)( اإلمام علي
والعدالة االقتصادية

Imam Ali (pbuh) and Economic Justice

إيثار نصري دواره العباس
 إيران/ جامعة املصطفى العاملية

Ethar Naseer Al Abbas
Al- Mustafa International University
Iran

الإمام علي ( )والعدالة االقت�صادية...........................................................................

ملخص البحث

يدرس هذا البحث عدالة اإلمام عيل ( )االقتصادية التي تركز عىل املجاالت
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خصصناه ملعنى العدالة
اآلتية :املحور األول وهو معنى العدالة واملحور الثاين
َّ
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االقتصادية يليه املحور الثالث ودرسنا فيه أمهية العدالة .وأ ّما املحور الرابع
فدرسنا فيه الوضع االقتصادي الذي سبق دولة اإلمام عيل ( ،)وختا ًما جاء
املحور اخلامس الذي نظرنا فيه إىل العدالة االقتصادية لإلمام عيل ( )ويف ِّ
كل
ذلك انتهجنا طريق اإلجياز إذ ال يمكن أن نستويف احلديث عن حياة أمري املؤمنني

( )وانجازاته الفكرية ،وكيف لنا أن نحيص الرمل أو النجوم أو قطرات املطر.

ثم
ضمت أهم النتائج التي َّ
توصل إليها البحث َّ
وقد انتهى البحث بقائمة َّ
املصادر واملراجع.

�إيثار ن�صري دواره العبا�س.................................................................................

Abstract
This research deal with Imam Ali's(pbuh) economic justice focusing on the
following areas: the first axis is the meaning of justice and we will devote the
second axis to the meaning of economic justice followed by the third axis in

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

the importance of justice. And we will talk in the fourth axis about the eco-
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nomic situation that preceded Imam Ali state (pbuh) and the fifth axis (the last
one) in Imam Ali's (pbuh) economic justice and it's price taking into consideration brevity because speaking about a part of Imam Ali's (pbuh) life which
cannot be captured.
The research is concluded with results and recommendation and then we
wrote the most important sources and references.

الإمام علي ( )والعدالة االقت�صادية...........................................................................

توطئة

مــع االقتصــاد هبــذا املنطــق النفعــي،

تعــد العدالــة أبــرز ســمه تلحظهــا فاإلســام منهــج حيــاة متكامــل

الرعيــة يف مــن يديــر شــؤوهنا ،ومــن حيمــل توجيهــات اقتصاديــة وسياســية

صورهــا عدالتــه االقتصاديــة ،إذ مــن واجتامعيــة إىل جانــب العقيــدة والعبــادة
خالهلــا يكــون احلاكــم مصدا ًقــا للعــدل واألخــاق ،وكل مــن تعــرف عــى

يف رعيتــه ،وهــي دليــل قطعــي عىل ســعة منهــج االقتصــاد اإلســامي يــدرك
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أفــق احلاكــم ،وشــعوره بمســؤوليته أن توجيهــات اإلســام االقتصاديــة

جتــاه عيــال اهلل يف أرضــه ،فمتــى مــا منــارات هاديــة للمســلمني يف ظــام
عــد احلاكــم نفســه إنــه خليفــة اهلل يف األنظمــة االقتصاديــة التــي تقــدم
قيــا متغايــرة ،إن أمتنــا
أرضــه ،يكــون ملزمــا بتحقيــق هــذا للمســلمني ً
اجلانــب يف حكومتــه ،فضــا عــن كوهنــا اإلســامية لدهيــا مــن املناهــج
مــن األمــور الفطريــة التــي أودعهــا اهلل االقتصاديــة أقومهــا ومــن النظــم املاليــة

تبــارك وتعــاىل يف خلقــه.

يــرى بعضهــم أن إقحــام اإلســام

أســلمها.

فقــد نجــد معنــى مــن معــاين تلــك

يف النشــاط االقتصــادي هــو شــكل العدالــة االقتصاديــة يف بعــض الــدول
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مــن أشــكال التطــرف أو االفتعــال ،التــي ال متــت إىل اإلســام بصلــة ،فــا
فاإلســام كــا يقولــون عقيــدة ورشيعــة يعنــي ذلــك أهنــم أفضــل مــن املســلمني،

تتميــز بالثبــات ،وعــامل االقتصــاد بــل هــو جانــب إنســاين يضــع احلاكــم

حتكمــه حركــة الســوق واملتغــرات أمــام حمكوميــه ،بــأن يكــون ملز ًمــا
االقتصاديــة.

بتوفــر العــدل االقتصــادي ،فكيــف

ـلم ،يديــن بالرشيعــة
واحلقيقــة أنــه ال يمكــن التعامــل لــوكان حاكـ ًـا مسـ ً

�.................................................................................إيثار ن�صري دواره العبا�س

املحمديــة ،وخليفــة هلل يف أرضــه ،فــاذا حمــاور.

ســتكون صــورة العــدل االقتصــادي،

ربــا ينخــدع البعــض بالشــعارات

املحور األول :معنى العدالة:

جــاء يف الصحــاح للجوهــري:

ومــا ينقلــه اإلعــام عــن العدالــة العــدل« :خــاف اجلــور .يقــال :عــدل
االقتصاديــة يف بعــض الــدول ،ولكــن عليــه يف القضيــة فهــو عــادل .وبســط

هــل هــي عدالــة اقتصاديــة عامــة جلميــع الــوايل عدلــه ...وفــان مــن أهــل

املحكومــن؟ ،ال يمكــن أن يتصــور املعدلــة ،أي مــن أهــل العــدل .ورجــل
حيكمهــا عــي ( ،)الــذي خياطــب وهــو يف األصــل مصــدر .وقــوم عــدل
الدنيــا يــا محــراء يــا صفــراء غــري وعــدول أيضــا ،وهــو مجــع عــدل .وقــد

غــري ،فــا حميــص عــن هــذا املعنــى .عــدل الرجــل بالضــم عدالــة»(.)2
«فـ ّ
ـإن العدالــة االقتصاد ّيــة يف ظــال

وقالــوا القصــد يف األمــور ،وهــو

شــعارا عبــارة عــن األمــر املتوســط بــن طــريف
عــي ( )ليســت
حكــم
ً
ّ
وحســب ،بــل هــي هنــج جــا ّد ال حميــد اإلفــراط والتفريــط ،والعــدل بــن
()1
ــر َض قولــه وحكمــه،
عنــه» فكيــف يــا تــرى يكــون العــدل النــاس :هــو ا ُمل ْ

االقتصــادي فيهــا؟.

ورجــل عــدل :بـ ّـن العــدل ،والعدالــة:

ومــا أحوجنــا اليــوم كمســلمني ،بــل وصــف باملصــدر ،معنــاه :ذو عــدل،

مــا أحــوج العــامل إىل العــدل االقتصــادي والعــدل يطلــق عــى الواحــد واالثنــن
وأن ينهــل مــن عظــاء الدهــر ،كعــي واجلمــع ،وجيــوز أن يطابــق يف التثنيــة

( ،)لذلــك جــاءت فكــرة هــذا واجلمــع ،فيقــال  -:عــدالن وعــدول،-
البحــث الــذي ســيكون عــى شــكل ويف املؤنثــة :عدلــة ،والعدالــة :صفــة

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

العقــل ذلــك املعنــى ،ولكــن يف دولــة عــدل ،أي رضــا ومقنــع يف الشــهادة.
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توجــب مراعاهتــا االحــراز عــا خيــل واالســتقامة كــا يقــال -هــذا عــدل
باملــروءة عــادة يف الظاهــر(.)3

هــذا -أي مســاو لــه ،واعتــدل الشــيئان
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ورج ٌ
ــل أي تســاويا ،ويف اصطــاح أربــاب
وجــاء يف لســان العــربُ -:
بــن ال َعــدْ ِل وال َعدَ الــةُ :و ِصــف احلكمــة وأهــل العرفــان ،عبــارة عــن
عَــدْ ٌل ِّ
باملصــدر ،معنــاه ذو عَــدْ ٍل ،قــال يف تعديــل قــوى النفــس وتقويــم أفعاهلــا
﴿و َأ ْش ِ
ي َعــدْ ٍل بحيــث ال يغلــب بعــض عــى بعــض(.)6
ــهدُ وا َذ َو ْ
موضعــنَ :
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ُــم﴾ [ســورة الطــاق مــن اآليــة:
ِّمنك ْ
 ،]2وقــال﴿ :حكُــم بِ ِ
ــه َذ َوا َعــدْ ٍل
ْ ُ
ُــم﴾ [ســورة املائــدة مــن اآليــة:
ِّمنك ْ
]95؛ ويقــال :رجــل عَــدْ ٌل ورج ِ
ــان
َ ُ
عَــدْ ٌل ِ
ور ٌ
جــال عَــدْ ٌل وامــر َأة عَــدْ ٌل
ونِ ْســو ٌة عَــدْ ٌلُّ ،
كل ذلــك عــى معنــى
رجـ ٌ
ـال َذ ُوو َعــدْ ٍل ونِســو ٌة ذوات َعــدْ ٍل،
فهــو ال ُي َثنَّــى وال جيمــع وال ُي َؤ َّنــث ،فإِن

فالقــوة العاقلــة حتصــل مــن تعديلهــا

فضيلــة العلــم واحلكمــة ،والغضبيــة

حتصــل مــن تعديلهــا فضيلــة الشــجاعة،
والقــوة الشــهوية حتصــل مــن تعديلهــا
فضيلــة العفــة ،وإذا حصلــت هــذه

الفضائــل الثــاث التــي هــي يف حــاق

األوســاط وتعادلــت حصــل منهــا
فضيلــة رابعــة وملكــة راســخة هــي أم

مؤن ًثــا فعــى الفضائــل وهــي املعــر عنهــا بالعدالــة،
ر َأيتــه جممو ًعــا َأو مثنــى َأو َ
َأنــه قــد ُأ ْجـ ِـري ُمْــرى الوصــف الــذي فهــي إذا ملكــة نفســانية تصــدر عنهــا
ليــس بمصــدر(" ،)4العــدل إعطــاء كل املســاواة يف األمــور الصــادرة عــن
ذي حــق حقــه"(.)5

صاحبهــا ،وحتــت كل واحــدة مــن هــذه

وقالــوا إهنــا "مأخــوذة مــن العــدل الفضائــل الثــاث املتقدمــة فضائــل

وهــو القصــد يف األمــور ضــد اجلــور أخــرى وكلهــا داخلــة حتــت العدالــة

وقيــل مــن العدالــة بمعنــى االســتواء فهــي دائــرة الكــال ومجــاع الفضائــل

�.................................................................................إيثار ن�صري دواره العبا�س

عــى اإلمجــال(.)7

عنــارص وضامنــات ،تكفــل للتوزيــع

أمــا يف اصطــاح أهــل الــرع فهــي قدرتــه عــى حتقيــق العدالــة اإلســامية،

"ملكــة نفســانية تبعــث عــى مالزمــة وانســجامه مــع القيــم التــي يرتكــز

التقــوى واملــروة ،واحــرزوا بامللكــة عليهــا ،فــإن اإلســام حــن أدرج
عــا ليــس كذلــك مــن األحــوال املنتقلــة العدالــة االجتامعيــة ضمــن املبــادئ

برسعــة كحمــرة اخلجــل وصفــرة األساســية ،التــي يتكــون منهــا مذهبــة
الوجــل بمعنــى أن االتصــاف بالوصف االقتصــادي مل يتبــن العدالــة االجتامعيــة

الراســخة التــي يعــر زواهلــا"(.)8

املحور الثاين :العدالة االقتصادية

هبــا بشــكل مفتــوح لــكل تفســر ،وال
أوكلــه إىل املجتمعــات اإلنســانية التــي

إن جمــاالت تطبيــق العدالــة متعــددة ختتلــف يف نظرهتــا للعدالــة االجتامعيــة،

ومتنوعــة ،فهنــاك مــا يســمى بالعدالــة باختــاف

أفكارهــا

الدســتورية بصــورة مبــارشة ،وهــي ومفاهيمهــا عــن احليــاة.

التــي تتوخــى إزالــة الغبــن عــن

احلضاريــة

وإنــا حــدد اإلســام هــذا املفهــوم

األقليــات واملضطهديــن واملحرومــن وبلــوره يف خمطــط اجتامعــي معــن،

مــن حقوقهــم السياســية وغريهــم .واســتطاع -بعــد ذلــك -أن جيســد هــذا
وهنــاك العدالــة االجتامعيــة التــي التصميــم يف واقــع اجتامعــي حــي،

تســتهدف إهنــاء التمييــز العنــري تنبــض مجيــع رشايينــه وأوردتــه باملفهوم
والطبقــي والفئــوي ،وقــد جســدها اإلســامي للعدالــة(.)9

اإلســام ،فيــا زود بــه نظــام توزيــع

وهنــاك العدالــة االقتصاديــة التــي

الثــروة يف املجتمــع اإلســامي مــن ترمــي إىل أن يتكافــأ العائــد مــع اجلهــد

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

املذكــور ال بــد أن يكــون مــن امللــكات بمفهومهــا التجريــدي العــام ،ومل ينــاد

317

الإمام علي ( )والعدالة االقت�صادية...........................................................................

اإلنتاجــي وحتــول مــن دون اســتغالل وهــي أن الفــوارق تنشــأ مــن الكســب

فئــة أو طبقــة أو فــرد للغــر ،واغتصاهبم يف اجلهــد ،فهــذا يعنــي حرمــان العجــزة
ثمــرة كدهــم مــن دون وجــه حــق.

عــن التكســب مــن العيــش الكريــم

ومــراد اإلســام منهــا هــو "إرســاء إذا قــر جهدهــم عــن حتصيــل عائــد

العدالــة االقتصاديــة واملاليــة يف املجتمع يقابــل احتياجاهتــم األساســية.
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املســلم وإزالــة الطبقيــة الفاحشــة فــا

فضــان حــق العمــل وتلقــي العائــد

ً
متــداول املتناســب مــع اجلهــد ال يكفــي حــن
حكــرا
تكــون الثــروة عندئــذ
ً
()10
عاجــزا عــن ممارســة
ـون ُدو َلـ ًة يكــون الفــرد
ً
ـي َل َي ُكـ َ
بــن األغنيــاء َ ﴿ ،كـ ْ
ِ ِ ِ
هــذا احلــق لعلــة جســانية أو نقــص يف
ـم﴾(.)11
َب ْيـ َ
ـن ْالَ ْغن َيــاء من ُكـ ْ
ً
أصــا املهــارة ،أو انعــدام فــرص العمــل ،وإن
وتعــد العدالــة االقتصاديــة

لســابقتيها -العدالــة الدســتورية فقــدان الدخــل هلــذه األســباب خــارج
واالجتامعيــة -فهــي تتأثــر هبــا أو تؤثــر عــن إرادة الفــرد قــد يــؤدي إىل فقــدان

فيهــا.

وبمعنــى آخــر فهــي تعنــي تضييــق

احليــاة واهلــاك.

ولإلجابــة عــى هــذه اإلشــكالية

الفــوارق يف االمتيــازات بــن البــر نقــول :نالحــظ أن العلامنيــن
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وحرصهــا فيــا تــرزه الفــوارق يف والتقدميــن واملاركســيني واملتدينــن

االلتزامــات ،فــإن العدالــة االقتصاديــة مــن غــر املســلمني أحيا ًنــا هيتمــون هبــذه

ـرا ،حتــى هنــاك مــن عــدَّ
إنــا هــي تضييــق الفــوارق يف الدخــول اجلوانــب كثـ ً

بحيــث ال تنبــع إال مــن فــوارق يف اإلمــام عــي ( )اشــراك ًيا ومل يكــن
اجلهــد اإلنتاجــي املبــذول.

وهــذا املعنــى ال خيلــو مــن ثغــرة

اإلمــام كذلــك.

االشــراكية موجــودة يف بعــض

�.................................................................................إيثار ن�صري دواره العبا�س

املــواردً ،
مثــا يف توزيــع الفائــض عــن مــن هــذه األشــكال الثالثــة للملكيــة

خاصــا تعمــل بــه ،وال تعــد شــي ًئا
احلاجــة مــن أمــوال بيــت املــال العــام .حقـ ًـا ً
عالجــا
فاملجتمــع االشــراكي "امللكيــة منهــا شــذو ًذا واســتثنا ًء ،أو
ً
االشــراكية فيــه هــي املبــدأ العــام ،موقتًــا اقتضتــه الظــروف(.)13

الــذي يطبــق عــى كل أنــواع الثــروة

وهلــذا كان مــن اخلطــأ أن نطلــق عــى

يف البــاد .وليســت امللكيــة اخلاصــة املجتمــع اإلســامي اســم املجتمــع

لبعــض الثــروات يف نظــره إال شــذو ًذا االشــراكي ،وإن أخــذ بمبــدأ امللكيــة
الثــروات ورؤوس األمــوال ،ألن

رضورة اجتامعيــة"(.)12

وأمــا املجتمــع اإلســامي فــا تنطبق الشــكل االشــراكي للملكيــة ليــس هــو

عليــه الصفــة األساســية للمجتمــع القاعــدة العامــة يف رأيــه(.)14
االشــراكي،

بوصفهــا

للملكيــة

االشــراكية مبــدأ عا ًمــا ،بــل إنــه يقــرر

املحور الثالث :أمهية العدالة

أمــا عنــد العقــل :فــإن حســن العــدل

األشــكال املختلفــة للملكيــة يف وقــت وقبــح الظلــم أبــرز قضيــة اســتقل العقل
واحــد ،فيضــع بذلــك مبــدأ امللكيــة العمــي باحلكــم هبــا ،فــا ينكرهــا إال
املزدوجــة (امللكيــة ذات األشــكال مكابــر أو مــن ليــس لــه عقــل ،حتــى

ً
بــدل عــن مبــدأ الشــكل مــن ال حيســن العــدل ال بــدَّ لــه أن يقـ ّـر
املتنوعــة)
الواحــد للملكيــة ،الــذي أخــذت بــه هبــا ،بــل هــي القضيــة التــي فطــر اهلل

الرأســالية واالشــراكية .فهــو يؤمــن العقــل عليهــا(.)15
بامللكيــة اخلاصــة ،وامللكيــة العامــة،

وملــا كان حســن العــدل وقبــح الظلم

وملكيــة الدولــة .خيصــص لــكل واحــد مــن القضايــا التــي يتوقــف عليهــا أمــر

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

واســتثنا ًء ،قــد ي ُعــرف بــه أحيا ًنــا بحكم العامــة ،وملكيــة الدولــة يف بعــض
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البــاد والعبــاد ،أمــر ِ
الديــن والدنيــا أو أســس ال يمكــن التهــاون فيهــا ملــا
بــل واآلخــرة أيضــا ،جــاءت اآليــات يرتتــب عليهــا مــن آثــار ،وبعضهــا وإن
القرآنيــة واألحاديــث الرشيفــة لتؤكــد كان عــى مســتوى مــن األمهيــة إال أهنــا

هــذه احلقيقــة وترشــدنا إىل التنبــه هلــا قضايــا جزئيــة ملــوارد خاصــة ،وقــد ال

والعمــل بفروعهــا فضــا عــن أصوهلــا ،تكــون حمــل ابتــاء لعامــة املكلفــن"(.)18
وحتـ ّـذر مــن تــرك العــدل أو التهــاون يف

والعــدل مــن أهــم القضايــا الكليــة
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تطبيقــه والتــادي يف الظلــم ملــا ينتــج التــي تقــوم عليهــا أســس النظــم
عــن ذلــك مــن فســاد الدنيــا وخســارة االجتامعيــة بــل والكونيــة أيضــا ،وممــا
اآلخــرة(.)16

أمــا يف اآليــات والروايــات :فــإن

النظــر يف اآليــات القرآنيــة والتأمــل يف
نــورا وضيــا ًء
مضامينهــا يزيــد العقــل ً
إلدراك احلقائــق ،ويســهل لنــا الطريــق

لرتويــض أنفســنا عــى ملكــة العدالــة.

قــال اهلل تعــاىل يف حمكــم كتابــه
ــر بِا ْل َعــدْ ِل
املجيــد :إِ َّن اهلل َي ْأ ُم ُ
320
إل ْح َس ِ
َوا ِ
ــان َوإِيتَــاء ِذي ا ْل ُق ْر َبــى َو َين َْهــى
ـن ا ْل َفح َشــاء وا ُْلن َكـ ِـر وا ْلب ْغـ ِ ِ
ـم
َ َ
َ
َعـ ِ ْ
ـي َيع ُظ ُكـ ْ

يرشــد إىل ذلــك ويؤكــده مــا ورد يف

احلديــث الرشيــف عــن أمــر املؤمنــن
َان اللــه ُس ـ ْب َحا َن ُه
(« :)إِ َّن ا ْل َعــدْ َل ِمي ـز ُ
ا َّل ِ
ــذي َو َض َعــ ُه فِــي ا ْلخَ ْل ِ
ــق َون ََص َبــ ُه
ــق َف َــا تُخَ الِ ْفــه فِــي ِميزَانِ ِ
ل َقام ِ
ِ
ــه
ــة ا ْل َح ِّ
ُ
ِ َ
َو َل ُت َع ِ
ار ْضــ ُه فِــي ُســ ْل َطانِ ِه»(.)19
ويف حديــث آخــر عــن رســول اهلل
()أنــه قالَ «:ال َعـ ُ
ـزان اللــه فِــي
ـدل ميـ ُ
ــذه قــاده إ َلــى الجن ِ
األَ ِ
َّــة
رض َف َمــن َ
َ
أخ َ ُ َ ُ
ومــن ت ََركَــ ُه ســا َق ُه إ َلــى الن ِ
ّــار»(.)20
َ

ون.
َّــر َ
ُــم ت ََذك ُ
َل َع َّلك ْ
إن "األوامــر اإلهليــة ليســت عــى قــال« :يف العــدل إصــاح الربيــة ،يف
وعــن أمــر املؤمنــن ( ،)أنــه

نســق واحــد فبعضهــا قضايــا كليــة العــدل االقتــداء بســنة اهلل ،يف العــدل
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اإلحســان» (.)21

مــن هنــا نــدرك أمهيــة التأكيــد الــذي
ــر
جــاء يف اآليــة املباركــة إِ َّن اللــه َي ْأ ُم ُ
بِا ْل َعــدْ ِل ويظهــر منهــا أن عــدم إضافــة

املحور الرابع:

الوضع االقتصادي الذي سبق دولة
اإلمام عيل ()

ال شــك إن إدارة شــؤون الدولــة

العــدل إىل يشء يفيــد اإلطــاق فيشــمل ومــن ضمنهــا اجلانــب االقتصــادي

كل مــورد قابــل للعــدل وللجــور ســواء «حتتــاج إىل كفــاءة ذات صفــة علميــة

كذلــك ترتتــب عــى هــذه األمهيــة كفيلــة باإلحاطــة باألمــور ســواء مــن

مجلــة مــن الثمــرات منهــا:

جهــة موضوعــات األبــواب املاليــة أو

 -حتقــق املســاواة بــن أفــراد مــن جهــة جمموعــة القوانــن الرشعيــة

املجتمــع وهــذا بغــض النظــر عــن مركــز كــا هــي يف اللــوح املحفــوظ ،فــا يعيقه

الشــخص أو جنســه ،أو دينــه ،وهبــذا عــدم اإلملــام بأطــوار األنشــطة املاليــة،
يتحقــق األمــن واألمــان.

ومــدى ســامتها وصحتهــا الرشعيــة-

أفــراد املجتمــع.

واحللــول املاليــة املواكبــة لتطــورات

 نــر املحبــة واأللفــة بــن مجيــع القانونيــة ،كــا ال يعيقــه اجلهــل بالطــرق -الشــعور بالرضــا واإلنصــاف بــن منــاخ احليــاة االجتامعيــة املســتجدة،

مجيــع أفــراد املجتمــع عــى عكــس مــا هــذا مــن جانــب»(.)22

يمكــن أن خيلقــه الظلــم.

ومــن جانــب آخــر جيــب أن تكــون

 -العدالــة ُتــارب اإلرهــاب بكافــة أمانتــه والصفــة العمليــة فيــه بدرجــة

أشــكاله.

يكــون معصو ًمــا عــن اتبــاع اهلــوى أو

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

صغــرا خاصــة وصفــة عمليــة خاصــة ،أي أن
كبــرا أو
خاصــا
كان عا ًمــا أو ً
ً
ً
الكفــاءة العلميــة جيــب أن تبلــغ درجــة
ظاهـ ًـرا أو خف ًّيــا.
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العصبيــة فــا ْيؤثــر فئــة عىل أخــرى ،أي اهلل ( )ولإلمــام عــي ( ،)أمثــال
عــدم ختصيــص فــرص املــال بفئــة مــن عــار بــن يــارس ومالــك األشــر وأبــو
دون أخــرى ،كــا ال حتملــه العصبيــة ذر الغفــاري وحممــد بــن أيب بكــر وحممد

والغضــب لإلقــدام عــى حرمــان مجاعــة بــن أيب حذيفــة وســلامن املحمــدي.

أو قــوم مــن دون آخريــن(.)23

 -صعــود الطبقــة األرســتقراطية

لكــن هــذه الصفــات مل تتوفــر فيمــن إىل قمــة الســلطة ،وتوليــة املقربــن
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ســبق اإلمــام عــي ( ،)خصوصــا مــن عثــان املناصــب اهلامــة كالــوالة

يف عهــد حكــم عثــان بــن عفــان فقــد والقضــاة.
طغــت السياســات اخلاطئــة عــى جممــل

األوضــاع السياســية واالقتصاديــة االحتجاجــات الشــعبية يف أوســاط
واالجتامعيــة ،بســبب متكينــه لقــادة األمــة.

بنــي أميــة وعــى رأســهم معاويــة بــن

أيب ســفيان ،فســادت األوضــاع العامــة
لألمــة اإلســامية مجلــة مــن األمــور
منهــا:
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 -انتشــار القســوة والبطــش بحــق

 -فســاد جهــاز احلكــم وســوء

اإلدارة.

 -فشــل السياســة املاليــة وانتشــار

الرسقــة يف بيــت مــال املســلمني وشــيوع

الرشــوة.

وقــد أشــار اإلمــام عــي ( )إىل

هــذه األمــور يف مجلــة مــن خطبــه منهــا
قولــه« :إِ َلــى َأ ْن َقــا َم َثالِـ ُ
ـث ا ْل َقـ ْـو ِم نَافِ ًجــا
ِ
ِ
ـن نَثِيلِـ ِـه َو ُم ْع َت َل ِفـ ِـهَ ،و َقــا َم َم َعـ ُه
ح ْضنَ ْيــه َب ْيـ َ
بنُــو َأبِ ِ
ــون َم َ
يــه َ ْ
ــال اهلل ِخ ْض َمــ َة
ي َض ُم َ
َ
البِـ ِ ِ
ِْ
الربِي ـعِ ،إِ َل َأ ِن ا ْن َت َكـ َ
ـث َع َل ْيـ ِـه
ـل ن ْب َتـ َة َّ
ـت بِـ ِـه
َف ْت ُل ـ ُهَ ،و َأ ْج َه ـ َز َع َل ْيـ ِـه َع َم ُل ـ ُهَ ،و َك َبـ ْ
بِ ْطنَتُــ ُه»(.)24
واملــراد بالقيــام احلركــة يف تــويل أمــر

 -اضطهــاد كبــار الصحابــة لرســول اخلالفــة ،وثالــث القــوم هــو عثــان بــن
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ع ّفــان بــن أيب العــاص بــن أم ّيــة بــن عبــد توليــه أمــر األمــة قـ َّـل نظــره الســيام يف

شــمس بــن عبــد منــاف ،وكان أبــوه التاريــخ املعــارص فلــم يكــن هــذا املنهــج
خاصــا بالنــاس مــن دون احلاكــم ،بــل
ع ّفــان ممّــن يــرب بالــدّ ف ويتخنّــث
ً

بــه ويلعــب ،رواه العالمــة يف كشــف وقرابتــه ،فقــد رضب اإلمــام عــي ()
احلـ ّـق ومؤلــف كتــاب إلــزام النّواصــب مثــاال لــكل مــن أراد أن يتــوىل شــؤون
الســائب األمــة ،إن العــدل واإلنصــاف واملنــاداة
حممــد بــن ّ
عــن هشــام بــن ّ
بحقــوق املســتضعفني ليســت جمــرد
الكلبــي هــذا(.)25

تشــبيهه بالبعــر واســتعار لــه صفتــه بــل هــي منهــج عمــي يبــدأ مــن احلاكــم

بقولــه( :نافجــا حضنيــه) أي نافجــا نفســه ،فمــن عباراتــه التــي جيــب أن
جنبيــه ورافعــا مــا بــن إبطــه وكشــحه ُتــط بــاء الذهــب عــن بكــر بــن عيســى

والــرب كالبعــر
مــن كثــرة األكل
ّ
املنتفــج اجلنبــن (بــن نثيلــه ومعتلفــه)

أي قــام باألمــر وكأن حركتــه بــن روثــه
مهــه َّإل األكل
ومعتلفــه ،يعنــى مل يكــن ّ

والرجيــع ،قــال ّ
الشــارح املعتــزيل :وهذا
ّ
أمــض ّ
الــذم.
مــن ّ

املحور اخلامس:

عدالة اإلمام عيل ( )االقتصادية
وثمنها

منهجــا يف
ســلك اإلمــام عــي ()
ً

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

وأثبــت ( )لــه حــاال يســتلزم دعــوى يطلقهــا احلاكــم كــا نــراه اليــوم،

قــال :كان عــي ( )يقــول« :يــا أهـ َـل
جــت ِمــن ِع ِ
الكو َف ِ
ندكُــم
ــة! إذا أنَــا َخ َر ُ
ِ
بِغ ِ
وراح َلتــي و ُغالمــي َف َأنَــا
َيــر َرحلــي
ِ
ــن»(.)27
خائ ٌ
ـت ِمدْ َر َعتِــي
وقوله«:وال ّلــه َل َقــدْ َر َق ْعـ ُ
َ
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هــذ ِه حتَّــى اســتَحيي ُ ِ
ِ
ــن َر ِاق ِع َهــا.
تم ْ
َ
ْ ْ َْ
َو َل َقــدْ َق َ
ــال لِــي َقائِ ٌ
ــلَ :أالَ َتنْبِ ُذ َهــا؟
ِ
الص َبــاحِ
َف ُق ْل ُ
ــر ْب َعنِّــي؛ َفعنْــدَ َّ
ــت :ا ْغ ُ
الــرى»(.)28
ي َمــدُ ا ْل َق ْ
َْ
ــو ُم ُّ َ
أمــا منهــاج أمــر املؤمنــن ()

الإمام علي ( )والعدالة االقت�صادية...........................................................................

الــذي ســلكه يف أهــل بيتــه وقرابتــه،

فلــم يكــن بعيــدا عــن منهاجــه مــع

نفســه ،فقــد كان ( )حريصــا

عــى معاملــة ذويــه يف مســألة احلقــوق،

كــا لــو كانــوا مــن عامــة النــاس ،فــا

يفضلهــم بعطــاء ،وال يميزهــم بحــق.
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فقــد روى هــارون بــن ســعيد أن

عبــد اهلل بــن جعفــر بــن أيب طالــب قــد

قــال لــه :يــا أمــر املؤمنــن ،لــو أمــرت

يل بمعونــة أو نفقــة ،فــواهلل مــايل نفقــة
إال أن أبيــع دابتــي ،فقــال اإلمــام (:)
«ال َواهلل ،مــا ِ
أجــدُ َلـ َ
ـك َشــيئا ّإل أن ت َُأمـ َـر
ــك أن َي ِ
ــر َق َف ُيعطِ َي َ
َع َّم َ
ــك»(.)29
وقــد جــاءه عقيــل أخــوه وكان
رضيــرا يومــا يطلــب صاعــا مــن القمــح
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ِ ِ
ــت
ُــم َصا ًعــاَ ،و َر َأ ْي ُ
ْاســت ََم َحني م ْ
ــن ُب ِّرك ْ
ــو ِ
ِ
ِص ْب َيانَــ ُه ُشــ ْع َ
ث ُّ
ان
ــر ْالَ ْل َ
الشــ ُعور ُغ ْ َ
ِ
ِ
ــم
ــو َد ْت ُو ُج ُ
ــم ك ََأن ََّــا ُس ِّ
م ْ
وه ُه ْ
ــن َف ْق ِره ْ
بِا ْل ِع ْظلِـمَِ ،و َعـ َ ِ
ـي
ـاو َدن ُم َؤ ِّكــدً ا َو َكـ َّـر َر َعـ َ َّ
ِ
ــم ِعي
ــر ِّد ًدا َف َأ ْص َغ ْي ُ
ا ْل َق ْ
ــت إِ َل ْيــه َس َ
ــو َل ُم َ
ِ ِ
ــع ِق َيــا َد ُه
ــن َأ ِّن َأبِي ُعــ ُه دينــي َو َأ َّتبِ ُ
َف َظ َّ
ِ
ِ
ُم َف ِ
ـم
ح ْيـ ُ
ار ًقــا َط ِريقــيَ ،ف َأ ْ َ
ـت َلـ ُه َحديــدَ ًة ُثـ َّ
َأد َنيتُهــا ِم ِ ِ ِ ِ
ــج
ْ ْ َ
َــر ِ َبــا َف َض َّ
ْ
ــن ج ْســمه ل َي ْعت ِ َ
ٍ ِ
ِ
َض ِ
ــن َأ َل ِ َهــاَ ،وكَا َد َأ ْن
يــج ذي َدنَــف م ْ
ج َ
ـر َق ِمــن ِميسـ ِ
يـ َ ِ
ـت َلـ ُه َثكِ َل ْتـ َ
ـك
ـم َهاَ .ف ُق ْلـ ُ
َْ
ْ َ
يــلَ ،أتَئِ ِ
ــواكِ ُل َيــا َع ِق ُ
ــن َح ِديــدَ ٍة
ــن م ْ
ُّ
ال َّث َ
ـانَا لِ َل ِعبِـ ِـهَ ،و َ ُتـ ُّـر ِن إِ َل َنـ ٍ
ـار
اهــا إِن َْسـ ُ
ح َ
َأ ْ َ
ــه َأتَئِ ِ
ســجرها جبارهــا لِغ ََضبِ ِ
ــن
ــن م َ
ُّ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ْالَ َذى والَ َأئِ ِ
ظــى»(.)30
ــن م ْ
ُّ
َ
ــن َل ً
روى عنبســة العابــد عــن عبــد اهلل

مــن بيــت مــال املســلمني زيــادة عــى بــن احلســن بــن احلســن ،قــال« :أعتــق

حقــه ،وظــل يكــرر طلبــه عــى عــي عــي ( )يف حيــاة رســول اهلل ()

( ،)فــا كان مــن اإلمــام إال وأمحــى ألــف مملــوك ممــا جملــت يــداه ،وعــرق

لــه حديــدة عــى النــار وأدناهــا منــه ،جبينــه ،ولقــد ويل اخلالفــة ،وأتتــه
«واللـ ِـه األمــوال ،فــا كان حلــواه إال التمــر،
ففــزع منهــا عقيــل ،ثــم وعظــهَ :
ــت َع ِق ً
ــق َحتَّــى وال ثيابــه إال الكرابيــس»(.)31
َل َقــدْ َر َأ ْي ُ
يــاَ ،و َقــدْ ْأم َل َ
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لقــد عمــد اإلمــام عــي ( )إىل

إصــاح الوضــع الســيايس واإلداري

للدولــة اإلســامية وكذلــك فعــل

بالنســبة للوضــع االقتصــادي ،فقــد
بــادر فــور تســلمه زمــام األمــور مبــارشة
إىل إلغــاء طريقــة العطــاء التــي كانــت

تفضــل العــرب عــى العجــم.

التمييــز يف توزيــع املــال عــى النــاس،

ومــن أجــل ذلــك رأينــا أمــر املؤمنني

مؤكــدا أن التقــوى ،والســابقة يف ( )يبــادر فــورا إىل عــزل الــوالة
اإلســام واجلهــاد ،والصحبــة للرســول والعــال ،الذيــن كانــوا ســببا يف ظلــم

( :)أمــور ال متنــح أصحاهبــا مراتــب النــاس وإشــاعة الباطــل ،ويعــود باألمــة
أو مميــزات يف الدنيــا ،وإنــا لتلــك املزايــا إىل قاعــدة املســاواة يف توزيــع العطــاء،

ثواهبــا عنــد اهلل يف اآلخــرة ،وإن النــاس كــا كان رســول اهلل ( )يفعــل(.)33

سواســية يف احلقــوق املاليــة(.)32

لقــد صــح مــا توقعــه اإلمــام عــي ()

فقــد حــدد اإلمــام عــي ( )مــن أن تطبيقــه للعدالــة اإلســامية،

مواصفــات والة األمــر وموظفــي ســيثري غضــب رجــاالت قريــش الذيــن

الدولــة ،الذيــن يرشــحهم اإلســام دأبــوا عــى العيــش برفاهيــة :ممــا ينهبونــه

إلدارة شــؤون األمــة اإلســامية ببيــان مــن أفــواه اجليــاع واملحرومــن ،وكــر
جــاء فيــهَ :
ُــون عليهــم أن ينهــج اإلمــام ( )هنــج
«أنَّــ ُه َل َينْ َب ِغــي َأ ْن َيك َ
ا ْلوالِــي ع َلى ا ْل ُفــروجِ والدِّ مـ ِ
ـاء َوا ْل َمغَانِ ِم املســاواة يف احلقــوق ،فــا يميــز بــن حــر
َ
َ
َ َ
ُ

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

فألغــى اإلمــام ( )كل أشــكال

و ْالَحـكَامِ ،وإِمامـ ِـة ا ُْلســلِ ِمني :ا ْلب ِ
خيـ ُـل،
َ َ
َ ْ
ْ
َ َ َ
ال ِ
ِ
ـم َنْ َم ُت ـ ُهَ ،و َل َْ
اهـ ُـل
َف َت ُكـ َ
ـون ِف َأ ْم َوالـ ْ
ِ
الـ ِ
ـم بِ َج ْهلِـ ِـهَ ،و َل َْ
ـم
ـاف َف َي ْق َط َع ُهـ ْ
َف ُيض َّل ُهـ ْ
ــف لِلــدُّ و ِل َفيت ِ
بِج َفائِ ِ
ــهَ ،و َل َْ
َّخ َ
الائِ ُ
ــذ
َ
َ َ
ون َقــومٍ ،و َل ا ُْلر َتـ ِ
ـي ِف ُْ
ال ْك ـ ِم
َق ْو ًمــا ُد َ ْ َ
ْ
ال ُق ِ
ــب بِ ُْ
ــوقَ ،و َي ِق َ
ون
ــف ِ َبــا ُد َ
َف َي ْذ َه َ
ا َْل َقاطِــعِ ،و َل ا ُْلع ِّط ُ ِ
لســن َِّة َف ُي ْهلِ َ
ــك
َ
َ
ــل ل ُّ
ْالُ َّمــ َة»(.)33
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وعبــد ،وبــن أســود وأبيــض ،وبــن يعمــل ويــزداد ثراء عــى رشط أن يعطي

عــريب وأعجمــي ،كان اجلميــع أمامــه مــن مالــه احلقــوق والزكــوات الواجبــة.

سواســية كأســنان املشــط(.)35

ففــي اليــوم الثــاين مــن أيــام خالفتــه

لقــد كان اإلمــام عــي ( )يــوزع ( )أعلــن بوضــوح أ ّنــه لــن يســمح
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األمــوال بالتســاوي عــى الشــعب ألحــد -دون اســتثناء -مــن اســتغالل
ولكــن اإلمــام خيتلــف عــن الفكــر املــال العــا ّمّ ،
وأن ُأولئــك الذيــن راكمــوا
االشــراكي يف مــورد حــق امللكيــة ثرواهتــم عــر غصــب املــال العــا ّم
وحصلــوا -عــن هــذا الطريــق -عــى
ا لشــخيص .
االشــراكية ال تقبــل أن يرتفــع األرايض ،اخلصبــة (القطائــع) واخليــول

املســومة واجلــواري احلســان ،ســيعمد
مســتوى مواطــن عــى أي مواطــن
ّ
آخــر ،فيضيــع هنــا احلافــز الــذايت عــي إىل مصــادرة هــذه الثــروات

لإلبــداع لــدى املواطــن مــادام مل يرتفــع املغصوبــة بأمجعهــا ور ّدهــا إىل بيــت
بمســتواه ســواء عمــل وضاعــف اجلهــد املــال(.)36
أم مل يعمــل.

كان هــذا احلديــث ألمــر املؤمنــن

يف املجتمــع االشــراكي املاركــي ( )بمنزلــة الصاعقــة التــي نزلــت
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يتســاوى اإلنســان الفعــال مــع اإلنســان عــى رؤوس مــن يعنيهــم األمــر،
اخلامــل الكســول ،وهنــا يقــع االفــراق إذ راحــت أصــداء مواجهــة نــداء

بــن أإلســام واملذهــب االشــراكي.

تتجســد يف معارضــة
العدالــة العلو ّيــة
ّ

كان اإلمــام عــي ( )يــوزع شــخص ّيات معروفــة حلكــم اإلمــام.

الفائــض عــن احلاجــة مــن أمــوال بيــت

ويف اليــوم الثالــث مــن أ ّيــام عهــد

املــال بالســوية ولكــن ال يمنــع أحــدً ا أن اإلمــام ( )دعــا النــاس إىل اســتالم
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أعطياهتــم مــن بيــت املــال ،حيــث أمــر رؤســاء القبائــل ،ويســتقطب إليــه

( )كاتبــه عبيــد اهلل بــن أيب رافــع نفــوذ الشــخص ّيات البــارزة مــن خــال
خاصــة .بيــدَ ّ
أن
أن يســر عــى النهــج التــايل« :ابــدأ منحهــم مزايــا ماد ّيــة ّ
ِ
باملهاجريــن ِ
وأعــط ّ
كل رجــل اإلمــام كان يــرى ّ
أن هــذا العــرض
فنادهــم
ــن يتنــاىف مــع ُأصــول احلكــم العلــوي،
ثــم َث ِّ
ممّــن حــر ثالثــة دنانــرّ ،
باألنصــار فافعــل معهــم مثــل ذلــك ،ويتعــارض مــع مرتكزاتــه ،ومــن

ثــم ّ
فــإن العمــل بــه معنــاه أن ينفــض
ومــن حــر مــن النــاس ك ّلهــم األمحــر
ّ
َ
ّ
ويتخــى
إن عدالــة عــي ( )ومتســكه أهــداف احلكــم اإلســامي،
باإلســام ال تــروق ألولئــك الذيــن عــن غاياتــه .لذلــك مل ي ِ
بــد اســتعدا ًدا
ُ
اكتنــزوا الكنــوز وامتلكــوا الضيــاع ،لقبولــه (.)39
أدرك ُسا ُة القــوم وكرباؤهــم ّ
أن
وبنــوا القصــور مــن أمــوال املســلمني،
فقامــوا متحديــن تدفعهــم أحقادهــم العدالــة االقتصاد ّيــة يف ظــال حكــم
شــعارا وحســب،
عــي ( )ليســت
الدفينــة وعقيدهتــم املهلهلــة ملقاومــة
ً
ّ

رمــز العدالــة أمــر املؤمنــن ( .)38()بــل هــي هنــج جــا ّد ال حميــد عنــه،
ربمــون أمــام
ـم أســباب ابتعــاد فراحــوا
ّ
يتحججــون ويت ّ
تكمــن إحــدى أهـ ّ
اخلــواص عــن اإلمــام ( )والتفــاف كاتــب اإلمــام ،وأبــدَ وا تذ ّمرهــم مــن
ّ

العــوام حولــه بسياســة العدالــة ذلــك ،فــا كان مــن ابــن أيب رافــع إالّ
املقربــون أن رفــع األمــر إىل أمــر املؤمنــن (،)
االقتصاد ّيــة .لطاملــا
ّ
حــض ّ
يغــض الطــرف فلــم ُيفاجــأ اإلمــام ( )بانطــاق
إىل اإلمــام ( )أن
ّ

عــن هــذا النهــج ،ليســتحوذ عــى والء رشارة املعارضــة والرفــض مــن قبــل

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

واألســود فاصنــع بــه مثــل ذلــك»( .)37اإلمــام أمــر املؤمنــن ( )يديــه عــن
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الشــخص ّيات املرموقــة ،ليــس هــذا فيــه ،وصــارت صنائــع معاويــة عنــد

وحســب ،بــل أعلــن بجــزم عــن إدامــة أهــل الغنــى والــرف ،فتاقــت أنفــس

النهــج اإلصالحــي ،وهــو يقــول« :واهلل النــاس إىل الدنيــاّ ،
وقــل مــن النــاس
إن بقيــت وســلمت هلــم ألقيمنّهــم عــى مــن ليــس للدنيــا بصاحــب ،وأكثرهــم
املحجــة البيضــاء».
ّ

مــن جيتــوي احلـ ّـق ويســتمري الباطــل،

املؤمنــن ( )معهــا:

وتصــف نصيحتهــم ،وتســتخلص
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ونــورد مجلــة مــن القضايــا يف ويؤثــر الدنيــا .فــإن تبــذل املــال يــا أمــر
هــذا املــورد وكيــف كان تعامــل أمــر املؤمنــن متِــل إليــك أعنــاق النــاس،
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 .1جــاء يف كتــاب الغــارات« :شــكا و ّدهــم .صنــع اهلل لــك يــا أمــر املؤمنني،

وفــض مجعهــم،
عــدوك،
وكبــت
عــي ( )إىل األشــر فــرار النــاس
َ
ّ
ّ
ّ
إىل معاويــة ،فقــال األشــر :يــا أمــر وأوهــن كيدهــم ،وشـتّت ُأمورهــم ،إ ّنــه
املؤمنــن ،إنّــا قاتلنــا أهــل البــرة بــا يعملــون خبــر.
بأهــل البــرة وأهــل الكوفــة ،والــرأي

فأجابــه عــي ( ،)فحمــد اهلل

ّ
وقــل العــدل،
وضعفــت الن ّيــة،

فــإن اهلل
مــن عملنــا وســرتنا بالعــدلّ ،
ــل ص ًِ
ِ
الــا َفلِنَ ْف ِس ِ
ــه
ــن َعم َ َ
م ْ
يقــولَّ :
ــك بِ َظ َّ
ــاء َف َع َل ْي َهــا َو َمــا َر ُّب َ
ــا ٍم
َو َم ْ
ــن َأ َس َ
ِّل ْلعبِ ِ
مقــرا
يــد وأنــا مــن أن أكــون
َ
ّ ً

«أمــا مــا ذكــرت
واحــد ،وقــد اختلفــوا بعــد ،وتعــادوا ،وأثنــى عليــه ،وقــالّ :
وأنــت تأخذهــم بالعــدل ،وتعمــل

باحلــق ،وتنصــف الوضيــع مــن
فيهــم
ّ

الرشيــف ،وليــس للرشيــف عنــدك

وأمــا مــا ذكــرت
فضــل منزلــة عــى الوضيــع،
ّ
فضجــت فيــا ذكــرت أخــوف ّ

احلــق ثقــل عليهــم ففارقونــا
أن
ّ
عمــوا مــن ّ
طائفــة ممّــن معــك عــى احلـ ّـق إذ ّ
واغتمــوا مــن العــدل إذ صــاروا لذلــك ،فقــد علــم اهلل ّأنــم مل يفارقونــا
بــه،
ّ
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وفضــل هــؤالء األرشاف مــن العــرب
مــن جــور ،ومل ُيدعــوا إذ فارقونــا إىل
ّ
عــدل ،ومل يلتمســوا إالّ دن ًيــا زائلــة وقريــش عــى املــوايل والعجــم ،ومــن
ـألن يــوم ختــاف خالفــه مــن النــاس وفــراره.
عنهــم كأن قــد فارقوهــا ،ول ُيسـ ّ

القيامــة :أللدنيــا أرادوا أم هلل عملــوا؟

قــال« :وإ ّنــا قالــوا لــه ذلــك للــذي

وأمــا مــا ذكــرت مــن بــذل األمــوال كان معاويــة يصنــع مــن أتــاه فقــال هلــم
ّ
واصطنــاع الرجــال ،فإنّــا ال يســعنا أن عــي (« :)أتأمــروين أن أطلــب النرص
نــؤيت إمـ ٍ
ـرء مــن الفــيء أكثــر مــن ح ّقــه ،باجلــور؟! واهلل ال أفعــل مــا طلعــت

حممــدً ا فكيــف وإ ّنــا هــي أمواهلــم؟! قــال :ثــم
الصابِ ِريـ َ
اهللِ َواهللُ َمـ َـع َّ
ـن وبعــث ّ
( )وحــده فك ّثــره بعــد الق ّلــة ،وأع ـ ّز أزم طويــا ســاكنا ثــم قــال :مــن كان لــه
فئتــه بعــد الذ ّلــة ،وإن يــرد اهلل أن يو ّلينــا مــال فإيــاه والفســاد! فــإن إعطــاء املــال

هــذا األمــر يذ ّلــل لنــا صعبــه ،ويسـ ّـهل يف غــر حقــه تبذيــر وإرساف ،وهــو
لنــا حزنــه وأنــا قابــل مــن رأيــك مــا كان ذكــر لصاحبــه يف النــاس ويضعــه عنــد
رىض ،وأنــت مــن آمــن أصحــايب ،اهلل ،ومل يضــع رجــل مالــه يف غــر حقــه
هلل
ً

وأوثقهــم يف نفــي ،وأنصحهــم وأراهم وعنــد غــر أهلــه إال حرمــه اهلل شــكرهم
عنــدي»(.)40

 .2ويف الكتــاب نفســه روى عــن

وكان لغــره ودهــم.)41(»....

 .3بعــث ســهل بــن حنيــف -وايل

نصــهّ :
إن طائفــة مــن اإلمــام عــى املدينــة -رســالة إليــه،
ربيعــة وعــارة مــا ّ
أصحــاب عــي ( )مشــوا إليــه فقالوا :خيــره فيهــا ّ
أن مج ًعــا مــن أهــل املدينــة
يــا أمــر املؤمنــن ،أعــط هــذه األمــوال ،التحــق بمعاويــة(.)42

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

احلــق :كَــم شــمس ،وما الح يف الســاء نجــم .واهلل،
وقــد قــال اهلل وقولــه
ّ
ِ
مــن فِ َئــة َقلِي َلــة َغ َلبـ ْ ِ
ـر َة بِ ـإِ ْذ ِن لــو كان مــا هلــم يل لواســيت بينهــم،
َ
ِّ
ـت ف َئ ـ ًة كَثـ َ
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فكتــب اإلمــام ( )يف جوابــه :يف سياســاته وبراجمــه وأوامــره .ومــن
«أمــا بعــدُ َف َقــدْ ب َلغَنِــي َأ َّن ِرجـ ً ِ
ثــم ّ
فــإن القائــد ليــس لــه أن يض ّلــل
ـن
ـال م َّمـ ْ
َ
َ
َ َّ َ ْ
ّ
ون إِ َلــى ُم َع ِ
ا اجلمهــور بلغــة التطميــع فحســب ،بــل
ِق َب َل َ
او َيــ َةَ ،فــ َ
ــك َيت ََســ َّل ُل َ
ِِ
ـف عـ َـى مــا ي ُفو ُتـ َ ِ
ر
ـم ،لــه ً
ـك مـ ْ
أيضــا أن يفــرض نفســه عليــه عــ َ
ـن َعدَ دهـ ْ
ت َْأ َسـ ْ َ َ َ
ِِ
وي ْذهــب عن َ ِ
بالقوة.
ــمَ ،ف َك َفــى اســتعامل لغــة التهديد
والتوســل ّ
ْــك م ْ
ََ َ ُ َ
ّ
ــن َمدَ ده ْ
ِ ِ
َُلــم َغيــا و َل َ ِ
ــم ولقــد اســتطاع معاويــة عــر توظيــف
ْ ًّ َ
ــم َشــاف ًيا ف َر ُار ُه ْ
ــك من ُْه ْ
ِ
ــم إِ َل هــذه السياســة أن حيافــظ عــى التفــاف
ــقَ ،وإِ َ
ــن َا ُْلــدَ ى َو َا َْل ِّ
م َ
يضا ُع ُه ْ
َا ْل َع َمــى َو َا َْل ْه ِ
ــم َأ ْه ُ
ــل ُد ْن َيــا النــاس حولــه .وربــا كان يســتطيع أن
ــلَ ،فإِن ََّــا ُه ْ
ــون إِ َل ْي َهــا ،حيافــظ عــى املصالــح الوطن ّيــة للشــام
ــون َع َل ْي َهــاَ ،و ُم ْهطِ ُع َ
ُم ْقبِ ُل َ
و َقــدْ عر ُفــوا َا ْلعــدْ َل ور َأوه ،وس ِ
ــم ُعو ُه مــن خــال هــذا النهــج.
َ
َ
ََ ُْ َ َ
ََ
ِ
بيــد أن األمــر خيتلــف يف املدرســة
َّــاس ِعنْدَ نَــا ِف
ــو ُهَ ،و َعل ُمــوا َأ َّن َالن َ
َو َو َع ْ
َا َْلـ ِّـق ُأ ْسـ َـوةٌَ ،ف َه َر ُبــوا إِ َل َا ْلَ َثـ َـر ِةَ ،ف ُب ْعــدً ا العلو ّيــة التــي ال ُتيــز توظيــف األدوات
ِ
ــروا غــر املرشوعــة يف تنفيــذ السياســات
ــم َو ُس ْ
ــم َواهلل َل ْ َينْف ُ
ــح ًقا!! إِ َّنُ ْ
َُل ْ
ِ
ــو ٍرَ ،و َل ْ َي ْل َح ُقــوا بِ َعــدْ ٍلَ ،وإِنَّــا املطلوبــة؛ وعندئــذ ال يســتطيع القائد أن
ــن َج ْ
م ْ
ــذا َا ْلَ ْم ِ
ــع ِف َه َ
ــر َأ ْن ُي َذ ِّل َ
يتوســل بلغــة التطميــع لتنفيــذ احلكــم،
ــل اهلل َلنَــا
َلنَ ْط َم ُ
ّ
ـاء اهلل كــا ال يســتطيع أن يســتعمل لغــة
َص ْع َبـ ُهَ ،و ُي َسـ ِّـه َل َلنَــا َح ْز َنـ ُه ،إِ ْن َشـ َ
لســ َ
ا ُم»(.)43
َو َا َّ

التهديــد مــع النــاس.

وعــى هــذا األســاس مل يكــن اإلمــام

القــوة يف إجــراء أحــكام
جتنّــب
ّ
املدرســة األُمو ّيــة تــرى ّ
يوجه ( )عــى اســتعداد أن جيــر النــاس
أن اهلــدف ّ

بالقــوة؛ فعندمــا أجــره
الوســيلة ،بحيــث يســتطيع الســيايس أن عــى طاعتــه
ّ
جلنــد يف حــرب ص ّفــن عــى إيقــاف
يســتفيد مــن األدوات الالمرشوعــة ا ُ

�.................................................................................إيثار ن�صري دواره العبا�س

القتــال واإلذعــان إىل التحكيــم ،احلكــم مؤ ّقتًــا ،إالّ ّ
أن هــذا احلكــم لــن
ِ
حكــا علو ًّيــا!.
ـن ،يغــدو بعدئــذ
قــال« :أال إ ّنــي كُنـ ُ
المؤمنيـ َ
ً
ـت أميـ َـر ُ
تكــرر هــذا املعنــى يف كالم
لقــد
ُنــت
حــت ال َيــو َم َم
أمــورا ،وك ُ
َف َأص َب ُ
ّ
ً
ِ
ـت َم ِ
ـم اإلمــام ( ،)ففــي خطــاب ألهــل
ناه ًيــاَ ،ف َأص َبحـ ُ
نه ًّيــا ،و َقــد أح َبب ُتـ ُ
البقــاء و َليــس لــي أن ِ
أحم َل ُكــم َعلــى مــا الكوفــة ،قــال بعــد أن ّ
بــث شــكواه
َ
َ َ
هــون»(.)44
َكر
َ
ت َ

منهــم« :يــا أهــل الكوفــة! أتــروين ال

لربامــج اإلمــام ( )هبــذا الشــأن ،وإالّ علمــت أن الــذي يصلحكــم هــو

خمــو ًل الســيف ،ومــا كنــت متحريــا صالحكــم
فاإلمــام ( )ال يــرى نفســه ّ

والتوســل بفســاد نفــي ،ولكــن سيســلط عليكــم
القــوة
باســتعامل منطــق
ّ
ّ
بالســيف إلجبــار النــاس عــى طاعتــه ،مــن بعــدي ســلطان صعــب ،ال يوقــر
فاجلمهــور ســوف ينتخــب الطريــق كبريكــم ،وال يرحــم صغريكــم ،وال
يكــرم عاملكــم ،وال يقســم الفــيء

الــذي يريــده هــو.
وبعبــارة ُأخــرىّ :
إن إحــدى أجوبــة بالســوية بينكــم ،وليرضبنكــم ويذلنكــم
اإلمــام ( )عــى هــذا التســاؤل :ملــاذا وجيمرنكــم يف املغــازي ويقطعــن

النــاس اإلمــا َم وحيــدً ا؟ هــو :ســبيلكم ،وليحجبنكــم عــى بابــه،
تــرك
ُ
لســت عــى اســتعداد أن ُأجــر حتــى يــأكل قويكــم ضعيفكــم ،ثــم ال
إنّنــي
ُ
هــؤالء عــى الطاعــة بمنطــق الســيف؛ يبعــد اهلل إال مــن ظلــم منكــم ،ولقلــا
فهــذا األُســلوب وإن كان حيـ ّـل مشــكلة أدبــر يشء ثــم أقبــل ،وإين ألظنكــم يف

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

عــى هــذا الضــوء ال يســتطيع احلكــم أعلــم مــا يصلحكــم؟! بــى ،ولكنّــي
العلــوي حتقيــق مراميــه اإلصالح ّيــة إالّ أكــره أن ُأصلحكــم بفســاد نفــي»(.)45
مــرة ُأخــرى« :ولقــد
احلــر
عــى أســاس االختيــار الشــعبي
وكــا قــال ّ
ّ
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يوجــه اإلمــام يف هــذا الــكالم خطابه
ّ
إىل ُأولئــك الذيــن أســاؤوا اســتعامل

مــن بــن النــاس؛ وبتعبــره« :إِ ْن كَا َنـ ِ
ـت
ِ
الر َعا َيــا َق ْب ِــي َلت َْشــكُو َح ْي َ
اتــا-
َّ
ــف ُر َع َ
ِ
ــو َم ألَ ْشــكُو َح ْي َ
ــف َر ِع َّيتِــي-
وإِنَّنــي ا ْل َي ْ
ِ
ُوع
ـم ا ْل َقــا َدةَُ -أ ِو ا َْلـ ْـوز ُ
ك ََأنَّنــي ا َْل ُقــو ُد ُ
وهـ ُ

أضطركــم إىل إطاعتــي،
املحرتفــن أن
ّ

 -1اإلنســان مفطــور عــى أنــه يــرى

فــرة ،ومــا َّيف إال النصــح لكــم»(.)46
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احلر ّيــة يف ظــال حكمــه،
أجــواء ّ
ــم ا ْل َو َز َعــ ُة»(.)47
يتمــردون عــى طاعتــه؛
وصــاروا
ُ
وه ُ
ّ
النتائج والتوصيات
بأنّنــي أســتطيع كبق ّيــة السياســ ّيني

أقــوم أو َدكــم ببســاطة العــدل مــن صفــات احلســن ،وعدمــه
وبمقــدوري أن ِّ
صفــة قبيحــة ،فالبــد ملــن يتــوىل أمــور

عــر القـ ّـوة وعــر منطــق الســيف؛ بيــدَ
أنّنــي أربــأ بنفــي أن ُأقــدم عــى ذلــك؛ األمــة أن يراعــي مــا ُفطــرت عليــه
ّ
ألن إصــاح أمركــم بالســيف ومنطــق البرشيــة.

القــوة ال يكــون إالّ بالتضحيــة بقيمــي
ّ

 -2حــب التســلط عــى األمــة،

األخالق ّيــة ،وهــذا الثمــن يتنــاىف مــع وزهــو الســلطان واجلــاه مــن الغرائــز

فلســفة حكمــي .لكــن اعلمــوا ّ
بــأن التــي يســعى إليهــا أغلــب الذيــن
املســتقبل ُيبــئ لكــم يف أحشــائه آت ًيــا يريــدون الوصــول إىل تلــك املناصــب
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عظيـ ًـا! فبســلوككم هــذا إ ّنــا تو ّطئــون وبعنوانــات خمتلفــه ،ســواء كانــت
ألنفســكم نازلــة قــوم ال حيكمونكــم مرشوعــة كنــرة املســتضعفني،
إالّ بالســيف ،وال يتحدّ ثــون إليكــم وإحقــاق احلــق ،أم غــر مرشوعــة
القــوة ،وال يعرفــون بكــم كالتســلط عــى رقــاب النــاس بالقــوة،
إالّ بمنطــق
ّ
الشــفقة!.

فمــن يدعــي الطــرق املرشوعــة عليــه أن

عــي ( )مظلو ًمــا يضــع منهــج اإلمــام عــي ( )نصــب
هكــذا مــى
ّ

�.................................................................................إيثار ن�صري دواره العبا�س

عينيــه يف وصولــه للســلطة ،ويف ســلوكه ...وهنــا يقــع االفــراق بــن اإلســام

بعــد ذلــك.

 -3عندمــا اختــارت األمــة اإلمــام

واملذهــب االشــراكي.

 -6لقــد ســن أمــر املؤمنــن ()

عــي ( ،)بعــد أن أذعنــت أنــه جمموعــة قوانــن جيــب أن تتوفــر يف
األصلــح هلــا ،وألنــه يمثــل عدالــة احلاكــم ،ابتــدا ًء بنفســه ،ثــم أهلــه
الســاء ،فإنــه وضــع برناجمًــا رئاس ـ ًيا إن وقرابتــه ،ثــم عامــة النــاس ،يف كيفيــة
صــح التعبــر يف قيــادة األمــة ومحلهــا التعامــل مــع الثــروات العامــة ،وهــذه
ّ -4
خصوصــا عــى
إن العدالــة االقتصاد ّيــة يف الراهــن ومــا بعــده،
ً

عــي ( )ليســت الــذي يقــول بانتامئه إىل مدرســته (.)
ظــال حكــم
ّ
 -7إن التســلط عــى مقــدرات األمــة
ـعارا وحســب ،بــل هــي هنــج جــا ّد ال
شـ ً
حميــد عنــه.

باســم اإلســام ،وعــدم تطبيقــه لقوانينه

 -5إن اإلمــام عــي ( )خيتلــف التــي مثلهــا رســول اهلل ( )وأمــر

عــن الفكــر االشــراكي يف مــورد حــق املؤمنــن ( )يكــون مــردوده ســلبي
امللكيــة الشــخيص ،فاالشــراكية ال عــى الرشيعــة اإلســامية؛ ألن عامــة

تقبــل أن يرتفــع مســتوى مواطــن عــى النــاس تعتــر هــؤالء ممثلــن لإلســام
أي مواطــن آخــر ،فيضيــع هنــا احلافــز وقوانينــه.
الــذايت لإلبــداع لــدى املواطــن مــادام مل

-8

إن

املتتبــع

للحــركات

يرتفــع بمســتواه ســواء عمــل وضاعــف اإلصالحيــة عــى طــول التاريــخ ،جيــد
اجلهــد أم مل يعمــل  ،فيتســاوى اإلنســان أن الذيــن نجحــوا هم املنتمــن إىل الفكر
الفعــال مــع اإلنســان اخلامــل الكســول اإلســامي األصيــل ،بــل إن الذيــن ال

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

عــى املحجــة البيضــاء.

القوانــن ســارية املفعــول إىل العــر
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ينتمــون إىل مدرســة أهــل البيــت ( )اإلســام يعطــي احلريــة لألمــة ،أكثــر
كثــرا مــن مبــادئ الســلطة مــن أي نظــام آخــر ،فــإذا أســاءت األمــة
اســتمدوا
ً

مــن مدرســة اإلســام والنبــي األكــرم اســتعامهلا ،تكــون حتــت طائلــة القانــون
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وآل بيتــه ( ،)كالكلــات املشــهورة اإلهلــي الــذي ذكــره اهلل تعــاىل يف كتابــه
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لغانــدي وغــره مــن قــادة الثــورات .الكريــم ووعــد اإلمــام عــي ()
 -9إن الظــروف املوضوعيــة التــي األمــة بــه وهــو قولــه تعــاىل :إِ َّن
َــروا َمــا
َــر َمــا بِ َق ْ
ــو ٍم َحتَّــى ُيغ ِّ ُ
مــرت هبــا دولــة اإلمــام عــي ( ،)اهلل َل ُيغ ِّ ُ
هــي مــن أحلــك الظــروف ،بســبب بِ َأ ْن ُف ِس ِ
ــه ْم.)48( 
التعتيــم اإلعالمــي وغــره ،أمــا اليــوم

 -11إن املدرســة العلو ّيــة ال ُتيــز

فأصبحــت الوســائل كلهــا متاحــة توظيــف األدوات غــر املرشوعــة يف

للحاكــم ،وبإمــكان األمــة أن تطلــع تنفيــذ السياســات املطلوبــة؛ وعندئــذ
عــى نتاجاتــه يف احلكــم.

يتوســل بلغــة
ال يســتطيع القائــد أن ّ

 -10عــى األمــة أن حتســن الترصف التطميــع لتنفيــذ احلكــم ،كام ال يســتطيع

يف حــال ُفســح هلــا فضــاء احلريــة ،ألن أن يســتعمل لغــة التهديــد مــع النــاس.

�.................................................................................إيثار ن�صري دواره العبا�س

اهلوامش

 .9اقتصادنــا ،الســيد حممــد باقــر الصــدر ،الوفــاة:

 .1موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ( )يف

 ،1400حتقيــق :مكتــب اإلعــام اإلســامي -فــرع

اجلــزء ،4 :ص ،16 :حتقيــق :مركــز بحــوث

1382ش ،املطبعــة :مكتــب اإلعــام اإلســامي،

الكتــاب والســنة والتاريــخ ،حممــد الريشــهري،
دار احلديــث وبمســاعدة :الســيد حممــد كاظــم

الطباطبائــي ،الســيد حممــود الطباطبائــي نــژاد،
الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع1425 :هـــ ،املطبعة :دار

خراســان ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع-1425 :

النــارش :مؤسســة بوســتان كتــاب قــم (مركــز النــر
التابــع ملكتــب اإلعــام اإلســامي) ،ص.288 :

 .10مقامــات فاطمــة الزهــراء ( )يف الكتــاب

احلديــث ،النــارش :دار احلديــث للطباعــة والنــر.

والســنة ،الشــيخ حممــد الســند ،الوفــاة :حتقيــق :بقلــم

هـــ ،الطبعــة :الرابعــة ،ســنة الطبــع1407 :هـــ-

الطبــع 2003 -1424 :م ،النــارش :دار الغديــر/

 .2الصحــاح ،اجلوهــري ،اجلــزء ،5 :الوفــاة393 :

قــم ،ص.141 :

 .3معجــم املصطلحــات واأللفــاظ الفقهيــة ،حممــود

 .11احلرش ،آية .7

الفضيلــة ،ص.483 :

 ،1400حتقيــق :مكتــب اإلعــام اإلســامي -فــرع

عبــد الرمحــن عبــد املنعــم ،اجلــزء ،2 :النــارش :دار

 .12اقتصادنــا ،الســيد حممــد باقــر الصــدر ،الوفــاة:

 .4لســان العــرب ،ابــن منظــور ،اجلــزء ،11 :الوفــاة:

خراســان ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع-1425 :

أدب احلــوزة ،ص.430 :

النــارش :مؤسســة بوســتان كتــاب قــم (مركــز النــر

 711هـــ ،ســنة الطبــع :حمــرم  1405هـــ ،النارش :نرش

1382ش ،املطبعــة :مكتــب اإلعــام اإلســامي،

 .5مطهــري  ،مرتــى  ،العــدل االهلــي 60-59 :

التابــع ملكتــب اإلعــام اإلســامي) ،ص.283 :

 .6املصطلحــات ،إعــداد مركــز املعجــم الفقهــي،

الوفــاة ،1400 :حتقيــق :مكتــب اإلعــام

 ،طهــران  ،منشــورات اســامي  ،ط1987 ، 10م.
ص.1708 :

 .13ينظــر :اقتصادنــا ،الســيد حممــد باقــر الصــدر،
اإلســامي -فــرع خراســان ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة

 .7احلدائــق النــارضة ،املحقــق البحــراين ،اجلــزء:

الطبــع1382 -1425 :ش ،املطبعــة :مكتــب

اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

كتــاب قــم (مركــز النــر التابــع ملكتــب اإلعــام

 ،10الوفــاة ،1186 :حتقيــق وتعليــق :حممــد تقــي

 .14ينظــر :اقتصادنــا ،الســيد حممــد باقــر الصــدر،

 ،10الوفــاة ،1186 :النــارش :مؤسســة النــر
 .8احلدائــق النــارضة ،املحقــق البحــراين ،اجلــزء:
اإليــرواين ،النــارش :مؤسســة النــر اإلســامي

التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة ،ص.13 :

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

 1987م ،ص .1760

الســيد حممــد عــي احللــو ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة

اإلعــام اإلســامي ،النــارش :مؤسســة بوســتان
اإلســامي) ،ص.283 :

الوفــاة ،1400 :حتقيــق :مكتــب اإلعــام
اإلســامي -فــرع خراســان ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة
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الطبــع1382 -1425 :ش ،املطبعــة :مكتــب

لبنــان ،ص.318 -317 :

كتــاب قــم (مركــز النــر التابــع ملكتــب اإلعــام

الطــريس ،اجلــزء ،11 :الوفــاة ،1320 :حتقيــق:

اإلعــام اإلســامي ،النــارش :مؤسســة بوســتان
اإلســامي) ،ص.283 :

 .15رســالة يف التعــرب بعــد اهلجــرة ويليهــا نظــرة يف
مــري العامــي ،الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع:

لبنــان ،ص.318 :

 2003 -1424م ،النــارش :دار الغديــر للطباعــة
والنــر والتجليــد -قــم -أيــران ،ص.250 :
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مؤسســة آل البيــت ( )إلحيــاء الــراث ،الطبعــة:
الثانيــة ،ســنة الطبــع 1988 -1408 :م ،النــارش:

احلفــاظ عــي املجتمــع املؤمــن ،الشــيخ قاســم حممــد
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 .21مســتدرك الوســائل ،مــرزا حســن النــوري

مؤسســة آل البيــت ( )إلحيــاء الــراث -بــروت-
 .22مقامــات فاطمــة الزهــراء ( )يف الكتــاب
والســنة ،الشــيخ حممــد الســند ،الوفــاة :حتقيــق :بقلــم

 .16رســالة يف التعــرب بعــد اهلجــرة ويليهــا نظــرة يف

الســيد حممــد عــي احللــو ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة

مــري العامــي ،الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع:

قــم ،ص.143 :

احلفــاظ عــي املجتمــع املؤمــن ،الشــيخ قاســم حممــد

 2003 -1424م ،النــارش :دار الغديــر للطباعــة
والنــر والتجليــد -قــم -أيــران ،ص.250 :

 .17النحل ،آية .90

الطبــع 2003 -1424 :م ،النــارش :دار الغديــر/

 .23مقامــات فاطمــة الزهــراء ( )يف الكتــاب
والســنة ،الشــيخ حممــد الســند ،الوفــاة :حتقيــق :بقلــم
الســيد حممــد عــي احللــو ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة

 .18رســالة يف التعــرب بعــد اهلجــرة ويليهــا نظــرة يف

الطبــع 2003 -1424 :م ،النــارش :دار الغديــر/

مــري العاميل ،ط ،1ســنة الطبــع2003 -1424 :

 .24هنــج البالغــة ،خطــب اإلمــام عــي (،)

قــم -إيــران.252 :

 .25منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغة ،حبيب اهلل

احلفــاظ عــي املجتمــع املؤمــن ،الشــيخ قاســم حممــد

م ،النــارش :دار الغديــر للطباعــة والنــر والتجليــد-

قــم ،ص.143 :

(الشقشــقية).35 /1 :

 .19ميــزان احلكمــة ،حممــد الريشــهري ،اجلــزء،3 :

اهلاشــمي اخلوئــي ،حتقيــق :ســيد إبراهيــم امليانجــي،

احلديــث ،النــارش :دار احلديــث ،ص.1838 :

بنيــاد فرهنــگ إمــام املهــدي (عــج).97 -96 /3 :

حتقيــق :دار احلديــث ،الطبعــة :األوىل ،املطبعــة :دار

ط  ،4املطبعــة :مطبعــة اإلســامية بطهــران ،النــارش:

 .20مســتدرك الوســائل ،مــرزا حســن النــوري

 .26املصدر نفسه.97 /3 :

مؤسســة آل البيــت ( )إلحيــاء الــراث ،الطبعــة:

اجلــزء ،1 :الوفــاة ،283 :حتقيــق :الســيد جــال

الطــريس ،اجلــزء ،11 :الوفــاة ،1320 :حتقيــق:

الثانيــة ،ســنة الطبــع 1988 -1408 :م ،النــارش:

مؤسســة آل البيــت ( )إلحيــاء الــراث -بــروت-

 .27الغــارات ،إبراهيــم بــن حممــد الثقفــي الكــويف،
الديــن احلســيني األرمــوي املحــدث ،ص.68 :

 .28هنــج البالغــة ،خطــب اإلمــام عــي (،)

�.................................................................................إيثار ن�صري دواره العبا�س
الوفــاة ،40 :حتقيــق :رشح :الشــيخ حممــد عبــده،

الســيد لطيــف القزوينــي.84 :

املطبعــة :النهضــة -قــم ،النــارش :دار الذخائــر -قــم-

يف الكتــاب والســنة والتاريــخ ،حممــد الريشــهري،

الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع 1370 -1412 :ش،
إيــران.61 /2 ،

 .36موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ()
حتقيــق :مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة:

 .29بحــار األنــوار ،العالمــة املجلــي ،ت ،1111

الســيد حممــد كاظــم الطباطبائــي ،الســيد حممــود

 1983 -1403م ،النــارش :دار الرضــا -بــروت-

 ،1425املطبعــة :دار احلديــث ،النــارش :دار احلديــث

حتقيــق :الشــيخ عبــد الزهــراء العلــوي ،ســنة الطبــع:
لبنــان.51 -50 /31 :

الطباطبائــي نــژاد ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع:
للطباعــة والنــر ،ص.17 :

 .30هنــج البالغــة ،خطــب اإلمــام عــي (،)

 .37موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ()

الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع 1370 -1412 :ش،

حتقيــق :مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة:

الوفــاة ،40 :حتقيــق :رشح :الشــيخ حممــد عبــده،

إيــران.218 /2 ،

الســيد حممــد كاظــم الطباطبائــي ،الســيد حممــود

الطباطبائــي نــژاد ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع:

 .31رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،اجلــزء،2 :

 ،1425املطبعــة :دار احلديــث ،النــارش :دار احلديــث

الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع 1959 -1378 :م،

 .38رجــال تركــوا بصــات عــى قســات التاريــخ،

الوفــاة ،656 :حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم،
النــارش :دار إحيــاء الكتــب العربيــة -عيســى البــايب
احللبــي ورشكاه.202 /2 ،

للطباعــة والنــر ،ص.17 :

الســيد لطيــف القزوينــي.88 :

 .39موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ()

 .32رجــال تركــوا بصــات عــى قســات التاريــخ،

يف الكتــاب والســنة والتاريــخ ،حممــد الريشــهري،

 .33هنــج البالغــة ،خطــب اإلمــام عــي (،)

الســيد حممــد كاظــم الطباطبائــي ،الســيد حممــود

الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع 1370 -1412 :ش،

 ،1425املطبعــة :دار احلديــث ،النــارش :دار احلديــث

الســيد لطيــف القزوينــي.81 :

الوفــاة ،40 :حتقيــق :رشح :الشــيخ حممــد عبــده،
املطبعــة :النهضــة -قــم ،النــارش :دار الذخائــر -قــم-
إيــران.14 /2 :

حتقيــق :مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة:
الطباطبائــي نــژاد ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع:
للطباعــة والنــر ،ص.171 :

 .40الغــارات ،إبراهيــم بــن حممــد الثقفــي الكــويف،

 .34رجــال تركــوا بصــات عــى قســات التاريــخ،

اجلــزء ،1 :الوفــاة ،283 :حتقيــق :الســيد جــال

 .35رجــال تركــوا بصــات عــى قســات التاريــخ،

اإلمــام عــي ( ،)جلنــة احلديــث معهــد باقــر العلــوم

الســيد لطيــف القزوينــي.81 :

الديــن احلســيني األرمــوي املحــدث ،ص .74 :ســنن

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

املطبعــة :النهضــة -قــم ،النــارش :دار الذخائــر -قــم-

يف الكتــاب والســنة والتاريــخ ،حممــد الريشــهري،
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( ،)الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع1380 :ش،

 .44رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،اجلــزء،2 :

 .41بحــار األنــوار ،العالمــة املجلــي ،اجلــزء:

الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع 1959 -1378 :م،

1992 -1413م.

احللبــي ورشكاه ،ص.220 :

املطبعــة :اعتــاد ،النــارش :نــور الســجاد ،ص.76 :

 ،34الوفــاة ،1111 :الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع:
 .42موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ()
حتقيــق :مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة:

احلديــث ،النــارش :دار احلديــث.

الســيد حممــد كاظــم الطباطبائــي ،الســيد حممــود

الطباطبائــي نــژاد ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع:

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع1441-هـ 2019 /م

النــارش :دار إحيــاء الكتــب العربيــة -عيســى البــايب
 .45ميــزان احلكمــة  ،حممــد الريشــهري ،اجلــزء،3 :

يف الكتــاب والســنة والتاريــخ ،حممــد الريشــهري،
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الوفــاة ،656 :حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم،

 ،1425املطبعــة :دار احلديــث ،النــارش :دار احلديــث

للطباعــة والنــر ،ص.173 :

حتقيــق :دار احلديــث ،الطبعــة :األوىل ،املطبعــة :دار
 .46اإلرشــاد ،الشــيخ املفيــد ،ت  413هجريــة،

حتقيــق :مؤسســة آل البيــت ( )لتحقيــق الــراث،

ط ،2ســنة الطبــع 1993 -1414 :م ،النــارش :دار
املفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع -بــروت -لبنــان:

 .43هنــج البالغــة ،خطــب اإلمــام عــي (،)

.282 -281 /1

حممــد عبــده ،الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع-1412 :

 ،40حتقيــق :الدكتــور صبحــي صالــح ،ط ،1ســنة

اجلــزء ،3 :الوفــاة ،40 :حتقيــق :رشح :الشــيخ

 1370ش ،املطبعــة :النهضــة -قــم ،النــارش :دار
الذخائــر -قــم -إيــران ،ص.131 :

 .47هنــج البالغــة  ،خطــب اإلمــام عــي ( ،)ت
الطبــع 1967 -1387 :م.520:

 .48سورة الرعد ،آية .11

�.................................................................................إيثار ن�صري دواره العبا�س

املصادر واملراجع

 .9اقتصادنــا ،الســيد حممــد باقــر الصــدر ،الوفــاة:

 .1موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ( )يف

 ،1400حتقيــق :مكتــب اإلعــام اإلســامي -فــرع

اجلــزء ،4 :ص ،16 :حتقيــق :مركــز بحــوث

1382ش ،املطبعــة :مكتــب اإلعــام اإلســامي،

الكتــاب والســنة والتاريــخ ،حممــد الريشــهري،
دار احلديــث وبمســاعدة :الســيد حممــد كاظــم

الطباطبائــي ،الســيد حممــود الطباطبائــي نــژاد،
الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع1425 :هـــ ،املطبعة :دار

خراســان ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع-1425 :

النــارش :مؤسســة بوســتان كتــاب قــم (مركــز النــر
التابــع ملكتــب اإلعــام اإلســامي) ،ص.288 :

 .10مقامــات فاطمــة الزهــراء ( )يف الكتــاب

احلديــث ،النــارش :دار احلديــث للطباعــة والنــر.

والســنة ،الشــيخ حممــد الســند ،الوفــاة :حتقيــق :بقلــم

هـــ ،الطبعــة :الرابعــة ،ســنة الطبــع1407 :هـــ-

الطبــع 2003 -1424 :م ،النــارش :دار الغديــر/

 .2الصحــاح ،اجلوهــري ،اجلــزء ،5 :الوفــاة393 :

قــم ،ص.141 :

 .3معجــم املصطلحــات واأللفــاظ الفقهيــة ،حممــود

 .11احلرش ،آية .7

الفضيلــة ،ص.483 :

 ،1400حتقيــق :مكتــب اإلعــام اإلســامي -فــرع

عبــد الرمحــن عبــد املنعــم ،اجلــزء ،2 :النــارش :دار

 .12اقتصادنــا ،الســيد حممــد باقــر الصــدر ،الوفــاة:

 .4لســان العــرب ،ابــن منظــور ،اجلــزء ،11 :الوفــاة:

خراســان ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع-1425 :

أدب احلــوزة ،ص.430 :

النــارش :مؤسســة بوســتان كتــاب قــم (مركــز النــر

 711هـــ ،ســنة الطبــع :حمــرم  1405هـــ ،النارش :نرش

1382ش ،املطبعــة :مكتــب اإلعــام اإلســامي،

 .5مطهــري  ،مرتــى  ،العــدل االهلــي 60-59 :

التابــع ملكتــب اإلعــام اإلســامي) ،ص.283 :

 .6املصطلحــات ،إعــداد مركــز املعجــم الفقهــي،

الوفــاة ،1400 :حتقيــق :مكتــب اإلعــام

 ،طهــران  ،منشــورات اســامي  ،ط1987 ، 10م.
ص.1708 :

 .13ينظــر :اقتصادنــا ،الســيد حممــد باقــر الصــدر،
اإلســامي -فــرع خراســان ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة

 .7احلدائــق النــارضة ،املحقــق البحــراين ،اجلــزء:

الطبــع1382 -1425 :ش ،املطبعــة :مكتــب

اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

كتــاب قــم (مركــز النــر التابــع ملكتــب اإلعــام

 ،10الوفــاة ،1186 :حتقيــق وتعليــق :حممــد تقــي

 .14ينظــر :اقتصادنــا ،الســيد حممــد باقــر الصــدر،

 ،10الوفــاة ،1186 :النــارش :مؤسســة النــر
 .8احلدائــق النــارضة ،املحقــق البحــراين ،اجلــزء:
اإليــرواين ،النــارش :مؤسســة النــر اإلســامي

التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة ،ص.13 :

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

 1987م ،ص .1760

الســيد حممــد عــي احللــو ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة

اإلعــام اإلســامي ،النــارش :مؤسســة بوســتان
اإلســامي) ،ص.283 :

الوفــاة ،1400 :حتقيــق :مكتــب اإلعــام
اإلســامي -فــرع خراســان ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة
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الطبــع1382 -1425 :ش ،املطبعــة :مكتــب

لبنــان ،ص.318 -317 :

كتــاب قــم (مركــز النــر التابــع ملكتــب اإلعــام

الطــريس ،اجلــزء ،11 :الوفــاة ،1320 :حتقيــق:

اإلعــام اإلســامي ،النــارش :مؤسســة بوســتان
اإلســامي) ،ص.283 :

 .15رســالة يف التعــرب بعــد اهلجــرة ويليهــا نظــرة يف
مــري العامــي ،الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع:

لبنــان ،ص.318 :

 2003 -1424م ،النــارش :دار الغديــر للطباعــة
والنــر والتجليــد -قــم -أيــران ،ص.250 :

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع1441-هـ 2019 /م

مؤسســة آل البيــت ( )إلحيــاء الــراث ،الطبعــة:
الثانيــة ،ســنة الطبــع 1988 -1408 :م ،النــارش:

احلفــاظ عــي املجتمــع املؤمــن ،الشــيخ قاســم حممــد
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 .21مســتدرك الوســائل ،مــرزا حســن النــوري

مؤسســة آل البيــت ( )إلحيــاء الــراث -بــروت-
 .22مقامــات فاطمــة الزهــراء ( )يف الكتــاب
والســنة ،الشــيخ حممــد الســند ،الوفــاة :حتقيــق :بقلــم

 .16رســالة يف التعــرب بعــد اهلجــرة ويليهــا نظــرة يف

الســيد حممــد عــي احللــو ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة

مــري العامــي ،الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع:

قــم ،ص.143 :

احلفــاظ عــي املجتمــع املؤمــن ،الشــيخ قاســم حممــد

 2003 -1424م ،النــارش :دار الغديــر للطباعــة
والنــر والتجليــد -قــم -أيــران ،ص.250 :

 .17النحل ،آية .90

الطبــع 2003 -1424 :م ،النــارش :دار الغديــر/

 .23مقامــات فاطمــة الزهــراء ( )يف الكتــاب
والســنة ،الشــيخ حممــد الســند ،الوفــاة :حتقيــق :بقلــم
الســيد حممــد عــي احللــو ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة

 .18رســالة يف التعــرب بعــد اهلجــرة ويليهــا نظــرة يف

الطبــع 2003 -1424 :م ،النــارش :دار الغديــر/

مــري العاميل ،ط ،1ســنة الطبــع2003 -1424 :

 .24هنــج البالغــة ،خطــب اإلمــام عــي (،)

قــم -إيــران.252 :

 .25منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغة ،حبيب اهلل

احلفــاظ عــي املجتمــع املؤمــن ،الشــيخ قاســم حممــد

م ،النــارش :دار الغديــر للطباعــة والنــر والتجليــد-

قــم ،ص.143 :

(الشقشــقية).35 /1 :

 .19ميــزان احلكمــة ،حممــد الريشــهري ،اجلــزء،3 :

اهلاشــمي اخلوئــي ،حتقيــق :ســيد إبراهيــم امليانجــي،

احلديــث ،النــارش :دار احلديــث ،ص.1838 :

بنيــاد فرهنــگ إمــام املهــدي (عــج).97 -96 /3 :

حتقيــق :دار احلديــث ،الطبعــة :األوىل ،املطبعــة :دار

ط  ،4املطبعــة :مطبعــة اإلســامية بطهــران ،النــارش:

 .20مســتدرك الوســائل ،مــرزا حســن النــوري

 .26املصدر نفسه.97 /3 :

مؤسســة آل البيــت ( )إلحيــاء الــراث ،الطبعــة:

اجلــزء ،1 :الوفــاة ،283 :حتقيــق :الســيد جــال

الطــريس ،اجلــزء ،11 :الوفــاة ،1320 :حتقيــق:

الثانيــة ،ســنة الطبــع 1988 -1408 :م ،النــارش:

مؤسســة آل البيــت ( )إلحيــاء الــراث -بــروت-

 .27الغــارات ،إبراهيــم بــن حممــد الثقفــي الكــويف،
الديــن احلســيني األرمــوي املحــدث ،ص.68 :

 .28هنــج البالغــة ،خطــب اإلمــام عــي (،)

�.................................................................................إيثار ن�صري دواره العبا�س
الوفــاة ،40 :حتقيــق :رشح :الشــيخ حممــد عبــده،

الســيد لطيــف القزوينــي.84 :

املطبعــة :النهضــة -قــم ،النــارش :دار الذخائــر -قــم-

يف الكتــاب والســنة والتاريــخ ،حممــد الريشــهري،

الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع 1370 -1412 :ش،
إيــران.61 /2 ،

 .36موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ()
حتقيــق :مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة:

 .29بحــار األنــوار ،العالمــة املجلــي ،ت ،1111

الســيد حممــد كاظــم الطباطبائــي ،الســيد حممــود

 1983 -1403م ،النــارش :دار الرضــا -بــروت-

 ،1425املطبعــة :دار احلديــث ،النــارش :دار احلديــث

حتقيــق :الشــيخ عبــد الزهــراء العلــوي ،ســنة الطبــع:
لبنــان.51 -50 /31 :

الطباطبائــي نــژاد ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع:
للطباعــة والنــر ،ص.17 :

 .30هنــج البالغــة ،خطــب اإلمــام عــي (،)

 .37موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ()

الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع 1370 -1412 :ش،

حتقيــق :مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة:

الوفــاة ،40 :حتقيــق :رشح :الشــيخ حممــد عبــده،

إيــران.218 /2 ،

الســيد حممــد كاظــم الطباطبائــي ،الســيد حممــود

الطباطبائــي نــژاد ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع:

 .31رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،اجلــزء،2 :

 ،1425املطبعــة :دار احلديــث ،النــارش :دار احلديــث

الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع 1959 -1378 :م،

 .38رجــال تركــوا بصــات عــى قســات التاريــخ،

الوفــاة ،656 :حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم،
النــارش :دار إحيــاء الكتــب العربيــة -عيســى البــايب
احللبــي ورشكاه.202 /2 ،

للطباعــة والنــر ،ص.17 :

الســيد لطيــف القزوينــي.88 :

 .39موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ()

 .32رجــال تركــوا بصــات عــى قســات التاريــخ،

يف الكتــاب والســنة والتاريــخ ،حممــد الريشــهري،

 .33هنــج البالغــة ،خطــب اإلمــام عــي (،)

الســيد حممــد كاظــم الطباطبائــي ،الســيد حممــود

الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع 1370 -1412 :ش،

 ،1425املطبعــة :دار احلديــث ،النــارش :دار احلديــث

الســيد لطيــف القزوينــي.81 :

الوفــاة ،40 :حتقيــق :رشح :الشــيخ حممــد عبــده،
املطبعــة :النهضــة -قــم ،النــارش :دار الذخائــر -قــم-
إيــران.14 /2 :

حتقيــق :مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة:
الطباطبائــي نــژاد ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع:
للطباعــة والنــر ،ص.171 :

 .40الغــارات ،إبراهيــم بــن حممــد الثقفــي الكــويف،

 .34رجــال تركــوا بصــات عــى قســات التاريــخ،

اجلــزء ،1 :الوفــاة ،283 :حتقيــق :الســيد جــال

 .35رجــال تركــوا بصــات عــى قســات التاريــخ،

اإلمــام عــي ( ،)جلنــة احلديــث معهــد باقــر العلــوم

الســيد لطيــف القزوينــي.81 :

الديــن احلســيني األرمــوي املحــدث ،ص .74 :ســنن

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

املطبعــة :النهضــة -قــم ،النــارش :دار الذخائــر -قــم-

يف الكتــاب والســنة والتاريــخ ،حممــد الريشــهري،
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الإمام علي ( )والعدالة االقت�صادية...........................................................................

( ،)الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع1380 :ش،

 .44رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،اجلــزء،2 :

 .41بحــار األنــوار ،العالمــة املجلــي ،اجلــزء:

الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع 1959 -1378 :م،

1992 -1413م.

احللبــي ورشكاه ،ص.220 :

املطبعــة :اعتــاد ،النــارش :نــور الســجاد ،ص.76 :

 ،34الوفــاة ،1111 :الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع:
 .42موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب ()
حتقيــق :مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة:

احلديــث ،النــارش :دار احلديــث.

الســيد حممــد كاظــم الطباطبائــي ،الســيد حممــود

الطباطبائــي نــژاد ،الطبعــة :الثانيــة ،ســنة الطبــع:

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع1441-هـ 2019 /م

النــارش :دار إحيــاء الكتــب العربيــة -عيســى البــايب
 .45ميــزان احلكمــة  ،حممــد الريشــهري ،اجلــزء،3 :

يف الكتــاب والســنة والتاريــخ ،حممــد الريشــهري،
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الوفــاة ،656 :حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم،

 ،1425املطبعــة :دار احلديــث ،النــارش :دار احلديــث

للطباعــة والنــر ،ص.173 :

حتقيــق :دار احلديــث ،الطبعــة :األوىل ،املطبعــة :دار
 .46اإلرشــاد ،الشــيخ املفيــد ،ت  413هجريــة،

حتقيــق :مؤسســة آل البيــت ( )لتحقيــق الــراث،

ط ،2ســنة الطبــع 1993 -1414 :م ،النــارش :دار
املفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع -بــروت -لبنــان:

 .43هنــج البالغــة ،خطــب اإلمــام عــي (،)

.282 -281 /1

حممــد عبــده ،الطبعــة :األوىل ،ســنة الطبــع-1412 :

 ،40حتقيــق :الدكتــور صبحــي صالــح ،ط ،1ســنة

اجلــزء ،3 :الوفــاة ،40 :حتقيــق :رشح :الشــيخ

 1370ش ،املطبعــة :النهضــة -قــم ،النــارش :دار
الذخائــر -قــم -إيــران ،ص.131 :

 .47هنــج البالغــة  ،خطــب اإلمــام عــي ( ،)ت
الطبــع 1967 -1387 :م.520:
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