمباعد ـُ ِ َ َ

ْوال َ ِمطارح يف برك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث ال يلتئم الناس لـَ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََّ ََ ْ ُُ َ ْ َ ِّ ََ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َمواضعهاـَ ِ ِ َ َ«)٣(. 

ية سالميستفاد من هذه العبارات التي خصها اإلمام لبيان دور الدولة اإل
                                                

 . ٥٣ هنج البالغة الكتاب )١(
 . نفس املصدر )٢(
 . نفس املصدر )٣(
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 : ي باملهامت التاليةسالموان ذلك يتم بقيام العامل اإل.  بناء االقتصاد السليميف

 : االهتامم باالنتاج قبل أخذ الرضائبـ ١

 ية منذ خالفة اخلليفة الثاينسالميعد اخلراج أهم مصدر مايل يف الدولة اإل
ابل ية واخلراج هو الرضيبة التي تأخذها الدولة يف مقسالمسقوط اخلالفة اإلإىل 

االستفادة من األرض العامرة التي فتحت عنوة وبواسطة احلرب من قبل جيش 
وترصف هذه الرضيبة يف ... املسلمني مثل أرض العراق وبعض بالد إيران

املصالح العامة للمسلمني كام ان هناك رضيبة أخرى تؤخذ يف قبال إحياء 
نفال وهي األرض األخرى التي استسلم أهلها بدون حرب وكذلك أرايض األ

اجلبال وأرض املوات و األهوار واملعادن وتسمى الرضيبة التي تؤخذ من قبل 
 .ية يف غري األرض اخلراجية برضيبة الطسقسالماحلكومة اإل

ًية أن ال يكون مهها منصبا عىل سالموهنا يؤكد اإلمام عىل احلكومة اإل
 .جباية الرضائب من الناس

ًيا حيدد عالقة احلكومة بالقطاع ًوهنا يمكن أن نستنتج قانونا اقتصاد
ال رضيبة إال بعد اإلنتاج وهو معنى  أو ًاخلاص وهو االنتاج أوال ثم الرضيبة

وليكن نظرك يف عامرة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب «: قوله 
  .»اخلراج

 :ّ إنًويمكن أيضا ان تستخرج معادلة هامة يف االقتصاد وهي

 . اهنيار االقتصاد = تناقص االنتاج+ جباية الرضائب 

ومن طلب اخلراج بغري عامرة أخرب البالد وأهلك «: وهو معنى قوله 

 جهاز جباية الرضائب يف احلكومة ّ وعليه فإن»ًالعباد ومل يستقم أمره إال قليال
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ية العلوية جيب أن يعمل بالتنسيق التام مع مؤسسات التنمية الزراعية سالماإل
 .والصناعية

 :ةمشاريع إنتاجيىل  إحتويل األموال

 عىل عرصنا احلارض فام يقابل اخلراج أمرياملؤمننياذا اردنا ان نطبق كالم 
. من ذلك الزمن هو النفط الذي يعد املصدر الرئيس القتصاد الدول النفطية

والشك ان النفط هو الثروة التي خلقها اهللا سبحانه لرفاه مجيع أفراد املجتمع 
 االهتامم بعامرة البالد أكثر من أمرياملؤمنني حتى األجيال القادمة وتوصية

االهتامم بجمع األموال هو عبارة أخرى عن التوصية بوضع برنامج تنموي 
فمن اخلطأ الكبري بل من اخليانة لألجيال القادمة ان تقوم . لثروات البلد

أموال تودع  إىل احلكومات احلالية باستخراج كميات كبرية من البرتول وحتويلها
ا يف البنوك الغربية وتتحول البعض األخرى لرشاء مواد استهالكية بعضه

فاملسؤولية واألمانة الرشعية والوطنية توجب عىل املتصدين إلدارة بلداننا 
رشكات ومعامل ومشاريع تنموية  إىل ية النفطية ان حيولوا أموال النفطسالماإل

ة، وإنام جيب ان نكرره ًكام ان النفط نفسه ال ينبغي ان نبيعه خاما بأسعار زهيد
مشتقات وبرتوكيامويات ونبيعه لتتحقق بذلك عامرة البالد التي  إىل ونحوله

ّ األمة  صاحب الوالية التي إن دخلت حتت كنفها هذهأمرياملؤمننيأمرنا هبا  ُ

ّ األمة ولو بقيت هذه... ألمنت من العذاب والشقاء والفقر واهلوان بعيده عن ُ
دول الغرب بسخاء وال  إىل ء وشيوخ النفط يضخونهمنهج الوالية وبقي أمرا

ّ األمة يبتغون به سوى ملء اجليوب والبطون، فإن هذه ً ستفيق من سكرهتا يوماُ
ًيأيت أبناؤنا فيجدون أرضا بطنها خالية من الثروات وظهرها أجدب خال من أو 

اخلريات وعندها سوف يلعنون أسالفهم من الوالة الذين جبلت أنفسهم عىل 



 ـ٧٦ـ  

مع والتكاثر وطغى عليهم اجلشع وسوء الظن بالبقاء ومل ينتفعوا باملواعظ اجل
 .والعرب فأخربوا البالد وأهلكوا العباد

 :  ربط التداول باإلنتاجـ ٢

آخر وهو مرحلة تأيت بعد  إىل التداول يعني نقل املنتوجات من مكان
... نسانأخرى تناسب حاجة اإل إىل اإلنتاج الذي هو حتويل الثروات من حالة

ً متنوعة فالبد ان يكون اإلنتاج متنوعا واملنتجون نسانوحيث ان حاجات اإل
كثريين والبد أن يتم تبادل املنتوجات فيعطى أحدمها ما أنتجه ويأخذ اآلخر ما 
احتاجه وهذه هي عملية التداول التي كانت يف البداية عملية تبادل سلعة بسلعة 

تسهيل عملية التداول باتفاق مجيع  إىل تولكن كثرة املنتوجات واملنتجني دع
املنتجني عىل رمز معترب قابل للتبديل يف مقابل مجيع املنتوجات وهو النقد الذي 

ألنه يمثل مجيع السلع فأصبح املنتج يبيع ) السلعة الكلية(هو يف احلقيقة بمثابة 
 من النقد فيأخذ النقد ليشرتي به ما شاء أو منتوجه يف مقابل السلعة الكلية

 .خرىُاملنتوجات األ
وعملية التداول هبذه الطريقة األسهل واألكمل تبقى سليمة ما دامت 
حمافظة عىل كوهنا عملية لقاء للمنتجني وما دامت السلعة الرمزية الكلية تؤخذ 

 .حقيقية أو لتبديلها بسلعة جزئية
ىل  إابتعدت عملية التداول عن تداول املنتوجات احلقيقية وحتولت إذا اّأم

تداول للسعلة الكلية الرمزية وهو النقد فإن ذلك يعني ان حركة املال يف جسم 
املجتمع قد انحرفت عن مسارها الصحيح فتحولت عملية التداول من تداول 

عملية تبادل ملكيات ألجل زيادة الفوائد  إىل املنتوجات واللقاء بني املنتجني
ب املجتمع بمرض التضخم ويف مثل هذه احلالة غري الصحية يصا. واألرباح
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الكاذب لألموال عند فئة من الناس وهم الوسطاء الكاذبون واملتطفلون عىل 
 والتأثري السلبي ارتفاع األسعار إىل عملية التداول بني املنتج واملستهلك مما تؤدي

 ...عىل اإلنتاج

ولكن :  يقول املفكر الشهيد حممد باقر الصدر يف حديثه عن هذه الظاهرة
انحرافها عن وضعها الطبيعي  إىل الدوافع األنانية عىل التجارة أدتسيطرة 

ًالذي كان ناجتا عن حاجة موضوعية سليمة وبخاصة يف عرص الرأساملية 
ونتج عن ذلك انفصال التداول والتبادل يف كثري من األحيان عن . احلديثة

عمل اإلنتاج، وأصبح نقل امللكية عملية تقصد لذاهتا، دون أن يسبقها أي 
إنتاجي من الناقل ومتارس ألجل احلصول عىل فوائد وأرباح، فبينام كانت 
ًالتجارة مصدرا هلذه الفوائد واألرباح بوصفها شعبة من اإلنتاج أصبحت 
ًمصدرا لذلك ملجرد كوهنا عملية قانونية لنقل امللكية، وهلذا نجد يف جتارة 

ً تتعدد عىل مال واحد تبعا إن العمليات القانونية لنقل امللكية قد: الرأساملية
لتعدد الوسطاء بني املنتج واملستهلك ال ليشء إال لكي حيصل أكرب عدد ممكن من 

 .التجار الرأسامليني عىل أرباح تلك العمليات ومكاسبها

 هذا اإلنحراف الرأساميل يف عمليات سالمومن الطبيعي أن يرفض اإل
ًظرته إليها بوضعها جزءا من التداول ألنه يتعارض مع مفهومه عن املبادلة ون

 .)١(اإلنتاج

وألجل أن ال يصاب اقتصاد املجتمع هبذا املرض العضال فإن املنهج 
العلوي حيتم عىل احلكومة أن تتدخل وتربط التداول باإلنتاج وترشف عىل مجيع 

                                                
 .١٩٧٩، طبعة دار التعارف ـ بريوت، ٦٨٤ ــ ٦٨٣، ص٢ج: اقتصادنا، حممد باقر الصدر) ١(
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واستوص بالتجار وذوي الصناعات «:  ملالك األشرتعمليات التداول، فيقول 

مواد «فهم بأهنم الذين يقومون بعمل إنتاجي وهو اهنم ّويعر» ًوأويص هبم خريا

فهم » املنافع وأسباب املرافق وجالهبا من املباعد واملطارح يف برك وسهلك وجبلك
مواطن االستهالك املتباعدة فيام  إىل ينقلون البضائع واألعيان من مواطن اإلنتاج

ر واالنتقال ويؤكد بينها فيقدمون للناس خدمة كبرية ويكفوهنم مؤونة السف
 عىل مالك بأن يمنع مجيع األساليب غري الصحية والعمليات األمري عيل 

َواعلم مع «: الومهية لرفع األسعار وصناعة ندرة كاذبة للسلع والبضائع فيقول ْ ََ ْ َ

ِذلك أن يف كثري منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافِع ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْْ ً ً َ ً ً ً ََ ْ َ ّ َِ ُ َ ُ ٍ ِ َّ َ ِ وحتكام يف البياعات َ َ ََ ِ ْ َ ِ ً ُّ َ َ

َوذلك باب مَرضة للعامة وعيب عىل الوالة فامنع من االحتكار فإن رسول اهللا صىل  ُ َ ْ ْ َّ ََّ ِ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ ْ ُ َ ٌ َ َ َ ُ َ َِ َ ْ َ َ ْ ََ َ َّ َ

ُاهللا عليه وآله منع منه َْ َِ َ«)١(. 

ثم يأمره بالتدخل يف السوق ألجل إجياد عملية توازن يف العرض والطلب 
اقتيض األمر ومحاية البائع واملستهلك واملنع من اضطراب األسعار بنحو ان 

ْوليكن البيع بي«: جيحف بأحد املتبايعني فيقول ْ ََ ُ َ َْ َ ِْ ْعا سمحا بموازين عدُ َ َِ ِ َ ْ َِ ً ٍ وأسعار الٍلً َ َْ َ 

ْجتحف بالفريقني من البائِع وال َ ْ َ َ َْ َ َِ ِ ِِ ْ ِ َِ ُ ْ ْمبتاِع فمن قارف حكرة بعـُ َ ُ ْ ًْ َ َ َ ُْ َ ََ ِد هنيك إياه فنكل به َ ِ ْ ِّ َ ََ ُ ََّ ِْ َ ِ

ٍوعاقب يف غري إرساف ِ
َ ْ ِْ ِ َ ِ ْ َ َ«. 

 :األزمة االقتصادية الغربية

ولو كانت البرشية قد اتبعت منهج والية احلق العلوية ملا واجهت هذه 
 إىل الكبوات واألزمات االقتصادية املتكررة التي قد تودي هبا يف الغد القريب

م الغرب اقتصاده بعد الثورة الصناعية عىل مبدأ السوق االهنيار الكامل فقد أقا

                                                
 .٥٣ هنج البالغة الكتاب )١(
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ًاحلرة وعىل نظرية آدم سميث القائلة بأن عىل الدولة أن ترتك السوق حرا ينظم 
ًنفسه بنفسه وإن يف السوق يدا خفية تنظمه بذاته فال حيق للدولة أن تتدخل فيه 

 والرشكات ولذلك ال تتدخل الدولة يف األنظمة الغربية الرأساملية بالسوق
الصناعية والتجارية ودور الدولة هو أخذ الرضائب لتقوم بواسطتها بأداء 

 ومن الطبيعي أن يؤدي ،مهامهتا يف األمن والقضاء والدفاع والسياسة اخلارجية
احلياة بأهنا ليست إال فرصة حمدودة  إىل هذا النظام اهلش يف جمتمع ينظر أفراده
تنمية النزعة  إىل  أن يؤدي،جلمع والتكاثرللحصول عىل أكرب قدر من التمتع وا

النفعية واحلصول عىل أكرب مقدار ممكن من الفوائد واألرباح بكل الوسائل 
 أصحاب ّ فإن،وحيث ال توجد أرضية أخالقية وعقائدية متنع وال دولة تردع

أنواع من التعامل توفر هلم الربح األكرب مع  إىل رؤوس األموال أخذوا يتجهون
قل وابتعدت عملية تداول األموال عن اإلنتاج وذلك عن طريق اجلهد األ

ًالتعامل الربوي بالسندات والبيع عىل املكشوف فبدال أن يكون التعامل بالنقود 
حركته يكون  إىل واألموال احلقيقية التي تعرب عن اإلنتاج احلقيقي وتؤدي

سمية إالتعامل بالسندات الربوية وهي صكوك تصدرها جهات خمولة بقيمة 
ًمدة معلومة وتبيعها باألقل منها فيبيع مثال السند الذي قيمته  إىل معينة مؤجلة

ًمئة دوالر بخمسة وتسعني دوالر نقدا عىل أن يؤدي املئة دوالر بعد سنة وهكذا 
يتم بيع ورشاء هذه السندات التي تعود عىل البعض بأرباح مالية كبرية دون أن 

جيوب  إىل ذه الطريقة تذهب األموال احلقيقيةًتغري من واقع اإلنتاج شيئا وهب
ًأصحاب التجارة الومهية والعمليات االقتصادية الكاذبة وبنفس الطريقة أيضا 

املؤسسات املالية بإقراض أموال ألشخاص غري قادرين  أو تقوم بعض البنوك
ًعىل التسديد بضامنات من الدولة عىل أن تأخذ منهم بعد ذلك أقساطا مع الفائدة 

وهذا النوع من املعامالت هو الذي ... سمى هذه املعاملة البيع عىل املكشوفوت
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سبب األزمة املالية األخرية يف الواليات املتحدة وأوروبا حيث قامت مؤسسات 
مالية وبنوك بإقراض أموال عقارية ألرس غري قادرة عىل التسديد ودون ضامنات 

من األرس نفسها عاجزة عن وبعد بلوغ أجل الدفع وجدت مئات اآلالف . كافية
تراجع قيمة القروض ألن مئات اآلالف من األرس غري  إىل التسديد وأدى ذلك

قادرة عىل تسديد مليارات الدوالرات من القروض ومع عجز البنوك حاولت 
هذه األخرية اإلقراض من بنوك أخرى عرب السوق النقدي لكن البنوك األخرى 

ت رقعة البنوك التي تعاين وألجل أصبحت ترفض اإلقراض لغريها واتسع
تفادي اتساع الرقعة بدأت البنوك املركزية تقدم مليارات الدوالرات كقروض 
ًالبنوك لكن الوضع ازداد سوءا وبدأت مضاربة كبرية يف البورصة حيث أقدم 
الوسطاء املاليون يف بيع سندات بأعداد كبرية لضامن احلصول عىل السيولة وهو 

وضع  أو إفالس إىل ض قيمة السندات وأدت هذه العواملما ساهم يف انخفا
صعب ألكثر من مخسني بنك ورشكة تأمني أمريكية وأوروبية وتسجيل تباطؤ يف 
اإلقتصاد مع تسارع آالف األموال يف الواليات املتحدة وأوربا وارتفاع نسبة 

 . )١(..التضخم وارتفاع قيم السلع مما أثر يف القدرة الرشائية لرشحية كبرية

وهذه هي النتيجة الطبيعية ملن يتبع النظام االقتصادي النابع من األهواء 
ويرتك النظام الذي تضعه السامء إلدارة األرض وإقتصاد األهواء هو االقتصاد 
الذي وضعه آدم سميث وأمثاله وسموه االقتصاد احلر، إنه اقتصاد قد بنى 

ًياة الدنيا وال ترى الدنيا إال هلوا أساسه عىل رؤية كونية ال ترى احلياة إال هذه احل
 ًولعبا وبالتايل فاحلياة ميدان مغامرة وال غرابة أن تتحول معامالهتا االقتصادية

وأما . معامالت قامر ال هدف فيه سوى انتزاع األموال من الطرف املقابلإىل 

                                                
 .شبكة األنرتنيتًنقال عن موقع املحاسب العرصي، ) ١(
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يضع نظام حلياة يعتربها ّ فإنه اقتصاد السامء التي تبلورت مالحمه يف هنج عيل
االقتصاد واإلنتاج والتوزيع  إىل مقدمة حلياة اخللود ويريب أتباعه لينظروا

ًواالستهالك بأهنا مسؤولية وأمانة وخالفة إهلية وليست متعة ولذة وال تلهيا 
ًولعبا ولذلك فإن عليا عندما يأمر بأن يتدخل احلاكم اإل ي يف القطاع سالمً

ًله برناجما حمكام ومنظام وعادال ال يرتكه مطلق العنان وأنام يضع ّ فإنه اخلاص ً ً ً
ًللتوزيع والتداول واإلستهالك مرتبطا ارتباطا حمكام باإلنتاج فإن املنهج العلوي  ً ً

 .ال يريد أن يطبق هذا االقتصاد املنظم حتت وطأة السياط والتهديد والوعيد

إن املنهج العلوي يريد من احلاكم أن يكسب قلوب الرعية فيحكم عىل 
 إىل ية التي هيدفنسانل حكومته عىل أبداهنم وإال فإن العدالة اإلقلوهبم  قب

حتقيقها املنهج العلوي ال تقام بواسطة قوات الرشطة وسالح اجليش وإنام تقام 
ية إن نسانيف األساس عىل قوة القلوب التي يمألها التوحيد والوالء واملحبة لإل

ُّوإنام يستدل «به الشعب احلاكم الصالح يف املقياس العلوي هو احلاكم الذي حي َ َ ْ ُ َ َّ ِ َ
َعىل الصاحلني بام جيري اهللا ل َ َِ ِْ َّ َُ َ َ ِهم عىل ألسن عبادهـِِ ِ َِ َِ ُ ْْ ََ  يقول ّ فإنه ، ومن أجل ذلك»ُ

َفاملك هواك وشح بنفسك عام ال حيل لك فإن الشح بالنفس األنصاف منها «: ملالك ْ ُ َّ َِ ِ ِ َِ َّ َ َّ َ َ َْ َُّ َ َ ُِّ ْ َ ْ ُ َِ َِّ ِ َ َ َْ َ َّ َ ْ
ْام أحبتِفي َّ َ َ ْكرهت وأشعر قلبك الرمحة للرعية وال أو َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َّ َّ ْْ َ ْ َ ْ َمحبة لـَِ َ َّ َ َهم واللطف هبم والـَ َْ ِْ ِ َ ْ ُّ َ ُ 

ٌتكونن عليهم سبعا َضاريا تغتنم أكلهم فإهنم صنفان إما أخ لك يف الدين وإما نظري 
ِ ِ َِ ْ َ َُّ َّ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِْ ِ َِ َّ ُ َ َِّ ِّ ٌ ْ ْ َ َ ََ َ َ ً ً َِ َِ َ َ َِ َ ُ ِ

ْك يف الَل َ ِ ِخلقـَ ْ التعامل مع الرعية إن اهللا سبحانه  إىل ًأن ينظر دائام إىل ثم ينبه» َ
ْفأعطهم من «: وتعاىل فوقه وأن يتعامل معهم كام حيب أن يتعامل اهللا معه فيقول ِْ ِْ ِ َ َ

َعفوك وصفحك مثل الذي حتب وترَىض أن يعطيك اهللا من عفوه و َ ْ ْ َ ُّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َْ ََ ُ ْْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َصفحه فإنك َ َّ ِ َ ِْ ِ َ
َفوقهم ووايل األمر عليك ف ََ ْ ْ َْ َ ِ ََ َ َ ِْ ّوقك واهللا فوق من والُ َ ْ ْ َ َْ َ ََ َك وقد استكفاك أمرهم وابتالك َ َ ََ َْ َْ َ ُ َِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َ

ْهبم ِ ِ«. 
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 :عالج آفة التسلط

وحيث أن من طبيعة اإلمرة واحلكم والوالية إهنا تظهر نزعة التسلط 
عنده الغرور بالنفس واخليالء ولذلك فإن  وتنمي نسانواالستعالء عند اإل

قلوب الرعية والعفو والصفح وأن يكون  إىل  يوجه والته نحو النفوذًعليا
ًاألساس يف واليتهم هو حبل املودة ال سوط السلطة كام يضع لوالته منهجا 

َوال تقولن إين مؤ«: لتفريغ بواطنهم من أهبة السلطان وخميلة الرئاسة فيقول ُ ِّ ِ َّ ََ ُ َ ُمر آمر َ ُ ٌ َّ
ُفأطاع َ ُ أي ال تستغل املنصب الذي هو أمانة يف عنقك فتتكئ بكامل وجودك » َ

ًعىل قانون طاعة احلاكم فتأمر بكل ما ترغب فتجعل من القانون سوطا عىل 
 .ظهور الناس لكي ينفذوا أهواءك ورغباتك

َّفإن «:  عاقبة االستغالل السيئ للسلطة فيقول أمرياملؤمننيويبني  ِ َ

ِذل ِك إدغال يف القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغريَ َ ُّ َِ ِ ِْ َ َ ٌ ْ َ ْ ََ ٌ َ َ َْ ِّ ِْ َ َ ِ ِ ٌ َ أي إن نتيجة املامرسات » َِ
السلطوية للحاكم مع الناس هو فساد القلوب وتضعيف الدين وتعريض الدولة 

ًثم يضع برناجما للوالة يف مراقبة أنفسهم ... االهنيار واالستبدال إىل والسلطان
ًوإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أهبة«: فيقولوحماسبتها  ْ َ َ ََ َّ ُ َُ َ ََ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َْ ْخميلة فانظر أو ِ ُ ْ َ ً َ ِ  إىل َ

ُعظم ملك اهللا فوقك وقدرته منك عىل ما ال تقدر عليه من نفسك فإن ذلك يطامن  ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ُ َ َ َُ َ َ ََ َ ْ َ ُ َ َّْ ِ َ ْ ََ َِ ْ َْ

َإليك من طامحك ويكف ع َ ُّْ ُ َ َْ َِ ِ ِ
َ َ ِنك من غربك ويفيِ َِ َْ َْ َ َِ َء إليك بام عزب عنك من عقلك ْ َ َِ ِْ ََ ْ َ َ َْ َ َ ِ ْ ِ أي » ُ

شعر يف داخله أن ريح الكرب والعظمة بدأت هتز أغصان قلبه وإن  إذا  الوايلّإن
باطنه بدأ ينتفخ فليعلم بأن عقله بدأ يغادر ويعزب ليحل حمله الوهم واخليال 

عظمة اهللا الذي هو أقرب  إىل  نفسه وينظرًوالغرور وعليه هنا أن جيلس فورا مع
 من نفسه وهو فوقه يف كل يشء فإن نساناإل إىل إليه من حبل الوريد وهو أقرب

هذا الفكر والتدبر يف سلطان اهللا يكبح مجاح السلطة عند الوالة ويطفئ ما 
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 .أي حدة وغرور وغطرسة ويرجع إليهم عقلهم) غرب(أصاهبم من 

َإياك ومساماة اهللا «: وخيمة للشعور بالعظمة فيقولويؤكد عليهم العاقبة ال َ َ ُ ََّ َ ِ

ٍيف عظمته والتشبه به يف جربوته فإن اهللا يذل كل جبار وهيني كل خمتال َ ُ ُ َّْ َّ َّ َُ ُ ِ ُ َ َّ َ َ َ َ ُّ َ ٍَ ُّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََّ ِ َ ُ ِ ِِ َ َ«. 

األقارب  إىل  الوايل واحلاكم من املحسوبية وامليل حيذر عيل ّثم
ْأن«: واألصدقاء فيقول ْصف اهللا وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن َ َ ْ َّ ْ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َّْ َ َْ

َلك فيه هوى من رعيتك فإنك إال تفعل تظلم ومن ظلم عباد اهللا كان اهللا خصمه دون  َُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ً ََ َ َ ْ َّ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ْ ََّ ِ َِ َ ََّ

َّعباده ومن خاصمه اهللا أدحض حج ُ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ َ ََ ِ ِ َته وكانِ َ ََ ْ حربا حتى ينزع ويتوب وليس يش هللاُِ َ َ ًَ َ َ َ َ َ َْ َ َ ُْ ْ ٌء  َِّ

َأدعى ْ َتغيري نعمة اهللا وتعجيل نقمته من إقامة عىل ظلم فإن اهللا يسمع دعوة  إىل َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َْ ْ َ َ َ ََّ ِ َِ ٍ ْْ َ َ ُْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َِ ِ

ْال ِمضطهدين وهو للظاملني باملرصادـَ ِ ِِ ِ َِ َ ُ َ َْ ُْ ِ َ ََّ َ  إىل قيقة الوايل واحلاكمه إمام احلق واحلّثم ينب» ْ
مسألة حساسة وهو احلذر من البطانة واحلوايش القريبة التي تتقاطع رغباهتا 

 .وميوهلا وطموحاهتا يف الكثري من األحيان مع املصلحة العامة

ويف مثل هذه احلالة فإن احلاكم الذي يطبق املوازين العلوية يف احلكم هو 
يقول . ة العامة ال العكسالذي يضحي برغبات اخلاصة من أجل مصلح

ُوليكن أحب«:  عيل أمرياملؤمنني َ ْ ََ ُ َ ْإليك أوسطها يف الُ األمور ْ َ َِ َ ُ َ ْْ َ َ ِحق وأعمها يف ـِ َ ُّ َ َ ََ ِّ

ْالعدل وأمجعها لرَىض الرعية فإن سخط العامة جيحف برَىض ال َ ْ َ َ ْ َِ ِ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َُ َّ ُ َّ ََّ ْ َّْ ِ َ َ ْ َ َخاصة وإن سخط ـِ ْ َُ َّ ِ َ َِّ

ْال َّخاصـَ َة يغتفر مع رَىض العامة وليس أحد من الرعية أثقل عىل الوايل مَ َّ َّ ْ َّ َ ُ ُِ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ٌِ َِ َ ِونة يف الرخاء ُؤْ َ َّ َ ًِ َ

ْوأقل معونة له يف البالء وأكره لألنصاف وأسأل باألل ْ َ َ ً َّ َِ َ َ ِْ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َِ ِ ِْ َ ِحاف وأقل شكرا عند األعطاء ـَْ ِ َِ ْ َ ََ ً َّ ََ ْ ْ ُ َ

ْوأب ُطأ عذرا عند املنِع وأْضعف صربا عند مََ َ ْ ْ َ ِْ ًِ َ ًْ َ َ َ َُ َ َْ ْ َ ْلامت الدهر من أهل اَ ِْ ِ ِِ َّ َ ُخاصة وإنام عمود ـْلَّ َ َ َُّ َ َّ ِ
ِ َ

ْالدين ومجاع ال َ َُ َ َِ ِ َمسلمني والعدة لألعداء العامة منـِّ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ََّ ْ َُ َُّ ّ األمة َ َفليكن صغوك لُ َْ ُ َ ْْ ُ َ َهم وميلك ـَ ُ ْ َ َْ ُ
ْمعهم َُ هذه احلقيقة التي يكشفها هلم هذا النص  إىل وياليت حكامنا ينتبهون. »َ

املقدس فيحذروا ممن جيتمع حوهلم من النفعيني واملتزلفني وأن جيعلوا آذاهنم 
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صاغية لتسمع لسان حال العامة وتنفذ طلباهتم قبل اخلاصة وأن يتقربوا إليهم 
م وبني العامة كي ينفردوا وحيطموا اجلدار الذي حياول أن يصنعه اخلاصة بينه

 .هبم

ًوألجل أن ال تكون بطانة احلاكم جدارا وحجابا بينه وبني العامة فإن  ً
 يبني للحاكم املواصفات التي عىل ضوئها خيتار وزراءه ومستشاريه أمرياملؤمنني

وأوهلا أن ال يكون ذا سابقة يف املشاركة يف حكومات األرشار ألنه قد اعتاد عىل 
ًثم والتملق وتدليس احلقائق طمعا يف رضا صاحب اجلاللة العون عىل اإل

ِرش وزرائك من كان لألرشار قبلك وزيرا ومن رشكهم يف «: فيقول ملالك. والفخامة ْ َ َ َُ َ َ َِ َ ً َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ ُِ َِ ََ ُّ
ِ َِ

ِاألثام فال يكونن لك بطانة فإهنم أعوان األثمة وإخوان الظلمة َِ َ ْ ُ ََ َ َ َ ً َ َ ََّ َُ َُ َ َ ْ َّ َّْ ِ َِ َ ََ َ ُ َ ِِ َ«. 

ولكي يكون احلاكم عىل اطالع دائم مع واقع الرعية فالبد هلم من أعوان 
حاكم  إىل ينقلون له الواقع بال رتوش وألوان وتعامي وانتقائية، وهذا حيتاج

تستمرئ هاضمته لقمة الصدق واحلق عىل رغم مرارهتا وتلفظ خضمة املدح 
الك أن خيتار لوزارته ولذلك يؤكد اإلمام عىل م... واإلطراء عىل رغم حالوهتا

ْفاختذ أولئك خاصة خللواتك وحفالتك ثم ليكن «: أهل الورع والصدق ويقول َ َ َ َُّ ََ َّْ ُ َ ً ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ ْ َّ

ِآثرهم عندك أقوهلم بمر احلق لك وأقلهم مساعدة فيام يكون منك مما كره اهللا ألوليائه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ ِّ ُ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ُِ َِ ْ َ َ َّْ ُ َِّ َُ َ ً ُ َّ َ َ َ ْ ََ ََْ َُ َ

َاقعا ذلك من هواك حيث وقعَو َ َ َ َ َْ ُ َ ًْ َ ِ ِ أي إن وزيرك األول وصديقك األوىف هو » َِ
ًاألشجع واألجرأ يف نقل احلقيقة وأشد الناس صدقا ورصاحة يف النصيحة طابق 

ْوالصق بأهل الورِع والصدق ثم رْضهم عىل أن ال «ذلك هواك أم ال، ثم يقول له  َْ َ ُ َ ْ َ َْ ِّ َ َ ْ َ َْ ُ َّ َُ ِ ْ ِ َ ِ

َيطروك ُ ِ وال يبجحوك بباطل مل تفعله فإن كثرة األطراء حتدث الزهو وتدين من العزةُْ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ُ َّ َ َْ َ َ ُ َ ْ َْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ِّ َ َِ ْ َُّ ٍَ َ ُْ َ ِ َ ْ ْ َ َِ َ «
 احلاكم العلوي هو الذي يروض وزراءه وأعوانه عىل جتنب اإلطراء ّأي إن

ض واملدح له ويعلمهم إن كلامت املدح واإلطراء ميكروبات تصيب احلاكم بمر



 ـ٨٥ـ  

 . الزهو والغرور وتصيبه بالعظمة الومهية والعزة الكاذبة

. وال يكتفي عيل بالنصيحة املبارشة لوالته وإنام يتابعهم يف والياهتم بدقة
وال يتابعهم لريى مقدار والئهم وإخالصهم له وال ينتظر التقارير التي تعكس 

وإنام يتابعهم له مقدار الصور والالفتات والبوسرتات وقصائد املدح والتقريظ 
املسافة بينهم وبني عامة  إىل بكامراته التوحيدية اخلاصة وأقامره الوالئية لينظر

الناس والسيام الفقراء  فإذا ما سجلت كامريات املراقبة العلوية عند أحد من 
األغنياء عىل حساب الفقراء فإن جرس الوالية العلوية سيقرع يف  إىل ًالوالة تقربا

وسط اجلادة العلوية كام فعل ذلك مع عثامن بن حنيف  إىل ي يعودًأذنه منبها له ك
مل يكن عثامن بن حنيف قد ... ّوقد كان من خلص أصحاب عيل سالم اهللا عليه

فضة أومأل ارصدته يف بنوك اوروبا واخلليج اوإنه  أو ًمجع ذهبا أو ًبنى قصورا
لوالية، كل ما الصافنات اجلياد من بيت مال ا أو اختار لنفسه البيض احلسان

فعله ابن حنيف إنه شارك يف وليمة ألحد أغنياء البرصة وكانت الوليمة خاصة 
بالطبقة االرستقراطية املرفهة ومقفلة عىل اصحاب رؤوس االموال واصحاب 

ومل يدع إليها الفقراء واصحاب الدخل املحدود وفاقدوا ... الرواتب العالية 
دالة يف التاريخ إال التدخل الرسيع برضبة األلقاب واالسامء فام كان من بطل الع

تربوية قاصعة ورسالة توبيخية وتنبيهية صاعقة كي حيمي واليه العزيز عليه من 
 .احليف عن طريق الوالية ويرسخ أقدامه عىل رصاط اهلداية

ومل يكن فعل عيل هذا من التشدد والتطرف بيشء وإنام أراد عيل أن يعلم 
 لوالئم فإهنا تفت يف العزائم وتنتهي يف مقابل األعداءوالته أن حيذروا مثل هذه ا

 .اجلرائم إىل اهلزائم ويف مقابل الرعيةإىل 

كلمة مشوبة  أو نظرة خائنة أو وكم من جريمة كان أوهلا لقمة مشبوهة
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ًمدح ولذلك فإن عليا يؤكد عىل احلاكم عىل  أو نشوة زهو بعبارة إطراء أو بكرب
جوفه يشء إال بعد  إىل من التقوى كي ال يدخلأن حييط فمه وجوارحه بقناع 

التصفية والفلرتة من الشبهات فاحلاكم يف سدة احلكم كالطبيب اجلراح يف غرفة 
 ...العمليات ال يرتك القناع الواقي خمافة التلوث

واحلاكم يعيش يف وسط مغريات املال واجلاه والسلطة فال ينبغي له أن 
َوما «:  لعثامن بن حنيفأمرياملؤمننيماذا يقول انظر ... خيلع لباس وقناع التقوى َ

ُظننت أنك جتيب ِ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ْطعام قوم عائلهم جمفو وغنيهم مدعو فانظر إىل َ َ ْ ُْ َ ُ َ َْ ٌّْ ُ ُّ َ ٌّ ُ ْ َُ ْ َ َِ َِ ُ ٍ ُما تقضمه  إىل ِ ُ َِ ْ َ
ِمن هذا املقضم فام اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بط ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ ْ َ َ ِ ْ َْ َ َْ َ ُ ُ ْ َ َ َْ َ ُ َْ ْ ََ َ ْ ْيب وجهه فنل َ َ َ ِ ِ ْ َ ِ

ُمنه ْ ِ«)١(. 
 

 :عامرة البالد وخدمة العباد : حكومة عيل

ًنعم ان عليا مل يكلف والته عبء االقتداء بزهده الذي جعله يكتفي من 
 إىل دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ومل حيملهم ثقل رياضة جعلت نفسه هتش

ًقدرت عليه مطعوما وتقنع بامللح مأدوما و إذا القرص ًلكنه مل يقبل هلم أبدا أن ً
ِّأال وإن لكل «: انه يقول هلم. خيلعوا ثوب الورع واالجتهاد والعفة والسداد ُ ِ َّ ِ َ َ َ

ِمأموم إماما يقتدي به ويستيضء بنور علمه ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُْ َ َِ ُِ ْ َ َ َ ُ ََ ْ ً ِ ني لست ذلك اإلمام الذي ّنإ و)٢(»ٍ
 أنا الذي قطعت  بل،سامع الناس بخطاب الزاهدين ويعمل عمل الراغبنيأيقرع 

 أن تسريوا يف ّولكن البد... ًأشواطا يف الرفض هلذه الدنيا ال يمكنكم بلوغها
أما أنا فال أكتفي  ... وطريقي هو طريق إظهار العدل اإلهلي يف األرض...طريقي

                                                
 .٤٥هنج البالغة الكتاب  )١(
 . نفس املصدر)٢(
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َأأقنع من نفيس بأن يقال هذا « ََ ْ َُ ُْ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ َ ِ وال أشاركهم يف مكاره املؤمنني ُأمريَ ِ َِ َ ِْ ُ َ َ ُ َ ِالدهرَ ْ َّ َأكون  أو َ ُ َ

َأسوة ل ً َ ْ ِهم يف جشوبة العيشـُ ْ َْ َ ُْ َ ِ ُ ِ َولو شئت الهتديت الطريق«أنا الذي  ...ُ ِ َّ َ َُ َ َ ُ ْْ ْ ْ ََ َمصفى هذا  إىل ِ َ ََّ ُ
ِالعسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودين َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِّ َ َِ ِ ِ ِ 

ِجشعي َ ِختري األطعمة إىل َ َِ ُّْ َ ِ َ َ«)١(. 

الفوز باإلنتخابات  أو  عندي ليس هو الذي ينتظر البيعةأمرياملؤمنني ّإن
ذ بنشوة االستامع أللقاب اإلمارة ّذلفيحتفل وجيلس عىل كريس السلطة ليت

 أو واخلالفة واململكة والرئاسة وأن يقال له صاحب السمو وصاحب اجلاللة
  مهومّ عندي هو الذي حيمل يف داخله كلأمرياملؤمنني ّ إن،ةصاحب الفخام

ّاألمة  ً فال يسمح لنفسه أن يبيت شبعانا ويف البالد ، جوانحه بشعورهاّوهتتزُ
ِولعل باحلجاز« ألنه يفكر ويقول ؛جائع يشكو السغب َ َ َِ ْ ِ َّ ْالياممة من ال أو َ َ َ َِ

َ ْ ِ طمع له يف َ ُ ََ َ َ

ُالقرص وال عهد له  َ ََ ُ ْ ََ ْ َ ِ َبالشبِعْ ِّ َّأبيت مبطانا وحويل بطون غرثى وأكباد حرى أو ِ َْ ٌ َ َ ُ ْ َ َ ْْ ََ ََ ِ ًَ ٌ ُ َ ِ ِ«. 

ّ عليا مل يكلّإن قمته التي ينحدر عنها السيل وال  إىل ف أتباعه أن يرتقواً
ه مل يسمح هلم أن حييدوا عن طريقته وفرض عليهم أن ّ ولكن،يرقى إليها الطري

ًل ويكونوا هلم قادة وقدوة ومثاال وأسوة يعيشوا مع الناس ليذيقوهم طعم العد
احلاكم ويلتقطون منه الصور من مجيع جوانب حياته  إىل والناس ينظرون

كل حركاته وسكناته ومواقفه وكلامته  إىل وسريته وسلوكه فعليه أن يلتفت
صغريها وكبريها كي ال تلتقط له أجهزة تصوير الرعية غري صورة العدل 

 . والقدوة احلسنة

:  ده مرصّبكر حني قل أيب  يقول عيل لواليه عىل مرص حممد بنولذلك

                                                
 . نفس املصدر)١(
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َفاخفض ل« ْ ِ ْ َهم جناحك وألن لـَ ْ َ َ َِ َ َ َ ْ َهم جانبك وابسط لـُ ُْ ُ ْْ َ َ ََ ِ ِهم وجهك وآس بينهم يف ـُ ْ ْ ُْ َ َُ َ َ ْ َِ َ

َاللحظة والنظرة حتى ال يطمع العظامء يف حيفك ل ْ َ َ َّ ََ ِ ِ ِْ َ َ ََ ُ َ َ َ ِْ ُ َ َ ْ ْ ََ َّ َهم وال ييأـَّ ْ َ َْ َ َس الضعفاء من عدلك ُ ِ ِْ َ ْ َ َُ َ ُّ َ

ِعليهم وإن اهللا تعاىل يسائلكم معرش عباده عن الصغرية من أعاملكم والكبرية والظاهرة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ َّْ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ْ َّ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َِ َِ ُ َُ ِِ َ َّ

ْوال َ ُمستورة فإن يعذب فأنتم أظلم وإن يعف فهو أكرمـَ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َْ ُ َُ ََ ْ َ ْ َُ َ َ َُ ْْ ِْ َِ ْ َ ِّ ِ«)١(.  

ية، نسانوهكذا نرى حكومة عيل تقدم للحضارة املثال األعىل حلكومة اإل
ام هي تعطي للعباد ّ وإن،ال احلكومة التي ال توازن بني احلق والواجب فحسب

ّحقوقهم وجتعل من واجباهتم حقوقا ترد  عليهم فهي ال تأخذ الرضائب وال ً
د حركة ّة الناس وال حتدًتسيطر عىل توزيع الثروات إال لتكون إنتاجا خيدم عام

ً هلا منهجا تعليميا وتربويا يتجه نحو جذب ّالفرد إال ألجل خدمة النوع كام ان ً ً
اجلوانح والقلوب واألرواح نحو منهجها كي تتحرك القلوب باملحبة قبل أن 

 ... تتحرك اجلوارح واألعضاء باألوامر واألحكام

وي كي هيب عىل فمتى يا أيتها الدنيا تفرشني بساطك للمنهج العل
ية وتشم عبق العدل الشامل الذي ال يعرف التمييز نساناألرض نسيم اإل

 إىل واالنتقائية فتخرج األرض كنوزها وتنزل السامء بركاهتا ويقف الضعيف فيها
 ... جنب القوي ليأخذ حقه منه غري متعتع

 

 

                                                
 .٢٧ هنج البالغة الكتاب)١(
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 :)التنمية االجتامعية( 

إذ ال تنمية برشية ... هم أركان التنمية البرشيةالتواصل االجتامعي من أ
بال جمتمع وال جمتمع بال تواصل وقوة املجتمع تابعة لقوة األوارص التي جتمعه 
واخليوط التي يتكون منها نسيجه فكم هو الفرق بني جمتمع صنعت خيوط 
 نسيجه االجتامعي من مادة املنفعة واملصلحة كام هو السائد يف أكثر املجتمعات

جمتمع ليس فيام بني أفراده أوارص وخيوط وانام هو مكبوس بالقانون وثقافة و أ
النظام كام هو املجتمع الغريب اليوم وبني جمتمع يرتابط بخيوط زرعها كل فرد يف 
نفسه فنشبت وهتدلت غصوهنا عليه وفروعها عىل غريه فتشابكت وكونت 

 .هج العلويوهذا هو جمتمع الن. ّجمتمع االخوة اهنا خيوط املحبة

 :فهناك ثالثة أنواع من املحبة

وهي املحبة القائمة عىل أساس املنفعة فكل فرد يتعامل : حمبة التجارة ـ ١
ًمع غريه وفقا ملا يقرأه يف ماكنة احلساب التي أمامه حتى يف السالم عىل 

فعدد كلامت السالم وحلنها ودرجة الصوت كلها حتدد يف حاسبة ... اآلخرين
نافع  فإذا كان هناك رجاء ملنفعه كان السالم والكالم والطعام، وإذا األرباح وامل



 ـ٩٠ـ  

 .ما انقطع رجاء املنفعة انقطع حبل املودة

 :وكام قال الشاعر
ــديق ــن ص ــداد م ــك يف بغ ــم ل   ك

 

  مـــا جـــاء يـــوم الـــضيق إذا حتـــى 
 

 رفيقــن الـك بالصاع مــاعــب

 :)١(وقال آخر
  اقتنــى إذا ًكفــى حزنــا ان الــصديق

ــد ــت  ص ــال ودفلي ــسد امل ّيقا  يف   هً
 

ــديق  ــال ص ــى ال يق ــد حت ــى ص   غن

ـــضيق ـــامم م ـــاه  احل ـــوم  يلق   إىل  ي
 

وهذه املحبة حمبة ال تتجاوز اللسان أما القلب فليس فيه جمال حلب أحد 
 .بعد أن امتأل بالطمع واحلرص وحب اجلمع والتكاثر

وي هذا هو جمتمع أصالة املنفعة واملجتمع الذي حتكمه ثقافة املنهج األم
َفعند ذلك أخذ «:  من نصائح مثل هذا املجتمع فقال أمرياملؤمننيوقد حذرنا  َ َ َْ َ ِ َِ َ

ْالباطل مآخذه وركب ال َ ُ ْ ََ َ ُ َِ ِ َِ ُجهل مراكبه وعظمت الطاغية وقلت الداعية وصال الدهر ـََ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ُ َ ََّ ََّ ُ َ َّ َ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ
ْصيال السبع العقور وهدر فنيق ال َ ُ ْ َ َُ ِ َِ َ َّ ََ َ َ َ ُِ ِباطل بعد كظوم وتواخى الناس عىل الفجور َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ ََّ َ َ ُ ٍَ ُ ِ ِ

َوهتاجروا عىل الدين وحتابوا عىل الكذب وتباغضوا عىل الصدق  فإذا كان ذلك كان  َ ََ َ ْ َ ِّ ََ َِ َِ َ َ ْ َ َ َ َِ ِّ َ َ َ َ ُّ َ َ َ َُ ِ َ َ ِ ُ َ
ِالولد غيظا واملطر قيظا وتفيض اللئام فيضا وتغي َِ َ َ َُ َ َ ًَ ِّ َ ً َ َ ً َ ْ َْ ُ ْ ُ َْ ُ َ َْ َض الكرام غيضا وكان أهل ذلك َ َِ َِ ً ْ ََ َ َ ْ ُ َ ُ

َالزمان ذئابا وسالطينه سباعا وأوساطه أكاال وفقراؤه أمواتا وغار الصدق وفاض  ُ ََ َُ ِّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َُ َ ً َ ً ً َْ َّ ُ َ ََّ ْ َ َ َ ََ َ ُ ًَ ُ ِ ِ ِ ِ

ْالكذب واستعملت ال َ َ ُ ْ َِ ِ ِْ َ ُُ ْ َمودة باللسان وتشاجر الناس بالقلوب وـَ ُ َ َ َّ َِ ُ ُ ْ َ ِِّ َِّ ََ َ ََ ِ ًصار الفسوق نسبا ُ ُ ْ ََ ُ ََ ُ َ
َوالعفاف عجبا ولبس اإل ُ ً ْ ََ َ َ َ َ َِ ُ ً لبس الفرو مقلوباسالمَ ُ ْ ْ َ َُ ِْ َ َ ْ«)٢(. 

                                                
   .األبيات أليب محران السلمي) ١(
 .١٠٨هنج البالغة اخلطبة  )٢(



 ـ٩١ـ  

حد ما  إىل  عندما تتجول يف املدن األوروبية واألمريكية:حمبة الصناعة ـ ٢
مؤسساهتا وأسواقها فإنك سوف ترى ان نوع التعامل السائد بني  إىل وتدخل

 .ىل االحرتام والتقدير وبشاشة الوجهأفراد املجمع قائم ع

 ية حقيقية؟إنسان نابع عن نساينفهل أن هذا التعامل اإل

إن طريقة تعامل البلدان الغربية مع سائر شعوب األرض منذ الثورة 
 .اليوم يؤكد اجلواب بالنفي عىل هذا السؤال إىل الصناعية

عىل األورويب الذي يفرض ... فهذا التعامل جاء من ثقافة احرتام القانون
 .لكي يتخذ العمل مساره الصحيح... ان حيرتم العمل واملراجعني والزبائن

فالثورة الصناعية يف أوروبا كام صنعت اآلالت واملكائن كذلك صنعت 
 عامل أو فأنت عندما تراجع أي موظف... ًنوعا من املحبة التي يفرضها العمل

ئر املحرتمة ولكنك ال رب عمل فإنك سوف حتصل عىل االبتسامة والعباأو 
كثري من الفراسة كي تعلم بأهنا ابتسامة مصطنعة ناشئة من حمبة  إىل حتتاج

صناعية، وال ضري يف ذلك ،فنحن نحب ان تسود املحبة، ولكن مشكلتهااهنا قد 
خارج أوروبا  إىل أنتجت لالستهالك الداخيل فقط وهي غري قابلة للتصدير

 . وأمريكا
خارجه من التعامل مع الشعوب فهو يشء آخر   إىلوما يصدر من الغرب

 . الغريبنساناقتضته املصلحة العامة لإل

 : يقول العالمة الطباطبائي يف تفسري امليزان

املجتمعات  النظام والصدق والصفاء واألمانة يف من وأما ما يرى البعض«
 غري الغربية فهذا القول ناشئ من اخللط واالشتباه وسببه أن الباحثني الرشقيني
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ًقادرين عىل التفكر االجتامعي وانام يفكرون تفكريا فرديا بأن ال يفكر اإل  نسانً
إال بام جيلب املنافع واألرباح لنفسه ويدفع املضار عنها وليقس غريه عىل نفسه 
ًلكن الذي يفكر تفكريا اجتامعيا يرى أنه غري منفصل عن املجتمع وان منفعته  ً

 يفكر نسان املجتمع ورشه رشه فمثل هذا اإلجزء من منفعة املجتمع وخريه خري
نفسه عن طريق جلب اخلري للمجتمع ودفع املضار عنه وأما  إىل بجلب اخلري

 .)١(»اخلارج عن جمتمعه فال هيمه وال يوليه أية قيمة

أي ان الثورة الصناعية أسست عند املجتمع الغريب ثقافة املصلحة 
بأن مصلحته بتطبيق النظام والقانون االجتامعية بحيث صار الفرد الغريب يشعر 

 وهو نسايناالجتامعي ورضره بعدم تطبيقه فاملجتمع عنده بمثابة البدن اإل
جلبت النفع ودفعت الرضر عن أعضاء البدن األخرى انام  إذا عضوه فاليد

وال هيمها األبدان األخرى ... قامت بذلك ألجل نفسها وبدهنا الذي تتصل به
خرى، والقرآن الكريم يؤكد هذه احلقيقة فيعترب أفراد ية األنسانوأفراد اإل

ًفكروا تفكريا اجتامعيا فاملجتمع تكون له شخصية واحدة، ويضيف  إذا املجتمع ً
 :)٢(العالمة الطباطبائي فيقول

وبناء عىل هذا فام ذكروه من الصدق واألمانة والنظم والصالح بني أفراد «
ية، بل ينبغي أن نرى نسانل والسعادة اإلًاملجتمع املتمدنة ليس دليال عىل الكام

 إىل كيفية تعاملهم مع األمم األخرى واملجتمعات الضعيفة ولعمرى لو نظرت
هذا األمر فإنك بأدنى تأمل سرتى أهنم كالوحوش الكارسة ينهبون ثروات 
األمم األخرى ويقتلون أبناءها كام تقتل احلرشات والديدان ويامرسون معهم 

                                                
 . من سورة آل عمران٢٠٠، تفسري اآلية٤ج: امليزان يف تفسري القرآن، العالمة الطباطبائي) ١(
 . من سورة آل عمران٢٠٠، تفسري اآلية٤ج: امليزان يف تفسري القرآن، العالمة الطباطبائيانظر ) ٢(
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 واخلداع باسم االستعامر تارة وباسم احلرية والسالم أقبح أنواع الظلم
 .»والديمقراطية ومحاية حقوق البرشية تارة أخرى

ية إنسان وهي املحبة التي توجد بذورها يف كل نفس :حمبة الزراعة  ـ ٣
منهج تعليمي وتربوي يسقيها ويغذهيا ويرعاها كي تتفلق بذورها  إىل وإنام حتتاج

وهذه هي املحبة ... فرع أغصاهنا وتزهر أوراقهاومتتد جذورها وتنمو وتت
 ... ية احلقيقية التي يغرسها املنهج العلوي يف نفوس أتباعهنساناإل

ألن اآلخر أما ان يكون ... حب اآلخرين إىل  أن يبادرنسانانه يوجه اإل
ّ ان يعيش يف جمتمع األخوة نسانوسعادة اإل... ًنظريا يف اخللق أو ًأخا يف الدين

أعظم بكثري من ّ فإنه وهذا بنفسه هدف كبري لو حتقق... يةنسانية واإلمسالاإل
 .مجيع األهداف اجلزئية واملصالح الصغرية

 ان ال ينطلق يف حبه لآلخرين من نسانولكي يتحقق هذا اهلدف فعىل اإل
اهلدي العلوي كيف يرسم الطريق نحو  إىل انظر... منطق الربح واملنفعة املقابله

َيا بني اجعل نفسك ميزانا فيام بينك وبني غريك «: ية فيقولنسانزرع املحبة اإل ِ ْ ْ ْ َ َّ ََ َ ََ َ َ َ َ ْ َُ َ ََ
ِ ِ ًِ ْْ َ

َفأحبب لغريك ما حتب لنفسك واكره له ما تكره هلا وال تظلم كام ال حتب أن تظلم  ْ َ َ َ َ َْ َْ ْ ََُ َ َ َ ْ َْ َ ُّ َ ُ ُ ْ َ ُّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ََ ْ ََ ْ ََ ِ ِ َ

َوأحسن كام حتب أن حيسن  ْ ُّ ْ ْ ََ ُ ْ َ َِ ُِ َ َإليك واستقبح من نفسك ما تستقبح من غريك وارض من َ َ ْ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َ ْ َْ ِ َ َ َِ ِ ِْ ْ ََ َ َْ

َالناس بام ترَضاه ل َُ ْ َ ََّ ِ َهم من نفسك وال تقل ما ال تعلم وإن قل مـِ ُ َ َّْ َ َ ْ ُْ ِ َ ْ َ َْ ََ َ َ ِ ِْ َ َا تعلم وال تقل ما الُ ُْ ُ ََ ََ َ ْ 

َحتب أن يقال لك َ ََ ُ ْ َ ُّ ِ دفق بالنور للبرشية وتربط مجيع ما أعظمها من كلامت تت .»ُ
 .يةنسانّأفرادها بنسيج خيوط األخوة واملحبة والقيم اإل

بل هو أمر . حيبك أو كنت ترجوه أن ينفعك إذا انه ال يقول أحبب غريك
وليس يف هذا األمر إلغاء حلب النفس حتى يقال بأنه ... باحلب غري املرشوط

.  ال حتب نفسكنسان ال يقول لإلانه... حتليق يف اخليال وابتعاد عن الواقع



 ـ٩٤ـ  

ولكن يقول له أن حب نفسك يتحقق بحب غريك، وما حتبه ان يتحقق لنفسك 
 تبعده عن عملت عىل حتقق هذا املحبوب لغريك وما تكرهه لنفسك إذا فانام يأيت

 .نفسك بإبعاده عن غريك
ية حيب العدل ويكره الظلم،الانت نسانوحيث ان مجيع افراد اإل

ان حتقق العدل وتبتعد عن الظلم يف تعاملك مع مجيع من حيب وحدك،فعليك 
وليس املسلم وحده،  وال االمريكي ، نسانالعدل ويكره الظلم،وهو مطلق اإل

 .والالغريب والالرشقي
 فإذا كنت تريد الربح واملنفعة فاجعل املقابل  لك يف املعاملة يربح لكي 

إلكرام فاكرم غريك واحرتمه تربح أنت وإذا كنت تريد االحرتام والتقديس وا
ُكي حترتم أنت  فإذا أربحت غريك فقد ربحت وإذا أكرمت غريك فقد أكرمت 

نفسك ومن أجل ان تزول العداوة والبغضاء من املجتمع فالطريق لذلك ليس 
أن تنظر املقابل ان يتحرك إليك وإنام عليك أنت أن تتحرك نحوه بإزالة البغضاء 

َّاحصد الرش«من قلبك  َّ َ ِ ُ ِ من صدر غريك بقلعه من صدركْ ِ ِْ َْ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ِ َ ْ ، إن هذا الكالم )١(»َ
وهي ... نسانية لإلسالمالعلوي ينطوي عىل منهج تربوي ناشئ من الرؤية اإل

...  هي النفخة اإلهلية التي نفخها هي هيكله املادي الطينينسانان حقيقة اإل
 من جهة ألهنا منه ومن وهي الروح، وهذه الروح ترتبط باهللا خالق هذا الوجود

مجيع األرواح األخرى التي هي حقائق أفراد  إىل جهة أخرى هي تنجذب
 .ية اآلخريننساناإل

 وكامله بإقامة هذا االرتباط باخلالق وباملخلوقني فمن نسانوسعادة اإل
اخللق وراح يميش يف الناس ويسري يف  إىل احلق ليعود إىل اتبع هدى اهللا وسافر

                                                
 .١٧٨هنج البالغة احلكمة  )١(
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 ... ال يضل وال يشقىّ فإنه قاخللق بنور احل

ومن أعرض عن االرتباط باهللا وحرم من ذلك السفر املمتع وبقي يف 
ُجدران اهلوى والنفس احليوانية فإن له معيشة ضنكا وحيرش يوم القيامة أعمى ً ... 

 وسعادته يف حتويل هذه البذرة... ية يف داخلهنسان حيمل بذرة اإلنسانفاإل
 ... عها يف السامء تؤيت أكلها كل حني بإذن رهباشجرة أصلها ثابت وفرإىل 

 . اآلخر بدافع املحبةنسان نحو اإلنسانوسقي هذه البذرة يتم بحركة اإل

رضب  إذا ية هو الذي تتفجر عيونهنسانإن املاء الذي يسقي بذرة اإل
ية ال املحبة التي تعود باملصالح نسانبمعول املحبة اإل) األنا( عىل صخرة نساناإل

افع واألرباح عىل الفرد ألن هذه املحبة ترسخ صخرة األنا وتزيدها واملن
 وال املحبة الناشئة من القانون والنظام الذي فرضته املصلحة القومية... صالبة

ًالفئوية فهذه أيضا كصاحبتها ولكن معوهلا أكرب حجام أو اإلقليميةأو  ً ... 

 . )..نحن( إىل وحتوهلا) األنا(إهنا املحبة التي تفتت 

اهللا بمحبة املخلوقني،كل  إىل  يتقربنساناهنا املحبة التي جتعل اإل
اهتزت وربت ... ية بامء حمبة املخلوقنينسان فإذا سقيت بذرة اإل..املخلوقني

 ...وأنبتت من كل زوج هبيج

وهذا هو املنهج الرتبوي العلوي للتواصل االجتامعي الذي جيعل من 
هادلة غصوهنا عىل بعضها ومتشابكة جذورها ًاملجتمع بستانا من أشجار حمبة مت

ية نسانومتعانقة أوراقها وتتنافس أزهارها وتتسابق عىل إهداء نفحات أريج اإل
 يلتذ ويبتهج بنفس التواصل وحمبة نسانانه املنهج الذي جيعل اإل... ألبناء نوعها

ًوال يريد من البرش جزاء وال شكورا... اآلخر ً. 
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ى عىل الكرم واجلود يلتذ بنفس الكرم  الذي يرتبنسانكام ان اإل
 الذي تربى عىل صفحة الشجاعة والنخوة يلتذ هبا دون أن نسانواإل... والعطاء

 يف املجتمع العلوي يتلذذ بحب اآلخرين ابتغاء نسانينتظر املكافأة كذلك اإل
 ...هو فوق مجيع الناس واملخلوقاتالكامل املطلق الذي 

 ... يةنسانذي يصنع احلضارة اإلوهذا هو التواصل االجتامعي ال
 ...نسان ألخيه اإلنسان وتضحية اإلنسان لإلنسانه تواصل اإلّألن

درجة متنى املوت من أجل امرأة  إىل انظر هذا عيل يف تواصله فهو يتأذى
 )١(معاهدة وهي امرأة غري مسلمة أصاهبا األذى هبجوم جيش معاوية عىل األنبار

له وأوالده ليعطيه لألسري اجلائع هذا األسري مل وهذا عيل حيمل طعامه وطعام أه
ًيكن مسلام بل كافر ويبيت عيل وعياله جياعا وبطوهنم خالية من الطعام ولكنهم  ً

 ...يةنسانشبعى وقلوهبم مبتهجة بلذة اإل

 . حتى مع ألد أعدائهنساينوحافظ عيل عىل التواصل اإل

 تعامله مع أعدائه ًوإنك لو سربت أغوار التاريخ ملا وجدت بطال كعيل يف
رشيعة الفرات فوجدها بيد جيش معاوية وقد  إىل فهاهو يف صفني عندما وصل

أمسكوا هبا ليقاتلوا بسالح العطش جيش العراق وبعد ان مل تنفع النصيحة هبم 
ْرووا السيوف من الدماء ترووا من ال«: قال ألصحابه َ َ ََ ْ َ َ ُِّ ِ ِْ َ ُ ُّ ََ ِّ ْامء فالـَ َ ِ

َموت يف حياـَ ََ ِْ ْتكم ُ ُ ِ

ْمقهورين وال َ َْ َ ِ ُ َحياة يف موتكم قاهرينـَ ْ َِ ِ َِ ْ َ َُ ِ فهجم أصحاب عيل وانتزعوا الرشيعة ، )٢(»ُ
من جيش الشام وهنا كان رأي بعض أصحاب عيل أن تتم املقابلة باملثل ولكن 

... ًعليا أبى ذلك وأمر بأن تفتح الرشيعة جليش الشام كي يأخذ ما يكفيه من املاء

                                                
 .٢٧انظرهنج البالغة اخلطبة رقم ) ١(
 .٥١هنج البالعة اخلطبة )٢(
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ًيد أن يسجل له التاريخ نرصا حصل عليه بمنع أعدائه من رشب ًإن عليا ال ير
 نسانُية تأبى أن يقتل اإلنسانية واإلنساناملاء فهو مل يأت للقتال إال ألجل اإل

ية نسانومعاوية وإن كان قد انسلخ من اإل. بالعطش وحيرم من رشب املاء
... الطمعيتهم باجلهل وإنسانبطغيانه ومكره وخداعه وجيش الشام قد فقدوا 

 نساينلكنهم بلحاظ رشب املاء والعطش والضمأ ال زالوا حيتفظون بحقهم اإل
 نسانوعيل جاء ليقاتل معاوية الطغيان واملكر واخلداع ومل يأيت ملحاربة معاوية اإل

وكذلك فعل عيل مع عمرو بن . املاء إىل يته إال العطشإنسانولو مل يبق من 
بر جليش معاوية وخمرتع خدعة التحكيم العاص وهو رأس الفتنة والعقل املد

وعندما برز لنزال عيل مل يتخلص ابن العاص من املوت املحتم بسيف عيل إال 
مقابلة السيف بإبراز العورة وأن يعرتض  إىل بعد أن أوصلته فطنته اخلارقة

صاروخ السيف العلوي بمضادات عورته، لعلمه بأن ذا الفقار مصمم لرؤوس 
ًال يعمل يف ظهور اجلبناء وأدبارهم وإن عليا سوف يعفو األبطال وأعناقهم و

ًعن قتله عندما ينهزم هبذا النحو الفاضح، إنه يعلم بأن عليا يأبى أن حيقق نرصا  ً
عىل منهزم منكرس قد حطم شخصيته هبذا النحو كي حيفظ شخصه ألن املروءة 

 وسلمه مع ية يف حربهنسانية تأبى ذلك فنهج عيل هو هنج اإلنسانوالشجاعة اإل
ية كي تكون املحور نسانفوالية عيل هي الوالية التي ترعى اإل. أصدقائه وأعدائه

للتواصل االجتامعي ولذلك فقد اكتمل الدين هبذه الوالية ومتت النعمة عىل 
 . البرشية

 



 ـ٩٨ـ  

 

 

 

 

 

 

ية يف النفوس نسانكام أكد املنهج العلوي عىل غرس شجرة املحبة اإل
األجواء الرتبوية التي ترعى هذه الشجرة وحتافظ عليها مورقة مزهرة ر ّكذلك وف

جتامعي يف هنج  ويف هذا املجال يمكن للباحث الرتبوي عن التواصل اال،ومثمرة
  :لبالغة أن يشخص املحاور التاليةا

 : أمر الوالة بالعدل الكامل مع الرعيةـ ١

ينهم من قبل احلاكم أخطر ما يفتك باملحبة بني الناس هو التمييز فيام ب
ما فرق بني ولده بالعطاء واهلبات بل وحتى يف القبالت  إذا وكام أن رب األرسة

نشوء التحاسد والتباغض فيام بينهم كذلك فإن الوايل  إىل يؤديّ فإنه والنظرات
واحلاكم والقائد هو بمثابة األب الكبري للرعية  فإذا ما تعامل مع الرعية بالتمييز 

النقض  إىل سوف يعرض النسيج االجتامعيّ فإنه العائيل أو طائفيال أو العرقي
 والتحلل وشيوع الكراهية والبغضاء ولذلك يأمر عيل واليه عىل مرص حممد بن

َفاخفض ل«: بكر بأن يساوي بني الناس حتى يف النظرة فيقولأيب  ْ ِ ْ َهم جناحك ـَ َ ََ ْ ُ
َوألن ل ْ َِ َهم جانبك وابسط هلم وجهـَ ُْ َ ْ َ َ َْ ُ َُْ ْ ُ َ َك وآس بينهم يف اللحظة والنظرة َحتى ال يطمع ِ َ ْ َ ََ َ َ ْ ْْ ْ ََ َّ َّ َِ َِ َّ َ ِ ُ ِ َ



 ـ٩٩ـ  

ْالعظامء يف حيفك هلم وال ييأس الضعفاء من عدلك عليهم ْ ْ َ ْ ِْ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ َُ َِ ِ ِْ ُ َُ ُّ َ َِ َُ ، وبالتمييز سوف )١(»ََ
طبقتني أحدمها مع احلاكم واألخرى مهملة ومهمشة وقد  إىل يتحول املجتمع

ليه اآلخر عىل مرص إ وجبهتني متنازعتني وينبه  إىل جتمع بالتدريجيتحول امل
خطر التعامل االنتقائي مع الناس وأن ال يؤثر بريق بعض  إىل مالك األشرت

ِوإن أفضل قرة عني الوالة «: األسامء الالمعة عىل نظرته العادلة للرعية فيقول َِ ُ َ َْ َ ُ َِ ْ َّ َ ْ َ َّ ِ

ْاستقامة العدل يف ال َ ْ َ ُ َِ ِ ْ َ َ ِْ َبالد وظهور مودة الرعية وإنه الِ ُ َّ َ ََّ َِ ِِ ِ ِ َِّ َّ َ َُ ُ ّ تظهر مودهتم إالُ ِ ْ َ ُُ ُ ََّ َ َ ِ بسالمة ْ َ ََ ِ

ْصدورهم ِ ِ ُ َثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبىل وال تضيفن بال«. )٢(»ُ َُ َّ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َْ َ ِّ َُ َ ْ ْ َُّ ٍ ِ ٍء امرئِ ِ ْ ِ َغريه وال إىل َ ِ ِ ْ َ 

َتقرصن به دون غاية بال َ ُِ َِ َِّ َ َِّ َ َ ٍئه وال يدعونك رشف امرئُ ِ ْ َِ ِ ُِ َْ َ َ َّ َ ُ َأن تعظم من بالئه ما كان  إىل ََ َْ َُ َِ ِ َِ َ ْ َِّ َ

ٍصغريا وال َضعة امرئ ِ ْ ِ ُِ ًَ َ ًأن تستصغر من بالئه ما كان عظيام إىل ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َْ َ ََ َ َْ َ«)٣(.  

ً كان شديدا يف ميزان العدل حتى مع أقرب الناس إليه وقد و كام إنه 
ه مل يسمح ألخيه عقيل بصاع من الطعام أكثر من سائر الناس رأينا كيف إن

ًووبخه عىل هذا الطلب بأشد األساليب وغضب غضبا شديدا عىل ابنته ألهنا  ً
ًاستعارت من بيت املال عقدا ألجل أيام العيد أي منبها هلا بأن تساوي نفسها  ً

أن يكون هلم بسائر النساء الاليت ال يمتلكن هذا العقد كذلك هو يأمر والته ب
ْوألزم ال«:  ملالكميزان واحد للقريب والبعيد فيقول  َ ِْ ِ َ َحق من لزمه من ـَ ُ ْ َِ َ َِ َ َّ

ُالقريب والبعيد وكن يف ذلك صابرا حمتسبا واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث  َ َ ً ً ً َ ْ َ َ ْ َْ ََ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ُ ِ ِِ ِ

ُوقع وابتِغ عاقبته بام يثقل ُ ْ ََ َ ِ ُ َ َ ْ َ َ ََ َِ ٌ عليك منه فإن مغبة ذلك حممودةِ َ َّ ُ َُ َ ْْ َ ََّ َِ َِ َ ََ ِ َ ْ«. 

ساوى قرابته بسائر الناس قد يتعرض للوم والعتاب  إذا  الوايلّأي إن

                                                
 .٥٣هنج البالغة الكتاب) ١(
  .مالك األشرت إىل  عهد اإلمام٥٣هنج البالغة الكتاب  )٢(
 .نفس املصدر) ٣(



 ـ١٠٠ـ  

واهلجر من بعضهم ولكن احلصيلة النهائية للعدل هي الربح األكرب برىض اهللا 
أو  سبحانه وكسب مودة الرعية وإذا ما أوجدت بعض املواقف املبهمة للوايل

اإلعالم املغرض لألعداء ضبابية يف أذهان الرعية جتاه الوايل فعليه أن جيلس معه 
 .مبارشة ويكاشفهم وينظف ما يوغر يف صدورهم من سوء ظن وشبهات

َوإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر ل« ً ُ َْ ْ َّ َِّ ِ ِْ َ ََ َ َ ِ َّ َ ْ ْهم بعذرك واعدل عنك ظنوهنم ـِ ُ َْ َ ْ َ ُُ ُْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُ
َبإصحارك ف َ ِ َ ْ ِ َإن يف ذلك رياَضة منك لنفسك ورفقا برعيتك وإعذارا تبلغ به حاجتك ِ َ َ َ ََ ُ َ َ َْ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ً ً ً ََ ِ َِّ َ َْ ِْ ِ ِ َّ

ِّمن تقويمهم عىل احلق َْ َ َ َْ ْْ ِ ِ ِِ َ«)١(. 

ومل يقترص اإلمام عىل تطبيق هذا املنهج الرتبوي يف أيام خالفته بل إنه 
ًرجال اشتكى عىل اإلمام ًعمل به يف زمن خالفة غريه أيضا فقد روي أن 

قم يا : ً يف أيام عمر بن اخلطاب وكان عيل جالسا يف املجلس فقال عمرعيل
فقام معه  وتناظرا ثم انرصف الرجل ورجع . أبا احلسن فاجلس مع خصمك

يا أبا احلسن مايل :  فقالحمله فالحظ عمر التغري يف وجه عيل  إىل عيل 
كنيتني بحرضة : وما ذاك؟ قال: نعم، قال: ًأراك متغريا أكرهت ما كان؟ قال

ًخصمي، هال قلت، قم يا عيل فاجلس مع خصمك فاعتنق عمر عليا وجعل 
 .)٢(النور إىل بأيب أنتم بكم هدانا اهللا وبكم أخرجنا من الظلمة: ّيقبل وجهه وقال

 :النميمة إىل   النهي عن سوء الظن واإلصغاءـ ٢

ملحامل السيئة وتقبل األخبار إن محل كلامت اآلخرين ومواقفهم عىل ا

                                                
  .مالك األشرت إىل  عهد اإلمام٥٣هنج البالغة الكتاب  )١(
، منشورات مكتبة املرعيش النجفي، ٧٠، ص١٧ج: احلديد املعتزيل أيب رشح هنج البالغة، ابن) ٢(

 .٢هـ، ط١٤٠٤قم املقدسة 



 ـ١٠١ـ  

 ومها ناشئتان عن أمرياملؤمننياملسيئة لآلخرين ظاهرتان غري صحيتني هنى عنهام 
ضيق الصدر وحمدودية وسطحية التفكري وعدم التعمق والتدبر يف العواقب 

 .السيئة التي ينتجها االستعجال يف احلكم عىل الناس

 :  أمرياملؤمننييقول 

ِال تظنن ب « َّ َّ َُ َكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت جتد لَ ًُ َ ْ َِ َ ْ ََ ََ َ ْ َُ َ ٍَ ِ ٍ ْها يف الـِ َ ِ ًخري حمتمالـَ َ َْ َْ ُ ِ«)١(. 

ًوحيث ان الوايل واحلاكم يكون عادة مركزا يتجه إليه السعاة والوشاة من 
مآرهبم إال بالتسلق عىل أكتاف اآلخرين وسحقهم  إىل ًالذين ال جيدون سبيال

 : ذر مالك األشرت من هؤالء ويقول حيأمرياملؤمننيلذلك نرى 

ِوليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم ملعايب الناس فإن يف الناس « َِّ َّ َ ْ َ ْ ََ َ َ ِْ ََّ ِ َ ِْ ِ َ ُ ُ َ َ ْ ْ ََِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ َ َُ ْ َ َ ََ َ َ ُ

َعيوبا الوايل أحق من سرتها فال تكشفن عام غاب عنك منها فإنام عل ِ ْ َ ًَ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َُ ََّّ ْ َِ َ َ ََ ْ ْ َِ َِ َ َ َ َ َ ُُّ َيك تطهري ما ظهر َ َ َْ َ ُْ ِ َ َ

ُّلك واهللا حيكم عىل ما غاب عنك فاسرت العورة ما استطعت يسرت اهللا منك ما حتب  ْ ْ َ َ َ َ ْ َِ ِ ُِ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َُ َ َ َْ َ َ ِْ ُِ َ ُ ََ ْ َ َ ََ ُ

َسرته من رعيتك أطلق عن الناس عقدة كل حقد واقطع عنك سبب كل وتر و َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ٍُ ْ ُ ْ ُ َ َِّ ِّ ْ ْ ِّ ْ ََ َّ َ ََ ََ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ َتغاب َ َ َ

َّعن كل ما ال يصح لك وال تعجلن َ ْ َ ُّ ْ ََ َ َِّ َُ ََ ِ َ َتصديق ساٍع فإن الساعي غاش وإن تشبه  إىل َ َّ َ َْ َ َْ َِّ ٌِ َ َ َّ َِ َِ َ ِ

َبالناصحني ِ ِ َّ ِ«)٢(. 

ًأي إن عىل الوايل أن ينتبه ان هناك أفرادا يريدون أن يشدوا عقد األحقاد 
... ًل هذه العقد وجيعلها أنكاثابني الناس ويزرعوا بينهم البغضاء، فعليه أن حي

مصلحة املجتمع من إشاعتها  إىل أقربّ فإنه وأن يسرت العورات والذنوب
ونرشها وأن ال يفتح أبوابه للساعني يف تسقيط الناس ألن رضر تكذيبهم إن 

                                                
 .٣٦٠هنج البالغة احلكمة )١(
 .٥٣ هنج البالغة الكتاب)٢(



 ـ١٠٢ـ  

كانوا صادقني أقل بكثري من رضر تصديقهم إن كانوا كاذبني فكيف واإلمام 
لناصحني، أي حتى ان الصادق منهم يف خربه فهو يصفهم بالغش وإن تشبهوا با

 إذا ًبمنزلة الكاذب والغاش يف نيته وقلبه، وإن حسن الفعل إنام يكون حسنا
 .اقرتن بحسن الفاعل وصدق نيته

 :  السيطرة عىل الغضب ومقابلة اإلساءة باإلحسان ـ ٣

سيكون كالنار التي حترق ّ فإنه نسانإذا خرج الغضب من سيطرة اإل
 يف كتابه حلارث  أمرياملؤمننيج املحبة بني الناس ولذلك فقد وصفه وشائ

َواحذر الغضب«: ًاهلمداين قائال ْ ََ َ ْ َ ِ َ َجند عظيم من جنود إبليسّ فإنه ِ ْ ُ ْ َ ُِ ِ ِ ِِ ُ ٌ ونحن نعلم ، )١(»ٌْ
 .إن أهم عمل إلبليس هو انه يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بني الناس

درجة  إىل  يرقى ويتكاملنساناكي عند اإلومنهج عيل جيعل اجلهاز اإلدر
 .ية أعظم لذة يستمرئ ألجلها ما يراه اآلخرون مرارةنسانانه يرى املحبة اإل

ّ فإذا كان الغضب مرا ال يتجرعه من تربت جوارحه وجوانحه خارج  ً
ما واجهوا حالة  إذا حصن الوالية العلوية، فإن الناهلني من معني الوالية،

 ألن أمري القلوب واألرواح ـونه وكانه كأس رشاب لذيذ الغضب فإهنم يتجرع
َوجترِع الغيظ فإين مل أر «: والنفوس قد علمهم ذلك حيث يقول لولده احلسن  ْ ََّ ْ َ ِّ ِ َ َ َ ْ َ َ َ َ

ًجرعة أحىل منها عاقبة وال ألذ مغبة َ ً َ ًَّ َ َ َ ْ َ َُ َ َّْ َ ََ ِ َِ ً، ان عليا يقول ألتباعه أنك بني خيارين اما )٢(»ْ
ما  إىل  يأخذ بقيادك ويفقدك زمام نفسك فيقودك جند الشيطانأن تدع الغضب

 .ال حتمد عقباه وخترس نفسك وغريك

                                                
 .٦٩ هنج البالغة الكتاب)١(
 .٣١ هنج البالغة الكتاب)٢(
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أو أن متسك بغضبك وعندها سوف ترى انك عندما أمسكت بغضبك مل 
 ...سك إال بكأس املحبة واملودةمت

بحقائقها فيصف لك ُ األمور عيل كيف يزن إىل فافتح عني بصريتك وانظر
 إىل املحسن والظامل إىل باإلحسان وكأهنا هدية وهبها امليسءمقابلة اإلساءة 

َوال يكونن أخوك أقوى عىل «: فهو يقول البنه احلسن ... املظلوم ال العكس َْ َ َّ ََ ََ ُ َ ُ َ َ

َقطيعتك منك عىل صلته وال يكونن عىل األساءة أقوى منك عىل األحسان وال يكرب ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َْ َ َُ َ َ ََ َِ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّن َ

َعليك ظلم من ظلمك ََ َ ُ َْ ْ ََ ُْ ْيسعى يف مَرضته ونفعك وليس جزاء من رسك أن ّ فإنه َ َ َ َّ ََّ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ َ َ ِ ِ ِْ َ ِ

ُتسوءه َ ُ َ«)١(. 

اخلاطئ  إىل باملنطق العلوي ينظرُ األمور  الذي يتعامل معنسان اإلّأي ان
لم الطغاة  واملقصود ظلم االخوان واألقارب واجلريان ال ظـوامليسء والظامل 

ّ األمة واجلبابرة الذي يزداد مع سكوت  مسكني غافل عن أنه يرض نفسه ويريق ـُ
رشاب األخوة واملحبة ليمأل صدره بدخان الغضب الذي أوله جنون وآخره 

استطاع الغري ان يفتح صدره ألمينه ويتقبل هديته  إذا ندم وامليسء ينفع غريه
: الكريم حني قال القرآن كام وصفهفيحسن إليه فيحصل عىل وسام احلظ العظيم 

ْوال تستوي ال ِ َ َْ ٌحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن  فإذا الذي بينك وبينه عداوة ـَ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ َ ِّ َّ َِ ِ َِّ َّ ُ َُ ِ َ

ٌكأنه ويل محيم  ِ َ ٌّ ِ َ ُ َّ ٍّ وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ *َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َّ َ َّ َّ َِ ُِ َ ُ َُ
ٍعظيمِ ِ َ )فصلت :

 .)٣٥ ـ ٣٤

ويل محيم وتكرع كأس  إىل  منفعة أعظم من أن تقلب امليسء من عدوّوأي
 ...املحبة وتنال احلظ العظيم

                                                
 . نفس املصدر)١(
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الكريم رأيت  القرآن ولو تدبرت يف منهج التواصل العلوي املستمد من
تعرض  أو ان املجتمع العلوي كاجلسم القوي السليم الذي لو أصابه مرض

إن جهازه الدفاعي سوف يتعامل برسعة مع هذه احلالة العارضة جلسم غريب ف
ًبحيث حييط هبا ليمنعها من إضعاف البدن فحسب بل ليجعل منها سببا ملناعة 

ومن هنا جاءت فكرة األمصال واللقاح التي اخرتعها . البدن وقوته وصالبته
ق اجلسم ان تزري إىل لويس باستور حيث انتهى بعد جتارب عديدة عىل احليوانات

بجرعة من املكروبات الضعيفة حيفز جهاز املناعة يف اجلسم فرتتفع درجة املناعة 
 ... يف مقابل املكروباتنسانعند اإل

وجسم املجتمع اإليامين العلوي تتعامل أجزاؤه السليمة مع حاالت اخلطأ 
واإلساءة وتقوى مناعة املجتمع ضد أمراض التفرقة والتباغض والتشتت كام يف 

صداقة ولذلك يضع  إىل صديق والعداء إىل فتحول العدو... م التكوينياجلس
 .عيل املنهج التايل للتعامل مع األخطاء

ِامحل نفسك من أخيك عند رصمه عىل الصلة وعند صدوده عىل اللطف  « ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ َ َْ ُ َ ِّ َ ُْ َ ْ َ ْْ َ ََ ََ ْ َ ْ
ْوال َ ِمقاربة وعند مجوده عىل البذلـَ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ وعند تباعده عىل الدنو وعند شدته عىل اللني وعند ُ ْ َّ َ ْ ُّ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ َ ُ َ َِ ِّ َ َ َ َُ

ِجرمه عىل العذر حتى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك وإياك أن تضع ذلك يف غري  ِْ َّ ْ َ َْ َ َ َِ َ َِ ٍ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ََ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ٌ َ َّْ َ َ ِْ َّ َّ

ِموضعه ِ ِ ْ َأن تفعله بغري أ أو َ َِ ْ َ ِ ُ ََ ْ َ َهله ال تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك ْ ََ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّ َ ُْ ُ َّ ََ َّ َ َ

ْواحمض أخاك النصيحة حسنة كانت َ َ َّ ََ ًْ َ ََ َ َ َِ َِ َ َ َقبيحة وجترِع الغيظ فإين مل أر جرعة أحىل منها  أو ْ ِّْ ِ َ ً ْ َ ً َْ َ ُ َ ََ َْ َ ْ َّْ َ ِ َِ َ َ َ َ

َعاقبة وال ألذ مغبة ولن ملن غال ً َ ًَ ْ ْ َ َّ َ َ ََ َِ ِ َِ َ َّ َظكَ ِيوشك أن يلني لك وخذ عىل عدوك بالفضلّ فإنه َ ْ َ ْ َ َِ َ ِّْ َ َ َُ ُ َ َُ ِ َِ ُْ َ 

ِأحىل الظفرينّفإنه  ْ َ َ َّ َ َ ْ َ«)١(. 

                                                
 . نفس املصدر)١(



 ـ١٠٥ـ  

ًقائدا ال يأل جهدا  أو ًرأيتم إماما أو فيا دعاة املحبة والسالم هل سمعتم ًُ
 إىل ًوال يرتك سبيال إال ويسلكه من أجل تغيري خمالفيه ومعارضيه وأعداءه

وانه يستثمر مجيع ... ًخوة؟ انه ال يفكر أبدا بالقضاء عىل أعدائهأحباب وأ
يده، يقبضون أيدهيم فيبسط هلم ... الوسائل العلمية من أجل ثنيهم عن العداء

يبتعدون عنه فيدنو هلم، يشتدون عليه فيلني هلم، جيرمون يف حقه فيغيض عنهم 
فإذا ما أثمر الفضل واإلحسان ...  ويلتمس هلم العذر، ويغلظون عليه فيلني هلم

 .فإن ذلك لديه هو الظفر األصيل والنرص األهنأ

وألجل هذا فإن امليزان العلوي يزن الرجال بقدرهتم عىل كسب 
ًوإن العجز عن جذب الناس عجز وإعياء وفشل واألشد عجزا ... اإلخوان

... يستطيع أن حيافظ عىل حبل املحبة والصداقة ًوفشال هو ذلك الذي ال
ْأعجز الناس من عجز عن اكتساب األخوان وأعجز منه من َضيع من «: قال َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َّ َ َ َْ ُ ْ ْ َ َّ ُِ ِ َِ َِ َ َِ ِ ِ

ْظفر به منهم َُ ْ ِ ِ ِِ َ«)١(.  
 عيل من اتباع منهجه أن ال تفارق البسمة شفاههم والبشاشة ويريد

وجوههم وإذا كان هناك ما يستدعي احلزن فعليهم أن خيفوه يف صناديق 
ًيقرأ فيه غالبا رسالة ّ فإنه الوجه الكئيب العابس إىل نظر إذا صدورهم ألن الناظر
 ... اإلعراض والصدود

ُمؤمن ـْال«:  يف صفة املؤمنهلذا قال  ِ ْ ُبرشه يف وجهه وحزنه يف قلبه أوسع ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َُ َ ِِ ِِ ْ َ ِْ ُِ ْ ُ ِ

ْء صدرا وأذل يش َْيش َ َ ًُّ َ َ َْ َء نفسا يكره الرفعة ويشنأ السمعة ٍ َ َ ًَ َ َ ُْ ُّ َ ِّ َ َُ َ ْ ْ َْ ْ ٍ«)٢(. 

وتكتمل صورة جمتمع املحبة والوئام الذي يأمر عيل شيعته بتشكيله عندما 
                                                

 .١٤هنج البالغة، احلكمة) ١(
 .٣٣٣ هنج البالغة احلكمة)٢(



 ـ١٠٦ـ  

ًخالطوا الناس خمالطة«:  يقول هلم َ َ ََ ُُ َ َّ ُّ إن متم معها بكوا عليكم وإن عشتم حنوا َِ ُ َُّ َ َ ْ َ َْ ْ ْ َ ْ ُْ ُ َِ ْ ِْ َِ َ
ْإليكم ُْ َ ِ«)١(. 

ابة ينثر ّ العلوي ذا شخصية قوية جذنسان بأن يكون اإلّوهذا ال يأيت إال
 ...ًن يكون مباركا أينام كانأ وأينام ذهب  وّبذور املحبة أينام حل

 

                                                
 .١٠ هنج البالغة احلكمة)١(



 ـ١٠٧ـ  

 

 

 

 

 
 

 :)التنمية االدارية( 

األرض ليعيش سنوات عمره ويرحل فيغلق ملف حياته  إىل يأت عيلمل 
 .كسائر الراحلني، جاء عيل ليصنع بحياته الرصاط املستقيم للحياة

ولذلك مل تكن مواقف عيل يف حياته تتجه نحو حتقيق املكاسب اجلزئية 
 .واألهداف املحدودة وإنام كانت ترسم معامل الطريق املقبل جلميع البرشية

التي تنصب ... متليكية كسائر الوصايا أو مل تكن وصيته عهديةولذلك 
 أو ختليد ذكر أو عىل اهلموم الصغرية واألهداف املحدودة كرعاية ذريته وأقاربه

  ... عمل خريي جيلب له الثواب

وقد أفرغ فيها مهومه الكربى وهو يعيش ... كانت وصية جلميع األمة
جلامعة واملانعة لتحقيق أهدافه التي مل ورسم هبا اخلارطة ا. آخر حلظات حياته

خرجت ... لكنه أعطى نفسه من أجلها... يستطع أن حيققها بشخصه يف حياته
روح عيل من بدنه املثخن باجلراح واملكتوي باآلهات والزفرات ألجل احلق، ومل 
يرتك عيل البدن املادي ليتعلق بالبدن الربزخي ويكتفي بأن يتقلب يف نعيم 

 وإنام انتقلت روح عيل... برزخ أو  أعىل من أن حييط به عامل مثالالربزخ، فعيل



 ـ١٠٨ـ  

... أهدافه، فاألهداف أجسام العظامء تنتقل إليها أرواحهم بعد تركها أبداهنمإىل 
وعيل حي بنهج البالغة الذي أودع فيه أهدافه،  ... فيكونوا أحياء بحياة أهدافهم

ًفإذا رأيت هنج البالغة فقد رأيت عليا قائدا ً وقدوة ومثاال وأسوة وخالصة هنج ً
البالغة يف وصية عيل لالمة يف آخر حلظات حياته وخالصة هذه الوصية يف 

 .. أوصيكم بتقوى اهللا ونظم أمركم وصالح ذات بينكم«: قوله

ا وصية ّهنإ ،فهذه الوصية حتمل النفس العلوية التي تطفح بالنور والعطاء
... ا علويني يف فكرهم وقوهلم وعملهممجيع من وصلته، بأن يكونو إىل عهدية

 ،ّوهي متليكية لكل من رآها عن إيامن واعتقاد راسخ ال متلكه الدينار والدرهم
ًه يقول يف هذه الوصية خماطبا ّ ان،ولكن هتب له النور الذي يميش به يف الناس

 .ولديه احلسن واحلسني 

َأوصيكام ومجيع ولدي وأهيل ومن بل« ََ ْ َ ْ َ َ َ ََ ِ َ ُِ ِ َِ َ ِغه كتايب بتقوى اهللا ونظم أمركم وصالح ُ َ ِ َ ََ َ َ َ ُْ ُْ َ َِ َِ ْ ْ ِ ِ

ْذات بينكم ُْ ِ َِ َ«)١(. 

ن طلبتهام إن ال يطلبا الدنيا وأه وبعد أن يويص احلسنني بتقوى اهللا وّان
ن ينصبا أ و،ن أدبرتإ وال يأسفا عليها ،وجاءت نحومها متيش عىل استحياء

ًن يكونا للظامل خصام أ و،ل والعملنفسيهام يف مقام املدافع عن احلق يف القو
 ً.وللمظلوم عونا

ام هي ّنإ و، هذه الوصية ليست للحسنني فقطّخرى يؤكد أنُويعود مرة أ
ّ األمةجلميع أهله بل جلميع وخالصة وصيته هي تقوى اهللا ونظم األمر  ،ُ

 .وصالح ذات البني

                                                
 .٤٧ هنج البالغة الكتاب)١(



 ـ١٠٩ـ  

 وكان يتوىل ...ًلقد كان عيل كثريا ما يؤكد يف خطبه أثناء حياته عىل التقوى
ّ األمة نظم أمور ّ األمة وصالحها بنفسه واليوم يريد منُ أن تقوم هبذا الدور من ُ

 ... بعده

ّ األمة  وال شك ان ّ األمة التي تقول اهنا علوية هيُ التي تنفذ وصية إمامها ُ
 ... وقائدها وتنفذ هذه الوصية يتم بتنفيذ التقوى والنظم والصالح

ّ األمةاألمة العلوية هي ّ األمة املنظمة التقية هي ُ املدنية لكن ال مدنية اهلوى ُ
 ...اهنا أمة املؤسسات التي تسودها التقوى... والغرائز وانام مدنية التقوى

 

 



 ـ١١٠ـ  

 

 

 

 

 
 

تنظر وال  وهكذا يريب عيل النفوس كي ال تكون مكبة عىل وجوهها فال
إشفاء الغيظ بتحطيم  أو لغريزةاللذات املتسافلة وإشباع املعدة وا إىل تدرك إال
 إىل نشوة الرئاسة والتسلط بالتسلق عىل الضعفاء والفقراء واإلصغاء أو اآلخرين

مدح الغاوين والكذابني وضعفاء النفوس بل كي ترفع النفوس رأسها وتوجه 
ية نحو األعىل لتستقبل األنوار ويرشق ضوءها وتبتهج نسانقنواهتا نفسها اإل

 . احلق وإبطال الباطلبخدمة احلق وإحقاق

ًوهذا الكالم قد يبدو غريبا ألن البرشية غريبة عن النهج العلوي وبعدها 
 ...ً معطال عن العملنساينعن هذا النهج جعل جهازها اإل

 إىل  والوالية العلوية هي باب مدينة العلم النبوية أي هي املفتاح واملدخل
ية نسانأعىل درجات اإل إىل البرشرمحة العاملني املهداة للبرشية والتي هبا يصل 

 ... أعىل مظاهر الرمحة اإلهلية يف األرض إىل بالوصول

وإذا كان حاتم الطائي يذبح فرسه العزيز من أجل أن ينال لذة إكرام 
 ـية تفعلت يف نفس حاتم بوالية العرف والقبيلة إنسانالضيف وهي لذه فطرية 

فة واألهداف العليا ويشوهبا اإلفراط الرؤية الكونية واملعر إىل وهي والية تفتقد



 ـ١١١ـ  

فكيف بمن أخضع نفسه لوالية من يرى اهللا يف كل ... .والتفريط والتعصب
ولو كشف يل «: يشء ومن كشف له الغطاء فأدرك مجيع األشياء عىل حقيقتها

أليس من يريب نفسه يف كنف هذه الوالية سوف يضحي » ًالغطاء ما ازدوت يقينا
وتتحول لذته من التلذذ باألخذ ... ية العليا؟نسان اإلبكل يشء من أجل أهداف

ْفال يكن «: يقول اإلمام لعبد اهللا بن عباس، التلذذ بالعطاء واخلدمة إىل والغنيمة ُ ََ َ

ٍأفضل ما نلت يف نفسك من دنياك بلوغ لذة ِ ِ َِّ ََ ُ ُ ْ َُ ُ َْ َْ ََ ْ ِْ َ َ ُشفاء غيظ ولكن إطفاء باطل وإحياء  أو َ ُ َُ ْْ َ َ ْ َِ ٍِ ِ ِ ٍ َِ َْ َ َ

ْق و ليكن رسورك بام قدمت وأسفك عىل ما خلفت وَمهك فيام بعد الَح َ َّ َ َ َْ َ َ َ َّْ َ َ َ َ ْ ََ َ ُ
ِ َ َُّ َ َ ْ ُ ُ َْ ُ َ ِ َ ُ ِموتـٍّ ْ َ«)١(. 

ّ األمة ة العلوية هيُّماأل املنظمة يف مجيع شؤوهنا والتي حييط هبا حصن ُ
 ... التقوى ومتألها املحبة والسالم

 عىل نسانلتي هبا يسيطر اإلوالتقوى تعني كامل النفس والروح والقوة ا
 ... نفسه كي ال ينحدر مع الغرائز والنزوات الطائشة

والنظم هو كامل العقل والتدبري بوضع كل يشء يف موضعه املناسب 
 ... واتباع أقرص الطرق نحو املصلحة العامة

األمة العلوية هي التي تعيش أعىل درجات الكامل يف النفس والروح 
  ...ية املتكاملةنسانمقومات احلضارة اإلاهنا  .والعقل والقلب

فالتقوى هي تنمية ،  وخيترص اإلمام أركان التنمية البرشية يف هذه العبارة
ٍاعلموا عباد اهللا أن التقوى دار حصن «: ية وقد وصفها اإلمام بقولهنساناإلرادة اإل ْ َ َ َ َ ِْ ِ ُِ ُْ َ ََّ َّ َ

َعزيز والفجور دار حصن ذليل ال ي ُ ََ ٍ ٍِ َِ ْ َْ َ ُ َ َُ ٍ َمنع أهله وال حيرز من لِ َْ ْ َ ُ ْ َُ ُْ َِ ُ َ ُجأ إليه أال وبالتقوى تقطع ـَ َ َ ََ ْ ُْ َّ ِ َ َ َ

ْمحة ال َ ُ َ َخطايا وباليقني تدرك الغاية القصوىـُ ْ َُ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َ ََ ُ ْ ُ َِ ِ ِ َ«)٢(.  
                                                

   .٦٦ هنج البالغة الكتاب )١(
 .١٥٧ هنج البالغة اخلطبة)٢(



 ـ١١٢ـ  

ية العالية التي جتعل الفرد واملجتمع يف قلعة حمصنة نسانفهي املصلحة اإل
التقوى قوى اإلرادة ال يستسلم أمام ال يمكن للعدو أن خيرتقها، فمجتمع 

ًاغراءات املال والسلطة والشهوات خالفا للمجتمع الذي يرفع شعار أصالة 
جمتمع خائر متميع يستطيع أعداؤه ان يقهروه بأن يسكروه ّ فإنه اللذة واملنفعة

ًبلذة ساعة ليستعبدوه دهرا طويال  من نسانوالتقوى هي الدرع الذي يقي اإل... ً
 نسانايا واألهواء ووصفها قائد املتقني بأهنا املقود الذي به يسيطر اإلسطوة اخلط

 املعبد وحيفظها من أن تقع يف مهاوي الذل نساينعىل حركته يف الطريق اإل
َأوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا فإهنا الزمام والقوام ف«: واهلوان فقال َُ ُ َ َ َْ َ َّ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ِّْ َِ ِ ُ َتمسكوا بوثائقها ُ ِ ِ َ َ ِ ُ َّ َ َ

ْعتصموا بحقائقها تؤل بكمَوا ُُ ِ ِْ ُ َ ََ ِ ِ َ َ َ ِأكنان الدعة وأوطان السعة ومعاقل احلرز ومنازل  إىل ْ ِ َِ َّ َ َْ ْ َ ََّ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِ َِ َ َ

ِّالعز ِ ْ  نسانويف موضع آخر بني اإلمام ان التقوى هي القوة التي جتعل اإل .)١(»َ
َّأال وإن «: ول يق... يملك قياده وحيافظ عىل نفسه من االهنيار واالنحدار ِ َ َ َ

َالتقوى مطايا ذلل محل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردهتم اجلنة َ ُ َ َ ٌ ُ ُ ْ ََّ ْ َ ََّْ ُ َ َّ ْ َ َُ َ ْ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َِ َ ُ َُ َِ ُ«)٢(. 

 فإذا استطاع املجتمع ان يبني حصن التقوى ويمسك بأزمة أهوائه فهناك 
 واملنظامت فيبني املؤسسات... عىل املجتمع ان ينظم أمره يف إطار التقوى

والرشكات واملعامل ... واألحزاب ويشكل املجموعات والكتائب واألفواج
 ... والتعاونيات

وحيث أن التقوى هي اإلطار الذي حييط هبذه التجمعات لذلك فإن 
انتظام هذه املجموعات إنام يكون ألجل التنظيم ال ألجل التكتل واالصطفاف 

تالف اآلراء الذي يتفاعل يف إطار بوجه اآلخر وكم هو الفارق الكبري بني اخ
                                                

 .١٩٥ هنج البالغة اخلطبة)١(
 .١٦الغة اخلطبةهنج الب) ٢(



 ـ١١٣ـ  

 إىل املصلحة الكربى للجميع وبني اختالف اآلراء الذي ينتهي إىل التقوى لينتهي
ان املجتمع ال يمكن ان حيقق أهدافه ، النزاع عىل املصالح الصغرى للمختلفني

 إىل فالبد أن ينتظم أفراده عىل شكل جمموعات، األرسة... باجلهود الفردية
 املجال االجتامعي واملؤسسة واملنظمة والنقابة يف املجال املدين واحلزب القبيلة يف

 .والتيار واالئتالف والتحالف يف املجال السيايس

ً فإذا انتظمت هذه املجموعات يف إطار التقوى فإهنا سوف تعمل مجيعا 
ملصلحة املجتمع العليا وسوف يكون اصطفافها ألجل نظم األمر ال ألجل ضم 

ستحواذ عليه وعندما تكون مؤسسات املجتمع املدين والتنظيامت األمر واال
السياسية قد أنشئت ألجل نظم األمر  فإذا اختلفت طرحت أفكارها للتدوال 

أعىل درجة من النظم ومهام اتسعت فجوة  إىل والتالقح ألجل الوصول
 ...خالف ونزاع إىل اهنا ال تتحولاالختالف ف

 اجتياز اخلط األمحر وهو املصلحة العليا ألن نظم األمر ال يسمح التباعه
 ...أحسن احللول املمكنة إىل لألمة فكل اختالف البد أن ينتهي

وعند جدار التقوى واملصلحة العليا تتحطم مجيع نزوات التحزب 
ية نسانوالتكتل واالنفراد وترتاجع كل اآلراء املخالفة، وبذلك ندرك ان قائد اإل

ًعليا كم كان عميقا يف نظرت فهاهو . املجتمع والنهج القيادي الذي يصلحه إىل هً
يتحدث معه يف آخر حديث له يف حياته وهو يعالج سكرات املوت فيجعل نظم 

جيب أن يكون ُ األمور أي ان نظم... جانب التقوى وصالح ذات البني إىل األمر
ًحماطا بجدار التعايل عن األهواء ومقرتنا دائام باملحبة واملودة والوئام ً ً. .. 
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ان وصية عيل لألمة بأن يكون نظم األمر يف إطار التقوى يدل عيل أن 
 إنام مَُهْنيَى بَرْوُ شْمُهُرْوأمتنظيم أمور الناس عرب آليات الشورى باالنتخاب 

يتم يف اطار املوازين اإلهلية، فالناس تنظم أمرها بانتخاب القوى الثالث وسائر 
ية نسانًات وفقا ملا تفرضها عليهم التقوى اإلهلية املالزمة للمصلحة اإلاملؤسس

ًدائام وترتتب شؤون حياهتا طبقا للخالفة اإلهلية لإل  يف األرض وبام أهنا نسانً
حاملة األمانة ومسؤولة عن إصالح األرض وإعامرها وإقامة الصفات 

 واجلود والوقوف واألخالق اإلهلية فيها وإظهار قيم العدل والرمحة والعلم
 ...لظلم واجلهل والطغيانبوجه ا

ّ األمة وبذلك نفهم أن صاحب الوالية الكربى التي هبا يستقيم أمر عىل ُ
ّ األمة يوم القيامة عندما يؤكد عىل إىل طريق اهللا يف آخر كلامته معها عىل اقرتان ُ

ألسايس تنظيم أمورها بالتقوى وصالح ذات البني إنام وضع أنامله عىل املائز ا
فاألول ينظم ... بني النهج اإلهلي العلوي يف احلياة واملنهج املادي الوضعي

وهذا هو ... اهلوى إىل اهلدى والثاين ينظم حياته باالستناد إىل حياته باالستناد
ً للمصلح املنتظر الذي يمأل األرض قسطا عدالأمرياملؤمننيتوصيف  حيث ... ً



 ـ١١٥ـ  

ْيعطف ال«: قال َ ُ ِ ْ َهوى عىل اـَ َ َ َ َهدىـْلَ ْعطفوا ال إذا ُ َ ُ َ ْهدى عىل الـَ ََ َ َ َهوى ويعطف الرأي ـُ ْ َ َْ َّ ََ ُ ِ َ
َعىل ُعطفواإذا  القرآن َ َ ِعىل الرأي القرآن َ َْ َّ َ َ«)١(. 

أي يرد النفوس احلائرة «: ويقول ابن ميثم البحراين يف رشح هذه العبارة
 إىل  املختلفةعن سبيل اهللا املتبعة لظلامت أهوائها عن طرقها الفاسدة ومذاهبها

ارتدت تلك النفوس عن اتباع أنوار  إذا سلوك سبيله واتباع أنوار هداه وذلك
 رأي رآه ّ كلّويرد... اتباع أهوائها يف آخر الزمان إىل هدى اهللا يف سبيله الواضح

 تأول الناس إذا فيحملهم عىل ما وافقه منها دون ما خالفه وذلكالقرآن  إىل غريه
أهوائهم كام عليه أهل املذاهب املتفرقة من  إىل رائهم وردوهومحلوه عىل آالقرآن 

هو  القرآن  كل عىل ما خيل إليه، وكل يزعم ان احلق الذي يشهد بهسالمفرق اإل
 .)٢(...ما رآه وانه ال حق وراءه سواه

والبرشية مهام ترقت يف نظم أمرها وطورت إنتاجها ورفعت مستوى 
يف طريق اهلدى فرسعان ما تنقض غزهلا من بعد مل تكن  إذا معيشتها املادية فإهنا

 .ًقوة أنكاثا وخير السقف عىل رأسها

فالعملية الديمقراطية التي هبا تنظم الشعوب أمرها جمردة عن التقوى ال 
 الناخب الذي ّألن... حتقق األهداف املتوخاة منها وهي حتقيق مصلحة األكثرية

يدفعه إليه  أو  إليه أهواؤهال هيتدي بمصباح التقوى سوف ينتخب ما تسوقه
 .صخب اإلعالم والدعايات

رسعان ما ّ فإنه مل يمسك به زمام التقوى لاللتزام بام وعد به إذا واملنتخب
 .يقلب ظهر املجن جلمهوره ويشتغل عن خدمتهم برتتيب أوضاعه اخلاصة

                                                
 .١٣٨ هنج البالغة اخلطبة)١(
 .١٦٩ ــ ١٦٨، ص٣ج: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين) ٢(
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ّ األمة ما قامت به إذا ا تنظيم األمر يف املدرسة العلويةّأم عرب آليات ُ
تخاب والتشاور ورأي األكثرية فإنام تقوم به ال ألجل مصاحلها الصغرى االن

َوانام تقوم به لتؤدي دور اخلالفة اإلهلية يف األرض فالناخب واملنتخب مسؤوالن 
ِاتقوا اهللا يف عباده وبالده «... يف النظام العلوي للحياة حتى عن البقاع والبهائم ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ِ ُ َّ

َفإنُكم مسئولون َُ ُ ْ َ ْ َّ ِ حتى عن البقاع والبهائمِ َ َ َِ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ َ فهام ينطلقان من وحي املسؤولية » )١(َّ
واألمانة وهذه املسؤولية ال تؤدى إال بخالفة اهللا أي إظهار صفاته وحتقيق مراده 

 .يف األرض
فتنظيم األمر مع التقوى هو بعبارة أخرى الديمقراطية التي جيب أن تتم 

 .يف إطار اخلالفة اإلهلية

فاجلامعة «:  ذلك يقول املفكر السيد الشهيد حممد باقر الصدروحول
البرشية التي حتمل مسؤوليات اخلالفة عىل األرض انام متارس هذا الدور 

باجتهادها  أو بوصفها خليفة عن اهللا وهلذا فهي غري خمولة أن حتكم هبواها
تخالف املنفصل عن توجيه اهللا سبحانه وتعاىل ألن هذا يتناىف مع طبيعة االس

اهللا تعاىل أمانته بتطبيق أحكامه عىل عباده وبالده  إىل وانام حتكم باحلق وتؤدي
ي عن حكم اجلامعة يف سالموهبذا تتميز خالفة اجلامعة بمفهومها القرآين واإل

األنظمة الديمقراطية الغربية فإن اجلامعة يف هذه األنظمة هي صاحبة السيادة وال 
رتتب عىل ذلك أهنا ليست مسؤولة بني يدي أحد تنوب عن اهللا يف ممارستها وي

وغري ملزمة بقياس موضوعي يف احلكم بل يكفي أن تتفق عىل يشء ولو كان هذا 
ًاليشء خمالفا ملصلحتها ولكرامتها عموما ًخمالفا ملصلحة جزء من اجلامعة  أو ً

  .وكرامتها ما دام هذا اجلزء قد تنازل عن مصلحته وكرامته

                                                
 .١٦٧ هنج البالغة اخلطبة)١(
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ّ فإنه  حكم اجلامعة القائم عىل أساس االستخالفوعىل العكس من ذلك
حكم مسؤول واجلامعة فيه ملزمه بتطبيق احلق والعدل ورفض الظلم والطغيان 

 .)١()وليست خمرية بني هذا وذاك

 وكام ان التقوى وصالح ذات البني حتددان نظم األمر يف الطريق 
كذلك فإهنام ّمة ُ األالصحيح الذي حيقق مصلحة اجلميع ويوطد عرى املحبة بني

يوسعان نظم األمر كي يشمل مجيع نواحي احلياة ألن ترك أي ثغرة يف املجتمع 
ًعدم اتقان أي عمل يعد تقصريا يف مراعاة  أو من النقص واخللل واإلرباك

 ً.التقوى ويرتك أثره عىل العالقات االجتامعية أيضا

اء الناس الناشئة أغلبية آر إىل وقد ثبت منذ القدم فشل النظام الذي يستند
ًمن الرغبات واألهواء وبعيدا عن املوازين العقلية والرشعية وقد تنبه املفكرون 

اخللل الكبري يف الديمقراطية الغربية منذ أيامها األوىل حتى انه نقل  إىل الغربيون
ألسنا  ًأليس عبادة للوهم ان جمرد األغلبية تكون سببا للعقل؟«: عن سقراط قوله

ً أرجاء العامل ان حشود اجلامهري هي أكثر بالهة وعنفا وظلام من نرى يف مجيع ً
ًأفراد الناس وان بمقدار الرتبية والتعليم فقط يمكن أن جتعل فرقا بينهم وبني 

 .)٢(الناس اآلخرين

العقد (وان مؤسس النظام الديمقراطي املعارص وصاحب نظرية وكتاب 
اك روسو، والذي كان يرى بأن وهو العامل الفرنيس الشهري جان ج) االجتامعي

ما تصوت له األغلبية فهو احلق الصالح للشعوب قد غري رأيه يف آخر حياته 
                                                

 .١٣٠املفكر الشهيد حممدباقرالصدر ص: وشهادة األنبياءنسان يقود احلياة، خالفة اإلسالماإل) ١(
 الشيخ حممد هادي معرفة، مركز احلضارة لتنمية الفكر ية مقالةسالمانظر كتاب الديمقراطية اإل) ٢(

 .ي ـ بريوتسالماإل
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وان احلرية امتحان عسري . نظام ينظمها إىل وراح يرصح بأن احلرية البرشية حتتاج
إن احلرية طعام قوي، ولكنه «: ، ويقول»جماهدة النفس إىل وعطية إهلية حتتاج

هضم متني، انني أضحك من تلك الشعوب املنحطة التي تثور  إىل طعام حيتاج
ملجرد كلمة من متآمر دساس والتي جترؤ عىل التحدث عن احلرية وهي جتهل 

ً يكفي أن يكون ثائرا نسانكل اجلهل ما تعنيه والتي تتصور إنه لكي يتحرر اإل
 املعرفة، ًمتمردا، أيتها احلرية املقدسة السامية ليت هؤالء املساكني يعرفوك حق

ليتهم يتعلمون أي ثمن يبذل للظفر بك وليت يف اإلمكان تعليمهم ان قوانينك 
 .)١(»أشد رصامة من نري الطغاة الثقيل

ًواألعجب من ذلك ان روسو الذي ندد من قبل بامللكية اخلاصة معتربا 
ًإياها أصال لكل الرشور نصح البولنديني أن ال يدخلوا يف تغريات فجائية عىل 

. هم وان حيتفظوا بملكهم املنتخب عىل أن يقيدوا حق النقض املطلقدستور
ّوكرس االقطاعية البولندية واقرتح فرض الرضائب عىل مجيع األرايض عىل أن 
ترتك حقوق امللكية الراهنة دون مساس هبا ثم أعرب عن أمله أن تلغي القنية 

ب فهذا يف رأيه جيب أن إهنائها يف وقت قري إىل ًيوما ما ولكنه مل يدع) نظام الرق(
أن يتاح للقن مزيد من التعليم وقد أكد ان كل يشء رهن بنرش التعليم  إىل يؤجل

وتعزيز احلرية بأرسع من تعزيز الذكاء واألخالق معناه فتح الباب عىل مرصاعيه 
 .)٢(للفوىض وتقسيم البالد

ما أكد  إىل فهكذا يصل مؤسس الديمقراطية وعلم االجتامع األورويب
 قبل روسو بقرون وهو ان احلرية أمرياملؤمننيية عىل نسانيه إمام اإلعل

                                                
 .، دار الفكر بريوت٣٦٨ ــ ٣٦٧، ص٤٢ج: انظر قصة احلضارة، ويل دوراينت) ١(
 . نفس املصدر)٢(
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والديمقراطية ونظم أمور الناس جيب أن يكون يف إطار العقل والرشع 
واألخالق اإلهلية وان رأي الناس لوحده ال يمكن أن يكون مصدر احلق وان 

 .كانوا أكثرية ألن رأي األكثريه لوحده ال يعني مصلحتهم الواقعية

 ّمن الظريف ان روسو عندما غري من رؤيته حول احلرية والديمقراطيةو
الدين وراح حيرض يف الصالة الكاثوليكية ويسمع ابتهاالت الرهبان  إىل عادّفإنه 

 . )١(... الذي يستطيع أن يؤمننسانفيقول آه ما أسعد اإل

ة ويمكن لقارئ هنج البالغة أن يرصد معامل النظم يف شؤون احلياة املختلف
ّ األمة  معأمرياملؤمننيمن خالل خطب  وتعليامته لوالته وذلك يف املواضع ُ

 : التالية

 
 ): النظم السيايس واإلداري(  آلية تصدي اإلمام العادل للحكومةـ ١

  .ًهناك مرحلتان البد من اجتيازمها كي يكون اإلمام حاكام عىل األمة

توفر صفات احلاكم مرحلة شأنية احلكومة وهي مرحلة : املرحلة األوىل
ّ األمة اإلهلي يف الفرد املرشح حلكومة أي ان يكون املرشح من شأنه أن يكون ُ

ْإن أحق الناس هبذا األمر أقواهم عليه وأعلمهم «: أمرياملؤمننيًحاكام  وهنا يقول  ُ ْ ْ ْ َُ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ َ ََ َ َِ ِ َ ِ ِ َّ َّ َّ ِ

ِبأمر اهللا فيه ِ ِ ِْ قوى واألكفأ واألعلم  فالذي يتصدى للحكومة واخلالفة هو األ،»َ
وهذه املواصفات تارة تكون معلومة بالشخص بواسطة ... باألحكام اإلهلية

التعيني املبارش كام يف النبي واألئمة الطاهرين الذين تم تعيينهم من قبل الرسول 
وتارة تكون معلومة بنحو كيل ومفهومي له عدة مصاديق يف كل ... األكرم 

                                                
 .٣٧٠ص: انظر نفس املصدر) ١(
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ادة الفقهية لألمة التي تتوفر مواصفاهتا بنحو متقارب زمان كام يف املرجعية والقي
 .يف عدد من االشخاص

مرحلة الفعلية وهي مرحلة البيعة واالنتخاب  فإذا كان اإلمام : الثانية
ًشخصا واحدا توفرت فيه املواصفات فعىل ّ األمة ً أن تبايع هذا اإلمام ليتحول ُ

ً ن احلكومة وإذا كان مرجعامرحلة الفعلية ويتصدى لشؤو إىل من مرحلة الشأنية
ًقائدا مرددا بني عدد من االكفاء واجلامعني للرشائط فعىلأو  ّ األمة ً . إنتخابهُ

ّ األمة وحول كيفية انعقاد ُلئن كانت األمامة ال«: بالبيعة واالنتخاب يقول ُ َ ََ َ ِ َِ َ ْ 

َتنعقد حتى حتُرضها عامة الناس فام ََ ِ ََّ َّ ُ ْ ََ ُ َّ َ َ َ َْ ِذلك سبي إىل ِ َ َ ِ َل ولكن أهلها حيكمون عىل من غاب َ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َُ ُ َ ٌَ ُ َ َ َ ِ

َعنها ثم ليس للشاهد أن يرجع وال للغائب أن خيتار ْ َ ْ ََّ ْْ َ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ َ َُ َ َ َ َِ َ«)١(. 

أي ان عملية البيعة واالنتخاب تتم بواسطة املشاركني فيها وبعد أن يفتح 
انتخب أن يرجع  أو  بايعاملجال ملشاركة اجلميع وبعد انتهاء العملية ال حيق ملن

ًوكذلك ال حيق ملن مل يشارك يف العملية أن يعرتض ويتمرد وخيتار لنفسه حاكام 
  .آخر

التوضيح وهو أن البيعة ال هتب لإلمام الشأنية  إىل وهنا أمر حيتاج
وان ما تفعله البيعة هو ... والرشعية وصفة اإلمامة فاإلمام واجد هلا قبل البيعة

مة يف أعناق الناس وجتعلها فعلية وجاهزة للتنفيذ بإعالن الناس اهنا تؤكد اإلما
واإلمام ال يتصدى . لإلمام بالبيعة اهنم حارضون لطاعة أوامره وأحكامه

ّ األمة للحكم إال بعد البيعة وإعالن ًاستعدادها لقبوله حاكام ألنه يريد أن حيكم ُ
اتية من نفس الناس قوة وحجة إثب إىل باحلق ويقيم العدل والقسط وهذا حيتاج
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ما يتمتع به اإلمام من حجج وأدلة ثبوتية وهي مواصفات اإلمام  إىل ًمضافا
املكتسبة التي يتصف هبا اإلمام وبذلك تفهم عبارات اإلمام  أو واحلكومة الذاتية

يف  يف هنج البالغة التي يتبني فيها مقام الشأنية وأحقيته باخلالفة كقوله 
َأم«: اخلطبة الشقشقية ِا واهللا لقد تقمصها فالن وإنه ليعلم أن حميل منها حمل القطب َ ْ ُ ْ َ ُّ ِّ َ َ َ َ ََ َ َ َ َّ ٌَ َْ َ ِْ َ ُ َ َّْ ُ َ َ ََّ َِ ُ

َمن الرحى ينحدر عني السيل وال يرقى إيل الطري فسدلت دوهنا ثوبا وطويت عنها  ْ ُ ُ َ ِّ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ ْ َّ ُ َ ََّ ًَّ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ ُ َّ ِ َ ِ ِ

ًكشحا ْ ندما يذكر الشورى السداسية التي عينها  يف نفس اخلطبة عوقوله » َ
فهنا يعلق اإلمام عىل هذا املجلس ... ًاخلليفة عمر وعني عليا كواحد منهم

َفيا هللاَ«: السدايس ويقول َّ وللشورى متى اعرتض الريب يف مع األول منهم حتى َ ْ ََ َّ َ ُ ْ َْ َ ْ َّ َ َُ ِ ِ ِِ َ ََّ ِ َ َُّ َ

ُرصت أقرن َ ْ ُ ُ ْ
ِهذه النظائر إىل ِ ِ ِ َِ َّ َ َ«)١(. 

ولكن اإلمام مع حيازته ألعىل مواصفات اإلمامة من القوة والشجاعة 
واألعلمية التي جعلته ملجأ للمعضالت العلمية والفقهية التي كانت تواجه 

 لكن مع ذلك كله عندما تركته. قربه من رسول اهللا  إىل ًاخللفاء، مضافا
ّاألمة  جى فصرب ويف غريه رأى الصرب عىل هذه املحنة الطويلة أح إىل وذهبُ

ومل يتحرك إلرغام الناس عىل قبول إمرته وهي ... العني قذى ويف احللق شجى
ًتستعد فكريا وروحيا لقبوهلابعد مل  ً...  

ولإلمام كالم آخر خياطب به العباس بن عبد املطلب وأبا سفيان وقد طلبا 
ل هذه  وقد علم اإلمام ان مثمنه أن يبايعاه عىل اخلالفة فهنا يردمها اإلمام 

البيعة االنفعالية الربامجاتية العشائرية ليست هي البيعة التي يريدها قاعدة إلقامة 
ْأهيا الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة وعرجوا عن «: حكومته العادلة فيقول َ ُ َ َ َ َ َ ُِّ ُ ِْ َِّ َ ََّ ْ َ ُّ َِ ُِ ُِ َ ََ ُّ

ْطريق ال َ ِ ِ ْمنافرة وَضعوا تيجان الـَ َ َ َ ُ َِ ِ َ َُ َمفاخرة أـَ ِ َ َُ ٍفلح من هنض بجناحَ َ َ َ ْ َِ َ َ َ َ ٌاستسلم فأراح ماء  أو ْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ِ
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ِآجن ولقمة يغص هبا آكلها وجمتني الثمرة لغري وقت إيناعها كالزارِع بغري أرضه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َِ َّ َ َ ََ َِ ْ َّ َ ُ ٌ ْ َُ َ َْ ُ ِ«)١( ،
قافة أمة تتحىل بقسط وافر من الوعي وث إىل أي ان احلكومة العلوية العادلة حتتاج

العدل ومعرفة اإلمام العادل وطاعته ألجل حتقيق املصالح العامة العليا لألمة 
ومن يريد أن حيكم بالعدل عىل أمة يتحكم يف عقوهلا اجلهل والتعصب للمصالح 

ولذلك فان اإلمام العدل يف مثل ... اخلاصة فإن النتيجة سوف تكون عكسية
ًهذه الظروف خيتار أن يكون مرشدا وناصحا و ًمساعدا لألمة وال يرغب أن ً

ًيكون أمريا وحاكام  للناس ملا أرادوا منه البيعة  أمرياملؤمننيولذلك قال ... ً
ُدعوين والتمسوا غريي فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان ال تقوم «: بعد قتل عثامن ْ ْ ُ ْ ُُ ْ َ ً ُ ْ َْ َ ََ ٌ ََ َ ٌ ُ ُ ُ َ ُ ََ َ ِ َِّ َ ِ َ ِ ِ ِ

َله القلوب وال تثبت عل ْ ُ ُ ْ َ ََ ُ َ ُ ُُ َ ُيه العقول وإن األفاق قد أغامت واملحجة قد تنكرت واعلموا َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َْ َ َّ َ َ َ ُِ ِْ َ َ ْ ْ َّْ َْ َ َ َ َّ ِ ُ

ْأين إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ومل أصِغ َ ْ ْ ْ َُ َ َ َْ َ ُ َ ْ َ َْ ُ ُِ ُ ُِ ْ ِ ْقول القائل وعتب العاتب وإن  إىل ِّ ِ َ َ َ َ ِْ ِِ ِْ َ َ ْ َ َْ ِ ِ

َتركتموين فأنا كأحدكم ولع َ ََ ْ ُ َُ َ ُ ْ َِ َ َ َِ ًيل أسمعكم وأطوعكم ملن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرا َ َ َّ ِِّ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ ُْ َ ُ َُ َ َ َُ ُ َِ ْ

ًخري لكم مني أمريا َِ َِ ِّ َْ ُْ ٌ«)٢(. 
قاعدة  إىل  منهجه العادل يف احلكم حيتاجّ بوضوح انّاإلمام يبني إىل نظرُأ

 ّسيام وانال... تستوعب أوامر اإلمام الصادرة من علمه الذي ال يدانيه أحد
األجواء التي صنعتها فرتة اخلالفة وخاصة خالفة عثامن هي أجواء غائمة 

  .واألرض أصبحت ملغمة وحبىل بالفتن والتعقيدات

ويف هكذا حال فإن أساليب العالج التي يريد احلاكم اجلديد أن يتبعها 
قلوب تقوم هبا وعقول تطيق حتملها ولذلك نرى اإلمام ال يستجيب  إىل حتتاج

ّ األمة لطلب التصدي للخالفة ملجرد االندفاع العاطفي من وانام يبني هلم برناجمه ُ
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يف احلكم وال يستجيب إال بعد أن يتم احلجة عليهم وبعد أن يبايعوه عن بينه 
وبصرية تامة وقناعة كاملة حيث أنه يستطيع بعد ذلك ان يطبق برناجمه الذي 

ول وانه بعد توليه اخلالفة هبذا النحو اليقبل املساومةعيل العدل وال أنصاف احلل
من الشفافية الكاملة سوف يأخذ الكتاب بقوة ما لديه من علم ويعمل ألجل 

 إذا وأما. قول القائل وعتب العاتب إىل ية ولن يصغينسانحتقيق مصالح كل اإل
مل حيصل اإلمام عىل مثل هذه البيعة الواضحة املعامل والواجدة لعوامل القوة يف 

ًيفضل أن يبقى وزيرا أي مستشارا ومساعدا ومرشدا لألمة يف ّفإنه  احلكم ً ً ً
ً يف أن يكون معلام نسانمسائلها العلمية ومشاكلها االجتامعية فاألمري يرى ان اإل

 . ًيتعلم منه الناس خري من أن يكون حاكام ال يطاع

وألجل ذلك رفض اإلمام البيعة املقدمة إليه من عبد الرمحن بن عوف يف 
م الشورى والتي كانت مرشوطة بالعمل بسرية الشيخني بعد كتاب اهللا وسنة يو

بل تبايعني عىل كتاب اهللا «: فامتنع اإلمام عن قبول هذا العرض وقال... رسوله
عثامن فاستجاب عثامن هلذا العرض  إىل ، فعدل عنه»وسنة رسوله واجتهاد رأيي

ًعبد الرمحن ثالثا فلام رأى ان عيل فأعاد قوله وفعل ذلك  إىل ثم عاد عبد الرمحن
ًعليا غري راجع عام قاله وان عثامن يستجيب برسعة ودون رشط صفق عىل يد 

  . )١(...عثامن
ومل يقبل اإلمام البيعة إال من بعد ان أرص الناس عىل بيعته واعلنوا 
استعدادهم لطاعته ونرصته عىل حتقيق أهدافه يف نرصة املظلومني والوقوف 

ْلو ال«: طبة الشقشقية حني قال وهذا ما أوضحه اإلمام يف اخلبوجه الظاملني َ 

ْحضور ال َ ُ ُ ْحارض وقيام الـُ َ ُ َ ِ َِ ُّحجة بوجود النارص وما أخذ اهللا عىل العلامء أن ال يقاروا ـَِ ُ ََ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ ُ ُ َّ َُ َ ََّ ِ ِ
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َعىل كظة ظاملٍ وال سغب مظلوم أللقيت حبلها عىل غا َ َ َ ْ ُ ََ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ٍَ َْ َ َِّ َ ِ ِ ِرهبا ولسقيت آخرها بكأس ِ ْ َ ِ َ ََ ْ َ َِ ُ َ َ ِ ِ

ِأول َّ ٍها وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنزـَ ْ ْ َ ْ ُ َُ َ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ْ ْْ ْ َ«)١(. 

وهكذا تتضح لنا مالمح النظام السيايس العلوي من كلامته املنرية وسريته 
مة قبل كل ًاحلكم فاحلاكم جيب أن يكون واجدا ملؤهالت احلكو إىل يف الوصول

احلكم عن طريق  إىل ام ينبغي أن يصلّنإًيشء والكفاءة وحدها ال جتعله حاكام و
... البيعة واالنتخابات التي يشارك فيها كل من يستطيع ان يدىل برأيه من األمة

بعد أن يتعرف الناخبون عىل برناجمه الكامل وأهدافه الواضحة فتتم البيعة حتت 
ّ األمة لتامة بنيأنوار املصارحة واملكاشفة ا ال أن يتم االنتخاب حتت ... واإلمامُ

وطأة العقل اجلمعي والصخب الدعائي الذي تقوم بصناعته األجهزة اإلعالمية 
الوجوه املتنفذة التي اتفقت  أو الكتل السياسية أو التي تغذهيا رؤوس األموال

 وصولمع املرشح عىل أن تبيعه أصوات الناس يف مقابل حفظ مصاحلها عند ال
سدة احلكم كام حيصل اليوم يف معظم االنتخابات التي جتري يف الدول إىل 

 .الغربية واملخدوعني هبا
 

 :   النظم االقتصاديـ ٢
 : يتمثل هذا النظم يف األسس التالية

ان املشكلة االقتصادية ليست  إىل  تنظر املدرسة العلوية: ثقافة التكافلـأ 
 نسان حاجات البرشية وانام هي من تقصري اإلناشئة من قصور الطبيعة يف تلبية

 أمريبالثروات ويمنع اآلخرين منها اذ يقول  نفسه الذي يستحوذ بعضه
َإن اهللا سبحانه فرض يف أموال األغنياء أقوات الفق«: املؤمنني ْ َ ْ َُ ََ َ َ ُ َ َْ َِ َِ ْ َ ُْ ِ ِ َ َ َّ ّراء فام جاع فقري إالِ ِ ٌ َ

ِ َِ ََ َ َ 
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َبام منع به غني واهللا ٌَّ َِ َِ ِ َِ َ تعاىل جده سائلهم عن ذلكَ ِ َِ ُ َْ َ ُ َ َْ َُ ُّ َ«)١(. 

فالثقافة العلوية جتعل الغني يشعر انه مسؤول عن هذه الثروة التي حباه 
... اهللا هبا ليمتحنه وخيتربه وانه ليس مطلق اليد يف الترصف بأمواله كيفام شاء

َّوقدر األرزاق فكثرها وقل«:  يف خطبة األشباحيقول  َ َّ َ َ ََ َ ََ ْ ََ َ َ ِلها وقسمها عىل الضيق َّ ِّ َ َ َ ََ ََ ََ َّ
َوالسعة فعدل فيها ليبتيل من أراد بميسورها ومعسورها وليخترب بذلك الشكر والصرب  َْ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ََ َ ََ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َّْ ُّ َ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِِ َ ْ َ َِ ِ َ َ

ِ َ َ

َمن غنيها وفقريها َ ِْ ِ ِ َِ َ ِّ َ«)٢(. 

َفت«: ونعى اإلمام فساد الزمان وبعد أهله عن احلق بقوله ْاهم عارم وشائبهم َ ٌ ُْ ُ َ َ ُِ َ ِ

ِآثم وعال َِ َ ْمهم منافق وقارئهم مماذق ال يعظم صغريهم كبريهم وال يعول غنيهم ـٌ ُّ َ ْ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُُ ُ ُِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ََ ََ ُِ َ ُ َِّ ٌ ََ ُ ٌِ

ْفقريهم ُ َ
ِ َ«)٣(. 

 وهو دور الدولة يف سد حاجات الفقراء :ضامن االجتامعي الـب 
ملال كالزكاة واخلراج والرضائب التي والضعفاء من املوارد التي ترفد بيت ا

  .تفرضها الدولة عىل إحياء األرايض

وقد حذر املسؤولني عن الزكاة والصدقات من التقصري بحث الفقراء 
ًوإن لك يف هذه الصدقة نصيبا مفروضا وحقا معلوما «: ًأحدهم قائال إىل فكتب ُ ً ّ ً ً َ َ َْ َ َ َّ َ ََ ُ َْ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َّ ِ

ٍورشكاء أهل مسكنة َ ََ ْ َ َ َ ُ َ وُضعفاء ذوي فاقة وإنا موفوك حقك َ َّ َ ََ َ َ َ ََ ُّ َ َُ َّ ِ ٍ ِ ّفوفهم حقوقهم وإالَ ِ َ ُ َْ ُْ َ ُ ِ ِّ َ فإنك َ َّ ِ َ

ِمن أكثر الناس خصوما يوم القيامة وبؤسا ل ِ ِ ًِ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُ ْْ َ ً َ َُ َّ ِْ ِ ْمن خصمه عند اهللا الفقراء والـَ َ َ ْ ََ ُ ْ ُْ َ ُ َُ َ ْ ُمساكني ـَِ ِ َ َ
ْوالسائلون وال َ ُ ََ ََ ِ ُمدفوعوـَّ ُ ْ ِن والغارم وابن السبيل ومن استهان باألمانة ورتع يف اخليانة َ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ْ َ َّ ُْ َ َ ْ َِ َ َ َ ُ ْ َ ََ َِ َ ََ ِ ِ ِ ِ

َومل ينزه نفسه ودينه عنها فقد أحل بنفسه ىف الدنيا الذل واخلزي وهو يف اآل َ َ َ َّ َِ َِ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َْ ُّ َ ْ ْ َ ِّ َِ ِ ِ ِْ ََّ ُّ َ َ ُْ َْ َ ِْ َ َ ُّخرة أذل ْ َ َ ِ َِ

                                                
 .٣٢٨ هنج البالغة احلكمة )١(
   .٩١ هنج البالغة اخلطبة )٢(
 .٢٣٣ هنج البالغة اخلطبة )٣(
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َوأخزى وإن أ ََّ ِ َ ََ ُعظم اخليانة خيانةْ ََ ََ َ َِ ِ ِ ْ َ ّ األمة ْ ُوأفظع الغش غش األئمة والسالمُ َّ ََّ ُّ َِّ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ َ ْ َ«)١(. 

 ومن جهة أخرى فقد : تربية املجتمع املنتج وحماربة الكسل واالتكاليةـج 
ًوضع اإلمام برناجما لعالج الفقر بواسطة ترويج ثقافة العمل واالنتاج واعتبار 

َيا بني إين أخاف عليك « يقول البنه حممد بن احلنفية فهو . ةًالفقر عيبا ومنقص ْ َّ ََ َ ُُ َ ََ ِّ ِ

ِالفقر فاستعذ باهللاَِّ منه فإن الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل داعية للمقت ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ٌ ْ ْ ٌ ٌ َ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ُِ َِ ْ ِّ ْ ْ ََ َ َ ََّ ِ ِ ْ«)٢(. 

ُالفقر املوت األكرب«: وقال  َ ْْ َُ َ ْ ْ ََْ ُ َ«)٣(. 

ًمن وجد ماء وترابا ثم افتقر أبعده اهللا«:  لإلمام ويف حديث  ّ أي ان»ً
الكسل والتهرب من العمل واالنتاج واستثامر الثروات موجب للطرد من رمحة 

 ... اهللا

استغن عمن شئت تكن نظريه «:  قوله عن اإلمام يوُوما أعظم ما ر

 .)٤(»من شئت تكن أسريه إىل واحتج

ّ األمة وما أحوج هذه الثقافة العلوية التي تنظم أمرها بإصالح  إىل اليومُ
حب العمل والرغبة  إىل الكسل والبطالة واالتكال عىل الغري إىل ثقافتها من امليل

 ...يف االنتاج والنظر إليه بأنه عز وكرامة وخالفه ذل وعيب ومنقصة

االهتامم باالنتاج ومراعاة املزارعني وعدم  إىل ّكام وأن اإلمام وجه الوالة
رضار هبم يف جباية اخلراج وأن يكون االهتامم من قبل الدولة باالنتاج اإل

والتنمية أكثر من اهتاممها بجباية اخلراج وقد مىض يشء من التفصيل حول هذا 

                                                
  .٢٦ هنج البالغة الكتاب )١(
 .٣١٩ هنج البالغة احلكمة )٢(
 .١٦٣ هنج البالغة احلكمة )٣(
 .هـ١٤١١، ٢، مكتبة املصطفى، قم، ط٢٨٩ص: كنزالفوائد، الكراجكي حممد عيل) ٤(
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كام وأمر اإلمام الوالة بالتدخل ملراقبة عملية . املعنى يف فصل سابق فال نعيد
ر واملنع عن مجيع العمليات التوزيع والتداول ومنع االحتكار وتنظيم األسعا

 .االقتصادية املجحفة بالعامة واملرضة بالتنمية واالنتاج

 :القناعة وجتنب الرتف والبذخ إىل  الدعوةـد 
ّ األمةيف نفس الوقت الذي يدعو فيه النهج العلوي حب العمل  إىل ُ

وحتقق أعىل درجات التنمية واالنتاج، ويأمر الدولة بدعم ورعاية املشاريع 
تقنني االستهالك برتويج ثقافة القناعة وهي ان يكبح  إىل يدعوّ فإنه نتاجيةاال
 مجاح اهللع واحلرص وأن يريب نفسه عىل أن يكون استهالكه ملا يملك نساناإل

من األموال فيام حيتاج وحيقق له الشبع احلقيقي، وحيرك الفائض نحو إشباع 
ع احلقيقي ويتحقق باملقدار  نحوين من الشبع أحدمها الشبنساناآلخرين فإن لإل

:  واآلخر هو الشبع الومهي. الذي يكفي من الطعام واللباس والسكن له ولعياله
وهو حب الظهور أمام الناس باملوائد املزخرفة باأللوان املكتظة بعرشات األنواع 
من األطباق واجلفان وأنواع الثياب الفاخرة واجلواهر الباهضة وبناء القصور 

ومما ال ريب فيه أن هذا النحو املفرط من . سعة واملزركشةوالبيوت الوا
 وإنام يصنعه إلشباع لذة ومهية وهي حب التفاخر نساناالستهالك ال حيتاجه اإل

 أن يبدهلا بلذة أخرى نسانية وعىل اإلإنسانعىل اآلخرين وهي لذة مذمومة وغري 
كفيه ودفع الزائد ربى نفسه عىل القناعة بام ي إذا ية حقيقية وذلكإنسانهي لذة 

 ماذا يقول ألحد  أمرياملؤمنني إىل انظر. يةنساننحو مواساة إخوته يف اإل
 إىل ًأصحابه والذي رآه قد بنى دارا واسعة أكثر من حاجته فقد ذهب اإلمام

عيادة العالء بن زياد احلارثي يف البرصة فلام رأى سعة داره وجه له النقد 
َما كنت ت«:  ًوالعتاب قائال َ ْ ُ َصنع بسعة هذه الدار يف الدنيا أنت إليها يف األخرة كنت َ ْ ُ َ ُّ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َِ ِْ َْ ِ َ َ ُ ِْ
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َأحوج َ ْ السبيل نحو اخلروج من احلالة غري املطلوبة وهي  إىل ، ثم أرشده اإلمام»َ
َبىل إن شئت بلغت هبا اآل«: حالة الرتف والبذخ فقال َ ََ ِ َ َ ْْ َ َِ ْ َخرة تقري فيها الضيف ِ ْ ََّ ََ َْ ِ ِِ ُوتصل َ ِ َ َ

ْفيها الرحم وتطلع منها ال َ ََ َْ ُِ ِ ِ ُِ َْ َ َحقوق مطالعها  فإذا أنت قد بلغت هبا اآلـَّ َ َ َ َُ َِ َ ْ َْ َْ َ َُ َ ِ َخرةَ َ ِ«)١(. 

سوف حيقق هدفني كبريين ّ فإنه  نفسه عىل هذا املنهجنسانى اإلّوإذا ما رب
اعة أحدمها داخيل يف نفسه واآلخر خارجي يف املجتمع أما األول فهو ان القن

 مرىض احلرص والنهم وحب اجلمع والتكاثر والتفاخر نسانتعالج عند اإل
 عبارة عن هرولة دائمة خلف نسانالذي ال يقف عند حد وجيعل حياة اإل

 بالشبع واالستقرار والراحة النفسية نسانالرساب، وبالقناعة بام يكفيه يشعر اإل
ُلنحيينه َف :  قوله تعاىل احلياة الطيبة يف أمرياملؤمننيولذلك فرس . والبدنية َّْ َُ ِ َ

ًحياة طيبة َ َِّ ََ ً  )ًكفى بالقناعة ملكا «: ًوقال أيضا» هي القناعة«: فقال )٩٧: النحل ْ َ ُْ ِ َ َ َِ َ

ْوبحسن ال َ ِ ْ ُ ًخلق نعيامـَِ ِ َ ِ ْ ُ«)٢(.  

ِّوال كنز أغنى من القناعة وال مال أذهب للفاقة من الر«: وقال  ََ َ ْ ْ َ ْ ََ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ َ َ ْ َىض َْ

ُبالقوت ومن اقترص عىل بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة والرغبة  َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َْ َّ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ََ ْ َ َْ َ ََ َ َ ِ ِ

ِمفتاح النصب ومطية التعب َِ َ َ َُّ َّ ََ ُ ََّ َِ ُواحلرص ِْ َْ ِ ْ ْوالكرب وال َ َ ْ ََ ْ َُ
َحسد دواٍعـِ َ َُ ِالتقحم يف  إىل َ ِ ُّ َ ََّ

ُّالذ ِنوبَ ُ«)٣(. 

 هو استثامر أمواله يف سد ثغرات نسانواهلدف اآلخر الذي حيققه اإل
 ... الدائرة األوسع فاألوسع إىل ًاملجتمع االقتصادية بدء من أرحامه وجريانه ثم

وصالح املجتمع بتكفل أغنيائه لفقرائه يعود باخلري واألمن واالستقرار 

                                                
 .٢٠٩ هنج البالغة اخلطبة )١(
 .٢٢٩ هنج البالغة احلكمة )٢(
 .٣٧١ هنج البالغة احلكمة )٣(
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  .ان والضمريراحة الوجد إىل عىل األغنياء أنفسهم إضافة

كان األغنياء قد حتكم عىل عقوهلم هوس اجلمع وتضخيم  إذا واما
احلسابات املرصفية ومل يكن هلم هم ولذة إال التلذذ بزيادة أصفار حساباهتم من 

فإهنم يف هذه احلالة سوف ... املاليني وهكذا إىل اآلالف ومن اآلالف إىل املئات
 ... الفقراء إىل لن يلتفتوا

الذي ينقسم أفراده بني فقراء أيدهيم صفرات وأغنياء يتلذذون واملجتمع 
ًاحلسابات لن يكون آمنا ومستقرا ولربام عادت هذه األصفار  إىل بزيادة األصفار ً

ًالزائده وباال عىل أصحاهبا فجعلت دنياهم صفرا كام اصفرت آخرهتم من قبل  ً
ِوأنفقوا يف سبيل ا: وصدق اهللا سبحانه حيث يقول ِ َ ِ ُ ِ ْ َ ْهللاَِّ وال تلقوا بأيديُكمَ ِ ْ ََ ِ ُ ْ  إىل ُ

َالتهلَكة  وأحسنوا إن اهللاََّ حيب املحسنني ُِ ِ ِ ِ ِْ ُّ ْ َ ُْْ َّ ِ ُ َ ُ َّ )١٩٥: البقرة(. 
 

 : النظم االجتامعيـ ٣

بارتباط الرجل مع املرأة يف ميثاق الزواج املقدس تكون النواة األوىل 
تفرع الذرية وتتوسع للمجتمع وبالتوالد والتناسل تتكون األرسة ومن ثم ت

فتشكل القبيلة وبتقادم األزمان يكون املجتمع قد تألف من عدد كبري من القبائل 
وقد مىض يف ... واملجموعات البرشية املختلفة يف اللغات واأللوان والطبائع

ًبحث التواصل االجتامعي بحث عن العالقات االجتامعية ولكنه كان بحثا ذا 
لنظم االجتامعي سوف نتبادل البحث من اجلهة طابع أخالقي وهنا يف بحث ا

احلقوقية ونتعرف عىل املوازين العلوية التي أراد املنهج العلوي أن تنتظم عىل 
أساسها مفردات املجتمع فاملرأة والرجل والوالد والولد والعالقات األرسية 

 .والقبلية
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 :  عالقة الرجل مع املرأةـأ 
 امل مع املرأة بدقة بالغة فدعتعاجلت نصوص هنج البالغة مسألة التع

أن تأخذ املرأة مكانتها يف املجتمع بام يتناسب مع وضعها التكويني والنفيس إىل 
ًوالعقيل بعيدا عن اإلفراط الذي جيعلها فوق طاقتها ويضعها يف غري مكاهنا 

يتها وخيرجها من أداء دورها يف نظام احلياة إنساناملناسب والتفريط الذي يلغي 
النصوص الواردة يف خصوص املرأة بنظرة  إىل وقد يبدو ملن ينظراألحسن 

ولكن هذه النظرة . سطحية وجتزيئية ان هذه النصوص حتط من مكانة املرأة
السطحية واحلكم االبتدائي سوف يزول عند ربط هذه النصوص باملنظومة 
العامة للرشيعه وتسليط أجهزة الكشف الداليل التي يتم هبا تشخيص النصوص 

لتي يعرتهيا التشابه واإلهبام وهنا البد من إدخال كاشفني دالليني مهمني كي ا
 . حول املرأة ومهاأمرياملؤمننييتسنى لنا معرفة املقصود من كلامت 

 :الكريم القرآن العرض عىل: ًأوال

الكريم من  القرآن يعترب العرض عىل النصوص ذات الداللة القطعية يف
بل ال يتحقق مضمون ... املبهمة الداللة أو تعارضهأهم طرق العالج لألخبار امل

األئمة األطهار إال بعد مقابلته مع الكتاب والسنة  أو اخلرب الوارد عن النبي
قاعدة ال (القطعية وحول هذا املعنى يقول السيد عيل السيستاين يف بحثه حول 

نقده البد يف حتقيق مضمون اخلرب من مقايسته بشواهد الكتاب والسنة و): رضر
ًنقدا داخليا وذلك   :من جهتنيً

 مما سالمً  أن ال يكون مضمون اخلرب خمالفا للمعارف املسلمة يف اإل:األوىل
ًبانيا ملا هدمه سالم أو ًورد يف يف الكتاب والسنة كأن يكون هادما ملا بناه اإل

 واعتبار هذا الرشط من قبيل القضايا التي قياساهتا معها كام هو  سالماإل
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يبنيا ما سالم أو ألن الرسول واإلمام ال يمكن ان هيدما ما بنى اإل. (..واضح
 ).سالمهدم اإل

ً  أن يكون مضمونه موافقا مع الكتاب والسنة توافقا روحيا بمعنى :الثانية ً ً
ية من خالل نصوصها القطعية سالمأن يتسانخ مع املبادئ الثابتة من الرشيعة اإل

 .ولو يف مستوى التناسب واالستئناس

وقد نبه عىل اعتبار هذا الرشط يف حجية اخلرب مجلة من الروايات حيث 
اعتربت يف قبوله موافقة الكتاب والسنة وأمرت بطرح ما خالفهام واألخذ بام 
وافقهام فإن املقصود بذلك عىل التفسري املختار هلا التوافق والتخالف الروحي 

 وإن كان املعروف تفسريها بينه وبينهام عىل ما تشهد به قرائن داخلية وخارجية
 أيب عن: بالتوافق والتخالف يف املؤدى ولنذكر بعض هذه األخبار املستفيضة

عبداهللا قال خطب النبي صىل اهللا عليه وآله يف منى فقال يا أهيا الناس ما جاءكم 
 وعنه . منى يوافق كتاب اهللا فأنا قلته وما جاء خيالف كتاب اهللا فلم أقله

ان عىل كل حق حقيقة وعىل «: هللا صىل اهللا عليه وآله انه قالًأيضا عن رسول ا
 .»ًكل صواب نورا فام وافق كتاب اهللا فخذوه وما خالف كتاب اهللا فدعوه

الكتاب والسنة وكل شىء  إىل كل حديث مردود« : عبداهللا  أيب وعن
 .»اليوافق كتاب اهللا فهو زخرف

 صواب وضوح ّ وعىل كل رايةّ حقّ كلّواحلقيقة هي الراية واملعنى ان
 .)١(الكريم القرآن  هي املوافقة معّوراية احلق

 

                                                
 .١، ط١٤١٤قاعدة ال رضر، السيد السيستاين، نرش مكتب السيد السيستاين، قم، سنة ) ١(
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 :التعرف عىل ظرف صدور النص : ًثانيا

ًكام ان شأن النزول يؤدي دورا مهام يف تفسري كذلك فإن ظرف  اآليات ً
ًصدور النص يساعد كثريا يف معرفة النصوص وتشخيص مقصودها ومتييز 

 .قيقيةالقضايا اخلارجية من القضايا احل

 :وبعد هاتني املقدمتني نقول

ً ال يمكن أن يقول كالما خمالفا للقرآن الكريم أمرياملؤمننيًإن عليا  ً .
: الناطق الذي يتحرك بجوانحه وجوارحه بالقرآن وهو القائل القرآن كيف وهو

َذلك« ِ ُفاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخربكم عنه القرآن َ َ ْ َ ْ َ ُْ ُ ْ ْ ْ َْ َ ُْ ِ ُ ِ ِ َِ َ َُ َ«)١(. 

َواعلموا أن هذا«: وهو القائل َ ْ ََّ َ ُ َ ْهو الناصح الذي ال يغش وال القرآن ِ َ َّ َ ََ ُ َ ُُّ ُ َ َ ِ ِ ِهادي ـَّ َ
ْالذي ال يضل وال َ ُّ َّ ََ ِ ُِ َمحدث الذي ال يكذب وما جالس هذاـَ َ َ َ َ ُ ََ َّ َ َُ َ ُِ ِْ َ ُأحد إال قام عنه  القرآن ِّ َ َْ ٌَ َ َّ ِ َ

ٍبزيادة َ َ ِ ًنقصان زيادة يف هدى  أو ِ ُ َ َِ ٍٍ َ ِ ْ ًونقصان من عمىُ َ ْ َ َِ ٍ ْ ُ«)٢(. 

َفام دلك«: وهو القائل َّ َ َ ِعليه من صفته فائتم به واستضئ بنور  القرآن َ ُ َ َ ِْ ِْ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ

ِهدايته ِ َِ َ«)٣(. 
ْوإنام حكم ال«: يف صفني) احلكمني(وهو القائل يف أمر  َ َ ِّ َُّ ََ َحكامن ليحييا ما ـِ َ ُِ ْ َِ ِ َ َ

َأحيا ْ َويميتا ما القرآن َ َُ ِ َ أماتَ َ ْوإحياؤه االجتامع عليه وإماتته االفرتاق عنه فإن  القرآن َ ِ ِ َِ ُْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َْ ُ َُ َ َ ََ ِ
ِ َِ ْ َِ ِ

َ ُ

َجرنا َّ َإليهم اتبعناهم وإن جرهم إلينا اتبعونا القرآن َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ََّ َ َ َِّ ِْ ْ َّ ْ ُ َْ َِ ِ ِْ َّأخذنا عليهام أال... ِ َ ِ ََ ْ َ َ َ ْ َ يتعديا َ ََّ ََ
َالقرآن ْ ُ ْ َ«)٤(. 

                                                
 .١٥٨ هنج البالغة اخلطبة )١(
 .١٧٦ هنج البالغة اخلطبة )٢(
 .٩١ هنج البالغة اخلطبة )٣(
 .١٢٧ هنج البالغة اخلطبة )٤(



 ـ١٣٣ـ  

ًاإلمام املهدي الذي يمأل األرض قسطا وعدالوقال يف وصف  ُويعطف «: ً ِ ْ ََ
َالرأي عىل ََ َ ْ ُعطفواإذا  القرآن َّ َ ِعىل الرأي القرآن َ َ َْ َّ َ«)١(... 

ّ األمة وهو القائل يف آخر حلظات حياته يف وصيته جلميع واألجيال املوالية ُ
ِواهللا اهللا يف«: له واملهتدية بنهجه ْال يسبقكم  القرآن َ ْ َُ ُ ِ ْبالعمل به غريكمَ ْ َُ ُ َ ِ ِ ِِ َ ْ«)٢(. 

ًعندما نقرأ ان عليا قد تكلم يف النساء بعد فراغه من حرب ّ فإننا وعليه
ْمعارش الناس إن النساء نواقص األيامن نواقص ال«: اجلمل فقال َ َ َ َُ َ ُ َ َِ ِ َِ َِ َ ََ َ َِّ ََّّ ِ ُحظوظ نواقص ـِ َ ُِ َِ ُ

ُالعقول فأما نقصان إيامهنن فقع َّ َ ُُ ْ ُ ْ ََ َِ ِ َ ِ ُ ُ َّ َ ُودهن عن الصالة والصيام يف أيام حيضهن وأما نقصان ِ َ َ َّ َ ِّ َ َّ َ َّ ُ ُْ َُ ِ ِ ََّ ْ َّ ََ ِ َِ ِِ ِ

ِعقول ُ َّهن فشهادة امرأتني منهن كشهادة الرجل الواحد وأما نقصان حظوظهن ـُ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ َِّ َ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ْ َ َُ َ ََّ َّ ْ َ ِْ َ ُ ََ ْ َِ ُ َ

َفمواريثهن عىل األنصاف من مواريث ا َ َ ُِ ِ ِِ َِ ْ َ َ َّ ََ َْ ُ َّلرجال فاتقوا رشار النساء وكونوا من خيارهن َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُِّ ُ ِّ ََّ َُ َ ِ

ْعىل حذر وال تطيعوهن يف املعروف حتى ال يطمعن يف ال َ َ َِ َِ ْ َ ْ َّ ُ ُ َ َ ََ َ ُْ َ َْ ََّ ُِ ِ ٍ ِمنكرـَ َ ْ ُ«)٣(. 

نا جيب أن نعرض هذا الكالم عىل كتاب اهللا لنرى املقصود األصيل ّنإف
يف عملية الكشف عن املقصود معرفة األجواء وكذلك ندخل ... والنهائي منه

  .والقرائن احلالية التي صدر فيها هذا الكالم

الكريم يعلن بنص حمكم ورصيح ان الرجل واملرأة  القرآن وعندما نرى
ية ومتكافئان من حيث احلصيلة النهائية لإلكرام اإلهلي نسانمتساويان بلحاظ اإل

 وحققا اإليامن والعمل الصالح سلكا يف طريق العبودية هللانسان إذا لإل
ٍمن عمل صاحلا من ذكر: فقد قال تعاىل... والتقوى َ َ َْ َ َ ِْ ِ ًِ ُأنثى وهو مؤمن فلنحيينه  أو َ ْ ٌ َ ُ ََّ َُ ُِ َ ََ ِ ْ ْ ُ

َحياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ُ َ ًَ َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ َْ ْ ُ ْ ْ َ َ َُ َ َّ َِ َ ِ َِ ُ َ ً )٩٧: النحل(. 

                                                
 .١٣٨ هنج البالغة اخلطبة )١(
 .٤٧ هنج البالغة الكتاب )٢(
 .٨٠ هنج البالغة اخلطبة )٣(



 ـ١٣٤ـ  

َيا أهي: وقال تعاىل ُّ َ ًا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا َ ُ َ َ َ َ ْ ُُ ْ ُْ َ َ ُ َ َ َّْ َ َ ْ َْ َُّ ٍ ِ ِ

ٌوقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللاَِّ أتقاكم إن اهللاََّ عليم خبري ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ ْ ٌَ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََّ َ ََ َُ ُ )١٣: احلجرات(. 

مستقبله  وحتديد نسان امليزان النهائي لتقييم اإلّتوضح ان اآليات هذه
ًوجزائه األخروي بل وحتى الدنيوي أيضا هو اإليامن والعمل الصالح والتقوى 
فاملرأة التي تستطيع بسعيها وحسن اختيارها وجدها واجتهادها وصربها يف 
ميادين احلياة أن جتمع درجات يف اإليامن والعمل الصالح والتقوى أكثر من 

رب يف اإلكرام الدنيوي واألخروي الرجل فهي التي تستحق من اهللا املكافأة األك
باحلياة الطيبة واجلزاء األحسن ويف جنات اخللد والرضوان وهي بال شك سوف 

 .تسبق الرجل الذي تأخر عنها ومل يقدم ما قدمته من اإليامن والعمل الصالح

ً ال يريد أبدا هبذا الكالم أن يقول بأن اهللا خلق النساء وجعل واإلمام 
ًينهن وبني اإلكرام اإلهلي والدرجات العالية وان هناك ظلام ًفيهن نقصا حيول ب

ًقد حصل يف حق النساء والعياذ باهللا فإن هذا ليس خمالفا للقرآن فحسب وإنام 
هو خمالف للعدل اإلهلي الذي هو أصل من أصول الدين وبه وألجله قامت 

 .الساموات واألرض

ّ األمة يلفت أنظارطبائع املرأة كي إىل ام أراد اإلمام أن ينبهّوإن دورها  إىل ُ
 .يف احلياة وإىل كيفية التعامل معها

عموم  إىل الكريم بالنسبة القرآن وهذا النحو من اخلطاب معهود يف
َخلق اإل :  فقد قال تعاىلنساناإل ِ ِ من عجل سأريكم آيايت فال تستعجلوننسانُ ِ ِ ُُ ْ َ َ َْ َْ َ ْ ََ ِ ٍ ِ  

 .)٣٧: األنبياء(

َّإن ا: وقال تعاىل ً خلق هلوعا نسانإلِ َُ َ ِ ًمسه الرش جزوعا  إذا *ُ َ ُُ ُّ َّ َّ ُ وإذا مسه *َ َّ َ



 ـ١٣٥ـ  

ًاخلري منوعا  ُ َ ُْ ْإال ال* َْ َمصلنيـِ ِّ َ ُ )٢٢ ـ ١٩: املعارج(. 
 َوكان اإل ً كفورانسانَ ُ )٦٧: اإلرساء(. 
  َّإن اإل ٌ لظلوم كفارنسانِ ٌَّ ُ ََ  )٣٤: إبراهيم(. 
  َومحلها اإل َ َ ُ إنه نسانََ َّ ًكان ظلوما جهوالِ ُ َ ً ُ َ َ  )٧٢: األحزاب(. 

 إىل  ليمتحن هبا ويصلنسانفهذه املواصفات والطبائع وجدت يف اإل
الدرجات العليا بواسطة عالجها بدواء الرشيعة والتبعية لألنبياء فهي بالعالج 

 وال يعني ذكر هذه الصفات ان اهللا قد نسانأسباب كامل لإل إىل الصحيح تتحول
 موانع وعقبات حتول بينه وبني اهلدف الذي خلق من أجله نسانإلخلقها أمام ا

 ثم يأمره نسانوكيف يمكن ان يقوم احلق سبحانه بأن يقص أجنحة اإل
! وخيلقه غري قادر عىل اإليامن والعمل الصالح ثم يأمره بذلك؟! بالطريان؟

ًأليس هذا هو القرس والظلم سبحانه وتعاىل عن ذلك علوا كبريا ً. 

ف يف الطبائع بني الرجال والنساء وكذلك االختالف بني واالختال
الرجال أنفسهم يف الكفاءات واالستعدادات أمر رضوري لتكامل املجتمع بان 
يؤدي كل واحد دوره املتناسب مع قابليته واستعداده ويشرتك اجلميع يف بناء 

 ... وإعامر احلياة بواسطة استخدام البعض لآلخر والتسخري املتبادل

ْنحن قسمنا بينهم معيشتهم يف ال: تعاىلقال  َِ ْ َ ْ ْ ْ َُ َُ َ ََ َِ َ ُ َحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق ـْ ْ ْ َ ْ َ ََ َْ َ َ َُ َ َ ُّْ ِ

َبعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورمحت ربك خري مما جيمعون َُّ ْ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ ُ ْ َ ََ ً ُِ ِ ِ ٍ
ٌ َ ُ ْ َّْ ِ ُ َ ٍ )الزخرف :

٣٢(.  
 .م وأذواقهم لتعطلت احلياةولو احتدت قابليات الناس ورغباهت

وان أهم اختالف اقتضته رضورة احلياة والنظام األحسن للكون هو 
 .. االختالف بني الرجل واملرأة كي يؤدي كل منهام دوره ويكمل أحدمها اآلخر



 ـ١٣٦ـ  

فالطبيعة الغالبة يف الرجال هو الصالبة وحتمل األعامل الشاقة وعدم 
لعميل عىل العاطفة والطبيعة الغالبة عىل االنفعال الرسيع وحتكيم جانب العقل ا

النساء هو الرقة والنعومة وغلبة اجلانب العاطفي والتأثر واالنفعال الرسيع 
استثمرت يف الطريق الصحيح  إذا وهذه الطبيعة يف املرأة كامل هلا... واخلوف

استخدمت املرأة هذه املواصفات التكوينية يف أداء دورها يف ملء  إذا وذلك
لزوجي باملحبة والوئام وسكبت عواطفها ورأفتها وحناهنا ورقتها عىل العش ا

زوجها وأطفاهلا واستخدمت صفة االنفعال والتأثر يف االستجابة الرسيعة 
 ... حلاجات وليدها يف فرتة محله ورضاعه وحضانته

ًانسلخت املرأة من قالبها التكويني وراحت لتؤدي دورا ال  إذا ولكن
ًكان دورا خطريا كقيادة احلرب فإن مواصفات  إذا السياميتناسب مع طبائعها  ً

نقص ووبال عىل املرأة  إىل ًاملرأة التي أريد هلا أن تكون كامال سوف تتحول
 ...واألرسة واملجتمع بأرسه

 من النساء الذي  أمرياملؤمننيوهبذا يتضح لنا املقصود من حتذير 
 سبحانه أن تقر يف بيتها صدر بعد حرب اجلمل التي قادهتا امرأة أمرها اهللا

ًوتكون أما للمؤمنني تسكب عليهم حنانا ورأفة وتعلمهم ما اكتسبته من عرشهتا  ً
لرسول اهللا من خلق عظيم ورمحة للعاملني ال أن تتمرد عىل إمام زماهنا وتنقض 
عهد املصطفى يف أخيه علم اهلدى واملبني طريق النجاة من طرق الردى وترهج 

 ... والفتنعليه نقع احلروب 

ويف هذا اجلو املفعم باألمل واألسف ملا أودت إليه حرب اجلمل من سفك 
دماء اآلالف من أمة حممد صىل اهللا عليه وآله ال لسبب سوى انفعال عاطفي 
ونظر قارص وسوء تدبري من امرأة استغلها بعض احلاقدين عىل العدالة العلوية 



 ـ١٣٧ـ  

 .أخرب البالدفكان ذلك التمرد الطائش الذي أهلك العباد و

ّ األمة أمرياملؤمننيفهنا حيذر  .. من سوء عاقبة وضع املرأة يف غري موضعهاُ
فنقول بأن املرأة مل ختلق لقيادة احلروب ومواجهة الرجال وإدارة األعامل التي 

عزم شديد وإرادة صلبة ألن النساء نواقص اإليامن ومعنى النقص يف  إىل حتتاج
 العقيدة ألن من التناقض الصارخ ان خيلق اهللا اإليامن هنا ليس هو الضعف يف

ًاملرأة ضعيفة اإليامن ثم يطلب منها اإليامن بموازاة الرجل وجيعل جزائها تابعا 
لقوة إيامهنا وعملها الصالح وبدل عن ذلك ان اإلمام فرس هذا النقص باإليامن 

ام الدورة باالسرتاحة واإلعفاء عن الصوم والصالة الذي وهبه اهللا للمرأة يف أي
ًالشهرية وهل يمكن أن هيب اهللا للمرأة شيئا ثم يعيبها عليه فهذا التفسري 
والتوضيح من قبل اإلمام لنقص اإليامن يدل بوضوح ان التعبري جمازي وليس 
ًحقيقيا ويقصد من ان املرأة ذات اجلسم الرقيق والضعيف الذي يقتيض إعفاءها 

 من األجدر هبا أن تنأى بنفسها عن من الصالة والصيام لعدة أيام يف كل شهر
 .األعامل الثقيلة والدخول يف النزاعات السياسية وقيادة املعارك واحلروب

عامل التقدير اإلهلي للمرأة  إىل الضعف يعود يف احلقيقة أو فهذا النقص
ٍإنا كل يشء خلقناه بقدر : التقتري بحقها فهو سبحانه يقول إىل ال َ َ َ َُ ْ َ َ َِّ ُ ٍ

ْ َّ ِ  )٤٩: مرالق( ،
 ٍوإن من يشء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوم ُ َُ َ ُ َْ ُ َ ُ ْ ََ ٍَ َ ِّ َ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ ٍ ِ

ْ ْ  )فاملرأة قد )٢١:احلجر ،
تم تقديرها وحتديدها هبذا النحو والرجل تم تقديره بنحو آخر ليكون حجم كل 

 يف أحسن ًمنهام مناسبا لدوره يف النظام األحسن اإلهلي حيث خلق اهللا الكون
َالذي أحسن كل يشء خلقه وبدأ خلق اإل... اخللق ْ َ َ َ َّ ََّ َ َ َُ ََ َ ُ َ ٍْ ِ

ْ ٍ من طنينسانَ ِ ِْ )٧ :السجدة(. 

فمثل املرأة والرجل يف نظام الكون مثل قطعات املاكنة التي صممها 
صانعها بأحجام وأشكال خمتلفة فبعضها صغري وبعضها أكرب وبعضها من مادة 



 ـ١٣٨ـ  

 .غريها أو ة البالستيكاحلديد وبعضها من ماد

وضعت كل مفرده وقطعة غيار يف حملها فإن املاكنة سوف تعمل  إذا فهنا
وضعت القطعات يف غري مواضعها فإن ذلك  إذا بنحو صحيح ومنتظم ولكن

 .تعطيل املاكنة وخراهبا إىل يؤدي

وعليه فإن هذا النقص تقدير للمرأة صاغته يد التكوين فال يمكن أن يعد 
مل  إذا أة بل هو كامل إن وضع يف املحل الصحيح وهو عيب ونقصًعيبا للمر

يلتفت إليه ووضع يف غري موضعه املناسب ولذلك كان حتذير اإلمام منه السيام 
ًوانه كان خارجا للتو من كارثة حلت باألمة بسبب التعامل غري الصحيح لألمة 

ًأن تتخذ موقفا مل تدرك مع املرأة وإقحامها يف ما ال يناسبها مما أدى بأم املؤمنني 
 !...عاقبته فكان نتيجته أهنا سببت يف قتل اآلالف من أوالدها

 نواقص احلظوظ فال خيتلف يف معناه عن الوصف السابق وقد وقوله 
ًفرسه اإلمام بأنه يعني إعطاء املرأة نصف مرياث الرجل  فإذا كان النقص ناجتا 

ًمن حكم رشعي إهلي فهو ليس عيبا ونقصا حقي ًقيا وإنام هو تعبري جمازي أيضا ً ً
واملقصود منه معناه الالزم أي ان أمر اإلنفاق وإدارة الشؤون االقتصادية 

... وغريها ال تكون بيد املرأة ولذلك ال تعطى من املرياث بقدر ما يعطى الرجل
وال يعني ذلك ان تنصيف مرياث املرأه هو نحو من الظلم هلا فالنصف الذي 

ًى يف احلقيقة ملكا خالصا هلا وما حيصل عليه الرجل من املرياثيعطى للمرأة يبق ً 
سوف ينفقه عليها لوجوب النفقة عىل الرجل وعدم وجوهبا عليها كذلك ّفإنه 

 .وجوب الصداق عىل الزوج وعدم وجوبه عىل الزوجة

 وأما قول اإلمام نواقص العقول فيتضح معناه من الكالم السابق إضافة
النظري والعميل والعقل النظري هو  إىل قل فالعقل يقسممعرفة معنى العإىل 



 ـ١٣٩ـ  

الذي يدرك ما ينبغي ان يعلم ومثل استحالة اجتامع النقيضني وان الواحد نصف 
االثنني وان الكل أكرب من اجلزء والعقل العميل هو العقل الذي يدرك ما ينبغي 

ًببا أن يفعل أي يدرك احلسن والقبح مثل حسن العدل وقبح الظلم ويكون س
 . لفعل ما يبتغي وترك ما ال ينبغينسانحلدوث اإلرادة والعزم يف نفس اإل

عقل اجلزم والعقل العميل هو  أو فالعقل النظري هو عقل إدراك األشياء
وليس هناك أي فرق بني املرأة والرجل يف العقل النظري ألن ... عقل العزم

 العقل واإلدراك عند التكليف مشرتك بني املرأة والرجل وال تكليف دون وجود
 أال نسانبل ان أصول الدين التي هي أساس التكليف اليدركها اإل... املكلف
 ... وطلب العلم واملعرفة واجب وفريضة عىل كل مسلم ومسلمة... بالعقل

عقل العزم وذلك ألن  أو وأما الفرق بني الرجل واملرأة يف العقل العميل
رسيع املوجود عند املرأة يؤثر عىل قدرة الرقة والعاطفة واالنفعال والتأثر ال

تشخيصها لألمور فتقع يف العزم واإلرادة اخلاطئة ولذلك فإن درجة كشف 
شهادهتا ليس بمقدار الرجل ألن تشخيصها لألمور يتأثر بعواطفها يف األعم 

 . األغلب كذلك فهي ال تناسب منصب القضاء واملقامات القيادية العالية

 واملنهج العلوي وإنام هو أمر قد أذعن له سالمًا باإلوهذا األمر ليس خمتص
 نسانًمجيع عقالء العامل، وهذه أشد دول العامل تبجحا بالديمقراطية وحقوق اإل

واملساواة بني بني املرأة والرجل وهي الواليات املتحدة مل نشهد فيها انتخاب 
 للمناصب امراة لرئاسة اجلمهورية منذ عرشات السنني بل ان اختيار النساء

عدد  إىل ًاألخرى األقل أمهية كالوزارات والعضوية يف الربملان قليلة جدا بالنسبة
وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل ان أفراد البرشية برجاهلم ... الرجال

ونسائهم متفقون ولو عىل املستوى العميل عىل ضعف املرأة يف جمال القيادة 



 ـ١٤٠ـ  

تشخيص احللول لألزمات السياسية والرئاسة وإدارة املهامت الكبرية و
 ... واالجتامعية

وهؤالء عندما ال ينتخبون املرأة للمهامت الصعبة ال يريدون إهانتها وإنام 
 .يريدون إكرامها من الوقوع يف العجز والفشل

 واملنهج العلوي كذلك أراد إكرام املرأة بعدم حتميلها ما ال سالمواإل
 .ل خارج اختصاصه وقدراته إهانة له بأداء عمنسانتطيق وألن تكليف اإل

نعم هذا ال يعني ان هناك نوادر من النساء يملكن من القدرة ما يكفي 
كام ان هناك الكثري من الرجال الضعفاء يف العقل العميل ... ألداء هذه املهامت

 .مورُوتغلب عىل مواقفهم وقراراهتم العاطفة والترسع يف األ
نوادر وإنام يوضع بمالحظة األعم لكن القانون واحلكم ال يوضع لل

كام ان هناك مسألة البد من التنوية إليها وهي ان الضعف يف ... ًاألغلب دائام
عقل العزم لدى النساء ال يعني بالرضورة انه يمنع النساء من الدرجات اإليامنية 
 العالية فاملرأة تستطيع يف جماهلا العلمي وكذلك يف جماهلا العميل املناسب هلا أن
تبلغ أعىل الدرجات يف العلم واملعرفة واإليامن والعمل الصالح والتقوى 

مقام يقرص عن بلوغه أكثر الرجال وتنافس به األنبياء  إىل واليقني وترقى
 .واألولياء

ولنا يف التاريخ رجال بلغوا أعىل درجات الكامل ولكنهم مل يكونوا 
ري الذي قال عنه الرسول ذر الغفا أيب مناسبني ملنصب القيادة والوالية مثل

 .)١(»ذر أيب ما أظلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء من رجل أصدق هلجة من«: األكرم

 ... ولكن الرسول مل يعهد إليه بمنصب

                                                
 .١٤٠٦ريوت، ، دار املعرفة، ب٣٤٤، ص٢ج: املستدرك، احلاكم النيشابوري) ١(
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 وخلص أمرياملؤمننيكام ان كميل بن زياد النخعي كان من حواري 
 إىل ننيأمرياملؤمأصحابه وحامل أرساره ولكنه مل ينجح يف أمر الوالية مما دعى 

ْأما بعد فإن تضييع ال«:  ًتوبيخه وعزله من الوالية عىل هيت قائال له َ َ ْ َِ ْ َ َُّ ِ َ َّ َمرء ما ويل ـَ ِّ ُ َ ْ َِ

ٌوتكلفه ما كفي لعجز حارض ورأي مترب َّ ٌ َ َ ْ َ ُ ََ ٌ ُ َُ َ َ َْ ٌ
ِ َِ َُّ َ«)١(. 

 يصف كميل الذي حاز أكرب الدرجات يف العقل أمرياملؤمننيفهنا نرى 
 إىل  بحيث كان يأخذ بيدهأمرياملؤمننياء يسع لتعلم أرسار النظري وكان لديه وع

يف العقل العميل ابتىل بالعجز احلارض ّ فإنه الصحراء ليديل إليه بأرساره مع ذلك
 .والرأي املترب

َفاتقوا رشار النساء وكونوا من خيارهن عىل «: ًوهبذا يتضح أيضا قول اإلمام َ َُ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ ُ ِّ ََّ َ

ُحذر وال ت َ َ ٍَ ْطيعوهن يف الَ َ ِ َّ ُ ُ ْمعروف حتى ال يطمعن يف الـِ َ ِ َ ْ َ َْ َ ُ َْ َ َّ ِمنكرـِ َ ْ ُ«)٢(. 

 خيار النساء تبقى عرضة للطبيعة االنفعالية والرقة العاطفية التي ّألن
ولذلك ينبغي احلذر من إرشاكها يف ... وقوعها يف هفوات كبرية إىل تؤدي

 .املهامت اخلطرية

ا ولنفس ّ املرأة مقام إصدار األوامر فإهنأّوهذا احلذر يقتيض بأن ال تتبو
عندها فيختلط عندها املنكر باملعروف ُ األمور السبب املذكور عرضة الختالط

ًوعندما تطاع يف املعروف فاهنا تطمع يف ان تطاع باملنكر أيضا وهي حتسب انه 
 .معروف

                                                
 .٦١ هنج البالغة الكتاب )١(
 .٨٠  هنج البالغة اخلطبة)٢(



 ـ١٤٢ـ  

 :املرأة رحيانة

 عدم مشاورة ً يؤكد اإلمام أيضا عىلويف وصية اإلمام البنه احلسن 
النساء ويذكر السبب يف ذلك وهو ذات السبب الذي سبق توضيحه وهو 

َّوإياك ومشاورة النساء فإن «: يقول ... النقص يف الرأي والضعف يف العزم ِ َِ ِ َ َ ُ َِّّ َ َ َ َ ََ َ

َّرأهين ُ َ ْ َّأفن وعزمهن إىل َ َ َُ َ ْ ٍ ْ ٍوهن إىل َ ْ َ«)١(. 

الصعبة واملهمة التي مور ُ األبالطبع ان هذا النهي عن املشاورة يقصد به
الرأي القوي السديد والعزم الشديد والتي ال تنهض هبا عقلية األغلبية  إىل حتتاج

ال يشمل هذا النهي التشاور مع املرأة يف كثري من العلوم ... الساحقة من النساء
درجة تتفوق هبا عىل الرجال  إىل واألعامل واملهن التي تتقنها املرأة وتبدع فيها

 ً.ناأحيا

وبعد أن يؤكد اإلمام يف وصيته عىل عدم اختالط املرأة بالرجل وعدم 
حصل لغري رضورة  إذا خروجها من البيت إال لرضورة ألن اخلروج واالختالط

فإن هذا يعني فتح الباب للمرأة كي تستعرض مجاهلا ومفاتنها للرجال، وقد 
ا وتصنع به املحبة وهب اهللا اجلامل للمرأة كي تزين به العش الذهبي يف بيته

ال أن تسكبه يف الشوارع واحلدائق واألسواق لتصبح ... والوئام يف داخل أرسهتا
فام أروع ... فريسة لذئاب الرجال فتهلك نفسها وحتطم أرسهتا وتفسد جمتمعها

كلامت أمري التقوى والرشف والعفاف وما أعظمها يف بناء املجتمع القوي 
ْواكفف«: املتكامل حيث يقول ُ ْ ُ َ عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فإن شدة َ َّ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َّ ُ َ َّ َ ْ ْ َّ ََّ َْ ِ ِ ِ َ ِ َ

ْال ِحجاب أبقى عليهن وليس خروجهن بأشد من إدخالك من ال يوثق به عليهن وإن ـَ َِ َِ َّ َ ْ ْ ْ َّ ُ َ َ َّ َ ْ َِ ِ َْ ُ َ ُ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ َ َّ َُ ُ ِ

                                                
   .٣١ هنج البالغة الكتاب )١(
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َاستطعت أن ال يعرفن غريك فافعل وال مت ْ َ ُْ ََ ََ َ َ ْ ْْ ْ َ َْ َ ِ ْ َ َ ََ ِلك اِ َمرأة من أمرها ـْلِّ ِْ ْ ْ ََ َِ َّما جاوز نفسها فإن َ ِ َ َْ َ ََ َ َ َ
ٍمرأة رحيانة وليست بقهرمانةـْلا َ ََ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ٌِ ْ َ َ ْ َ َ«)١(. 

ّأي ال حتمل املرأة فوق طاقتها فاهنا ليست موجودا خشنا وصلبا وإن ً ً ً ام هي ّ
 .كنبتة الورد والرحيان

ي يكشف هلا زوجها انه غري ثم ينهى اإلمام من سوء الظن بالزوجة الذ
اإلخالل يف العالقة الزوجية وتعكري جو املودة  إىل واثق بحبها له مما يؤدي

والرمحة الذي جيب أن حيكم داخل األرسة التي جيب أن ترعاها وحتافظ عليها 
من تأثريات العواصف واألنواء ومن كيد أصحاب الطمع واألهواء وهكذا نرى 

للتعامل مع املرأة بالدقة العالية واحلكمة البالغة ّمة ُ األ يوجه أمرياملؤمنني
فاملرأة هي نصف املجتمع ولكنها خملوق حساس وجنس لطيف رقيق فهذا 
النصف من جسم املجتمع جيب أن يوضع يف حمله كي يتكامل املجتمع فإن 
تكامل اجلسم وسالمته وصحته بتكامل أجزائه وقيامها بدورها وأن يأخذ كل 

وأن يتم التعامل معه بام يناسب . ناسب ويقوم بدوره املناط بهجزء حجمه امل
 كام يشدد عىل عدم إقحام املرأة يف األدوار  أمرياملؤمننيحجمه ولذلك نرى 

غري املناسبة هلا كذلك يأمر من جهة أخرى بمراعاهتا كام تراعى الورود واألزهار 
. ليها يف مقابل اإلساءةوالقوارير وأن يتم التعامل بالعفو والتسامح واإلحسان إ

ْوال هتيجوا النساء بأذى وإن «: فقد جاء يف وصيته جليشه قبل لقاء العدو يف صفني ِ َِ ً ُ ََ ِ َ َ ِّ ََ َ

َّشتمن أعراَضكم وسببن أمراءكم فإهنن َضعيفات القوى واألنفس والعقول إن كنا  ُ ُ ُ َْ ِ ِِ ُ ْ َ َ ُ ْ َُ َ َ َ َّ َّ َ ْ َ َ ْ َِ ُ َ َ َْ ُِ ُ ْ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ

ِّلنؤمر بالكف َ ْ َِ ُ َ ْ َ عنهن وإهنن لُ َّ َّ َ َّ َُ ِ ُ ْمرشكات وإن كان الرجل ليتناول الـْ َ َ ُ َ ُْ َ ُ ََ َ َ ٌ ََ َّ َُ ْ ِ ْمرأة يف الـِ َ ِ َ َ ْ ِجاهلية ـَ ِ َِّ َ

                                                
 . نفس املصدر)١(



 ـ١٤٤ـ  

ِبالفهر ِْ ِ ْال أو ْ ِهراوة فيعري هبا وعقبه من بعدهـَ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ََ َّ ُ َِ ُ َ ِ«)١(. 

وخالصة ما يمكن أن يقال يف هذا البحث هو ان املنهج العلوي يف عالقة 
ًالرجل باملرأة يطلب من الرجل أن يكون قائام عىل مراعاة املرأة بالرأفة والرمحة 
والعفو واإلحسان كي تقوم بأعظم دور رسمته له السامء أال وهو دور األمومة 
وبناء األرسة وألجل أداء هذا الدور زودهتا يد التكوين بمستلزمات األمومة من 

ة التأثر واالنفعال وجعلت يد الترشيع الرقة والعاطفة املتدفقة الفياضة ورسع
ًالرجل قواما عىل املرأة بأن أوجبت عليه بأن يعمل لتوفري حياة كريمة هلا 

فهذه القوامة ... وألوالدها وأن يرعاها بام يناسب مواصفاهتا وحاجاهتا النفسية
إذ ... ًللرجل ليس إكراما له عىل حساب املرأة وانام هي امتحان ومسؤولية وأمانة

بحيازة  أو  بامتالك املالنسان يوجد يف املقاييس القرآنية والعلوية إكرام لإلال
فإذا راعى ...  منصب الرئاسة واإلدارة إنام اإلكرام يتبع التقوى والعمل الصالح

الرجل التقوى يف التعامل مع املرأة ومل يؤذها بيشء ومل يبخس حقها وأحسن 
ة احلياة وإذا راعت املرأة التقوى يف إليها فقد نجح يف امتحان القوامة وإدار

سوف تنجح يف امتحاهنا وتفوز، ال ّ فإنه واجباهتا السيام يف قيامها لدور األمومة
باجلنان فحسب بل تبلغ بأمومتها املقدسة الطاهرة درجة تكون فيها اجلنان حتت 

  .أقدامها

 : عالقة الوالد بالولد ـب 

سوف ّ فإنه ماتم مراعاهتا إذا عي التيوهي املفردة الثانية يف النظم االجتام
ية نسانإحكام بناء األرسة ونجاحها يف رفد املجتمع بالطاقة اإل إىل يؤدي

                                                
 .١٤ هنج البالغة الكتاب )١(



 ـ١٤٥ـ  

حقيقة هامة جيب عليهم أن  إىل  اآلباء أمرياملؤمننيوهنا ينبه ... الصاحلة
ْوإنام قلب ال«: يلتفتوا إليها يف تربية أوالدهم حيث يقول البنه احلسن َْ َُ ََ َّ َحدـِ ِث َ

ْكاألرض ال َ ِ ْ ْخالية ما ألقي فيها من يشـَ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ َء قبلته فبادرتك باألدب قبل أن يقسو  َ ْ َ َ َ ُُ َ ْْ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ُ ْ ٍ

َقلبك ويشتغل لبك َُّ َ ُُ َ ِْ َ ْ َ َ«)١(. 

فعىل الوالدين أن يعلام ان الولد أرض خالية وهي خصبة يف نفس الوقت 
ا ما أرادا أن يكون الولد شجرة طيبة ينبت فيها كل ما يلقى فيها من البذور  فإذ

فعليهم أن حيافظوا عليه من البذور اخلبيثة التي قد تصدر من األبوين من أفعاهلم 
يكتسبها من اجلو امللوث باملفاسد واالنحرافات يف  أو ...وأقواهلم وأخالقهم

 ... وسائل اإلعالم املختلفة أو الشارع واملدرسة

 املعنى يف بيان مصاديق مؤثرة يف تربية ويوضح اإلمام يف حديث آخر هذا
ًإن للولد عىل الوالد حقا «: الولد وغرس أشجار اخلصال الطيبة يف نفسه فيقول ّ ْ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ ِ

ُوإن للوالد عىل الولد حقا فحق الوالد عىل الولد أن ي ْ ُّ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ً ّ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْطيعه يف كل يشِ َ ِّ ُ ِ ُ َ ّء إال ِ ِ ِ يف معصٍ ْ َ ِية ِ َ
َاهللا سبحانه وحق الولد عىل الوالد أن حيسن اسمه وحيسن أدبه ويعلمه القرآن ْ ُّْ َ ُ ِّ َ ْ ِّ ُُ ْ َ ِّ ْ َ َ َ ْ َُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َْ َُ ُِ ِ ِ ِ َ«)٢(. 

ًفإذا ما أراد الوالد أن جيعل ولده بارا ويؤدي حقه له وهو طاعته يف كل 
 وذلك بتوفري اجلو ...يشء فعليه أن يزرع يف نفس الولد شجرة الرب واإلحسان

ية نساناآلداب احلسنة واألخالق اإل إىل الرتبوي الصالح من االسم احلسن
ًتالوة وتفسريا وعمال القرآن العالية وان يعلمه ً. 

تدريج وتنظيم وان  إىل بالطبع فإن الربنامج الرتبوي والتعليمي حيتاج

                                                
 .٣١ هنج البالغة الكتاب )١(
 .٣٩٩ هنج البالغة احلكمة )٢(



 ـ١٤٦ـ  

إكراه الولد ًيتضمن إشباعا جلميع حاجات الولد املرشوعة وان يتجنب الوالد 
فإن هذا ... العلمية أو االجتامعية أو االقتداء بجميع برامج الوالد العبادية

 لآلباء  أمرياملؤمننينتائج عكسية ويف ذلك يقول  إىل األسلوب يؤدي
َإن للقلوب شهوة وإقباال وإدبارا فأتوها من قبل شهوهت«: وللمعلمني واملربني ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ً ْ ُ ُ ِْ ِ ًِ ً ِ ا َّ

ِوإقبال َ َْ َها فإن القلبـِ ْ َ ْ َ َّ ِ َ َكره عميُأ إذا َ ِ َ َ ِ ْ«)١(. 

 : العالقات الفئويةـج 
نقصد بالعالقات الفئوية العالقات االجتامعية يف الدائرة األوسع من 

 أو األرسة، فإذا ارتبطت مجاعة من األرس بأوارص القربة وكان هلا رأس وقوانني
إذا احتدت عدة قبائل حتت رئيس واحد عادات سميت هذه املجموعة بالقبيلة  ف

 .)٢(فالعشرية هي اخلطوة الثانية نحو تشكيل الدولة. تكونت بذلك العشرية

القبيلة والعشرية واالنتظام فيها  إىل  االنتامء أمرياملؤمننيوقد امتدح 
ًباعتبارها شكال من أشكال الوحدة والتعاون والتواصل التي هي من األهداف 

 .الكربى للرشيعة

ِأهيا الناس إنه ال يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عشريته «: يقول  ِ ِ ِ
َ َ َُّ ْ َ َ ُ ُ ٍُ َ َّ ْ ََ ُ َ ََ َْ َ َِّ ِْ ََّ َ

َودفاعهم عنه بأيدهيم وألسنتهم وهم أعظم الناس حيطة من ورائه وأل ً َ َْ َ ِ َ َِ َ ْ ْ ُ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ ْ ْ ْ َْ َِ َّ َ ِْ َ ِ ِمهم لشعثه ـَ ِ َِ َ ْ ُُّ
ِوأعطفهم عليه  ْ َْ َ ْ َُ ُ َ ٍعند نازلةَ َِ ِ َ َ ُنزلت به ولسان الصدق جيعله اهللا للمرء يف الناس خري له  إذا ْ ُ َ ْ ِّ ََ َ ْ ُ َ ٌَ ْ ْ َ ََ َّ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ِ َ

َمن ال َ ُامل يورثه غريهـِْ ُ َُ َْ ِّ َُ ُ بذل املال ألجل القرابة وأفراد  إىل ، ويدعو اإلمام)٣(»ِ
ًبه ألنه يمد يدا العشرية املحتاجني ألن هذا البذل يعود بالربح الكثري عىل صاح

                                                
 .١٩٣ هنج البالغة احلكمة )١(
 .، دار الفكر، بريوت٤٠، ص٢ج: انظر قصة احلضارة، ويل ديورانت) ٢(
 .٢٣ هنج البالغة اخلطبة )٣(



 ـ١٤٧ـ  

 ... واحدة ويف مقابلها سوف متتد إليه أيد كثرية يف وقت احلاجة

َأال ال«: يقول  ْ يعدلن أحدكم عن القرابة يرى هبا الَ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ َ َّ ِْ ُ ُ َخصاصة أن يسدها ـَ َ ََّ َُ َ ْ َ َ

َبالذي ال يزيده إن أمسكه وال ينقصه إن أهلكه وم َ َ ْ ََ ُ ْ ُ ُ َ ُ َُ ََ ُ ََّ َْ ِْ ِْ َُ َِ ُن يقبض يده عن عشريته فإنام تقبض ِِ َّ َْ َ ْ َ ُ ْْ ُْ ََ َِ َِ ِ ِ ِ َ َ
ِمنه عنهم يد واحدة وتقبض منهم عنه أيد كثرية ومن تلن حاشيته يستدم من قومه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َُ ْْ ْ َ َ َ ْ ْ َ َْ ُ َ َ ْ ْ ُ َ ٌ ْ ٌْ ٌَ َ ُ ُُ

ْال َمودةـَ َّ َ َ«)١(. 

شرية وبناء  ان تأسيس القبيلة والعأمرياملؤمننيوقد يستفاد من كالم 
وان من ينأى بنفسه عن ، التشكيالت واملؤسسات املتعاونة بينها أمر مطلوب

التشكيالت والتنظيامت االجتامعية فانام يقوم بعمل غري منسجم مع الثقافة 
ّ األمة تفرقة إىل أدى إذا احلرمة إىل وهو عمل مرجوح وقد يصل... الدينية ُ

 .وتضعيف شوكتها

َوأكرم عشريتك «: لولده احلسن يف أمهية العشريةنظر ماذا يقول اإلمام ُأ َ َْ
ِ َ َْ ِ َ

ُفإهنم جناحك الذي به تطري وأصلك الذي إليه تصري ويدك التي هبا تصول َُ َ ْ َ ُ َ ََّ ُ َ َ ََ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َ ُ َّ َُ َُ ََ ِ ِ َ«)٢(. 

التنظيامت االجتامعية  إىل األمر املهم هو معرفة امليزان الذي حدد االنتامء
وهو أن تكون هذه الكتل االجتامعية وسيلة . ات واألحزابكالعشرية واملؤسس

لتوحيد اجلهود والتعاون من أجل حتقيق األهداف العليا للمجتمع يف األصل 
ّوحتقيق مصاحلها بالعرض ويف طول املصالح العليا وإن املحور الذي جتتمع 

 ساننحوله هو التعاون عىل الرب والتقوى ال التعاون عىل اإلثم والعدوان فاإل
 إذا أما... يةنساناحلزب واملنظمة يف إطار احلق والقيم اإل أو يتعاون مع العشرية

                                                
 .٢٣ هنج البالغة اخلطبة )١(
 .٣١ هنج البالغة الكتاب )٢(



 ـ١٤٨ـ  

اجلامعة من العضو املنتمي إليها أن يشاركها يف ظلم  أو احلزب أو أرادت العشرية
 نسانشهادة زور فإن اإل أو سلب حق أو عشرية أخرى أو مجاعةنسان أو إل

 حيول انتامئه للعشرية واحلزب من التعصب التابع للمنهج العلوي يف هذا املفرتق
وإال فسوف يكون قد خرج عن الوالية العلوية ... تعصب للحق والعدل إىل هلا

 .التي هي فوق كل والء وانتامء

 للمنذر بن اجلارود العبدي وهو احد  أمرياملؤمننينظر ماذا يقول ُأ
نهج العدل ًوالته الذي قد وصل عشريته، عل حساب موازين الدين خالفا مل

 .العلوي

َأما بعد فإن صالح أبيك غرين منك وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله فإذا « َ ُِ ِ ِ َِ َُ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ََ ْ َ َّ َُّ َ َ َ ََ ْ َّ َ ُ ْ َ ْ َُّ ََ َ ََ ِ ِ ِ َّ

ِأنت فيام رقي إيل عنك ال تدع ل ِ ُِ ََ َ ْ ََ َ َّ ََ ِ َ ُ ْ ُهواك انقيادا وال تبقي ألخرتك عتادا تعمر دـَ ْ َ ْ َ َُ ُ َ ََ َ ًُ ًَ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َنياك َ َ ْ

َبخراب آخرتك وتصل عشريتك بقطيعة دينك ولئن كان ما بلغني عنك حقا ل ً ّ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َِ ُجمل ـِ َ َ
ٌأهلك وشسع نعلك خري منك ومن كان بصفتك فليس بأهل أن يسد به ثغر َ ُ ْ َ ْ ْْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ َ ْ َْ ََ ٍَ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َْ َ ََ َ َ ِينفذ به  أو ٌَ ِ َ َ ْ ُ

ٌأمر ْ ٌيعىل له قدرو  أَ ُْ َ َ َُ ٍيرشك يف أمانة أو ْ َ َ َُ ِ َ َ َيؤمن عىل خيانة فأقبل إيل حني يصل إليك  أو ْ ْ َ َ َ َُ ُ َ ْ ْ َِ ِ ِِ ِ ٍ َِ َّ َ َ َ َ َ ْ

َكتايب هذا إن شاء اهللا َ ْ ِ َ َ ِ َ ِ«)١(. 

ويف خطبة اإلمام القاصعة التي خصصها اإلمام ليصعق هبا التعصب 
ًاألعمى والتكرب يضع اإلمام ميزانا دقيقا وحس  سالمًاسا للفصل بني اإلً

 . ونوع انتامئه ووالئهنسان املنحرف وتشخيص هوية اإلسالمالصحيح واإل

ْواعلموا أنكم رصتم بعد اهلجرة أعرابا وبعد ال«: يقول  َ ً َ ََ َ ُْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ ْ َُ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ َمواالة أحزـَّ ْ ََ ِ َ َابا ما ُ ً

َتتعلقون من ا َِ َ ُ َّ َ ّ إالسالمإلَ ِ باسمه وال تعرِ ِْ ََ َ ِ ِ َفون من األْ َ ِ َ ّيامن إالُ ِ ِ ْ رسَ َمه تقولون النار والَ َُ ََّ ََ ُ َُ 

                                                
 .٧١ هنج البالغة الكتاب )١(



 ـ١٤٩ـ  

َالعار كأنكم تريدون أن تكفئوا اإل ْ َُ ُ ُ ُ َِ ْ ُ َّْ ََ ِ ْ ََ ِ عىل وجهه انتهاكا لسالمَ ِ ِ ًِ ََ ْ ِ ْ َ ِحريمه ونقضا لـَ ِ ًِ ْ َ َ ِميثاقه ـَِ ِ َِ

َالذي وَضعه اهللا لكم حرما يف أرضه وأمنا بني خ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َ ُ َ ًَ ً َ َّ ََ َِ ِ ِِ ِلقهُ ِ ْ«)١(. 

 وانتامئه من والء العصبة والعشرية نسان جاء ليغري والء اإلسالماإل
 .نساينوالء العقيدة والعمل الصالح واخللق اإل إىل والفئة

 ال يلغي العشرية والقبيلة والعصبية بل يدعو إليها كتنظيم سالمواإل
ًا قبل أن تكون عشائريا إنسانولكنه يقول كن ... ومجاعة متعاونة ًوكن منتظام ً

ية قبل أن تنتمي للحزب سالمية والقيم اإلنسانبحبل الوالء للفصيلة اإل
كانت ألجل النظم  إذا ... يقول نعم للعشرية وللجامعةسالمواجلامعة، اإل

وتوحيد اجلهود والتكاتف والتعاون، ويرفضهاإذا كانت ألجل التعصب 
طوة نحو املثل االعىل كانت وسيلة نحو أهداف اهللا وخ إذا يقبلها... والتحزب
ُأصبحت هي املثل االعىل وصارت إهلا يعبد من دون اهللا إذا ويرفضها ً. 

وعندما حتكم الفئوية والعشائرية عىل املجتمع فإن العيب العشائري حيكم 
عىل احلرام الرشعي والعادة القبلية تسلط عىل الفريضة اإلهلية واملصلحة احلزبية 

 . والكاملوالفئوية تصري هي معيار للخري

ًفمن ارتكب احلرام فرارا من العيب وترك العبادة ألجل العادة وضحى 
 ألن ؛ عىل وجههسالمقد قلب اإلّ فإنه ،بالدين واألمة من أجل فئته وحزبه

 ،العبادة قبل العادة إىل ّ وإن، العيب احلقيقي هو احلرامّ جاء ليقول بأنسالماإل
ّ األمة وإن مصلحة  .لحة الفئةوالرشيعة أعىل من مصُ

 أحتمل عار اهلمج الرعاع والفاقدين :واملسلم احلقيقي هو الذي يقول

                                                
 . ١٩٢ هنج البالغة خطبة القاصعة )١(



 ـ١٥٠ـ  

للعلم والوعي واملعرفة وال أحتمل عذاب اهللا الواحد القهار، وأما من عكس 
 عىل وجهه وينتهك سالم، فذلك الذي يقلب اإل)النار وال العار:  (الشعار وقال

 . حريمه وينقض ميثاقه

ّ األمة الذل واهلوان وإحاللوعاقبة هذا النهج هو   ألن من فقد ؛دار البوارُ
شريته وحزبه ع إىل ومن جلأ. اإليامن فقد األمن ومن ترك السالم تركته السالمة

 ...أوكله اهللا إليها

َوإنكم إن ل«: أمرياملؤمننيوحينئذ فالنتيجة هي كام قال  ْ ِ ِْ ُ َّ ْجأتمـَ ُ ْ ِغريه  إىل َ ِ ْ َ

َحار ُبكم أهل الكفر ثَ ْ َِ ْ ُ ُْ ُ جربائيلَّم الَ ِ
َ ْ َ ميكَ والَ َائيل وال مهاجرون والِ ََ ُ ُِ َ َ ُ ْأنصار ينرصونكم  ِ ُ َ ٌُ َ ُْ ْ َ َ

ّإال ْ الِ َمقارعة بالسيف حتى حيكم اهللاُـَ ْ َّ َ ُُ ْ َ ََ َّ ِ ِ َ ْ بينكمَ ُْ َ َ«)١(. 
 

 :  النظم العباديـ ٤
اهللا سبحانه  إىل للعبادة معنيان؛ معنى عام وهو كل عمل يقصد به التقرب

 إذا  يف مجيع جماالت احلياة تكون عبادةنسانهلذا املعنى فإن كل أعامل اإلًوطبقا 
  .اهللا إىل قصد هبا التقرب

وللعبادة معنى خاص وهو املناسك والشعائر، وهو املقصود هنا من 
النظم العبادي، حيث ان العشوائية والعفوية وعدم املنهجية مرفوضه يف كل 

واهللا سبحانه هو اخلالق العزيز احلكيم .. . حتى الذكر والعبادةنسانأعامل اإل
 خليفته نسانالذي أتقن كل يشء وخلقه بقدر ووضعه يف موضعه ويريد من اإل

والعبادات والشعائر . ًأن يتخلق بحكمته ويضع األشياء يف مواضعها أيضا
ًتلعب دورا أساسيا يف حياة اإل  ملا هلا من أهداف كبرية ومؤثرة يف اجلانب نسانً

                                                
 .١٩٢ هنج البالغة اخلطبة )١(
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ية نسانوهلا ارتباط وثيق بكل جوانب احلياة اإل... العقيل واالجتامعيالروحي و
تم مراعاة رشوط صحتها ونجاحها من حيث الكم  إذا وهذا ال يتحقق اال

ولذلك فقد أوىل ... والكيف والزمان واملكان وعالقتها بالفرائض األخرى
 : النهج العلوي أمهية لتنظيم العبادات يف املحاور التالية

 :هتامم بوقت الصالة واملحافظة عليها االـأ 

ِتعاهدوا أمر الصالة «:  يويص أصحابه ويقول أمرياملؤمننيكان  َ َّ َ ََ ْ َ ُ َ

ُوحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا  َ َ َ َ ََّ ُ ْ َْ ََ ْ ََ َِ ِ ِ ِْ َهبا فإهنا كانت عىل اُ َ َّْ َ َ َِ َ ِمؤمـْلِ ْ َنني كتابا موقوتا أ الُ ً ُ ًْ َ ِ َِ 

َتسمعون ُ َ ْ َجو إىل َ ُلنار حني سئلوا مااِاب أهل َ ِ ُِ َ ِ ْسلككم يف سقر قالوا مل نك من ال َّ َ ُ َ ََ ِ ُ َ ُ َْ َ َ َ ْ َمصلني ـَِ ِّ َ ُ
ُوإهنا لتحت الذنوب حت الورق وتطلقها إطالق الربق وشبهها رسول اهللا صىل اهللا  ُُّ َ ِّ َ ََ َ ََّ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ََ ِ َ َ ُ ْ َ َ ََ ُْ ِْ ِِ ُ َّ ُّ َِ

ْله بالآعليه و َحمة تكون عىل بـِ َ ََ ُ ُ َ ِ ٍاب الرجل فهو يغتسل منها يف اليوم والليلة مخس مرات َّ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ََّ َ ْ َ ُْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َِ ِْ َ ُْ َ َ ِ ِ

ْفام عسى أن يبقى عليه من الدرن وقد ََّ َ َ ََ َ َ ْ َِ َ ْ َ َِ ِ ْ َ َ َ عرف حقها رجال من اَ َ َ َِ ٌ ِ َ َّ َ َمؤمنني الذين الـْلَ ِ ِ َِّ َ َ ْ ُ 

ُتشغله ُ َ ْ َم عنها زينة متاٍع والَ ََ َ َْ ُْ ِ ٍ قرة عنيَ ْ ََّ ُ ٍ من ولدُ َِ َ ُ مال يقول اهللا سبحانه َ والْ َ َْ ُ َ َُ ُ ٍ ٌرجال ال َ ِ

ٌتلهيهم جتارة َ َْ ِ ِ ِ ْ ِ وال بيع عن ذكر اهللاُ ْ ِ ْ َ ٌ َ ِ وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوما تتقلب فيه َْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َّ ََّ َ ً ََ َ َ َّ ََ َ ُ َ َ ِ ِِ

ُالقلوب واألبصار َ ْ َ َُ ُ ُ ْ  )١()٣٧:النور(. 

 :ه مرص فقالدّكر عندما قلب أيب د بنّوأوىص حمم

ِّصل ا« ْلصالة لوقتها الَ َ َْ ِ َِ ََّ َموقت لـَ َِّ َ ْها وال تعجل وقتها لفراٍغ وال تؤخرها عن ـُ َ َ َ َ ِّ َ َْ َِّ ُ َ َُ َ ََ ِ َ َْ ْ

ْوقتها الشتغال واعلم أن كل يش َ َّ َ ُْ َّ َ ْ ْ َ َِ ِ ٍِ َ ْ ِ َء من عملك تبع لصالتك َ َِ ِ ِ ِ ٍَ َ ٌ َ َ َْ َ«)٢(. 

 أكلها فيجب أن توضع موضعها وتتبوأ أريد هلا ان تؤيت إذا فالصالة

                                                
 .١٩٩ هنج البالغة اخلطبة)١(
 .٢٧ هنج البالغة الكتاب)٢(
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 حقها كينبوع املاء املتدفق يف كل يوم مخس مرات نسانمكانتها بأن يعرف اإل
 أو اهنا الرأس املحرك أو يةنسانليغتسل به املصيل فيطهره من مجيع اخلبائث اإل

فإذا كانت ...   باحلركة واحلياةنسانالقلب النابض الذي يشحن سائر أعامل اإل
 إذا ة قائمة ومل تكن نائمة وجامدة وميتة فإهنا سوف تكون كالعمود الذيالصال

 . قام قامت به بقية أجزاء خيمة احلياة

وللصالة وقت جيب ان تؤدى فيه ولكن االلتزام بالصالة يف أول وقتها 
جيب ان يكون بداعي الشوق واالنتظار ال بداعي الفراغ واخلالص منها ألجل 

وال » أرحنا هبا يا بالل«:  املصيل ينتظر الصالة ليقولاننسفاإل. التفرغ لغريها
 .»أرحنا منها«: يقول

وإذا كانت األعامل تابعة يف روحها وحيوتيها واستقامتها للصالة فمن 
ًأراد الفالح والنجاح والربكة يف أعامله فال يقدمها عىل الصالة بل ان شعاره دائام 

رفع  إذا يل ثم أنجزك وال يقول للصالةأص: نادته إلنجازها إذا انه يقول لألعامل
 .األذان هلا أنجز أعاميل ثم أقيمك

 : األولوياتة مراعاـب 

ًوهو أمر مهم وحساس جدا يف تصحيح الثقافة العبادية والشعائرية لألمة 
َإذا أرضت النوافل بالفرائض فارفضوها«:  أمرياملؤمننيحيث يقول  َُ ُ َ َْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ َّ َّ َ َ ِ«)١(. 

ِال قربة بالنوافل«: وقال  ِ َ ََّ ِ َ ُْ ِأرضت بالفرائض إذا َ ِ َ َ ْ ِ ْ َّ َ َ«)٢(. 

 فإذا قلنا بأن الفرائض تعني مطلق الواجبات التي جيب عىل القيام هبا فإن 
                                                

 . ٢٧٩ج البالغة احلكمة  هن)١(
 .  ٣٩ هنج البالغة احلكمة )٢(
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هذا الكالم العلوي املقدس يؤسس لقاعدة فقهية وثقافية يكون هلا دور كبري يف 
فض النظرة التجزيئية  يرتنظيم النوافل والشعائر واألعامل اخلريية فاإلمام 

واالنتقائية للتعامل مع النوافل والشعائر، ولألسف فإن هذا النحو من النظر 
فرتاه يتعاملون مع الصالة ... والتعامل هو السائد عىل ذهنية الكثري اليوم

العمرة  أو احلج املستحب أو زيارة األئمة املعصومني  أو الدعاء أو املستحبة
... نفصلة عن الدين واملجتمع والفرائض األخرىوكأهنا عبادات مستقلة م

اهللا وهدفها هو إصالح  إىل غافلني من ان روح هذه األعامل يف قصد التقرب هبا
الفرد واملجتمع  فإذا تزامحت مع الفرائض األخرى والواجبات واملصالح 

 نيأمرياملؤمناالجتامعية العليا التي أرادهتا الرشيعة فإهنا تفقد روح التقرب وهنا 
ال : (وبعد ان يذكر كربى القياس املنطقي يف أحد قوليه املذكورين وهي قوله

يذكر النتيجة هلذا القياس ويصبغها بصبغة ) أرضت بالفرائض إذا قربة بالنوافل
 ).إذا أرضت النوافل بالفرائض فارفضوها(األمر فيقول 

بعفوية  للتعامل أمرياملؤمننيًوهذا األمر العلوي ال يبقي جماال ألتباع 
وعشوائية مع األعامل املستحبة وإنام جيب أن تنظم بحيث ال تصطدم مع 

 .الرضر واملحرمات إىل تؤدي أو الواجبات

إن النوافل والشعائر كصالة الليل والدعاء وإقامة جمالس ذكر أهل البيت 
مراقدهم املقدسة واحلج املستحب والعمرة  إىل وزيارهتم وامليش عىل األقدام

اجد واحلسينيات كل ذلك من األعامل العظيمة التي توجب الثواب وبناء املس
ًالعظيم وترتك أثرا كبريا عىل املجتمع وال أحد يرىض برتكها التقليل من  أو ً

 نسانمل يستعملها اإلنسان إذا الدواء لإل أو أمهيتها، ولكن هذه األعامل كالطعام
ا فحسب بل إهنا تعود ال حيرم من نفعها وقوهتا وشفائهّ فإنه بالنحو الصحيح
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 .عليه بالرضر واخلرسان

إننا نفتخر بمجالس العزاء واملسريات املليونية لزيارة سيد الشهداء وسائر 
ًاألئمة األطهار النجباء ولكننا نرى واجبا علينا ان نحافظ عىل املشهد املقدس 

 .الذي هتفو له الضامئر والقلوب من أن تشوبه شائبة تغري وجهه اجلميل

جيب أن نلفت نظر أحباب احلسني واألئمة األطهار ان سيد ّ فإننا ولذلك
الشهداء الثائر املضحي بكل يشء من أجل إصالح أمة جده واألمر باملعروف 

ذريعة  إىل والنهي عن املنكر ال يرىض بأن تتحول جمالس عزائه ومواكبه وزيارته
 مسؤولياهتم للتنصل من الفرائض الرشعية واالجتامعية وحجة لرتك املسؤولني

وأصحاب األمانات أماناهتم وواجباهتم الصحية واخلدمية والعلمية ومن كانت 
تضحيته وثورته من أجل أداء الواجب وترك املحرم كيف يرىض بأن تؤدى 

 ترك الواجب وارتكاب املحرم؟ إىل جمالس ذكره وزيارته

ثري من ومن مظاهر إمهال الواجبات واالهتامم باملستحبات مما يقوم به الك
ًاألغنياء برصف املليارات سنويا من أجل احلج املستحب والعمرة والزيارات 

ّ األمة املتكررة ويف وقت ينخر فيه الفقر واجلهل والفساد يف جسد وهي يف أمس ُ
احلاجة هلذه األموال إلقامة أودها وسد ثغراهتا وإصالح فسادها ومواجهة 

 .تشغيل عاطل أو  جاهلتعليم أو أعدائها وإشباع جائع وإعانة فقري

بيت اهللا ويف  إىل  عند اهللا عندما يؤدي حجه الواجبنسانفام أعظم اإل
 السنني التالية يفسح املجال للماليني املنتظرين الذين مل حيجوا بعد وحيج هو ال

مال اهللا الذي جعله اهللا أمانة بيد  إىل عيال اهللا املتلهفني إىل بيت اهللا وإنامإىل 
اهللا يف هذه املرة ال برصف املال من أن أجل أن يطوف  إىل يتقربف... األغنياء

يقف عىل جبل وإنام برصفه يف  أو يسعى بني تلني أو ًيستلم حجرا أو حول بيت
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الطواف حول اجلياع إلشباعهم ويف السعي بني املساكني إلعالتهم ويف استالم 
دين إليوائهم األيتام لكفالتهم ويف الوقوف عىل حال املرىض لعالجهم واملرش

 .والعاطلني لتشغيلهم واجلهال لتعليمهم وتوعيتهم

ومن مظاهر عدم مراعاة األولوية للواجب عىل املستحب هو حالة 
فنرى مساحة ضيقة تكتظ باملساجد ... الفوىض يف األعامل اخلريية والتربعات

 تشتيت اجلهود وتضعيف األعامل العبادية وتفريق إىل واحلسينيات مما يؤدي ال
مما أدى ... التقاطع والنزاع إىل اجلامعة فحسب بل انه يؤدي يف كثري من األحيان

 !بالبعض ان يفضلوا بيوهتم عىل املساجد كي يكونوا حياديني مع اجلميع

وترى منطقة أخرى يسكنها اآلالف من الناس وليس فيها مسجد والناس 
نطقة األوىل يصيل ان امل. وهذه هي نتيجة عدم النظم. يصلون يف بيوهتم فرادى

أهلها يف البيوت بسبب كثرة املساجد، واملنطقة الثانية يصيل أهلها يف البيوت 
ّ فإنه ًأيضا لعدم وجود املسجد كام ان النظم العبادي واألعامل اخلريية لو وجد

يقتيض أن ال تصب التربعات والنذور كلها يف بناء املساجد واملعابد ففي الكثري 
املصاديق األهم  إىل اخلريات إىل اليوم جيب أن يوجه املتسابقنيمن مدننا وبلداننا 

للمشاريع اخلريية كاملؤسسات العلمية والتوعوية والتبليغية واملربات ومراكز 
إعانة الشباب عىل الزواج ومساعدة الفقراء واملنتديات الثقافية والرياضية التي 

  .حتفظ شبابنا من االنحراف واللهو املحرم

 الفوىض وعدم النظم التي ينبغي عىل اتباع النهج العلوي أن ومن مظاهر
يتجنبوها هي مراسم العزاء التي ال تكرتث بوقت الصالة، وقد قطع صاحب 
العزاء سيد الشهداء أعظم ملحمة يف التاريخ ثورة عاشوراء من أجل الصالة 

 فكيف ال يقطع أحباب احلسني االحتفال بذكرى عاشوراء من أجل الصالة؟
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قطع  إىل  نظم إقامة الشعائر ان نختار الزمان واملكان الذي ال يؤديومن
 .الطرقات والتسبب يف أذى األطفال والشيوخ واملرىض

 : جتنب الكثرة اململة ـج 

التفاتة مجيلة من أمري احلكمة واجلامل ومعلم البرشية النظم واإلتقان وهي 
يف العبادة الفردية ّمة ُ األيف الواقع تستحق ان تكون قاعدة سلوكية تعمل هبا

دار بني العمل الكثري املشوب باألخطاء  إذا وهي أن األمر. والشعائر االجتامعية
فإن الثاين ... والشبهات واألتعاب والتبعات وبني العمل القليل النقي اخلالص

هو املتعني ألن األول ال نصيب له من البقاء بسبب ملل الناس منه وإعراضهم 
 فيه من صفة اجلذب واجلامل يبقى إلقبال الناس عليه والقليل عنه والثاين ملا

 عىل وقد أكد . الدائم يف العبادات والشعائر خري من الكثري املقطوع املرتوك
ٍقليل تدوم عليه أرجى من كثري مملول «: هذه القاعدة يف ثالثة مواضع فقال ُ َ ٌ َْ َ ٍ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َْ ْ َُ

ُمنه ْ ِ«)١(. 

ُقليل مد«: ًوقال أيضا َ ٌ ُوم عليه خري من كثري مملول منهَِ ْ َْ َ َِ ِ ِ ٍِ ُ َْ َ ٍ ٌ ْ ْ ٌ«)٢(. 

ِفاعلموا أن أخذ القليل خري من ترك الكثري«: وقال  ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َُ َ ْْ ٌْ ِ َ َ ََّ َ«)٣(. 

 يؤكد أمرياملؤمننيويف اإلطار نفسه فمن نظم احلياة العبادية لألمه نرى 
اجلامعة بأن ال يطيلوا  إىل عىل الوالة وأئمة اجلامعة أن هيتموا بجذب الناس

 .ويسمى إطالة الصالة التي تنفر الناس بالفتنة... الصالة والقراءة

                                                
 .٢٧٨ هنج البالغة احلكمة )١(
 .٤٤٤ هنج البالغة احلكمة )٢(
 .٢٨٩ هنج البالغة احلكمة )٣(
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َوصلوا هبم صالة أْضعفهم وال«: قال يف كتاب عام للوالة حول الصالة َ َ َ َْ ِْ َِ َ ِ ِ ُّ 

َتكونوا فتانني ِ َّ ََ ُ ُ«)١(. 
َوإذا قمت يف صالتك «:  لواليه عىل مرص مالك األشرتويقول  ِ َ َ َِ َ ْ ُ َ ِللناس ِ َّ ِ

ْفال تكونن منفرا وال مضيعا فإن يف الناس من به العلة وله ال َ َ ُ َّ ْ َ َ ً ًُ َ ْ َ َِّ ِ ِ َ ِّ ُ ُِ َّ َ َِ َّ ِ َ ِّ ََ َ َ ُ َحاجة وقد سألت رسول ـَ ُ َ َُ ْْ َ َُ َ َ َ
ِاهللا صىل اهللا عليه واله حني وجهني َِ ََّ ِاليمن كيف أصيل هبم فقال صل هبم كصالة  إىل َ َ ََ َ ََ َْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِِّ َ ِّ ْ ََ َ ُ ِ

ْعفهم وكن بالَأْض ِ ْ َ َُ ْ ِ ًمؤمنني رحيامـِ ِ ِ َِ َُ ً، ال أعتقد إن أحدا يلتذ بالصالة واملناجاة )٢(»ْ
صار  إذا  ولكنه مع ذلك كله يوصيه النبي بعدم إطالة الصالة...كإمام املتقني عيل

ًإماما للناس ألنه سوف يصبح منفرا مضيعا ً ً وما يكون منفرا ومضيعا للناس ...ً ً
طالب إمام  أيب  والعلوي ينهى عنه حتى وإن كان صالة عيل بنفإن النهج النبوي

املتقني وسيد اخلاشعني، أليس يف هذا درس كبري لنا أتباع عيل يف أن نتجنب 
 .املراسم العبادية والشعائر واملجالس الطويلة واململة التي تنفر الناس وتضيعهم

 

 :  النظم الثقايف والعلميـ ٥

ني حضارة قائمة عىل العلم والوعي واملعرفة  العلوي يريد أن يبسالماإل
بل ان عليا ... ًولذلك ال ترى يف هنج البالغة تاكيدا عىل يشء كالتأكيد عىل العلم

 يف تقسيمه للناس يرى ان اخلارج عن طريق العلم خارج عن إطار 
َالناس ثالثة فعامل رباين ومتعلم عىل«: فيقول... يةنساناإل ِّ ٌ َ ََ َ َ َّ َ ٌُ ُ ٌّ ََ َِّ ٌ ِ َ ٌ سبيل النجاة وَمهج رعاع َ َ ٌ َ ََ َ َِ َّ ِ ِ

َأتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح مل يستضيئوا بنور العلم ومل يلجأوا َ َ ُ َْ ْ ْ ِّ ُ َِّ ْ َ َ َْ َْ َِ َِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ ُ ُ ِْ ٍ َ ٍ ٍركن  إىل َ ْ ُ
ٍوثيق ِ َ«)٣(. 

                                                
 .٥٢ هنج البالغة الكتاب )١(
  . نفس املصدر )٢(
 . ١٤٧ هنج البالغة احلكمة )٣(



 ـ١٥٨ـ  

فمن ال يسري يف طريق العلم والتعلم فهو من أتباع الناعقني وليس من 
 أمرياملؤمننين أهل البيت وهم امتداد النبوة عرفهم أتباع عيل وأهل البيت أل

ْفإهنم عيش العلم وموت ال«: بقوله َ ْ ْ َُ ْ َ َ ََّ ْ ْ ُِ ُِ ِ ِجهلـَ ْ َ«)١(. 

فعالئم أتباع أهل البيت هي العلم والوعي وعالمة خمالفيهم هي اجلهل 
ًولذلك ترى عليا وأبنائه قد فتحوا قلوهبم وأحضاهنم للمتعلمني والسائلني بل 

عيل ماذا يقول للناس مع عظمته وعلو  إىل انظروا. ناقدين واملعرتضنيوحتى لل
ْفال تكلموين بام تكلم به ال«: شأنه وهو يف أيام خالفته وسلطانه َ َّ ِِّ ِ ُِ َُ َ َُ َُ ِ َجبابرة والـَ َ َُ َ ِ 

ِتتحفظوا مني بام يتحفظ به عند أهل البادرة وال ختالطوين با ِ ِِ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َِ َ َ ْ َ ََ ُْ َ َ َ ْ َ ِّ َ ََّ ِمصانعة وال تظنوا يب ـْلََّ ُّ َُ َ َ َ َِ َ ُ
ِاستثقاال يف حق قيل يل وال التامس إعظام لنفيس ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٍ َ ْ َ َ َِ َ ْ ِ َ َ َْ ًٍّ ِ ْمن استثقل الّ فإنه ْ َ َ َ ْ َ ْ َِ ُحق أن يقال لهـِ ََ ََ ُ ْ  أو ََّ

ُّالعدل أن يعرض عليه كان العمل هبام أثقل عليه فال تكفوا َُ َ ََ َ ِْ ِْ َ ْ َ َُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َ ْ ََ ََ ِ ِ َ ْ ٍّ عن مقالة بحقَ َ ْ َِ ٍ َ َ ٍمشورة  أو َ َ ََ ْ

َبعدل فإين لست يف نفيس بفوق أن أخطئ وال  َ ْ ََ ِْ ِْ ُ ُْ َْ ِ َ ْ َِ َِ ِ َ ِّ ِ ّآمن ذلك من فعيل إالٍ ِ ِ ْ ْ ُِ ِ َِ َ ْ أن يكفي اهللا من َ ِ َِ َْ ْ َ

ِّنفيس ما هو أملك به مني ِ ِ ِِ ُ َ ْ ََ َ ُ ْ َ«)٢(.  

تمع فاملجتمع الذي وبذلك تستبني لنا الرؤية العلوية ملكانة العلم يف املج
توصد فيه أبواب النقد وحيظر فيه السؤال وختتفي فيه مظاهر طلب العلم 

واملجتمع الذي يسعى ... والبحث والتحقيق فهو املجتمع األرذل واملتخلف
لتحقيقه النهج العلوي هو املجتمع الذي يدخل مجيع أفراده يف حركية تنموية 

دره للنقد واإلصالح بام يف ذلك علمية بني عامل ومتعلم، ويفتح اجلميع ص
 .صاحب املقام السيايس والديني األعىل يف املجتمع

ولكي تؤدي عملية التنمية العلمية دورها وحتقق أهدافها يف حتقيق الوعي 

                                                
 .٢٣٩ هنج البالغة اخلطبة )١(
 .٢١٦طبة  هنج البالغة اخل)٢(



 ـ١٥٩ـ  

والتطور العلمي والثقايف فقد جاء يف هنج البالغة ما يمكن أن نسميه بمحاور 
 : هي كام ييلالتنمية العلمية والنظام العلمي والثقايف و

 : البحث عن العلم النافعـأ 

 يف هذه احلياة حمدود ولديه هدف كبري يستوعب حتقيقه كل نسانعمر اإل
عمره مهام طال ولذلك فإن عليه أن يستثمر كل جزء من هذا العمر ألجل 

علم يسبقها وإال  إىل وكل حركة نحو اهلدف بحاجة... احلركة باجتاه هذا اهلدف
َّالعامل بغري علم كالس«ة ألن كانت حركة عشوائي َْ ٍ َْ َ ِْ ِِ ِ َائر عىل غري طريق فالَ ٍ ِ َِ ِ ْ َ َ َ ُ يزيده بعده ِ ْ ُ ُُ ُ ِ َ

ْعن الطريق إال بعدا من حاجته والعامل بالعلم كالسائر عىل الطريق الواضح فلينظر  َ َُّ َّ َّْ َْ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َِ ِِ ِ ِ ِِ َّ ِ ِ

ٌناظر أ سائر هو أم راجع َ ُِ َ ْ ٌ َ ٌَ َِ ِ َ«)١( . 

والعلم الذي ال هيدي ... فاحلركة بغري علم قد تكون حركة خمالفة للهدف
ولذلك نرى تأكيد أمري العلم والعلامء عىل العلم ...  نحو هدفه كاجلهلنساناإل

َواعلم أنه ال خري «:  فإن خري القول ما نفعالنافع حيث يقول لولده احلسن  ْ َْ َ ُ ْ ََّ َ َ ِ

ُيف علم ال ينفع َ ْ َ َ ٍ ْ ِ ِووقفوا أسامعهم عىل العلم النافِع «: وقال يف وصف املتيقن، )٢(»ِ َِّ َ ْ ْ َ َ َِ َ َ َ َْ ُْ َ َ ُ

ْهمـَل ُ«)٣(.  

 ماهو العلم النافع؟

 احلقائق التي يف نفسه وخارجها نسانوالعلم النافع هو الذي يكشف لإل
إشباع حاجاته املادية والروحية الفردية واالجتامعية وإصالح  إىل مما هيديه

                                                
 .١٥٤ هنج البالغة اخلطبة )١(
 .٣١ هنج البالغة الكتاب )٢(
 .١٩٣ هنج البالغة اخلطبة)٣(



 ـ١٦٠ـ  

ومن رصف عمره يف طلب ما عدا ذلك من املعلومات التي ... هااألرض وإعامر
ويرتك ...  فقد قام بتضييع العمر وهو يرتاجع عن هدفهنسانال أثر هلا يف حياة اإل

 لريبح نسانوالعمر هو رأس املال الوحيد الذي أعطي لإل... مسؤوليته وأمانته
 عمره يف الرتهات ننسابه الكامل والسعادة يف الدنيا واآلخرة  فإذا أفنى اإل

والسفاسف والقيل والقال والبحث عن املعلومات الرتفيهية فقد خرس الدنيا 
 .واآلخرة

ً نموذجا من العلم غري النافع وهو حتريف علم النجوم ويبني 
واستخدامه ألجل التكهن باملستقبل واإلخبار باخلري والرش وبالنفع والرض عىل 

 ويعتمدون عىل التخرصات الغيبية طريقة الكهانة فيرتك الناس عقوهلم
... والتنبؤات واإلمام ينهي بشدة عن هذا النحو من العلم ويأمر بمخالفته

ٍّأهيا الناس إياكم وتعلم النجوم إال ما هيتدى به يف بر«: وذلك عندما قال ُ َ َ ْ َُّ ُ َ َ َّ ُِ ِ ِ َ َ َْ ََّ ُِّ ِِ ُّ ََّ َُ ٍبحر  أو َ ْ َ
ُفإهنا تدعو ْ َ َ َّ ِ ُْالَكهانة امل إىل َ َ َِ َ َ ِنجم كالَكاهن والَكاهن كالساحر والساحر كالَكافر ْ ِِ ِ ِْ ْ َْ َ َُ َّ َّ َُ ََ ُ َ ِِّ ِِ َ

ِوالَكافر يف النار َِّ َ َُ ِ ْ َ«)١(. 

 :املنهجية اهلادفة مسؤولية املؤسسات العلمية 

األمر العلوي باالقتصار عىل العلم النافع يوجب عىل املؤسسات الرتبوية 
ت العلمية أن تضع لطلبتها املناهج والعلمية كاملدارس واجلامعات والوزا

ّ األمة العلمية املتناغمة مع واقع واملوجهة لالرتقاء باملستوى العقيل والروحي ُ
وحتقيق هذا ... والثقايف ومعاجلة التخلف االقتصادي والسيايس واالجتامعي

األمر يتقيض تشكيل جلان لدراسة واقع اجليل احلارض وحاجاته وتطلعاته 

                                                
 .٧٩ هنج البالغة اخلطبة )١(



 ـ١٦١ـ  

قي يف ذهنه من شبهات وما غرس يف نفسه من انحرافات أوجدهتا ورغباته وما أل
ّ األمة حتطيم عوامل القوة يف هذه إىل وسائل اإلعالم اهلادفة وبعد التعرف عىل ُ

 .البد من اختيار املناهج التي تكون بمثابة الدواء لذلك الداء... الداء
رية ويتم عالج حالة الرتف العلمي واخلوض يف التفصيالت غري الرضو

وذلك عن طريق التخصص يف ... التي تأخذ من عمر الطالب الكثري دون فائدة
فالطالب بعد مرحلة التحصيل العامة يتخصص يف العلم الذي ... العلوم

  .يناسب استعداده ورغبته فيتوسع يف ذلك العلم

  : االنتاج العلميـب 

مستمر توقف عىل أصله ومل يكن يف حالة نمو  إذا ال يؤدي العلم دوره
وجتديد يواكب حاجة البرشية، فاألصول العلمية كالبدهييات واألولويات 
العقلية والقرآن الكريم وأحاديث النبي واألئمة األطهار بمثابة الساق واجلذع 
للشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها يف السامء تؤيت أكلها كل حني بإذن 

ديدة واألوراق واألزهار والثامر فهذه الشجرة تتفرع منها األغصان اجل... رهبا
وهذا ما يمكن ان نسميه بعملية اإلنتاج العلمي، وقد أشار ... بنحو دائم

ِوال علم كالتفكر«: هذه احلقيقة اهلامة بقوله إىل  أمرياملؤمنني ُّ َ َّ َ َ ْ ِ َ  وقال . )١(»َ
ِفمن فهم علم غور الع«: يف توضيح العلم الذي يقوم عليه العدل ِْ َ َ َ َ َْ َ َْ ِ َ َلم ومن علم غور َ َ َْ َ ْ ََ ِ ِ ْ

ْالعلم صدر عن رشائِع ال َ َ ْ ْ َِ ِ
َ ْ َ ََ َ ِحكمـِ ْ ر والفهم للنصوص جتعل  عملية التفّكّ، أي أن)٢(»ُ

  يصدر عن رشائع احلكم أي يستقي ويرتوي من رشائع احلكم أي يصلنساناإل
 ... املحل املناسب ألخذ األحكام التي تروي الظمأ وتعالج الداءإىل 

                                                
 .١١٣ هنج البالغة احلكمة )١(
 .٣١ هنج البالغة احلكمة )٢(



 ـ١٦٢ـ  

عىل التدبر والتفكر  اآليات الكريم يؤكد يف مئاتالقرآن  ولذلك نرى
وعدم االقتصار عىل التالوة اللفظية لآليات والتوقف عىل ظواهرها وإنام هي 

 .خزائن طلب منا أن نفتحها ونأخذ منها ما يصلح النفوس ويعمر البالد

كام وطلب منا أن ال نتعامل مع النصوص تعامل الرواية وانام املطلوب هو 
امل الدراية والوعاية أي التفكر فيها ومعرفة املقصود منها وتطبيقه عىل شؤون تع

ْهم عيش العلم وموت ال«:  يف وصف آل البيت قال . احلياة ْ ْ َُ ْ َ َ َُ ْ ِْ ِجهل ـُِ ْ َ
ِخيربكم حلمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم وصمتهم عن حكم منطقه ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ ْ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ِْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َُ َُ ْ ْ ُ ِ ْ ْم ال ُ

ْخيالفون ال َ ُ ِ َ ُحق وال خيتلفون فيه هم دعائم اإلـُ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ َُّ َ ْ َ ْ ووالئج االعتصام هبم عاد السالمَ َ َ َ ْ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُّحق ـَ َ
َىف نصابه وانزاح ا َ ََ ْ ِ ِ ِِ َلباطل عن مقامه واِ ْ َ َِ ِ َِ ُ ٍنقطع لسانه عن منبته عقلوا الدين عقل وعاية َْ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ْ َ ُ َِ َ ْ ُ َ َِّ ِْ ُ َْ

ِور ٍعاية الَ َ ٌ عقل سامٍع ورواية فإن رواة العلم كثري ورعاته قليلَ َ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ٍُ َ َ َ َ َ ََ َُ ُ َ ٌَ َِ َ َّ ِ َ ِ«)١(. 

ْاعقلوا ال«: وقال  َ ُ ِ َخربـِْ َ ٍمعتموه عقل رعاية الَس إذا َ َِ َُ َ ُ ِْ َ ْ َ عقل رواية فإن رواة ُ َ َ َُ ََّ ِ َ ٍ ِ َ ْ

ٌالعلم كثري ورعاته قليل َ ْ ْ َِ ِ ُِ َ ََ َُ ٌ ِ«)٢(. 

طلبوا منا ان نقوم برعاية األحاديث ووعايتها وهذا يكون فأهل البيت 
بتطبيقها عىل احلياة وحيث ان احلياة متجددة ومتطورة فالبد من التفكر والتعمق 
الصحيح بالنصوص الستخراج األحكام والنظريات واألنظمة والقواعد التي 
 تلبي حاجات كل عرص وحتل مشاكله وتعطيه املوقف الصحيح مع عدم اخلروج

 .عن إطار األصول والثوابت اإلهلية

عقل اخلرب  أو أن نقوم بعملية فهم النص، إىل  يدعوّ فإنه ولذلك

                                                
 .٢٣٩ هنج البالغة اخلطبة)١(
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 ـ١٦٣ـ  

الغوص والغور يف النص ومعنى ذلك ان نتعرف عىل اهلدف  أو والنص
ً يف النص نورا يراد به أن يفتح ّوان... واملقصود الذي يريد النص أن يبينه للناس

ًآفاقا وطرقا للناس يف احل ياة وهذا النور املقتبس من النص علم جديد حصل ً
 .بواسطة التعقل والتفكر يف النص وتطبيقه عىل احلياة

 :اختيار اخلطاب الديني املناسبج ـ 

وهذا املحور من أهم حماور النظم العلمي والثقايف يف النهج العلوي فيام 
يغ التي كان يتبعها  يف طريقة التبلأمرياملؤمننيخيص التبليغ وخماطبة الناس، يقول 

َطبيب دوار بطبه قد أحكم «: النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فيصفها هبذا النحو ٌَ ْ ِّ َّ َ ٌَ ْ َ ِ ِ ِ ِ َ

َمرامهه وأمحى مواسم َ َ َ َِ َِ َ َ ُْ ُه يضع من ذلك حيث اَ َْ ََ ْ ُ َُ ِ ِ ٍّحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم ـْلَ ْ ُْ َ ُ ْ َ ٍَ َ ُ ُ َ ٍُ ٍ ِ ِ ِ

ٌوألسنة بكم متتبع ِّ ُ ََ َ َُ ٍ ْ ٍ ِ ْ ْ بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الَ َ ْ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ِحريةـِ
َ ْ َ«)١(. 

 .هكذا وصف لنا خليفة النبي ووصيه خطاب النبي وطريقة تبليغه

ّوالعلامء واخلطباء ومحلة أمانة الرسالة أوىل الناس اقتداء وتأس ًيا بالرسول ً
 : ةًوذلك بأن يكون خطاهبا للناس حامال للمواصفات التالي. األعظم

 ان صاحب اخلطاب منرب جوال بني الناس يوصل اخلطاب إليهم ال ـ ١
ويشرتط عليهم أن ... أن ينتظر من الناس أن يدعى من قبلهم كي يذهب إليهم

ًيرجع منهم مكلال بالتقديس واالحرتام حممال بالعطايا واإلكرام ً... 

 حامل اخلطاب الديني طبيب الناس، والطبيب يصف للناس ما ـ ٢
جون، وال يعطيهم ما يشتهون وكام ان الطبيب يشخص الداء ثم يرشد حيتا

ومبلغ رساالت اهللا كذلك ... ًمؤملا أو ًالدواء والعالج مهام كان مرا إىل املريض
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 ـ١٦٤ـ  

الناس كلمة احلق التي تصلحهم وإن كانت ثقيلة عىل  إىل جيب أن يوصل
 كلمة احلق، وأن ال يكون مهه كثرة املريدين واألتباع عىل حساب... أنفسهم

ِال يزيدين كثرة الناس «: فطريق عيل هو طريق احلق وإن قل سالكوه فهو القائل َّ َ َُ ُْ َ َِ ِ َ

ًحويل عزة وال تفرقهم عني وحشة ُ َِ ْ َ َ َ ْ َِّ َ َّْ ُُّ َ َ ً : الربذة إىل ، وهو القائل أليب ذر حني نفي)١(»ِ
ّال يونسنك إال« ِ َ َّ َ ّق وال يوحشنك إالَحـْ الُِ ِ َ َّ َ ِ ُ َ َ الباُّ ْ ُطلَ ِ«)٢(. 

ومن املؤسف ما يقوم به البعض من اخلطباء واملحطات الفضائية ممن ال 
يعلو أمامهم ضجيج  أو ّهم هلم إال أن يكثر خلفهم صفق النعال والدبكات

ًالتصفيق والصلوات فرتاهم بدال من أن ينبهوا الناس عىل أسباب الضعف 
ّ األمة والتخلف التي تعانى منها لقوة والثروة العلمية ويدلوهم عىل عوامل اُ

ية الشاخمة يف حياة األنبياء نسانواملعنوية يف دينهم ويعرضوا هلم الصور اإل
واألئمة، فإهنم يرتكون مسؤوليتهم اإلهلية يف تبليغ رساالت وإنذارهم لعلهم 

 إىل حيذرون ويقترصون عىل ما جيمع حوهلم من الناس الذي هم بطيعتهم ميالون
األخبار الغريبة واملنامات واخلرافات فيزداد الناس بمثل اخلوارق و إىل االستامع

ًهذه اخلطابات جهال بدال من العلم والوعي وتعاجزا وتكاسال وتواكال بدال من  ًً ً ًً
 .السعي واجلد واالجتهاد

  اخلطاب التبليغي والثقايف ال ينهض به إال أهله ألنه كتشخيص ـ ٣
ّ األمة بابة بغري علم فقد خانالدواء من قبل الطبيب وكام ان من ادعى الط كذلك ُ

ّ األمة فإن تصدي من ال علم له بالدين وال معرفة له بداء ودوائها خيانة أكرب من ُ
خيانة املدعي للطبابة ألن ذاك يعالج األجسام ويبني األبدان وهذا يصلح 
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وهذا حيتم عىل املؤسسات العلمية ... األرواح والنفوس ويبني أوارص املجتمع
عية وخاصة احلوزة العلمية أن تتخذ االجراءات والتدابري الالزمة واالجتام

 .للمنع الشديد من انتحال اسمها وشعارها
 البد من وجود مؤسسات ثقافية وإعالمية وتبليغية تقوم بني احلني ـ ٤

ّ األمة واآلخر بدراسة وضع وحاجات اجليل الصاعد واألمراض واآلفات ُ
 من الداخل واخلارج وتضع اخلطاب املناسب والشبهات التي حتصل يف املجتمع

لعالجها وبدرجات ومستويات خمتلفة وجتهيز املبلغني ووسائل اإلعالم هبذا 
فاخلطاب جيب أن يكون ... األمة إىل اخلطاب وبدرجاته املختلفة وإرساهلم

 .ًمتنوعا يف مادته اخلطابية وأسلوبه حسب نوع املخاطب وكذلك الزمان واملكان

 إىل ل اخلطاب املنربي من خطاب إلقائي من جانب واحدّون يتحأ ـ ٥
خطاب إلقاء وتلقي من جانبني وذلك بفتح باب السؤال والنقد للمخاطبني كام 

حيث يقوم .  كام يظهر من بعض خطب هنج البالغة أمرياملؤمننيكان يفعل 
 .لسؤالاإلمام أثناء كالمه واإلمام جييبه والينهاه عن ا إىل البعض بتوجيه السؤال

الكفاءة  إىل كفاءة عملية إضافة إىل   تبليغ اخلطاب الديني حيتاجـ ٦
العلمية بل هي أهم، والكفاءة العملية بأن يستعمل علمه ويوافق فعله قوله، 

صدود الناس عن تعلم العلم واستامع اخلطاب وكام قال  إىل وإال فإن ذلك يؤدي
ِا جابر قوام الدين والدنيا بأربعة عاملٍ َي«: أمري املؤنني جلابر بن عبد اهللا األنصاري َ َ َ َ َ ٍَ ِْ َ ُ َُ ِ ِْ ُّ َِّ َِ

ُمستعمل علمه وجاهل ال يستنكف أن يتعلم وجواد ال يبخل بمعروفه وفقري ال يبيع  َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ِْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ ٍَ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ِ ُ َّ َْ َ ْ َ َْ َ ُ ٍ ٍ

َآخرته بدنياه فإذا َضيع العامل علمه استنك ْْ َ ُ َْ َ َّ َ َِ ِ ُِ َ َ ُ ُْ ْ َُ ِ ِ َ ْف الِ ُّجاهل أن يتعلم وإذا بخل الغني ـَ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َ َّ َُ َ َ َِ َ ْ َ

ُبمعروفه باع الفقري آخرته بدنياه ُ َ َ َْ َ ُ َْ ُ َِ ِِ ِ ِ ِ
ُ َ ْ َ«)١(.  
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فالكفاءة العملية أساس يف نجاح العمل الرتبوي والثقايف وتبليغ اخلطاب 
اإلهلي وياحبذا لو ان العمل التبليغي يتم عرب منح شهادة للمبلغ مرشوطة 

 بحيث تسحب منه هذه الشهادة... الكفاءة العلمية إىل الكفاءة العملية إضافةب
بل هذا أمر ... خالف الرشوط كام حيصل إلمام اجلامعة والوكالء واملعتمدينإذا 

والعجيب ان ... جار يف كل املهن األخرى التي خيالف صاحبها القوانني املدنية
الف عالمات املرور وبائع األطعمة خ إذا قائد العجلة تسحب منه إجازة القيادة

خالف الرشوط الصحية ولكن املتصدي لتبليغ الدين وقيادة  إذا يعلق حانوته
 !األرواح ال يوقف من عمله وان خالف حدود اهللا وقلب الدين عىل وجهه

  اخلطاب الديني جيب أن يكون بلغة العرص ال يف ألفاظه فحسب وإنام ـ ٧
ية قد تعرضت للتشويه سالمكثري من املفاهيم اإلًيف معانيه أيضا، حيث ان ال

بسبب التحريف العلمي والعميل الذي قام، والصديق اجلاهل والعدو احلاقد 
ومذاهب التفريط واإلفراط التي نشأت يف كنف احلكومات املنحرفة التي 

 .تعاقبت عىل هذه األمة

 يبعدوا وقد مكن هذا التحريف دعاة احلضارة، الغربية واملخدوعني هبا أن
ّ األمة شباب هذه عن دينها وذلك بعرض صورة الدين املحرفة الفاقدة لعنارص ُ

القوة واجلامل فعىل اخلطاب الديني ان يعيد لألمة ثقتها بدينها بأن يعرض 
احلياة واإلعامر والعلم واإلصالح  إىل الصورة احلقيقية للدين والتي تدعو

 يف هذا اجلو الثقايف املعارص ًوالعدل والقسط وعليه فإن خطاب املوعظة مثال
 بأنه أفيون خمدر للشعوب وإنه يأمر برفض الدنيا واملال سالمالذي يتهم اإل

ويرفض األنس والفرح والرسور والفن ... والولد واحلركة والتغيري
يف مثل هذا اجلو ينبغي عىل خطاب الوعظ أن يبني للناس ان الدين ... والرياضة



 ـ١٦٧ـ  

 اهنا أرض وبرش وسامء وثروات بل هو ال يسمح برتك ال يأمر برفض الدنيا بام
الدنيا هبذا املعنى وإنام املرفوض هو التعلق بام يف الدنيا من مال وشهوات 

 .ًورغبات وتطلعات وجعلها هدفا عىل حساب اآلخرة

والدين يصلح الدنيا ويمألها بالسعادة واألمن واملحبة والوئام عندما 
فمن يؤمن ويتمسك بالدين فإن إيامنه . لآلخرةًجيعلها وسيلة وطريقا ومزرعة 

ومتسكه بالدين ال يسمح له بأن يرتك الدنيا ويعتزل الناس وإنام يأمره التزامه 
بالدين بإصالح نفسه ثم إصالح جمتمعه خالل الطعام احلالل وبطيب القول، 

السلم  إىل  والعدل واإلحسان، بالدعوةنساينبزواج املودة والرمحة، باخللق اإل
وعليه فإن خطاب املوعظه جيب أن يفهم املخاطبني بأن اهللا ... واألمن واملحبة

وان ... اآلخرة اخلالدة عن طريق بناء الدنيا الطيبة الصاحلة إىل يريد منا أن نسعى
وقد بني ... املؤمن احلقيقي هو الذي يفوز بكرامة الدنيا وسعادة اآلخرة

َاعلموا عباد اهللا َو«: بكر فقال أيب حممد بن هذا املعنى لواليه عىل مرص أمرياملؤمنني َ ِْ ُِ َ

َّأن ا ْمتقني ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل األخرة فشاركوا أهل الدنيا يف دنياهم ومل ـْلَ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ُْ ْ َ ِْ ِ ُِّ ُ ُّ ََّ ََ َ ِ ِ ِِ ِ ِ َ
ُيشاركهم أهل الدنيا يف آخرهتم سكنوا الدنيا بأفضل ما س َ َ َ ْ َ َ ْ ُِ َ ْ َ ِِ ْ َ ْ َُّ ُ ُّ ِْ ِ ِ َ ْ َ ُ َكنت وأكلوها بأفضل ما ِ ِ َ ْ َ ِ َ َُ َ ْ ََ ِ

ْأكلت فحظوا من الدنيا بام حظي به ال َِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ ََ ْ ُّ ُْ َ ْمرتفون وأخذوا منها ما أخذه الـُ ُ ََ َُ ْ ََ ََ َُ ِ َ ُ َ ُجبابرة ـْ َ ِ َ َ
ْمتكربون ثم انقلبوا عنها بالزاد الـْلا َ َ ُِ َِّ ْ َِ َ َ ُ ِّْ ََّ َُ ْمبلِغ والـُ َ َِّ َ ُمتجر الرابح أصابـُ َ ََ ِ ِ َِّ ِوا لذة زهد َْ ْ ُ َ َّ ِلدنيا يف اَ َ ْ ُّ

ُدنياهم وتيقنوا أهنم جريان َ ِ ْ ُ َ ْ ََّ َ ُ َُ ُ ََّ ْ اهللا غدا يف آخرهتم الْ َِ ِ ِ ِ ً َ ترد لَ ُّ َ َهم دعوة وال ينقص لـُ َُ َ َ ْ َْ ُ َْ ٌ ْهم ـُ ُ
ٍنصيب من لذة ِ َِّ َ ْ ٌ َ«)١(.  

الحظوا كم ان هذا اخلطاب خيتلف عن خطاب املوعظة السائد عىل املنابر 
وان ... أردتم اآلخرة فيجب أن ترتكوا الدنيا وما فيها إذا ول للناسوالذي يق
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لكن هذا اخلطاب يقول ان من يريد . متنعوا أنفسكم من مجيع اللذات والرغبات
اللذات  إىل اآلخرة سوف حيصل عىل اللذات املادية الطيبة الطاهرة إضافة

ويسلك طريق وان الذي يرتك طريق التكامل اإلهلي ... الروحية واملعنوية
ال حيصل إال عىل دنيا اخلبائث واألرجاس والقيود ّ فإنه املحرمات واملعايص

واألغالل، فهو اخلارس واملحروم احلقيقي يف هذا الوجود وقد أوضح 
َوإن خذلني نرصك عند «:  هذا املعنى يف دعاء الصباح عندما قالأمرياملؤمنني ْ َِ َِ َُ ْ َ َ ْ ِ َ

َحماربة النفس والشيط ْ َّ َ َِ ْ ّ ِ َ َان، فقد وكلني خذالنكُ ُ ْ ِ ِ َ ََ َْ َ ِحيث النصب واحلرمان إىل ِ َ ْ ِْ ْ َ َ َِ ّ ُ«)١(. 

 املؤمن ألن غري املؤمن نسانفاحلياة الطيبة يف الدنيا ال حيظى هبا إال اإل
ًيقيض دنياه ركضا خلف رساب التكاثر واجلمع وال يشبع واملؤمن يسعى نحو 

له بعد السعي والعمل كام احلالل والطيبات ويقنع وتطيب نفسه بكل مايقسم 
 .انه سعيد باللذات املعنوية والروحية التي حرم غريه منها جلهله هبا

 فليست هي الدنيا بمعنى ،ها أمري البيان يف هنج بالغتهّا الدنيا التي ذمّوأم
األرض والسامء والشجر واحليوان واملاء، كيف وهي آيات ونعم وآالء، وليس 

ة أعني وحسنات، وليس هي املال واملسؤولية ّقر كيف وهم ،األزواج واألوالد
 ق هبذهّام الدنيا املذمومة هي التعلّإن...  كيف ومها قوام حياة الناس هبام،مرةواإل

ً إليها واليرى شيئا وراءها، فتكون هي الغاية القصوى نسانبأن ينظر اإل ،ُاألمور
قي وراح يدور  هدفه احلقينسانع اإلّواهلدف األكرب،  فإذا كان كذلك فقد ضي

يف حلقة مفرغة وعميت عينه برؤية الرساب عن رؤية املاء الزالل وال داعي 
لإلطناب يف البيان وألمري الكالم يف هذا املعنى قاعدة يف كلامت موجزة يف 
ّألفاظها غنية يف معانيها ظاهرها أنيق وباطنها عميق وفيها يميز بني الدنيا 
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 ـ١٦٩ـ  

ْومن«: املحمودة واملذمومة، فيقول ُ أبرص هبا برصته ومن أبرص إليها أعمتهََ ْ ْ ْ َ ُ َ ْْ َْ ْ َ َ َّ َ ََ َ ََ َ ِ َ َ ، اهللا )١(»َِ
أكرب ما أعظمها من كلامت ترسم أعظم خارطة حياة للبرشية يف أقل من سطر 

 وشقاؤه بني نسانواحد بل يف كلمتني فصالح الدنيا وفسادها، سعادة اإل
نظر هبا فقد  إذا )...إليها(و) هبا(الواسطة واهلدف بني الوسيلة والغاية، بني 

أسفل  إىل امتطى عىل ظهرها ليبلغ أعىل عليني وإذا نظر إليها امتطته فهوت به
ه ّحترير العبارة يف كالم جد إىل  ولذلك فإن الرشيف الريض عندما يصل؛سافلني

: ن يقف وقفة إعجاب وإجالل واحرتام فيقولأده وإمامه ال يملك إال ّوسي
وجد حتته من املعنى » ومن أبرص هبا برصته«: وله وإذا تأمل املتأمل ق«

قرن إليه  إذا العجيب والغرض البعيد، ما ال تبلغ غايته، وال يدرك غوره، السيام
) أبرص إليها(و )أبرص هبا(جيد الفرق بني ّ فإنه قوله، ومن أبرص إليها أعمته،

ًواضحا نريا، وعجيبا باهرا صلوات اهللا وسالمه عليه ً ً ً...«. 

ًك فان اخلطاب الذي يطلب من الناس ترك الدنيا ليس خطابا ولذل
فام الدين إال عبادة اهللا بإصالح ... ألن ترك الدنيا يعني ترك الدين... ًعلويا

 جيابه بشده أمرياملؤمننيولذلك نرى ... الدنيا وزراعة اآلخرة بالعمل يف الدنيا
: حدث يف ذم الدنياًهذا النحو من التفكري الرهباين ويقول وقد سمع رجال يت

ْأهيا الذام للدنيا ال« ََ ُّْ ُّ ِ َّ َ ُّ ْمغرت بغرورها الـَ َ ِ ُ ُُ ِْ ُّ َمنخدع بأباطيلها أتغرت بالدنيا ثم تذمها أنت ـَ َ ُّ َ َ ْْ ْ َْ َ َُّ َّ َ ُُ ُ ِ ُِّ َ ِ ِ َِ َُ

َمتجرم عليها أم هي ـْال ْ ْ ُ ِّ ُِ َ َ َ َ َ َمتجرمة عليكـْلاَ ْ َ ِّ َُ َُ َ س هلا  الدنيا بام هي خملوق إهلي ليّ، أي ان»َ
ً الذي ييسء استخدامها بجعلها هدفا وإال فهي نسانام الذنب عىل اإلّذنب إن

وكام يقول اإلمام يف ...  التعامل معهانسانأحسن اإلنسان إذا ميدان كامل اإل
ِإن الدنيا دار صدق ل«: بقية كالمه ٍِ ْ ُُّ ََ ْ َ َّ ِمن صدقها ودار عافية لـِ ٍ َِ ُ ََ َ َ َ َْ َ َمن فهم عنها وداـَ َ َ َْ ْ َ َِ ًر غنى َ ِ ُ

                                                
 .٨٢ هنج البالغة اخلطبة )١(
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ِمن تزود منها ودار موعظة لـِل ٍ ِ َِ ْ َ َ َ َّ َْ ُ ََ ْ َ ِمن اتعظ هبا مسجد أحباء اهللا ومصىل مالئكة اهللا ـَ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َ َ ََّ َ َ َّ ََ ُ َِّ ِ َ ِ

ْومهبط وحي اهللا ومتجر أولياء اهللا اكتسبوا فيها الرمحة وربحوا فيها ال َ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َِ َ َّ َ َ ُ َ َْ َ ْ َْ ِ ُ َجنةـِ َّ َ«)١(. 

 .جعلنا منهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم األكرمنياللهم ا

 

                                                
 .١٣١ هنج البالغة احلكمة )١(
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  بعد رحيل الرسول األعظم سالماملشكلة العظمى التي واجهها اإل
 عن سالمحتريف اإل إىل وهي التي أدت) التأويل(واىل يومنا هذا هي مشكلة 

وللتأويل معان ، احلياة األقوم إىل مساره وحرمان البرشية من النهج الذي هيدهيا
 عىل مفردات احلياة املتجددة سالمكثرية، ونعني به هنا تطبيق مفاهيم اإل

 .واملستمرة واستنباط الفروع و املواقف من األصول والقواعد القرآنية

 ومل يكن هذا األمر مهمال يف منهج السامء كيف وانه امر مصريي يرتبط 
  واستمراره يف احلياة سالمبه بقاء اإل

الكريم الذي اختارته السامء للتنزيل بان يتلقى الوحي بقلبه ويبلغه فالنبي 
 ...بلسانه وسريته فإهنا مل هتمل أمره ببيان طريق استمرار الرسالة وتطبيقها

 النبي، أو  وأن الرب الكريم الرحيم الذي بعث نبيا للتنزيل سامه الرسول
) يأهيا الرسول(بي التنزيل ًنصب أماما للتأويل والتطبيق سامه الويل وقال لنّفإنه 

بلغ االمه بنصب أمام التأويل وال ختف من لوم الالئمني وكيد الكافرين  واعلم 
تركت تعيني  إذا مل تبلغ التنزيل فام بلغت رسالته، كذلك إذا يأهيا النبي كام انك
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 للتنزيل  حممد إىل  كام حيتاجسالمفاإل) فام بلغت رسالته(أمام التأويل 
 . عيل وهنج عيل لتطبيق الرسالة واستمرارها  إىل حيتاجّ فإنه الةوتأسيس الرس

وهذا هو دور الويل والوالية ولواله مل اكتمل الدين وال متت النعمة ومل 
َ دينا مرضيا ومل يبلغ الرسول رسالته سالميصبح اإل ً.. 

والذي ثبت عىل احلق وبقى متمسكا بخط الرسول والرسالة هو الذي 
بعد  القرآن سك بمن جعله اهللا للوالية وإلمامه وقيادة تأويلعرف الوالية ومت

وهؤالء هم االتباع احلقيقيون لرسول اهللا والسائرون يف سبيل اهللا ، اكتامل التنزيل
 .وعىل بصرية 

 ُقل هذه سبييل أدعو ْ ََ ِ ِ َ ِ ِ ْ َاهللا عىل بصرية أنا ومن اتبعني وسبحان اهللا وما أن إىل ُ ََ ََ ُ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ِ ٍ َِّ ِ َ َا من َ ِ

َاملرشكني ِ ِ ْ ُْ  )١٠٨: يوسف(. 

الذين ثبتوا عىل خط الرسول ومل يغريوا .. هؤالء هم أصحاب البصائر 
 يف زمن اخرتقت االذهان وأجهزة  تغيريا ومل يبدلوا تبديال بعد الرسول

الفكر والعقيدة فريوسات التقاليد العشائرية والقرشية واملصلحية وامليكافيليه 
وصار التأويل يقاد ... َيتجه بعيدا عن األهداف القرآن علتوالربامجاتية فج

باهلوى بدال عن اهلدى ولكن الذي ثبت عىل سبيل اهللا ورسول والذي اصغى 
هو الذي حقق مواصفات ...) قل هذه سبييل(قول اهللا  إىل بسمعه وقلبه وعمله
زه من اي اي الطريق املن) سبحان اهللا وما انا من املرشكني( :السبيل اإلهلي وهي

وهذه هي ، وذلك بأتباعه امام العدل والتوحيد، ظلم واملنقى من كل رشك
ولذلك يؤكد الرسول عىل أالمه أن تكون مع عامر ، َوعامر نموذجا، البصرية

 »اختلف الناس كان ابن سميه مع احلقإذا «فقد روي فيه انه قال . حيث كان 



 ـ١٧٣ـ  

 .)١(»احلق حتى يموتال يفارق ّ فإنه عليكم بابن سمية«ويف حديث آخر 

ولذلك يتأوه إمام التوحيد والعدل عىل فقد عامر ويقول يف اخر خطبة له 
وهو يبكي عىل عامر  ـ وقد خليت الساحة من أصحاب البصائر ـ يف حياته

اين اخواين الذين ركبوا الطريق «: مثاله وختضل حليته الرشيفة بالدموع أو
ين نظراؤهم من أن اين ذو الشهادتني وين عامر أين ابن التيهاأومضوا عىل احلق 

  .»الفجرة إىل برد برؤوسهمُأ و،إخواهنم الذين تعاقدوا عىل املنية

ه وآ«: لبكاء ثم قالحليته الرشيفة الكريمة فأطال ا إىل  بيدهثم رضب 
 أحيوا السنة ،روا الغرض فأقاموهّفأحكموه وتدب القرآن عىل إخواين الذين قرأوا

  .)٢(»عوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فأتبعوه د،وأماتوا البدعة 

نيق وباطنها عميق تبني لنا هنج البصرية وتوضح لنا كيف أكلامت ظاهرها 
 إىل انظر، اختلف عامر من غريه وكيف  استطاع أن يثبت عىل احلق حتى املوت

عامر بنفسه كيف كشف عن وعيه وبصريته وثباته يف اخر شوط من حياته 
 .هاد والصدق املفعمة باجل

 يف عبد الرمحن السلمي قال شهدنا مع عيل  أيب روى االعمش عن
ال ورأيت إصفني فرأيت عامر ابن يارس ال يأخذ يف واد وال ناحية يف صفني 

يا هاشم :  وسمعته يقول هلاشم بن عتبه،ه علم هلمّأصحاب حممد يتبعونه كأن
 :م  اجلنة حتت البارقةّتقد

 هــــًدا وصحبـــحمم          ـةـوم القـى االحبـالي

                                                
 .٢٥ ص١٢الغدير ج ١)(
 .١٨٢ج البالغة خهن ٢)(
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م ّا عىل احلق واهنّواهللا لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا ان
 :عىل الباطل ثم قال

 تأويله فاليوم نرضبكم عىل             تنزيله عىل  رضبناكم  نحن 
 هـويذهل اخلليل عـن خليل             مقيله رضبا يزيـل اهلام عن

 )١(ىل سبيلهاو يرجع احلق ع

 قتال املستميتني من كيف نال عامر تلك البصرية التي جعلته يقاتل مع عىل
 اجل احلق؟

 أو بامذا اختلف عامر عن اقرأنه اآلخرين الذين كانوا يف معسكر معاوية
 كانوا عىل احلياد يتفرجون عىل املعركة بني احلق والباطل؟

َن ؟ هل كان صحابيا ومل تالوة للقرآ أو هل أن عامر كان اكثر منهم عبادة
 ؟ ...ًيكونوا أصحابا

 فأحكم تالوته، مل يقرا القرآن كال بل ان عامر خيتلف عن أولئك انه تال
 فأرجع متشاهبة القرآن ألجل حتقيق أهداف القرآن ألجل التالوة أنام قرأالقرآن 

ّحمكمه وثنى آياته وأطبقها بعضها عىل بعض وطبقها عىل الواقع وهذا هو إىل 
ِّومل يصل ويصم ألجل العبادة والنسك وإنام تدبر الصالة والعبادة ... حكاماإل

ّفوجدها معاهدة بني العبد وربه عىل إقامة التوحيد وحتطيم مجيع أنواع أصنام 
 ... .احلجر والبرش ونبذ مجيع آهلة اهلوى والوقوف بوجه الظلم والتمييز والطبقية

ويف تدبر الفرض  القرآن  تالوةومن رأى ان الدين ال يكون أال يف أحكام
 . ال يمكن أن خيتار غري عيل ومنهاج عىل اماما وقائدا هلذا الدينّ فإنه وإقامته،

                                                
 .١٠٥ ص١٠احلديد ج أيب  رشح هنج البالغة ابن)١(
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وال تأويل للقرآن املحكم وال الصالة القائمة والصيام املخلص واحلج 
وتدبر  القرآن ولذلك فان من احكم تالوة... األكرب إال يف عيل وميزان عيل

ه االصيل ويميت إسالميي السنة اي طريقة رسول اهللا وسوف حيّ فإنه الفرض
 فريوسات اجلاهلية فتحرفه عن مساره سالمالبدعة أي ال يسمح الن خيرتق اإل

 سوف يعرف القائد الذي يوصلهّ فإنه ومن كان كذلك، وتدخل فيه ما ليس فيه
هو مقاصد اهللا واهدافه فيثق به ويتبعه بل سيذوب يف حمبته وطاعته، وهذا إىل 

  ...بصرية الذي عرفه عامر وسلكههنج ال

 ...جتاهلوه أو وجهله اآلخرون

َ من هؤالء الذين ال يرون الدين إال طقوسا أمرياملؤمننيوكم عانى 
َاال رسام وكلامت تتىل باللسان وال تتعدى  القرآن ومظاهرا وال يعرفون من

 إىل ا كي توصلهموحيكموا تالوهت القرآن مل يتدبروا آيات... احلناجر والرتاقي
االمام  إىل الرسالة واإلمامة ويأخذ بأيدهيم إىل التوحيد احلقيقي الذي يوصلهم

... يتحرك عىل األرض فيطيعوه طاعة حمبه وثقة وإخالص القرآن الذي جيعل
 ... . وال يعرتضوا عليه 

هؤالء اجلهال املتنسكون ومسلمه املظاهر وعلامء املفاهيم املبهمة وشيعة 
:  حتى شكى منهم وقالأمرياملؤمننياخلاوية هم الذين قصموا ظهر الشعائر 

ًرواحا بال أشباح ونساكاأشباحا بال أرواح وأمايل أراكم «  بال ً بال صالح وجتاراً
ًأرباح وأيقاظا نوما ً غيباً وشهوداّ  .)١(» عمياء وسامعة صامء وناطقة بكامءً وناظرةّ

صبحت أكلة لألمم وصيدا  اليوم عندما أسالمة اإلّمُأهذه هي مشكلة 

                                                
 .١٠٨ هنج البالغة خطبة )١(
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 لألعداء تغزى وال تغزوا وترمى وال ترمي، ثروهتا حتت اقدامها وهي ًسهال
وسالحها بيدها وهي أسرية ذليلة ألهنا غثاء كغثاء السيل، ال ، فقرية جائعة

 الذي  يبنى سالماإل... إال رسمه القرآن  إال اسمه وال منسالمتعرف من اإل
الص الذي وصفه امام الوعي والبصرية واراد عىل أساس التوحيد الكامل اخل

 ...لألمة ان تبدأ ترتيب منظومتها الفكرية وعقيدهتا به 

أول الدين معرفته وكامل معرفته التصديق به وكامل التصديق به «:  فقال
 .»وتوحيده وكامل توحيده اإلخالص له

ّ األمة عندما أبعدت ية إسالم ثقافة إىل عن إمام التأويل احلقيقي آل أمرهاُ
فاألمه اليوم مقسمه بني فئة متمسكة بمظاهر .. بعيدة عن أهداف القرآن
امام عادل يطبق التوحيد عىل االرض، وفئة  إىل توحيديه مبهمة ال توصل

 .متمسكة بشعائر والئية مل تتأسس عىل التوحيد فابتعدت عن اهداف الوالية

 عن ً عاجزاسالمعل اإلثقافتنا اليوم ثقافة املناسك واملظاهر وهي ثقافة جت
 جيعل املسلم يتحرك يف ماراثون دائري من الشعائر إسالمحتقيق اهدافه ألنه 

والعبادة من ... واملناسك وحلقة مفرغة، وهي حلقة التالوة من اجل التالوة
 ...والتعلم من اجل التعلم... ئروالشعائر من اجل الشعا... اجل العبادة

راد، أ مما ًن االنتامء والتطبيق ال حيقق شيئا هبذا النحو مسالمومثل هذا اإل
 .الوراء  إىل ةّه حيقق خالف ما أراد ويرجع باألمّبل ان

مم ُمم وخري األُعىل األأن تكون أ سالمرادها اإلأة التي ُّمذا باألإف
 .ذهلاأمم وُدنى األأمم وُضعف األأصبحت أمم قد ُوالشاهدة عىل األ

ّ األمة  ليجعلسالمجاء اإل هلي جامع ورافع ترقى به إ به كحبل تعتصمُ
سيف قامع ومعول هدام باسم  إىل عىل مجيع االمم واذا هبذا احلبل اجلامع يتحول
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 .ًوباسم الوالء والوالية احيانا ، التوحيد يوما، وباسم حكم اهللا واخلالفة تارة

فإذا بالدين الذي جاء رمحة للعاملني يصبح كابوسا ينرش الرعب واخلوف 
  .باألرض 

ّ األمة ّ السبب يف ذلك انّنإ عت االمتداد احلقيقي للرسالة ّن ضيأبعد ُ
دين مبهم والدين املبهم خطر عىل  إىل املتمثل بالويل الصالح اصبحت تنتمي

ه صاحب ّنأعي ّ منهم يدٌّجمموعات متناحرة كل إىل ول الناسه حيّالبرشية ألن
ّ األمة فينفتح عىل، الدين الصحيح وما سواه كافر  . اب التكفري والتفسيقبُ

التكفري فلنجعل ديننا يبدأ بالتفكري  إىل مرهأ ال ينتهي ًردنا ديناأذا إف
معرفة االهداف ومن ثم معرفة القائد واالمام الذي حيقق هذه  إىل ًوصوال

االهداف، وهذا الدين هبذا الوعي وهبذا التشخيص وهبذه البصرية دين يبدأ 
التمسك بحبل اهللا ال بمعناه  إىل هان وينتهيبمعرفة اهللا بواسطة العقل والرب

نوار أ بل بمعناه املشخص و بمصداقه الواضح اجليل الذي تسطع ،اهلالمي املبهم
  . جوانحه وجوارحهّعىل كل القرآن هدافأ

 : أصحابه عىل هذا املنهجوقد ربى عيل 

 أصحابه يقول املفكر الشهيد حممد باقر الصدر يف تربية اإلمام عيل 
يف زمن ُ األمور  الرسايل األصيل وال تلتبس عليهمسالم يثبتوا عىل اإلكي

ية سالم يف حماولته لتسلم زمام التجربة وزعامة القضية اإلفعيل : اخلالفة
كان يريد أن يوفق بني الوجه الظاهري للعمل وبني الوجه الواقعي للعمل 

ًن يوفق بينها توفيقا كامال، وذلك يف تربيته ألأواستطاع  صحابه عىل اهنم ً
  .)١(أصحاب األهداف ال أصحاب األشخاص

                                                
 .، دار التعارف، بريوت٦٤، أهل البيت، ص١٧ج:  املجموعة الكاملة)١(
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 : القرآنهدافأتشخيص 

اىل مسألة تشخيص االهداف  يف ما خيص  أمرياملؤمننيوقد أشار 
َذلك«: الكريم فقال القرآن نصوص ِ َفاستنطقوه ولن ينطق و القرآن َ ْ َ َُ ِ ِْ ْ ََ َْ ُ ْلكن أخربكم َ ُ ُْ ِ ُ ْ ِ َ

َعنه أال ُ َ إن فيه علم َْ ْ ِ ِ ِ َّ ْما يأيت والِ َ َ ِ ْ َ ْحديث عن الـَ َ َِ َ ْاميض ودواء دائكم ونظم ما بينكمـَِ ْ َ َ ُْ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ
َ َ«)١( ،

 النصوص القرآنية بشكلها الظاهري والتجزيئي ال تنطق بام يعالج مشاكل ّأي ان
 اآليات منهج علوي يقوم بفهم وعقل أو  من إمام كعيل ّاحلياة وإنام البد

ومعرفة ما فيها وما جاء يف السنة بشأنه من  اآليات والتدبر فيها باجلمع بني
 اآليات الناسخ واملنسوخ والعام واخلاص واملطلق واملقيد واملحكم باجلمع بني

ومعرفة ما فيها من الناسخ واملنسوخ والعام واخلاص واملطلق واملقيد واملحكم 
 . واملتشابه

َكتاب ربكم مبينا حالله و«: يقول  ُ َ َ ِّ ََ ًَ ُِّ ُ ْ َ َ ُحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ِ َ ُ َ ُ َ ُ ََ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ َ
ُومنسوخه ورخصه وعزائمه وخاصه وعامه وعربه وأمثاله ومرسله وحمدوده وحمكمه  َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ ْ ُ ْ َّ َ ُ ُ ََ ْ ُ ْ َُ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ

ِ ِ

َومتشاهبه مفرسا مجله ومبينا غوامضه بني مأخوذ ميثا ً ًِ ٍ ُِ َْ َ ْ ِّ ُ ِّ ُ َ َُ َ ُ َ َ َ ُ ََ َ َ ِ ِق علمه وموسٍع عىل العباد يف َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ْ َُّ ُ
ُجهله وبني مثبت يف الكتاب فرُضه ومعلوم يف السنة نسخه وواجب يف السنة أخذه  َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َُ ْ َّ ُ َّ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِّ ْ ُّ َ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ٍِ َِ ٍ َ َ ْ

ْومرخص يف الكتاب تركه وبني واجب بوقته وزائل يف مستق ْ ْ ََ َ ُ َ َ َّْ ُ ْ ْ َ ُِ ِ ٍِ ٍِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َِ ٍ ْبله ومباين بني حمارمه من َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ
ُكبري أوعد عليه نريانه َ َ َْ َ

ِ ِ ْ َ َ ََ ٍ ِصغري أرصد له غفرانه وبني مقبول يف أدناه وموسٍع يف  أو ِ َِّ ُ َ ْ َ َْ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ََ ََ ٍَ ْ ََ ْ ُ َ ٍ ِ

ُأقصاه َ ْ َ«)٢(.  

 معرفة املقصود النهائي للقرآن ال يتم إال بعد املعرفة التامة ّوهذا يعني ان
 وأتباعه الصادقون الذين أمرياملؤمننيوإخوان عيل ... ت مع السنة الرشيفةلآليا

                                                
 .١٥٨ هنج البالغة اخلطبة١)(
 .١ هنج البالغة اخلطبة ٢)(
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وال يكتفون بالنظرة  ، القرآنيشتاق إليهم ويتأوه عليهم هم الذين حيكمون
 وهو يذكر بعض أصحابه  فقد تكلم ...التجزيئية للقرآن والتالوة الظاهرية

 حليته الرشيفة الكريمة املخلصني كعامر وابن التيهان وذو الشهادتني ورضب عىل
ُأوه عىل إخواين الذين تلوا«: فأطال البكاء ثم قال َ َ َ ْ ََّ َّ َ ََ ِْ َ ِ ِ َفأحكموه وتدبروا الفرض  القرآن َ َْ ُ َُ َْ َ َّ َ ُ َْ َ َ

َّفأقاموه أحيوا السنة وأماتوا البدعة دعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فات ْ ُ ََّ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َِ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َُ ِ ََ ِ َ ُّ َ َُ ُبعوهَ ُ َ«)١(. 

وقال يف خطبة له بعد ليلة اهلرير ومؤامرة التحكيم وبعدما لقي من 
أصحاب النظرة التجزيئية والعشوائية للقرآن الذين أرغموه عىل قبول التحكيم 

 عىل األصحاب ّعندما كان اإلمام يتحرس... دعوا برفع املصاحفُبعدما خ
َأين الق«: الواعني العارفني للقرآن ويقول ْ َ َ ْ ُوم الذين دعواَ ُ َ ِْ َّ َ ُ فقبلوه وقرءواسالماإل إىل ُ َ َ ُ ََ ُ ِ َ 

ُفأحكموه وهيجواالقرآن  ُ َ ُ ِّْ ُ َ َ َاجلهاد فول إىل َ َ َ ِ َ ِ َهوا اللقاحـْ َ ِّ َ ْأوال إىل ُ َدها وسلبوا السيوف َ ُ ُّ ََ َُ َ َ ِ

َأغامدها وأخذوا بأطراف األرض زحفا زحفا وصفا صفا بعض ه ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ٌَ ً ً ً ً َّ ّ َ َ َِ ْ َِ ْ َ ِ ُ َ ََ ٌلك وبعض ْ ْ َ َ َ َنجا الَ َ 

ْيبرشون باألحياء وال يعزون عن ال َ َِّ َ ْ َ َ ْ ََ ََّ ُ َ َُ ِ ِ َموتى مره العيون من البكاء مخص البطون من ـُ ُ ُ ُ َ ُ ُ ِْ ِ ِِ ُِ ْ َ ُ ْ َ ْ َْ َ ُ ْ ُ ََ

َالصيام ذبل الشفاه من الدعاء صفر األلوان من السهر عىل وجوههم غربة ا َ َ ْ َ َ َ ُ ُُ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َِّ ْ َّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َُّ ِّ َخاشعني ـْلِ ِ ِ َ

ْأولئك إخواين الذاهبون فحق لنا أن نظمأ إليهم ونعض األيدي عىل فراقهم َ ْ ْ ْ َِ ِ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ ََّ َ َِ َِ ِْ ْ َّ ََ َْ َّ َ«)٢(. 

فالتابع احلقيقي للقرآن هو الذي يشخص اهلدف النهائي واألعىل للقرآن 
أن  إىل يؤديفيتبعه ال أن يقدس القراطيس دون ان يعرف معناها ومقصودها مما 

يقع فريسة سهلة لكيد الكائدين وخداع املنافقني كعمرو بن العاص ومعاوية 
الناطق املتحرك عىل األرض وهو ويص رسول اهللا وصنوه ونفسه  القرآن ويرتك

مل يشخص اهلدف األعىل نسان إذا  فاإل عيل أمرياملؤمننيوباب حكمته 
                                                

 .١٨٢ هنج البالغة اخلطبة ١)(
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العقل املوضوعي السليم، وفهمه مع السنة و القرآن للقرآن عن طريق أحكام
 القرآن اليمكن أن يشخص طريق الوالية العلوية ويثبت فيه ألن من عرف

ال يفرق ّ فإنه  بأنه جمموع مناسك ومظاهر وشعائر وظواهر نصوصسالمواإل
ًبني عيل ومعاوية بل يمكن ان خيدع بمظاهر معاوية ويرتك عليا كام حصل يف 

 عرص املنهج العلوي ويميزه عن  يف كلإنسانصفني، وألجل أن يشخص كل 
ي املنهج األموي فالبد له من فهم النصوص وتدبرها بعملية تفكري موضوع

 ...الوعي ومعرفة احلق إىل تؤدي
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نها جلميع ّ وبيأمرياملؤمننيوهذه هي القاعدة للتشخيص التي أسسها 
اسمه احلارث بن حوت فسأل فقد جاء رجل ... األجيال كي يعرفوه فيتبعوه

ٍأتراين أظن أصحاب اجلمل كانوا عىل ضاللة؟«: اإلمام  َ َ َ ََ َ ُ ُِ َ َ َْ َ َُ َ ْ َُّ َ َفقال . »َِ َ َ :» َيا

ْحارث إنك نظرت حتتك ومل تنظر فوقك فجرت إنك مل تعرف احلق فتعرف أهله ومل  ْ َْ َْ َ ََ ُ ْ ْ ْ ُ ْ َ ََ َ َ َُ َ َ َ َ ْ َ َ َِ َِ َ ََّ ِْ َ َ َ ََّ َ َِّ ِْ ْ ُْ ََ ِ

َتعرف ا ِ ِ ْ ُلباطل فتعرف من أتاهَ ْ ْ ََ َ ََ َ ِ َ َ ُفقال احلارث. »ِْ ْ َ َ َِ َ ٍفإين أعتزل مع سعد بن مالك «: َ ِ َِ َ َِ ْ َ ُ ِ َ ْ َِّ ِ َ
َوعبد اهللا بن عمر َ ُ َِ ْ ْ َفقال . »َِ َ َ :»ْإن سعدا وعبد اهللا بن عمر مل ينرصا ال ًَ ُ َ َ َ َْ َْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َّ ْحق ومل ـِ َ َ ََّ

ُخيذال ْ َ الباطلَ ِْ َ«)١(. 

دين اهللا نظرة عالية  إىل الرجل وامثاله اهنم ال ينظرونيظهر ان مشكلة هذا 
سفلهم وما أحتتهم و إىل ية السامية، انام ينظروننسانترهيم اهدافه ومعانيه اإل

 .بمقاساهتاُ األمور عراف والعادات ويزنونحوهلم من األ

األهداف والغايات  إىل  أي،األعىل إىل ومعرفة احلق تتم عرب النظر
 .املظاهر والشعائر والشعارات إىل  ال، للدينواملقاصد العليا
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ْوما حممد إال رسول قد  : يف قوله تعاىل القرآن وضحهاأمشكلة هؤالء  ٌَ ٌ ُ َ َّ ََّ ِ َ ُ َ
َخلت من قبله الرسل أفإن مات ْ ََ ُ ُّْ ِ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ ِقتل انقلبتم عىل أعقابكم ومن ينقلب عىل عقبيه  أو ْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ُْ ُُ ِْ َ

َفلن ي ْ َ ِ شيئا وسيجزي اهللاَُُّرض اهللاَََّ ْ ََ َ ًْ َ الشاكرينَ ِ ِ َّ )١٤٤: آل عمران(. 

 جمموعة ّالدين بنظرة اجلاهلية التي ال ترى الدين إال إىل هؤالء ينظرون
هيا الناس طلبا للرزق والربكة واالستشفاء وأمثال ّمن الطقوس والرموز يؤد

هم وكرامة عنرصهم ذلك، وما رجال هذا الدين اال اشخاص رفعهم علو نسب
فمحمد ما هو اال رجل قريش كريم جاء بدين جديد وحصل منه ، خلدمة االهلة

عىل ملك عظيم كام عرب عن ذلك ابو سفيان للعباس يف فتح مكة قائال له ان 
 .)١(وحيك اهنا النبوة:  ـ ياهإ ًزاجرا ـ ملك ابن اخيك عظيم فقال له العباس

 ً طقوساسالمً ورسوال وكان اإلًاًد شخصا ومل يكن نبيّذا كان حممإف
 يستمر بعد غياب شخص الرسول بشخصه ال بشخصيته سالم اإلّنإومناسك ف

أي بمواصفات العرف واملوازين االجتامعية كالنسب وكرامة العنرص والقومية 
بني اصحاب اجلمل واصحاب عيل،  إذا ال بمواصفات النبوة والرسالة فال فرق

ف والعامئم واللحى متساوية يف ظاهرها يف فالصالة والعبادات واملصاح
) العريب القريش املكي(وحممد ليس هو حممد الرسول، انام هو حممد، اجلبهتني

فاذا كان عيل ابن عم حممد وصهره، فان الزبري وطلحه ابنا عمته وعمه ومعهام ام 
فهي قد تكون بمثابة بيضة ، املؤمنني عائشة التي هي زوج الرسول وعرضه

لتي يمكن ان ترجح كفة اصحاب اجلمل عىل كفة عيل يف موازين القبان ا
الدين عندما ينظرون اليه نظرة املنقلبني عىل  إىل القدسية التي ينظر هبا هؤالء

ّ فإنه الرسول بانه حممد وانه شخص إىل ان من ينظر القرآن، االعقاب كام سامهم
                                                

 .١٣٦ ص٣الطبقات الكربى ابن سعد ج )١(
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جح غريه بمقاسات ال يفرق يف تشخيص امتداد الرسول بني عيل وغريه بل قد ير
  .املصالح االجتامعية والسياسية والعرفية

ّ األمة اراد من القرآن ولكن حممد انه رسول قد خلت من قبله  إىل ان تنظرُ
فعندما يرحل فإنام يرحل شخصه ، ال خط قبيلة، الرسل أي انه خط رسالة

رسول الذي جاء به من ربه هيتف باألمة ان حتيي ال القرآن وتبقى رسالته ويبقى
بأحياء الرسالة وذلك بتحقيق اهدافها عىل االرض، واهداف الرسالة هي اقامة 

كالعلم والعدل ، اخلالفة يف االرض واظهار صفات اهللا بواسطة عبادة يف بالده
 . الخ... واحلكمة والقدرة واجلودوالرمحة والعزة

 ن يبقى عىل خط النبوة فعليه ان يبقى مع حممد الرسالة بكلأراد أفمن 
مواصفاهتا واهدافها، ال مع حممد الشخص والقبيلة وقريش وبني هاشم وما 

ّ األمة  الذي يقود- شابه ذلك، وهذا يعني ان من خيلف الرسول  ملواصلة خط ُ
 جيب ان حيظى بأعىل درجات -النبوة كرسول ورسالة ال كشخص وقبيلة 

ذا ما التحيل هبذه الصفات فيجب ان حيظى بأعىل درجات العلم والعدل وه
وجيب ان يكون نقيا من مجيع انحاء التعلقات والتأثر باهلوى ، يسمى بالعصمة

ية وان يكون مثاال للتضحية نسانوحب الذات وامليل عن املقاييس االهلية واإل
 .والعطاء

فمثل هذا هو الذي يستطيع ان حيمل امانة الرسالة وان تستمر الرسالة 
ّألمة  اومن عرف ان الرسول باق يف، عىل يديه  إىل رسالة وقرانا ينادي اتباعهُ

ال يمكن ان يبايع خليفة ّ فإنه العمل والتطبيق وحتقيق االهداف العليا للرسالة،
ولذلك يقول ، للرسول ال حيمل سوى مواصفات القبيلة والعرف والنسب

االعىل كي تعرف احلق الذي ارادته  إىل انظر:  للحارث ابن حوطأمرياملؤمنني
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وعندها سوف تعرف الباطل وهو الذي ، سالة ومن اتاه ومن يمثلهالسامء من الر
 .خالف اهداف السامء فترتكه

فمعرفة احلق تتم بالنظرة العليا للدين وهي التي ترى للدين اهدافا متتد يف 
شعائر  أو االفاق وتستمر مع عمود الزمان، ال انه اكوام من الطقوس والرموز

 .تعيش عىل هوامش احلياة
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منهج ونظام لتحقيق  القرآن عرف الباحث عن احلق واحلقيقة ان إذا 
االهداف اإلهلية يف االرض وهنا البد ان يبحث عن ادوات الكشف عن هذه 

وهذا ما ، االهداف وتشخيص السبل والوسائل لتحقيقها يف كل زمان ومكان
 .تكفل به املنهج العلوي

بنفسه حيتوي عىل االصول والقواعد الكلية لنظام احلياة  القرآن نومع ا
 ّلُكل ًاانَيِْبت :ية وهذا معنى قوله تعاىلنسانوالوجود وبيان كل ما حتتاجه احلياة اإل

 القرآن املئات ان إىل نفسه يقول يف عدد كبري من آياته يصل القرآن  لكنٍءَيش
ل كام يف قوله ّر والتعق بالتدبر والتفّكّالإاليتبني مقصوده وال يكشف عن حقيقته 

ِكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب: تعاىل َ َ َّ َ ُ ٌْ ُ َ َْ ْ ُ ََ َ َ ُ َ َ ُ َّْ َ َّ َ َ ََ ٌِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ ) ٢٩: ص(. 

َأفال يتدبرون: ويف قوله تعاىل ُ ََّ َ َ َ َ َُأم عىل قلوب أقفاهلا القرآن َ َ ْ ُ ُ ََ ٍَ َ ْ  )٢٩ :حممد.( 

: اىلـاس ما نزل اليهم يف قوله تعـأمر الرسول بأن يبني للنرآن ـ الق انكام
 َوأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ َ َّْ ُ َْ َ ِّ َّ ُ ْ َ َُ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ َِ َِ ِِّ ِ ِ َ )٤٤ :النحل(. 

َوم: ن يأخذوا بام يبني الرسول ويأمرهم به قال تعاىلأوأمر الناس  ُا آتاكم َ ُ َ َ
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ُالرسول فخذوه وما هناكم عنه َ َ َ ُْ ُ ُْ َ َ ُ َُّ ُ فانتهوا واتقوا اهللاََُ َّ ََ ُ ْ َّ إن اهللاََ ِ شديد العقابِ َ ِْ ُِ َ )٧ :احلرش(. 

 إىل دوات البيان والكشف والرجوعأن وحده دون استعامل آفالقر
الذي يملك قوة الكشف العلمية وملكة االرادة والعزم يف التطبيق  ـ الرسول

 ال يمكن الرجوع اليه ملعرفة االحكام واملواقف  ـلعميل للمقاصد القرآنيةا
 .التفصيلية إلدارة احلياة 

لكن برشط عدم الفصل بينه وبني ادوات ، تبيان كل يشء القرآن ّأي ان
تطبيقه وبلورته عىل الواقع وهي التفكر والتعقل والتدبر حتت ارشاف من لديه 

ومن يمثله من بعده وحيمل ما لديه من ملكة العصمة الذي هو الرسول 
 .مواصفات علمية وعملية 

 يف قوله يف بيان دور الرسول االعظم أمرياملؤمننيشار ايل أوهذا ما 
رسله عىل حني فرتة من الرسل، وطول هجعة من االمم وانتقاض من أ«: وفضله

فاستنطقوه،  القرآن املربم، فجاءهم بتصديق الذي بني يديه، والنور املقتدى به، ذلك

ولن ينطق ولكن اخربكم عنه، اال ان فيه علم ما يأيت واحلديث عن املايض ودواء دائكم 

 .)١(»ونظم ما بينكم

من انه كتاب مبني وفيه تبيان  القرآن فهذا النص العلوي يؤكد ما يقوله
 إىل الذي يبني اهدافه بنحو جيل وواضح كالدعوة القرآن كل يشء، ولكن هذا

 يف االرض واقامة القسط وبسط العدل هو نفسه يقول ان من يريد اقامة اخلالفة
الويل والقائد الذي يتصف بأعىل درجات  إىل حتقيق هذا اهلدف البد ان يرجع

العلم والعدل ومواصفات القيادة االهلية ومثل هذا الويل جتب طاعته والرجوع 

                                                
 .١٥٨ ، اخلطبةهنج البالغة ١)(
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وال يرتدد يف حول هذا االمر واضحة جلية ال يرتاب فيها  القرآن وآيات. ليهإ
ّ األمة وكل اختالف يف، فهمها اال من اراد ان ال يفهم البد  القرآن حول مقاصدُ

ومن يأبى تشخيص الويل ، العلم ألنه كتاب مبني كام وصف نفسه إىل ان ينتهي
والقائد وبالنتيجة يمتنع عن الطاعة واخلضوع لألمر االهلي بطاعة هذا الويل 

فان اختالفه بعد العلم، وسببه هو الطغيان  ،ويسبب لالمة النزاع واالختالف
 .والبغي بعد العلم ال عدم العلم والوضوح

والقران أكد هذه احلقيقة يف الكثري من آياته وقال ان هناك اختالفني 
االول هو االختالف قبل العلم وهو خري ورمحة ، احدمها حممود واالخر مذموم

ّ األمة كامل إىل ويؤدي نقسام، فمن الطبيعي ان اختلف ونضجها وال يسبب االُ
ًمعك يف مسألة معينة واحلل هو ان نتحاور عليها حوارا علميا موضوعيا حتى  ً

نتفق عىل افضل حل ممكن، كام ان من  أو اجلواب املقنع أو احلقيقة إىل نصل
ّ األمة الطبيعي ان ختتلف املرجع فتحل هذه  أو الويل أو يف تشخيص القائدُ

 الوحي إىل العقلية والعقالئية كالرجوع أو االدلة الرشعية إىل املشكلة بالرجوع
االنتخاب من قبل اكثرية االمة، وباتباع الطرق  أو االعدلية أو اثبات االعلميةأو 

ّ األمةالعلمية والعقالئية تصل افضل حل ممكن ينهي سبب اختالفها  إىل ُ
الف ويوحدها، وما حيصل بعد ذلك من تشكيك واعرتاض ومترد فهو االخت

الثاين املذموم وهو االختالف بعد العلم وانكشاف احلقيقة وسببه العناد والبغي 
 انقسام إىل وهو الذي يؤدي، وحب الغلبة وعدم التسليم للحق واملصلحة العليا

ّاألمة    .ملل ونحل واحزاب  إىل وتفريقهاُ
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د الطيبة التي اصلها ثابت وفرعها يف السامء تنبت الدين شجرة التوحي
ًنباتا طيبا وتؤيت اكلها كل حني بإذن رهبا وثامرها هي العدل واحلضارة اإل ية نسانً

 .واملحبة والسالم والعزة والكرامة 

ً، ورأيتها مل تثمر اال اكال مخطا خبيثا نكداإسالمفاذا رأيت شجرة اسمها  ً ً ُِ ً ُ ،
،  هي العقلسالمرض شجرة اإلأو، رضهاأنبت عىل فاعلم اهنا شجرة مل ت

رضية التفكر السليم فينتج االيامن القائم عىل االدلة أ ينبت عىل سالمفاإل
 عظمة اخللق نسانالقطعية والرباهني الواضحة وهبذا العقل الربهاين يكتشف اإل

وعظمة اخلالق وتوحيده وصفاته وبالنتيجة يكتشف عظمة اهلدف فيهديه ايامنه 
 .االيامن بالرسول والرسالة  إىل ظمة املرسل وهدفهبع

وحيث انه اكتشف الرسول والرسالة عن طريق اكتشاف اهلدف وعظمة 
سوف يرتبط بالرسول والرسالة ألجل اهلدف وسوف ّ فإنه لذلك، اهلدف

 .يتمسك بالرسول ومنهجه وخطه املرسوم لتحقيق اهلدف 

لديني إلدارة احلياة جيب ان وعليه فان قطار االيامن احلقيقي والنظام ا
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يتحرك عىل سكة العقل السليم املوضوعي الباحث عن احلقيقة ليبدأ من معرفة 
الرسول واىل الرسالة ومنها يتجه نحو حمطة  إىل اخلالق وتوحيده حتى يصل

والية العلم والعدل فيأخذ نظام حياته من والية يتصف مصداقها واملمثل هلا 
 .ية واحلضاريةنسانل واملواصفات اإلبأعىل درجات العلم والعد

مؤسسة عىل العقل السليم ، عقيدة توحيدية: فهذا هو الدين بأخرص عبارة
ية إنسانورسالة ذات اهداف ، رض الواقع يف طاعة االمام العادلأتتبلور يف 

 وجوده ّهداف ويسعى بكل بطاعة من يشخص هذه األّالإعالية ال تتحقق 
 .هداف الرسالةأق ّال حتقإته وقيادته وطاعة الناس له مامإلتحقيقها وال يريد من 

 عن االرتباط ًبداأ مثل هذا الفهم الواعي للدين ال ينفك ّنإولذلك ف
 . باإلمام والقائد الذي حيقق اهلدف وهو الويل العامل العادل
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الكفر بالطاغوت : ب وسالب مهاتتكون الدائرة الدينية من قطبني، موج
الذي يمثل القطب السالب وااليامن باهللا الذي يمثل القطب املوجب ويعرب 
ًعنهام ايضا بالتويل ألولياء اهللا والتربي من اعداء اهللا، وألجل حصول التمسك 
بالعروة الوثقى وحركة جهاز الدين واناره مصباح اهلداية البد من الربط بني 

 .خرم التمسك بأحدمها دون اآلهذين القطبني وعد

ف عىل القطب املوجب للدائرة الدينية بل ّفال يكفي يف معرفة احلق التعر
ْواعلموا أنكم لن «: ً من التعرف عىل القطب السالب منها أيضا يقول ّالبد ْ ََ َْ ُُ َّ َ ِ

ِتعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بم ِِ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َّ َ َْ ْ َ ُ ْ َ َْ َّ َ ََ ُُّ ْ ِيثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي ُ َِّ َ ْ َُ ِ ْ ََ َّ َِ ِ

ُنقضه ولن متسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه فالتمسوا ذلك من عند أهله فإهنم عيش  َ ُ َْ ْ ُ ُ َّ ََ َّ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُِ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََّ ََ ْ َّ َ ََ ِ ِ َ

ْالعلم وموت ال َ ْ ُْ ْ ََ ِ ِجهلـِ ْ َ«)١(. 

األعىل  إىل ن ينظر جيب ان ال جيمد عىل النصوص وظواهرها وأنسانفاإل
ليتعرف عىل أهدافها ومقاصدها فيشخص احلق  فإذا شخص احلق ينظر من 

                                                
 .١٤٧ هنج البالغة اخلطبة ١)(
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من ال يعمل من  إىل وينظر القرآن الذي يعمل باحلق وهو الذي حيقق أهداف
 .آناء الليل وأطراف النهار القرآن فهو الباطل وإن قرأ القرآن أجل حتقيق أهداف

 .أ من الثاين ويرتكهوعليه ان يرتبط باألول ويواليه ويترب

 فانظر عندما تكون يف جبهة عيل ماذا ترى ؟ 

 وماذا يعلمك عيل يف مدرسته؟ وعىل أي يشء يربيك؟ 

 ماذا ترى؟ ، وعندما تكون يف جبهة معاوية ومدرسته

 وأي النزعات تنمو يف داخلك؟ 

 وكيف ستكون شخصيتك؟

 العدل رم ببرصك ايل هاتني اجلبهتني واملدرستني فانظر أين ترىإ
 ين ترى الصدق والتمسك باحلق يف الوسائل واالهداف؟أوالقسط؟ 

 أين ترى التضحية والعطاء وااليثار ؟ 

 ين ترى املواساة واملساواة ؟ اين ترى الرمحة والرأفة  بالضعفاء والفقراء؟ أ

 ية ؟نسانين ترى العقل والعلم ومعامل احلضارة واإلأ

 يل وهنجه وهديه؟وهل ترى هذه الفضائل إال يف مدرسة ع

  ويف املقابل اين ترى الطبقية والتمييز واالستئثار؟ 

 ين ترى احلرص والطمع والتكالب عىل اجلاه واملال ؟أ

 ين ترى الكذب و املكر والغدر واحليلة ؟أ

 ين ترى القبلية والعنرصية؟أ

 موي ومدرسته ؟وليست هذه هي مواصفات املنهج األأ
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 :اطنالتطابق بني عقيل الظاهر والب

فيا رواد احلق واحلقيقة،  ان خالصة البصرية تتجىل يف ان تبعث نبيك 
نفسك وذلك بان حترك عقلك يف االنفس واالفاق ليكشف لك ما  إىل الباطني
والبينات، لتعرف ان اهللا بكل يشء حميط وانه رب كل يشء وانه  اآليات فيها من

د ويضع يده بيد العقل عىل كل يشء شهيد، فينفي عقلك مجيع االغيار من الوجو
الظاهر وهو الرسول والقائد االهلي املبعوث من خالق الوجود لتحطيم اصنام 

فاذا تطابق النبيان والعقالن، الظاهر والباطن ، الظاهر واالرباب املصطنعة
واحتدا والتحام وقام كل منهام بدوره بنفي االهلة واالغيار عن داخل النفس 

 خارجها، سوف تسلك النفس يف طريق البصرية، وحتطيم االصنام واالرباب يف
اهللا بالتحليق بمركبة الوالية يف فضاء التوحيد والتنزيه  إىل وهو طريق الوصول

 .مظاهر الرشك والصنمية يف احلياة والرفض الدائم جلميع

 ْقل هذه سبييل أدعو إىل اهللا عىل بصرية أنا ومن اتبعني وسب َ َ َ َ َ َ ُ ْ َُ َ َِ ٍ ِ ِ َِّ ِ َ َ ََ َ َ ْ ُِ َحان اهللا وما أنا من ِِ َ َِ َ َ َ َ

َمرشكنيـْال ِ ِ ْ ُ  )١٠٨ :يوسف(. 
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 : جاء اليوم االخري يف حياة عيل ليكتب آخر صفحة من كتاب منهج احلياة

َّوإذا كان عيل قد حل يف صفحات أيام عمره املبارك اعقد الغاز احلياة  ٌ
 اع وآالم وآفات وأسقام اىلّية مفاتيح حتول الدنيا بام فيهامن رصنسانوصاغ لإل

متجر أولياء اهللا ومسجد أحباء اهللا، دار صدق ملن صدقها ودار عافية ملن فهم عنها، «

 .)١(»ودار موعظة ملن اتعظ هبا، د منهاّودار غنى ملن تزو

تباعه يقتحمون عقباهتا ويواجهون كبدها أ عيل يف الدنيا طريقا جيعل ّوشق
نسوا بام استوحش منه أالنوا ماستوعره املرتفون واست«وقد مواج بالئها أويشقون 

يامها أ ويعربون )٢(»رواحها باملأل االعىلأبدان معلقة أاجلاهلون وصحبوا الدنيا ب
 .)٣(»جسادهم يف العملأقلوهبم يف اجلنان و«و

ّحيل عيل اعقد لغز قهر البرشية عىل مر االزمنة ، ويف يوم رحيل عيل ّ
 ... لك الغول املخيف املرعب للربية مجعاءذ... ه املوتّان... والدهور 

                                                
 . ١٣١ هنج البالغة احلكمة )١(
 . ١٤٧ هنج البالغة احلكمة )٢(
 .١٩٢ هنج البالغة اخلطبة )٣(
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طائر حمبة وسالم  إىل ًولكن عليا بمنهجه حول ذلك الوحش الكارس
ُوقلبه من عدو لدود يسعى اإل َ َ أليف  إىل ً بكل قدرته ان جيد له مهربا منهنسانَ

ًمحيم يبحث عنه لينعم بلقياه ومأوى هانئا ينتهي فيه التعب والنصب والضمأ  ً
 :انه يصف لنا استقباله للموت يف آخر حلظات حياته ويقول... والسغب 

 ٍ كقاربّالإكنت  نكرته، وماأواهللا ما فجأين من املوت وارد كرهته وال طالع «

 .)١(» هو عند اهللا خري لالبرار، وجدٍ وطالب،ورد

بستان  إىل ّية هلمي لتنهيل من هنج عيل كي حتييل الدنيانسانيتها اإلأفيا 
 ... للحياةبوابة  إىل املوت عندك من كونه هناية حياة، ويتحول فضائل

لغى املوت أ هنل منها ْنَ هنج عيل هو عني احلياة التي مّنأوبذلك نعرف 
 ...من الوجود 

 

 

 
 

 

                                                
 . ٢٣ هنج البالغة كتاب )١(



 
١٩٥

 

 

 

 

 الفهرس
 

 ٧.........................................................................املقدمة

 ٩..........................................................التوحيد الوالية رصاط

 ٩............................................................بني الكعبة واملحراب

 ١٥.................................................املسؤولية الواعية قوام احلضارة

 ٢٣..............................................................أول الدين معرفته

 ٣٥...................................................................ثورة العقول

 ٤١.........................................علم سبيل النجاة ال املصالح والرغبات

 ٤٦...............................................................َمكافييل أم عيل؟

 ٥٧...................................................................لواقح الكرب

 ٥٨.............................................................ما هي لواقح الكرب

 ٦٩.............................................)التنمية االقتصادية(عامرة األرض 

 ٧٥..............................................ةنتاجيامشاريع  إىل حتويل األموال

 ٧٨......................................................صادية الغربيةاألزمة االقت



 
١٩٦

 ٨٢..............................................................عالج آفة التسلط

 ٨٦.........................................عامرة البالد وخدمة العباد: حكومة عيل

 ٨٩...................................................................زراعة املحبة

 ٩٨...................................................................رعاية املحبة

 ١٠٧...................................................................نظم األمر

 ١١٠................................................................ العليااللذات

 ١١٣........................................................الديمقراطية املسؤولة

 ١١٩ .......)النظم السيايس واإلداري( آلية تصدي اإلمام العادل للحكومة،ـ ١

 ١٢٤....................................................  النظم االقتصاديـ ٢

 ١٢٤...................................................... ثقافة التكافلـأ 

 ١٢٥................................................الضامن االجتامعي ـب 

 ١٢٦..................... تربية املجتمع املنتج وحماربة الكسل واالتكاليةـج 

 ١٢٧............................القناعة وجتنب الرتف والبذخ إىل  الدعوةـد 

 ١٢٩..................................................... النظم االجتامعي ـ ٣

  ١٣٠............................................................ عالقة الرجل مع املرأةـأ 

  ١٤٤............................................................. عالقة الوالد بالولد ـب 

  ١٤٦................................................................. العالقات الفئويةـج 

 ١٥٠.......................................................  النظم العباديـ ٤

 ١٥١............................. االهتامم بوقت الصالة واملحافظة عليهاـأ 

 ١٥٢................................................ األولوياتة مراعاـب 



 
١٩٧

 ١٥٦................................................ جتنب الكثرة اململة ـج 

 ١٥٧................................................نظم الثقايف والعلمي  الـ ٥

 ١٥٩............................................ البحث عن العلم النافعـأ 

 ١٥٩....................................................ماهو العلم النافع؟

 ١٦٠............................املنهجية اهلادفة مسؤولية املؤسسات العلمية

 ١٦١................................................... االنتاج العلميـب 

 ١٦٣.................................... اختيار اخلطاب الديني املناسب-ج

 ١٧٠.................................................................هنج البصرية

 ١٧٨..................................................... القرآن تشخيص اهداف

 ١٨١........................................................الدين إىل النظرة العليا

 ١٨٥...................................املنهج العلوي والكشف عن اهداف القران

 ١٨٨..................................هنج البصرية يبدأ بالعقل وينتهي بطاعة الويل

 ١٩٠...................................تشخيص القطب السالب من الدائرة الدينية

 ١٩٢.............................................التطابق بني عقيل الظاهر والباطن

 ١٩٣......................................................................ًوأخريا

 ١٩٥.....................................................................الفهرس

 

* * * 


