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  :×بيعة أھل البصرة علياً 

البصرة » عليه الس�م«وبعد انتھاء حرب الجمل ودخول علي 

  بايعه أھلھا.. قال الطبري:

 :عن محمد وطلحة قا3 ،عن سيف ،كتب إلي السري عن شعيب

ثم دخلوا  ،ھو وبنو سعد ;نه كان خارجاً  ،بايع ا;حنف من العشى

وبايع علي أھل  ،فبايع أھل البصرة على راياتھم ،ةالبصر جميعاً 

  .فلما رجع مروان لحق بمعاوية .البصرة حتى الجرحى والمستأمنة

  .)1(لم يبرح المدينة حتى فرغ من صفين :وقال قائلون

  نص البيعة:

  وقال الطبري أيضاً:

وكان في البيعة: عليك عھد هللا وميثاقه بالوفاء لتكونن لسلمنا 

                                      

الفتنة و 544ص 3جو (ط ا;علمي)  541ص 4خ ا;مم والملوك جتاري )1(

  .181صووقعة الجمل 
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  .)1(نا حرباً، ولتكفن عنا لسانك ويدكسلماً، ولحرب

  ونقول:

  البيعة بعد النكث:

عليه «لقد نكث أھل البصرة بيعتھم، وحاربوا أمير المؤمنين 

، ولعل الكثيرين ممن لم يشارك في الحرب قد حدَّث نفسه »الس�م

بنكث البيعة، أو اعتبر نفسه غير ملزم بھا. وإن منعته بعض الظروف 

ن إع�ن ذلك، أو حتى من اaسرار لبعض أو بعض اaعتبارات م

  الناس من حوله..

فكانت ھناك حاجة لتجديد البيعة على أھل البصرة، ;ن عدم 

البيعة ربما يسھل على بعض الناس الذھاب يميناً وشما3ً، إذا وجد 

  نفسه غير مطالب ببيعته من أحد من الناس..

  على ماذا كانت البيعة؟!:

دل على أن بيعتھم له كانت على إن النص المذكور آنفاً، ي
  شرطين:

، »عليھم الس�م«أن يكون ھذا المبايع حرباً لحربھم  أولھما:

  وسلماً لسلمھم..

أنه لم يقل: حرباً لمن حاربنا، وسلماً لمن سالمنا.. فلم  وي�حظ:

                                      

  .546ص 3جو (ط ا;علمي)  543ص 4تاريخ ا;مم والملوك ج )1(
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يجعل ا;شخاص ھم المحور للو3ء والخصومة، بل جعل المحور ھو 

الذي يكون حاكماً ومھيمناً، ليكون  ا;من والخوف، والحرب والسلم،

المطلوب ھو تأكيد السلم وإشاعته، وتقويته، ورفض الحرب، 

  ومحاصرتھا وإنھاؤھا..

;ن السلم يشمل الجميع وكذلك الحرب. وليس المطلوب إنھاء 

  ا;شخاص وحربھم، و3 محبة ا;شخاص ;جلھم.

و3 أن يكف عنھم لسانه ويده.. ولم يطلب منھم معونة  الثاني:

  ما3ً و3 مساعدة، و3 تأييداً لسياساتھم و3 أي شيء آخر..

  لو بايعني مروان!!:

عن عبد  ،ن البريدبعن ھشام  ،ديوعمسالوروى أبو مخنف ـ  1

نه لما أ :حدثنا أبي :عن ھاشم بن مساحق القرشي قال ،هللا بن مخارق

ن فيھم مروان ب ،انھزم الناس يوم الجمل اجتمع معه طائفة من قريش

يعنون أمير ـ وهللا لقد ظلمنا ھذا الرجل  :فقال بعضھم لبعض ،الحكم

وهللا لقد ظھر  ،ونكثنا بيعته من غير حدث ـ» عليه الس�م«المؤمنين 

بعد رسول هللا  و3 أحسن عفواً  ،فما رأينا قط أكرم سيرة منه ،علينا

ونعتذر إليه فيما  ،حتى ندخل عليهفقوموا  ؛»صلى هللا عليه وآله«

  .عناهصن

فلما مثلنا بين يديه جعل  .فاستأذناه فأذن لنا ،فصرنا إلى بابه :قال

  »:عليه الس�م«فقال  .متكلمنا يتكلم
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وإن  ،فصدقوني فإن قلت حقاً  ،إنما أنا بشر مثلكم ،انصتوا أكفكم

 ً�.فردوا عل قلت باط صلى هللا «أتعلمون أن رسول هللا  !هللا أنشدكم يَّ

  !ولى الناس به وبالناس من بعده؟وأنا أ ،قبض »عليه وآله

  .اللھم نعم :قلنا

فأمسكت ولم أحب أن أشق  ،وبايعتم أبا بكر ،فعدلتم عني :قال

  .وأفرق بين جماعاتھم ،عصا المسلمين

وقد  ،فكففت ولم أھج الناس ،ثم إن أبا بكر جعلھا لعمر من بعده

uوبمقامه ،وبرسوله ،علمت إني كنت أولى الناس با.  

فكففت ولم أحب  ،وجعلني سادس ستةعمر، قتل فصبرت حتى 

  .أن أفرق بين المسلمين

 ،وأنا جالس في بيتي ،فطغيتم عليه وقتلتموه ،ثم بايعتم عثمان

  .وأتيتموني وبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر

  ؟!ولم تفوا لي ،فيتم لھمافما بالكم و

  ؟!وما الذي منعكم من نكث بيعتھما ودعاكم إلى نكث بيعتي

Iَ كن يا أمير المؤمنين كالعبد الصالح يوسف إذ قال: ﴿ :قلنا لهف

اِحِمينَ    .)1(﴾تَْثِريَب َعلَْيُكُم اْليَْوَم يَْغفُِر هللاُ لَُكْم َوُھَو أَْرَحُم الرَّ

لو  وإن فيكم رج�ً  ،3 تثريب عليكم اليوم »:عليه الس�م«فقال 

                                      

  من سورة يوسف. 92اzية  )1(
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  .)1(مروان بن الحكم :يعني .بايعني بيده لنكث بأسته

عليھما «ن يالحسن أن»: رحمه هللا«روى الشريف الرضي ـ  2

: يبايعك مروان يا أمير تشفعا بمروان، وقا3 ;بيھما» الس�م

  .المؤمنين

3 حاجة لي في بيعته،  )2(!قتل عثمان؟ بعدأولم يبايعني «: فقال

  .تهلو بايعني بيده لغدر بسبَّ  ،إنھا كف يھودية

 .نفه، وھو أبو ا;كبش ا;ربعةأما إن له إمرة كلعقة الكلب أ

  .)3(»أحمر وستلقى ا;مة منه ومن ولده يوماً 

  .)4(قال المعتزلي: وروي ھذا الخبر من طرق كثيرة

                                      

وفي ھامشه  222و (ط مكتبة الداوري) ص 417و  416الجمل للمفيد ص) 1(

ـ  120ص 2طوسي جوأمالي ال 393ـ  392ص 1عن: شرح ا;خبار ج

ـ  262ص 32وبحار ا;نوار ج 55الورقة  3ومثالب النواصب ج 121

 10جقاموس الرجال و 338و  337ص 1نھج السعادة جوراجع:  .263

  .49و  48ص

  وفي نسخة قبل قتل عثمان. )2(

وتذكرة  73رقم  124و  123ص 1نھج الب�غة الخطبة (بشرح عبده) ج )3(

شجرة و 355و  235و  234ص 32وبحار ا;نوار ج 390الخواص ص

قاموس و 146ص 6ج للمتزليشرح نھج الب�غة و 130ص 1جطوبى 

  . 340ص 1جإع�م الورى و 36ص 10جلتستري لالرجال 

 10جلتستري لقاموس الرجال و 146ص 6نھج الب�غة للمعتزلي جشرح  )4(
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عن رجل من مراد، قال: كنت  ،روي [عن] أبي الصيرفيـ  3

يوم البصرة إذ أتاه ابن  »عليه الس�م«على رأس أمير المؤمنين  واقفاً 

  إن لي حاجة. عباس بعد القتال، فقال:

تطلب  ،: ما أعرفني بالحاجة التي جئت فيھا»عليه الس�م«فقال 

  !ا;مان 3بن الحكم؟

  قال: ما جئت إ3 لتؤمنه.

، يفاً دقال: قد آمنته، ولكن اذھب وجئني به، و3 تجئني به إ3 ر

  فإنه أذل له.

ً فجاء به ابن عباس مردَ  خلفه كأنه قرد، قال أمير المؤمنين  فا

»�  !: تبايع؟»معليه الس

  قال: نعم، وفي النفس ما فيھا.

  قال: هللا أعلم بما في القلوب.

فلما بسط يده ليبايعه أخذ كفه عن كف مروان فنترھا، فقال: 3 

إنھا كف يھودية، لو بايعني بيده عشرين مرة لنكث  ،حاجة لي فيھا

  سته.أب

خفت على رأسك أن يقع في ھذه  ،ثم قال: ھيه يا بن الحكم

، ك� وهللا حتى يخرج من صلبك ف�ن وف�ن يسومون ھذه المعمعة

                                      

  .36ص
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  .)1(مصبرة ، ويسقونھم كأساً ا;مة خسفاً 

  9 أبايعك حتى تكرھني:

 ،: ارتث مروان يوم الجملقال سنادهبإأبو مخنف  روىوـ  4

فأشار  ،فصار إلى قوم من عنزة، وبعث إلى مالك بن مسمع يستجيره

له ا;مان فآمنه،  سأل علياً فأجاره و ،عليه أخوه مقاتل أن يفعل

وعرض عليه أن يبايعه حين بايعه الناس بالبصرة، فأبى وقال: ألم 

  !تؤمني؟

  قال: بلى.

  قال: فإني 3 أبايعك حتى تكرھني.

  .قال علي: فإني 3 أكرھك، فوهللا أن لو بايعتني بأستك لغدرت

  .)2(ثم إنه مضى إلى معاوية

  ونقول:

                                      

بحار و 151والھداية الكبرى ص 198و  197ص 1جالخرائج والجرائح  )1(

وراجع: ومدينة المعاجز  4ص 5وإثبات الھداة ج 298ص 41ج;نوار ا

  وإرشاد القلوب. 76ومشارق أنوار اليقين ص 39ص 2ج

راجع: الجمل وصفين والنھروان ;بي مخنف (جمعه وحققه: حسن حميد  )2(

  .173ص 2ھـ) ج 1416وأنساب ا;شراف (ط سنة  207السنيد) ص
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  فإنه أذل له:

3 يريد إذ3ل الناس، و3 التشفي بھم، بل » الس�معليه «إن علياً 

  يريد حفظ حرماتھم، وصيانة كراماتھم.

ولكن حين يصبح اaنسان طاغوتاً، وجباراً في ا;رض، ف� بد 

من إعادته إلى حجمه الطبيعي رأفة به، وحرصاً عليه، أو ;جل 

عليه «تأديبه، لكف شره عن الناس، و;جل ذلك قال أمير المؤمنين 

  .)1(التكبر على من تكبر عليك تواضع»: الس�م

  .)2(المتكبر صدقة التكبر علىوروي: أن 

، وقد ضايقته »عليه الس�م«وقد سأل المنصور اaمام الصادق 

  ذبابة: لم خلق هللا الذباب؟!

  .)3(ليذل به الجبابرة»: عليه الس�م«فقال 

                                      

 للفتني الموضوعات وتذكرة 197ص 11ج للمعتزلي الب�غة نھج شرح )1(

  . 185ص 2ج للعجلوني الخفاء وكشف 191ص

 4ص 15ج للرازي الكبير والتفسير 313ص 1ج للعجلوني الخفاء كشف )2(

  .61ص 9ج اzلوسي وتفسير

سير و 93و  92ص 5تھذيب الكمال جو 375ص 3مناقب آل أبي طالب ج) 3(

مطالب و 100ص 11الوافي بالوفيات جو 264ص 6أع�م النب�ء ج

 136معارج الوصول صو 370ص 2كشف الغمة جو 440السؤول ص

شرح إحقاق الحق و 915ص 2بن الصباغ ج3الفصول المھمة و

 3ج ط السعادة بمصر)(حلية ا;ولياء عن:  275ص 12ج (الملحقات)
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  وھذا بالذات ما حدث لمروان.

  ة:توضيح حول الرواية ا=خير

إن الذي يبدو لنا بقرينة الرواية ا;خرى السابقة: أن أمير 

ھو الذي أبى قبول بيعة مروان، فخاف » عليه الس�م«المؤمنين 

مروان أن يكون مالك بن مسمع لم يأخذ له ا;مان، ولو من جھة أنه 

  ».عليه الس�م«أخطأ في فھم ك�م علي 

رجوع عن أمانه، بال» عليه الس�م«أو أن مروان قد اتھم علياً 

فلما سأله عن ا;مان وأخبره أنه 3 يزال قائماً أراد أن يلعب ھذه اللعبة 

إلى إكراھه على البيعة، ربما » عليه الس�م«بأن يدفع أمير المؤمنين 

;نه يريد أن يدخرھا للتشنيع عليه، بادعاء أنه كان قد أكره الناس على 

  ل عليه النكث مرة أخرى.بيعته، كما زعمه طلحة والزبير.. وھذا يسھ

ما اراد، وأعلمه أنه عارف » عليه الس�م«فعرف أمير المؤمنين 

  بأنه سوف ينكث مرة أخرى.

وھذا ھو ما أشار إليه الرجل المرادي، فإن قول مروان: في 

                                      

المختار في مناقب و 353ص) ط الغر( 3بن الجوزيالتذكرة و 198ص

نور ا;بصار و 17ص) ظاھرية بدمشقنسخة مكتبة ال(لشيباني لا;خيار 

 لقرمانيلوأخبار الدول وآثار ا;ول  200ص) ط العثمانية بمصر(الشبلنجي 

والفصول المھمة  82ص) ط طھران(مطالب السؤول و 112ص) ط بغداد(

  .206ص )ط الغري3بن الصباغ (
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  النفس ما فيھا توطئة aدعاء اaكراه، لتسھيل النكث..

ه، فرفضھا حتى مد يد» عليه الس�م«فاستدرجه أمير المؤمنين 

  ليخبر الناس أنه عارف بنوايا مروان.» عليه الس�م«

عليه «فانظر إلى شيطنة مروان، وإلى دقة فھم أمير المؤمنين 

  ما يھيء له من مؤامرات. » الس�م

  دوافع التوبة وا9عتذار:

ثم إن ما نعلمه من أحوال الناس حين يھزمھم عدوھم، ويكون ھو 

أنھم يخشون أن يقعوا في يده، وينتقم  الحاكم في الب�د والعباد، ھو

منھم، فيبادرون إلى دفع شره بإظھار التوبة، والندم، والخضوع 

والبخوع، والرجاء واaلتماس، ويرسلون بالشفعاء إليه، ليمھدوا لھم 

سبيل الدخول إليه، ويكون أخوف الناس من بطش ذلك العدو، ھم 

درون aيصال ا;ذى زعماء التمرد وحملة راية الخ�ف عليه، والمبا

  إليه..

ھو أن ھؤ3ء الذين كانوا ھم رواد الخ�ف  ولكن ما نجده ھنا:

، وزعماء الحرب ضده. لم يندفعوا »عليه الس�م«على أمير المؤمنين 

إلى أن يخطبوا وده خوفاً من بطشه.. بل الذي دعاھم إلى ذلك: ھو 

م بيعته عظيم إحسانه إليھم، وحسن تجاوزه عن إساءاتھم، رغم نكثھ

ب� سبب، ومحاربتھم إياه ظلماً وبغياً وعلواً، وإفساداً في ا;رض، 

  فيقابلھم، بأكرم سيرة، وأحسن عفو..
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  إنما أنا بشر مثلكم:

لم يكلفھم حتى  »عليه الس�م«أنه  وا)غرب وا)عجب من ذلك:

أن يصرحوا بعذرھم، وأن يجھروا بندمھم، ولم يرد لھم بذل ماء 

عنھم الك�م، وأعطاھم الحق بمناقشته، وجوھھم، فتولى ھو 

واaعتراض عليه. مصرحاً لھم بما يسھل عليھم المبادرة إلى ھذا 

  بشر مثلھم. »عليه الس�م«اaعتراض، وھو: أنه 

في بيان تاريخ يظھر ما وقعوا فيه من  »عليه الس�م«ثم أسھب 

تناقض. حيث عاملوه بضد ما عاملوا به غيره ممن سبقوه. وسألھم 

  تفسير ھذا التناقض، ولم يزد على ذلك. عن

صلوات هللا تعالى «فطلبوا منه أن يصفح ويعفو، فصفح وعفا 

  ».عليه

وھنا بيت القصيد، فإنه عفو بالغ المرارة، شديد ا;لم، بل ھو أشد 

من ضرب السيف القاطع، ;نه يعفو، وھو يعلم: أن بينھم من ليست 

لنكث بسبَّته، يعني مروان بن لديه نية الوفاء، بل ھو لو بايعه بيده 

  الحكم..

  كنت أولى الناس بالناس:

ھذه الجماعة ا;موية المحاربة له بأمور  »عليه الس�م«وقد قرر 

حساسة جداً، ليسمع الناس أجوبتھا من أعدائه أنفسھم، ف� تكون مجرد 

دعاوى منه لنفسه. فأقروا له بھا.. ولم يجدوا سبي�ً لتبرير ظلمھم له 
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ھذا الظلم الذي تكرر.. وھو يعلم أنه سيتكرر منھم مرة بعد فيھا.. 

  أخرى فيما يأتي..

وكان أول سؤال وجھه إليھم: أن قال لھم: أنشدكم هللا، أتعلمون أن 

لما قبض كنت أنا أولى الناس به،  »صلى هللا عليه وآله«رسول هللا 

  وبالناس من بعده؟!

  فقالوا: اللھم نعم..

  اله من جھتين، فھو:أنه قد أطلق سؤ وي�حظ:

:ًIلم يحدد موارد ھذه ا;ولوية، ھل ھو أولى الناس به  أو

، بأن »صلى هللا عليه وآله«كوصي؟! أو أولى الناس بمقامه 

يحكمھم؟! أو أولى بھم من أنفسھم في كل شيء، كو3ية رسول هللا 

  لھم في ذلك؟! »صلى هللا عليه وآله«

و3ية وإلى ماذا يستند في لم يحدد من أين جاءته ھذه ال ثانياً:

إِنََّما ﴿إثبات ھذه ا;ولوية لنفسه؟! ھل يستند إلى اzيات القرآنية، كآية: 

َ�ةَ َويُْؤتُوَن  َولِيُُّكُم هللاُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ

َكاةَ َوُھْم َراِكُعونَ  ث النبوي . ونحوھا من اzيات، أو إلى الحدي)1(﴾الزَّ

  الشريف في يوم الغدير وغيره؟! أو ماذا؟!

                                      

 .مائدةمن سورة ال 55) اzية 1(
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  إنھا كف يھودية:

 عن كف مروان التي يريد أن يبايعه بھا: »عليه الس�م«أما قوله 

، فلعل المراد به: أنھا كف رجل له طبيعة اليھود »إنھا كف يھودية«

  في الغدر والنكث، ونقض العھود والمواثيق..

من اليھود، وأخذ عنھم، ;ن ذلك  أو أنھا كف رجل تعلم ھذا ا;مر

  ـ بنظره ـ من ا;مور التي يحسن تعلمھا والتعامل بھا.

أن بعض الصحابة كان يتعلم عند اليھود في  ومن المعلوم:

  مدارس ماسكة في المدينة، و3 ندري إن كان مروان من ھؤ3ء..

  لنكث بإسته:

 »عليه الس�م«ھل يمكن أن يتفوه علي  وھنا سؤال يقول:

لكلمات النابية التي ھي أسم للعورة: القبل والدبر. فإن ذلك إن كان با

الشرع الشريف؟! وإن  »عليه الس�م«محرماً شرعاً فكيف يخالف 

  كان أمراً قبيحاً فكيف يصدر القبيح من اaمام المعصوم؟!

  ويمكن أن يجاب:

:ًIإن بعض الكلمات تكون فبيحة في وقت، ثم تستبدل بغيرھا  أو

مان، أو يقل تداولھا، وتصبح من المفردات التي 3 يعرف عبر ا;ز

  معناھا إ3 ا;ولون.

وبعض الكلمات قد 3 تكون قبيحة في زمان، ثم تصير قبيحة في 

  زمان آخر..
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وقد استعمل العرب كلمات تعبر عن معان ترتبط بع�قة الرجل 

  والمرأة، أو تدل على العورة وليست ھي قبيحة عندھم..

فرج، وكلمة ھن، وكلمة نكاح، وكلمة وطء، وكلمة فمث�ً كلمة 

دبر وغير ذلك 3 تعد مما يستقبح التصريح به، ولذلك وردت في 

  كلمات العلماء وا;دباء والمصنفين، وفي الحديث، والقرآن..

فلعل كلمة أست أيضاً لم تكن في ذلك الوقت من الكلمات التي 

  يستقبح التصريح بھا.

ه الكلمة مما يستقبح التصريح به، لكن لم لو سلمنا: أن ھذ ثانياً:

في ھذه المناسبة لوجود روايات  »عليه الس�م«يثبت أنھا ھي قد قالھا 

، وھذه الكلمة 3 »لنكث بسبته«قال:  »عليه الس�م«أخرى تقول: إنه 

يستقبح التصريح بھا، فلعلھا حرفت واستبدلت بكلمة أخرى، ;جل 

.. مع م�حظة مدى »الس�م عليه«التشنيع على أمير المؤمنين 

  التقارب في رسم الخط لھاتين الكلمتين.

  إمرة كلعقة الكلب أنفه:

أخبر عن أمر غيبي، وھو: أن لمروان  »عليه الس�م«ثم إنه 

إمرة قصيرة، كلعقة الكلب أنفه، وھو تعبير رائع، يشير فيه إلى قصر 

ة، ولعله مدة تلك اaمرة، ويشير أيضاً إلى درجة المتعة بھذه ا;مر

، أو »الدنيا جيفة وط�بھا ك�ب« يشير ثالثاً إلى الحديث الذي يقول:

  إلى أن في مروان بعض الخصال الذميمة التي تكون في الكلب..



  23                                                               الفصل الرابع: البيعة.. ونصب الولي. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم تحدث عن إمرة ولده ا;كبش ا;ربعة، وما يصيب ا;مة منھم، 

  وقد تحقق ذلك كله..

  نصب الو9ة على الب)د:

بصرة: عبد هللا بن عباس، وولى وولى على ال«قال ابن حبان: 

  .)1(»الو3ة في البلدان. وكتب إلى المدن بالقرار والطاعة

  وزياد: ×علي 

  وقال الطبري:

  .قعد ،وكان زياد بن أبي سفيان ممن اعتزل ولم يشھد المعركة

  .وكان في بيت نافع بن الحارث

بعد ما فرغ  وجاء عبد الرحمن بن أبي بكرة في المستأمنين مسلماً 

  !ك المتربص المقاعد بيوعمُّ  :فقال له علي ،ي من البيعةعل

وإنه على مسرتك  ،إنه لك لواد ،وهللا يا أمير المؤمنين :فقال

  .فأعلم لك علمه ثم آتيك ،ولكنه بلغني أنه يشتكي ،لحريص

  .فأمره أن يعلمه فأعلمه ،مكانه حتى استأمره وكتم علياً 

  .ففعل ،امش أمامي فاھدني إليه :فقال علي

ووضع يده على ـ تقاعدت عني وتربصت  :فلما دخل عليه قال

  .فقبل عذره واستشاره ،فاعتذر إليه زيادـ ھذا وجع بين  :وقال ،صدره

                                      

 .284ص 2الثقات 3بن حبان ج )1(
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رجل من أھل بيتك يسكن إليه  :فقال ،وأراده علي على البصرة

  .وسأكفيكه وأشير عليه ،فإنه أجدر أن يطمئنوا أو ينقادوا ؛الناس

  .)1(جع علي إلى منزلهور ،فافترقا على ابن عباس

  وقال الطبري أيضاً:

 ،الخراج وبيت المال وولى زياداً  ،ر ابن عباس على البصرةوأمَّ 

استشرته عند  :فكان ابن عباس يقول ،وأمر ابن عباس أن يسمع منه

وأن من  ،إن كنت تعلم أنك على الحق :فقال ،ھنة كانت من الناس

ن كنت 3 تدري أشرت وإ ،خالفك على الباطل أشرت عليك بما ينبغي

  .عليك بما ينبغي كذلك

  .وإنھم على الباطل ،إني على الحق :فقلت

فإن كان  ،فقال أضرب بمن أطاعك من عصاك ومن ترك أمرك

 ،فاستكتبته .س�م وأصلح له أن يضرب عنقه فاضرب عنقهأعز ل�

  .وعلمت أنه قد اجتھد لي رأيه ،فلما ولى رأيت ما صنع

فارتحل  ،وارتحلوا بغير إذنه ،عن المقام وأعجلت السبائية علياً 

وقد كان له فيھا  ،إن كانوا أرادوه ليقطع عليھم أمراً  ،في آثارھم

  .)2(مقام

  :»رحمه هللا«وقال الشيخ المفيد 

                                      

 .546ص 3و (ط ا;علمي) ج 543ص 4مم والملوك جتاريخ ا; )1(

 .546ص 3و (ط ا;علمي) ج 544و  543ص 4تاريخ ا;مم والملوك ج )2(
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عليه «مير المؤمنين أالواقدي عن رجاله قال: لما أراد  وروى

ھا عبد هللا بن عباس يالخروج من البصرة استخلف عل »الس�م

  ن قال: له أكان في وصيته فاه، وصأو

وأن  ،عليه والعدل بمن وليت ،بن عباس، عليك بتقوى هللايا 

وإياك  ،تبسط للناس وجھك، وتوسع عليھم مجلسك، وتسعھم بحلمك

وإياك والھوى فإنه يصدك عن سبيل  ،فإنه طيرة الشيطان ؛والغضب

  .هللا

باعدك من وما  ،واعلم أن ما قربك من هللا فھو مباعدك من النار

  .)1(و3 تكن من الغافلين هللا فمقربك من النار. واذكر هللا كثيراً 

  لم يول زياداً: ×علي 

قد ولى زياد بن  »عليه الس�م«إن علياً  وتقول بعض النصوص:

  .)2(أبيه على فارس

                                      

وفي ھامشه  224و  223و (ط مكتبة الداوري)  420الجمل للمفيد ص )1(

 76ونھج الب�غة الكتاب رقم  86و  85ص1عن: اaمامة والسياسة ج

  .381ص 2ج الذھب جومرو 152وقارن با;خبار الطوال ص

 8نھج السعادة جو 221ص 4مصباح الب�غة (مستدرك نھج الب�غة) جوراجع: 

  70ص

حوادث سنة  443ص 3والكامل في التاريخ ج 65راجع: رجال الشيخ ص )2(

اaيضاح و 157ص 4جمصباح الب�غة (مستدرك نھج الب�غة) و 44
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لكن قد أوضح النص ا;ول الذي نقلناه عن الطبري: أن علياً 

  .)1(ة. كما في بعض النصوصلم يول زياداً البصر» عليه الس�م«

على الناس رج�ً يعرف بأنه ابن  »عليه الس�م«ليقال: كيف يولي 

  زنا؟!

  غير أننا نقول:

أراد زياداً على  »عليه الس�م«إن نفس تصريح الرواية: بأنه 

البصرة، فنصحه برجل من أھل بيته يسكن إليه الناس.. يبقي اaشكال 

ممن يقال عنه: إنه ابن زنا أن  »معليه الس�«وارداً، إذ كيف يطلب 

  يتولى البصرة. ;ن ھذا العرض يحمل معه احتما3ت قبول زياد به..

  ويمكن أن يقال في الجواب: 

:ًIم«إنه  أو�متعبد بظاھر الشرع، والحكم الشرعي  »عليه الس

يقول: الولد للفراش وللعاھر الحجر. وقد ولد زياد على فراش عبيد، 

                                      

بحار و 927و  926و  646ص 2جلثقفي لالغارات و 546صبن شاذان 3

 5جنھج السعادة و 518و  490ص 33وج 501ص 32جا;نوار 

(ط دار ستيعاب اaو 46ص 12جفتح الباري و 357و  354و  352ص

 16وج 43ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 525ص 2ج الجيل)

 175ص 19جتاريخ مدينة دمشق و 219صا;خبار الطوال و 181ص

  .216ص 2جأسد الغابة و

 19جتاريخ مدينة دمشق و 256ص 3جفي التاريخ الكامل راجع:  )1(

  .171ص
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  يه. و3 عبرة بغير ذلك في مقام ترتيب ا;حكام..ف� بد أن ينسب إل

إن المانع من تولية ابن الزنا: ھو أن توليته تعني أن يؤم  ثانياً:

  من يتولى عليھم في ص�تھم، و3 تصح إمامة ابن الزنا.

أن ھذا المحذور 3 يكفي للمنع من التولية، ;ن ھذا  ومن المعلوم:

صلى هللا عليه «علھا له النبي ا;مر ليس من شؤون الو3ية، التي يج

، بل ھو حكم فرعي، وتكليف خاص »عليه الس�م«واaمام » وآله

موجه ;شخاص الناس في أمر ص�تھم، وبشرط معرفتھم بھذا ا;مر، 

فمن عرف بأنه ابن زناً لم يجز للعارف أن يأتم به. ومن لم يعرف ذلك، 

  فھو معذور، و3 شيء عليه..

الوالي ليست إلزامية، كما أن ص�ة  إن الص�ة خلف ثالثاً:

الجماعة ليست من وظائفه، و3 ھي من شؤون و3يته. وإنما الناس ھم 

  الذين يختارون اaمام ;نفسھم..

يمكن ل�مام أن يولي على الناس شخصاً ويولي aمامة  رابعاً:

  الص�ة شخصاً آخر.

  يريد أن يفعله. »عليه الس�م«ولعل ھذا ھو ما كان علي 

ؤيد إمكانية الفصل بينھما: أن ھذا ا;مر ھو ما حصل بالفعل، وي

فإن ابن عباس لم يكن ھو الذي يتولى الص�ة، بل كان أبو ا;سود ھو 

  .)1(الذي يتو3ھا. وكان زياد يتولى الخراج وبيت المال

                                      

  راجع كتابنا: ابن عباس وأموال البصرة. )1(
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إلى زياد ليطلب منه ھذا » عليه الس�م«خامساً: لماذا يذھب علي 

ليه ليأتيه، فيعرض عليه ما يريد؟! وھل الطلب؟! ولماذا لم يرسل إ

  يستحق التكريم من يتقاعد عنه؟!

  متى كان نصب الو9ة؟!:

ـ كما يقول ابن حبان ـ قد ولى  »عليه الس�م«أن علياً  وتقدم:

  الو3ة في البلدان بعد فراغه من حرب الجمل.

ولكننا قلنا في الجزء الحادي والعشرين من ھذا الكتاب في فصل: 

قد نصب » عليه الس�م«ونصب العمال: أن علياً  »يه الس�معل«علي 

  و3ته على الب�د بصورة تدريجية، مراعياً حال كل بلد فراجع..

  :×أعجلت السبائية علياً 

أن السبائية خرجوا من البصرة بدون إذن علي  وزعم الطبري:

ل�سراع بترك البصرة،  »عليه الس�م«، فاضطر »عليه الس�م«

  اً بالمقام فيھا أكثر من ذلك..وكان راغب

ونحن 3 نعرف لماذا يحتاج الناس بعد انتھاء الحرب إلى البقاء 

إلى أن يستبقيھم  »عليه الس�م«في البصرة؟! ولماذا يحتاج علي 

  معه؟! ولماذا 3 يسمح لھم بالعودة إلى بيوتھم وعوائلھم؟!

الخروج  و3 ندري أيضاً ما الذي أراده السبائية من المبادرة إلى

من البصرة؟! ھل أرادوا اaنق�ب على أمير المؤمنين؟! أم أرادوا 

وما  !الھجوم على قوم من الناس؟! فمن ھؤ3ء الناس؟! وأين يسكنون؟
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  ذنبھم؟!

  ولماذا لم يصرح لنا الطبري و3 راويه بھذا ا;مر الذي أرادوه؟!

ابين، والحقيقة ھي:  أن ھذا من ھملجات سيف، وفريقه من الكذَّ

الذين يريدون التمھيد لتبييض وجه معاوية وحزبه، واتھام الفريق 

الذي ينسبونه إلى علي: بأنه ھو الذي دبر لحرب صفين، كما دبر 

  لحرب الجمل قبلھا، ولحرب الخوارج بعد ذلك..

  الثناء على المحسن �حسانه:

  إلى أھل الكوفة بعد فتح البصرة يقول:» عليه الس�م«وقد كتب 

 من أھل مصر عن أھل بيت نبيكم أحسن ما يجزي وجزاكم هللا«

العاملين بطاعته، والشاكرين لنعمته، فقد سمعتم، وأطعتم، ودعيتم، 

  .)1(»فأجبتم

  ونقول:

أن ما جرى في حرب الجمل كان »: عليه الس�م«لقد أوضح  ـ 1

دفاعاً عن أھل بيت النبوة، أو ھو على ا;قل قد أنتج ما يدخل في ھذا 

شارة إلى أن المقصود كان إلحاق الضرر بأھل البيت السياق في إ

، ولو بمستوى تضييع الحق، والخروج ـ ولو مرة »عليھم الس�م«

                                      

وبحار  28لشيخ المفيد صلالكافئة و 3ص 3) نھج الب�غة (بشرح عبده) ج1(

شرح نھج و 77ص 4نھج السعادة جو 253و  84ص 32ا;نوار ج

  .216صلشيخ المفيد لالجمل و 26ص 14ج للمعتزليالب�غة 



  35ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    30
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحدة ـ عن سنة العدل. ليسقط بذلك مضمون آية التطھير، وينفك 

ارتباطھا بھم، فيرتاح أھل ا;ھواء وط�ب اللبانات، حيث تتساوى 

قوة المال وقوة السلطان،  ا;قدام، ويصبح المعيار ھو ما تفرضه

  وليس ھدى الرحمن ومفاھيم وقيم القرآن.

عليھم «نعم.. إن المستھدف ھو إسقاط أطروحة علي وأھل يبته 

».. صلى هللا عليه وآله«، 3 بما أنھم مجرد أقرباء للرسول »الس�م

ومن عشيرته، بل بما ھم نتاج التربية النبوية واaلھية، حتى كانوا 

ء على الخير، ورواد الص�ح واaص�ح.. وبما ھم حملة  ا;د3َّ

  للشريعة، ومعدن العلم والفقه والفضل..

، ولم يقل أھل »أھل بيت نبيكم»: «عليه الس�م«و;جل ذلك قال 

  ».صلى هللا عليه وآله«بيت محمد 

إن ھؤ3ء الناس بنصرھم إياه قد عملوا بطاعة هللا سبحانه،  ـ 2

جب عليھم ھذا النصر، وأمرھم به، ولم فدل على أن هللا ھو الذي أو

بما ھو » عليه الس�م«يكن ھذا النصر لمجرد طاعة أمر علي 

  شخص، و3 بما ھو مجرد حاكم..

﴿اْليَْوَم  إلى ما تضمنته اzية المباركة:» عليه الس�م«لقد ألمح  ـ 3

ْسَ�َم ِدينًا﴾ أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيتُ  ، )1(َلُكُم اْ�ِ

ليدل على أن نصرھم له قد جاء حفاظاً على النعمة التي أتمھا هللا 

                                      

  من سورة المائدة. 3) اzية 1(
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، كما أوضحناه في بعض »عليه الس�م«تعالى عليھم بو3ية علي 

  فصول ھذا الكتاب. وحفظ النعمة من مفردات الشكر لھا.

يھم فھم قد حفظوا النعمة بھذا الجھاد، ودافعوا عن أھل بيت نب

الذين أتم هللا تعالى بھم ھذه النعمة. و;جلھا رضي سبحانه وتعالى 

  اaس�م ديناً لعباده.

يعرف للمحسن إحسانه، وينوه به ويشجع » عليه الس�م«إنه  ـ 4

الناس على التأسي به، ويقبح اaساءة ويلوم فاعلھا، ويؤنبه بالمقدار 

ن استسھال الذي يستحقه، ويردعه عن معاودتھا، ويردع غيره ع

  الوقوع فيما وقع به.

  في حفل التنصيب: ×خطبة علي 

 المؤمنين أمير استعمل لما :قال يحيى بن لوط مخنف أبو وروى

 هللا فحمد الناس خطب البصرة على العباس بن هللا عبد »عليه الس�م«

  :قال ثم النبي على وصلى ،عليه وأثنى

 فاسمعوا ،لعباسا بن هللا عبد عليكم استخلفت قد ،الناس معاشر 

 عن زاغ أو فيكم أحدث فإن ،ورسوله هللا أطاع ما أمره وأطيعوا له

 ،ورعاً  تقيا عفيفا أجده أن أرجو فإني ،عنكم أعزله أني فاعلموا الحق

  .ولكم لنا هللا غفر ،به ذلك أظن وأنا إ3 عليكم هأولِّ  لم وإني

 »لس�معليه ا« المؤمنين أمير لعم حتى ،بالبصرة هللا عبد فأقام 

 أبا إليه وضم ،أبيه بن زياد عليھا فاستخلف ،الشام إلى التوجه إلى
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 إلى ارص حتى »عليه الس�م« المؤمنين بأمير ولحق ،الدؤلي ا;سود

  .)1(صفين

  ونقول:

  3حظ ما يلي:

  9 طاعة لمخلوق في معصية الخالق:

قد أرسى الحاكمية على قاعدة  »عليه الس�م«إن أمير المؤمنين 

ن شأنھا أن تضبط حركتھا في النطاق العملي بصورة تلقائية.. صلبه م

حيث اعتبر الحاكمية بمثابة تعامل عقدي بين الحاكم ورعيته، ;ن 

حاكمية الحاكم ليست امتيازاً له، بل ھي مجرد تقديم خدمة منه للرعية، 

تقوم على أساس بلورة الرأي السديد، والجھد والتدبير، ليتم التنفيذ 

  ية توفرھا الطاعة الرعوية..بأدوات عمل

وقد جاء التدخل العلوي لي�مس المفردات التدبيرية التي يقدمھا 

الحاكم، فجعل المبادلة العقدية خصوص صنف أو نوع معين منھا، 

  ذي خصوصية تميزه عما عداه..

وھو ما كان ذا صفة تجعله متوافقاً مع غرض الشارع الحكيم، 

;ھل  »عليه الس�م«ولذلك قال  والخالق العليم، ورسوله الكريم،

 هللا أطاع ما أمره وأطيعوا له فاسمعوا«البصرة عن ابن عباس: 

                                      

نھج و 224و (ط مكتبة الداوري) ص 421و  420الجمل للمفيد ص )1(

  .273ص 5جموسوعة اaمام علي بن أبي طالب و 409ص 1جالسعادة 
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  .»ورسوله

وإنما أشرك الرسول ھنا في الطاعة، لكي يكون في أيدي الناس 

ميزان يعرف به مدى التوافق بين ما يقدمه ھذا الطرف، مع المعايير 

تنسب إلى هللا تعالى  المراد مراعاتھا، لكي 3 تصبح الضوابط التي

خاضعة في تقديرھا ل�جتھادات، وا;ھواء والمصالح. بل يكون قول 

  ھو الحكم والمرجع في ذلك.. »صلى هللا عليه وآله«الرسول الكريم 

  إن زاغ الحاكم يعزل:

أن زيغ الحاكم عن أداء ما تعھد به، أو أخ�له  وينتج عن ذلك:

البة بالبدل، الذي يفترض بالشروط المأخوذة عليه، يفقده حق المط

بالرعية أن تقدمه له. فتصبح الرعية في حل من لزوم طاعته، وتوفير 

  ا;دوات العملية واaجرائية له.

ھذا المعنى أيضاً. ولكنه  »عليه الس�م«وقد قرر أمير المؤمنين 

با;مر، فيكون ھو » عليه الس�م«شرطه على الناس: أن يعلموه ھو 

  الوالي حق الطاعة، بسبب إخ�له بالشروط. الذي يعلن فقدان ذلك

وذلك ;ن ترك ھذا ا;مر للناس، من شأنه أن يفسح المجال 

;صحاب ا;ھواء والطامحين، وط�ب اللبانات إلى انتھاز الفرص 

للوصول إلى مآربھم، ولو عن طريق التزوير واaدعاء الباطل على 

  الحاكم..

وحقه و3 بد أن يحفظ له أن للحاكم كرامته أيضاً،  ومن المعلوم:
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ھذا الحق، ف� يقضى عليه غيابياً، ومن دون تثبت فيما يدعي عليه، 

  أو ينسب إليه..

فجعل حسم ا;مر في ذلك إلى اaمام وھذا ھو التدبير الحكيم، 

فإن أحدث « :»عليه الس�م«والصحيح والسليم.. و;جل ذلك قال 

  .».فيكم، أو زاغ عن الحق فأعلموني، أعزله عنكم.

  يظن خيراً بابن عباس: ×علي 

أن يعرفھم بابن عباس لم يجزم لھم  »عليه الس�م«وحين أراد 

بأنه ورع وتقي وعفيف، بل اكتفى بالقول: إنه يظن فيه ذلك.. مع أنه 

حين يرسل ا;شتر إلى مصر يكتب لھم: أنه آثرھم به على نفسه، 

 كليل الحد.. ويقول: فإنه سيف من سيوف هللا، 3 نابي الضريبة، و3

  وغير ذلك.

مرتاباً باستقامة ابن عباس؟! مطمئناً إلى  »عليه الس�م«فھل كان 

  استقامة ا;شتر؟!

ويمكن أن يجاب باaيجاب، ربما ;نه يعرف أن ا;شتر ملتزم 

له. 3 يتجاوز أقواله،  »عليه الس�م«بحرفية وصايا أمير المؤمنين 

ي عليه، كما يدل عليه قوله في و3 يؤول أفعاله، بل يأخذھا على ما ھ

 يؤخر و3 ، يحجم و3 يقدم 3 فإنه« رسالته إلى أھل مصر حين و3ه:
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  .)1(»أمري عن إ3 يقدم و3

أما ابن عباس، فلعله يستفيد من اجتھاداته وآرائه التي يرى فيھا 

عليه «ص�حاً، ويأمل لھا نجاحاً أكثر مما ينبغي، ف� يمكن لعلي 

  عليه الوقوع بالغلط، والدخول في الشبھة..أن يأمن  »الس�م

                                      

 595ص 33جبحار ا;نوار و 63ص 3ج) بشرح عبدهنھج الب�غة ( )1(

بن 3جواھر المطالب و 156ص 16للمعتزلي جشرح نھج الب�غة و

 53ص 7ج »عليه الس�م«موسوعة اaمام علي و 366ص 1جالدمشقي 

عن  266ص 1جالغارات و 38الكتاب  ،نھج الب�غةوقال في ھامشه: 

عن عبد هللا بن  80صختصاص اaو، فضيل بن خديج عن مولى ا;شتر

 5ج مم والملوكتاريخ ا;و 741 و 595ص 33جبحار ا;نوار و، جعفر

 56جتاريخ دمشق و، لى ا;شترعن فضيل بن خديج عن مو 96ص

  .194ص 2جتاريخ اليعقوبي  :وراجع 390ص
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  الفصل الخامس:

  من البصرة.. إلى الكوفة.

فصل ال
  :الخامس

  ..من البصرة.. إلى الكوفة
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  خطبة الوداع:

لما أراد أمير قال: وروى أبو مخنف لوط بن يحيى عن رجاله 

  :فقال ،التوجه إلى الكوفة قام في أھل البصرة »عليه الس�م«المؤمنين 

 ـ وأشار إلى قميصه وردائه ـ !ما تنقمون علي يا أھل البصرة؟

  .فقال وهللا إنھما لمن غزل أھلي

وأشار إلى صرة في يده فيھا ـ  ؟!ما تنقمون مني يا أھل البصرة

فإن أنا خرجت من  ،فقال وهللا ما ھي إ3 من غلتي بالمدينةـ نفقته 

  .فأنا عند هللا من الخائنين ،عندكم بأكثر مما ترون

  نحو الكوفة:

وتبعه ا;حنف بن  ،اس إلى خارج البصرةوشيعه الن ،ثم خرج

  قيس إلى الكوفة.

استقبل الكوفة (أي غلوة سھم) ولما خرج وصار على غلوة 

  :وقال »صلى هللا عليه وآله«وھو راكب بغلة رسول هللا  ،بوجھه
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 ً  ،الحمد u الذي أخرجني من أخبث الب�د وأخشنھا ترابا

 ً بھا  ،من السماءوأبعدھا  ،وأقربھا من الماء ،وأسرعھا خرابا

الخارج  ،وھي مسكن الجن ،وبھا تسعة أعشار الشر ،مغيض الماء

  .منھا برحمة والداخل إليھا بذنب

ويخرج منھا  ،أما إنھا 3 تذھب الدنيا حتى يجيئ إليھا كل فاجر

  .)1(وحتى يكون مسجدھا كأنه جؤجؤ سفينة ،كل مؤمن

ب سنة من البصرة إلى الكوفة في رج »عليه الس�م«وقدم علي 

  .)2(ست وث�ثين

  أما ابن أعثم، فيقول:

ق�ئل، فلما أراد  فأقام علي بالبصرة بعد حرب الجمل أياماً 

ثم نادى في الناس فجمعھم،  ،الرحيل عنھا نصب في عسكره منبراً 

                                      

وفي ھامشه  225و  224و (ط مكتبة الداوري) ص 422الجمل للمفيد ص )1(

ومعجم  13خ 56ـ  55ونھج الب�غة ص 152عن: ا;خبار الطوال ص

ومن أراد شرح  246ـ  245ص 32وبحار ا;نوار ج 436ص 1البلدان ج

 253ـ  252ص 1جع شرح نھج الب�غة للمعتزلي جھذه الخطبة فليرا

 .294ـ  290ص 1وشرح نھج الب�غة 3بن ميثم ج

و  182ص 2ھـ) ج 1416أنساب ا;شراف (بتحقيق المحمودي ط سنة )2(

 152صا;خبار الطوال و 433و  417ص 1جنھج السعادة و 183

بن 3كتاب الفتوح و 3صلمنقري لصفين و 282ص 7جالبداية والنھاية و

 .490ص 2ج(ط دار ا;ضواء) أعثم 
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صلى هللا «وصلى على النبي  ،وصعد المنبر فحمد هللا وأثنى عليه

  ، وذكر من أمر القوم ما ذكر.»عليه وآله

: فوثب إليه المنذر بن الجارود العبدي، فسأله عن أمر الفتن قال

 يخبره من يومه ذلك إلى أن تقوم ،وغيرھا، فأخذ علي في ذلك

  .الساعة

ومن يتولى خرابھا،  ،وكيف تخرب ،فذكر الفتن في مدينة مدينة

فتركنا  ـوعلى من تكون في المشرق والمغرب  ،وكم النفقة تكون

  ـ.ذكرھا لطولھا 

يعني المنذر بن الجارود العبدي  ـفي آخر ك�مه: يا منذر ثم قال 

إنه لن تقوم الساعة إ3 على أشرار خلق ربك، وذلك في أول يوم من  ـ

المحرم يوم الجمعة، فافھم عني يا منذر ما نبأتك به، ولم أكتمه عن 

  .حسانوهللا ولي اa ـغيرك 

 اللھم صل على سيدنا محمد الكريم في الحسب، الرفيع في

  .كثيراً  النسب، سليل عبد المطلب، وسيد العجم والعرب، وسلم تسليماً 

وأمر أصحابه بالرحيل، وانصرف إلى الكوفة  ،ثم نزل عن المنبر

  .)1ً◌(منصورا

  ونقول:

  علينا أن ننبه على بعض ا;مور ھنا فيما يلي:

                                      

  .488ص 2و (ط دار ا;ضواء) ج 343ص 2الفتوح 3بن أعثم ج )1(
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  من مالي، ومن غزل أھلي:

ال، وفق ھنا عن ا;مو» عليه الس�م«علينا أن نفھم ك�م علي 

  السياق التالي:

في وداع  »عليه الس�م«إن أول ما يطالعنا في خطبة علي  ـ 1

أھل البصرة ـ وھي كلمات يسيرة 3 تزيد على سطرين ـ ھو حديثه 

عن ا;موال وعن الخيانة فيھا. فإن أول ما يرواد أذھان الناس، حين 

 يرون الحاكم ويذكرونه في حضوره، أو في غيابه ھو سيطرته على

  ا;موال، وحرمانھم منھا، وتجلي الرغبات في مشاركته فيھا.

لقد رأى أھل البصرة حكاماً وو3ة احتجنوا من ا;موال مئات  ـ 2

ا;لوف، بل ألوف ا;لوف، وقد خصوا بشطر وافر منھا أقاربھم، 

  وأعوانھم، ومحبيھم..

إن ھذا البلد ـ أعني البصرة ـ قد كان مركزاً 3نط�ق الجند  ـ 3

ى فتح الب�د ;ولئك الحكام، وتمكينھم من أھلھا، واaستي�ء على ما إل

طھم على البشر، وعلى تسليفيھا من أموال منقولة، وغير منقولة، و

الحجر والمدر، والشجر والثمر. فكان على اتصال مباشر با;موال 

ف� بد من تسجيل موقف واضح من ھذا ا;مر بالذات، حتى  وبأھلھا.

أن كل ما يقوله ويفعله أمراؤھم ھو من الدين، وموافق  3 يظن الناس

  للشرع.

استھل ك�مه بسؤال أھل البصرة عما  »عليه الس�م«إنه  ـ 4

ينقمونه عليه، ;نه كان يعلم: أنھم 3 يملكون جواباً على ھذا السؤال، 
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ولكنه يريد أن يھيئھم ذھنياً للقيام باستعراض دقيق لتاريخه معھم، 

م للتدقيق في كل حدث يمر فيھا، وعرضه على وتحفيز أذھانھ

  المعايير الشرعية واaنسانية، والقيم ا;خ�قية.

ثم أشار إلى قميصه وردائه، وقال: وهللا، إنھما من غزل ـ  5

أھلي. فدلھم بذلك: على أنه لم يكلفھم و3 كلف غيرھم من أھل اaس�م 

أو في خدمته، بذل جھد من أجله، و3 أن يصرفوا وقتاً في معونته، 

بأجر كان ذلك، أو بغير أجر، ;ن باب اaحتما3ت والتوھمات يبقى 

 �مفتوحاً، فلعل أحداً منھم، أو من غيرھم يتوھم أن الجھد قد بذل ب

مقابل، وإن كان بمقابل وأجر، فلعل المحاباة قد حسمت من ذلك ا;جر 

  جزءاً، و;جل ذلك صرح بأن ثوبه كان من غزل أھله..

النفقة التي منھا يقتات أو يستعين بھا على قضاء حاجاته كما أن 

المختلفة ليست من بيت المال، و3 ھي من ھبات الناس، أو ھداياھم 

إليه.. و3 يظن أنه قد خضع للمراعات والمحاباة بأي وجه.. ;ن ھذه 

  النفقة ھي من غلته بالمدينة، فھي نتاج جھده، وعرق جبينه..

ذا كيفما شاؤوا بينه وبين أس�فه، فليقارن الناس بعد ھ ـ 6

وليتخذوا من ھذا معايير للظلم وللعدل، وللطمع وللزھد، 

  ول�ستئثار ول�يثار..

فإن « بقوله: »عليه الس�م«ويبقى السؤال ھنا: عن مراده  ـ 7

  !!»خرجت من عندكم بأكثر مما ترون، فأنا عند هللا من الخائنين

بما زاد على ما  »ه الس�معلي«إذ كيف تتحقق الخيانة إذا خرج 
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لبسه من غزل أھله، وعلى نفقته التي جاء بھا من غلته بالمدينة. وھل 

لو أن أحداً أھداه ھدية، أو لو أن أحداً حاباه في ثمن حصير، أو أعانه 

  عند هللا من الخائنين.. »عليه الس�م«على غزل ثوب يكون 

  ونجيب:

ناك حيثيات كثيرة 3 بد بأن ا;مور 3 تقاس كلھا بمعيار واحد، فھ

من م�حظتھا في كل قيمة، ومقارنة. فمث�ً ورد في الشرع الشريف: 

. وفي )1(ركعتان يصليھما العالم خير من سبعين ركعة يصليھا العابد

  .)2(رواية: ألف ركعة

يغفر للجاھل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب  وورد أيضاً:

  .)1(. وفي رواية: أربعين ذنباً )3(واحد

                                      

  .25ص 2جبحار ا;نوار و 66صعدة الداعي راجع:  )1(

لطبرسي لمكارم ا;خ�ق و 367ص 4جمن 3 يحضره الفقيه ) راجع: 2(

 73ص 4لي جعوالي ال�و 620مستطرفات السرائر صو 441ص

  .57ص 74جبحار ا;نوار و

 75جبحار ا;نوار و 89صسعد السعود و 47ص 1جالكافي  راجع: )3(

موسوعة و 376ص 5وج 454ص 3جمستدرك سفينة البحار و 193ص

 6جفيض القدير و 276ص 7وج 60ص 3جلنجفي لأحاديث أھل البيت 

 55ص 3جتفسير السمرقندي و 146ص 2جتفسير القمي و 480ص

سير و 85ص 3جبن حنبل 3ل العلو 90ص 1ج لقرآن العظيمتفسير او

  . 435ص 8جأع�م النب�ء 
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  وعلى ھذا ا)ساس نقول:

إن اaمام ھو العالم والمربي والحافظ ل�مة، وا;مين على دين 

الناس، وعلى دمائھم وأموالھم وأعراضھم، وعلى أخ�قھم، ويريد أن 

يوصلھم إلى هللا تعالى، وأن يطھرھم ويزكيھم، ويؤدبھم ويعلمھم، 

م، فإذا كان ھذا وأن يكون أسوة وقدوة لھم في كل ما ينوبھم وما يھمھ

ھو اaمام، فإن المطلوب منه سيكون أكثر من المطلوب من غيره، 

فيجب عليه ترك كثير من ا;مور التي تحل له لو لم يكن إماماً، و3 

  قائداً، و3 معلماً، و3 ھادياً، و3 مربياً، و3.. و3.. و3..

aلحمل ا;مانة ا ً�لھية، ولو أنه لم يلزم نفسه بذلك، ف� يكون أھ

بل يكون خائناً لعھده، حائداً عن الصراط الذي ينبغي أن يسير عليه، 

  تاركاً لما يطلب منه، مقصراً في القيام بما عھد إليه..

  أخبث الب)د، وأخشنھا تراباً:

وحين وصف البصرة، بتلك ا;وصاف الممجوجة، لعله أراد  ـ 1

تارھا اaشارة إلى سوء اختيار وعدم س�مة مزاج وذوق من اخ

للسكنى، وھو يرى ما يراه فيھا من عيوب، تنفر منھا طباع البشر. 3 

                                      

 (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 614ص 1جالجامع الصغير راجع:  )1(

 253ص 1جتاريخ بغداد و 615ص 3جفيض القدير و 152ص 10ج

 3وج 95ص 1جعتدال ميزان اaو 118ص 56جتاريخ مدينة دمشق و

  .68ص 5وج 166ص 1جلسان الميزان و 477ص
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  سيما وأن الموقع

  

الذي تجتمع فيه ھذه المساوئ يسرع إليه الخراب، بسبب استي�ء 

الماء عليه، وسرايته إلى مختلف المواقع، وحمله ا;دواء، وا;سواء 

  يصل إليھا..والروائح الكريھة، وغير ذلك إلى أكثر ا;شياء التي 

ومن يسكن في ب�د ھذه حالھا، فإنه 3 يسلم من مثل ھذه ـ  2

السلبيات، وربما تتنامى ھذه السلبيات، وتؤثر على الفكر والسلوك، 

  وا;خ�ق، وما إلى ذلك.

وبھا تسعة «: »عليه الس�م«ولعل ھذا يلقي الضوء على قوله 

  .»أعشار الشر

أو zخر، من أسباب ـ وربما تكون سكنى الجن لھا، لسبب  3

زيادة الشر فيھا، حيث يكثر الجن من التدخل في حياتھم، والعبث 

المثير لھلع الصبيان، وخوف النساء، وإفساد حياة الناس، والتأثير 

  على ضعفاء العقول والنفوس منھم..

  ا�ستقبال في الكوفة:

عن علي  ،ريريجعن سفيان ال ،عن الكوفي ،عن عمه ،ماجيلويه

» عليه الس�م«عن ابن نباته قال: لما أقبل أمير المؤمنين  ،بن الحزور

فھنوه وقالوا: إنا نرجوا أن يكون ھذا  ،من البصرة تلقاه أشراف الناس

  .و3 ينازعكم فيه أحد أبداً  ،ا3مر فيكم
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  بالصلعاء. رمونَ تُ  ولماّ  ،أنى ذلك ـفي ك�م له  ـفقال: ھيھات 

  !قالوا: يا أمير المؤمنين وما الصلعاء؟

  .)1(»)خ ل«ف� تمتنعون (ف� تمنعون  قال: يؤخذ أموالكم قھراً 

  ونقول:

  »:رحمه هللا«قال الع�مة المجلسي 

الصلعاء: ا;رض التي 3 تنبت، والصليعاء: الداھية وا;مر 

  .)2(الشديد، أو السوأة الشنيعة البارزة المكشوفة

  ونضيف ما يلي:

حتم عليه أن 3 يكتفي ت» عليه الس�م«إن واقعية أمير المؤمنين 

عليھم «بشكر الناس على تمنياتھم ببقاء الحكومة في أيدي أھل البيت 

، بل ھو يريد أن يعلم الناس بما ينتظرھم من مصاعب، »الس�م

  وب�يا، ويقول لھم: إن ا;مور سوف 3 تبقى على ھذا الحال.

قد 3 يستسيغ أن يخبر الناس بما » عليه الس�م«مع أن غير علي 

دل على خروج ا;مر من يده، حتى لو كان يعلم ذلك.. بل يبقيھم على ي

تفاؤلھم، ويحفظ لھم تعلقھم به، ويبقيھم على غفلتھم، و3 يعكر عليھم 

  صفو عيشھم، بما يذكر لھم من مصائب وب�يا تحيق بھم..

قد أخبر الناس في ھذا الوقت » عليه الس�م«أنه  وال�فت ھنا:

                                      

  عنه. 229ص 32جا;نوار وبحار  168و  167اني ا;خبار ص) مع1(

  .229ص 32جا;نوار ) راجع: بحار 2(
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، بل »عليھم الس�م«ا;مر من يد أھل البيت  بالذات ليس فقط بخروج

زاد على ذلك إخبارھم بما يؤذي أرواحھم، ويثير مشاعر الخوف 

فيھم، ويكبت فيھم كل معنى للسعادة، والسكينة ربما ;نه يريد لھم أن 

يحفظوا ع�قتھم باu، وأن يقووا ھذه الع�قة، ليكون هللا تعالى ھو 

  لھم في الشدائد.. الم�ذ لھم في الب�ء، والعون

  ھل الناكثون مشركون؟!:

 »:عليه الس�م«أبي جعفر  عن ،عن جابر ،عن عمرو بن شمر

 ً�من البصرة، خرج الناس  أن أمير المؤمنين لما دنا إلى الكوفة مقب

فدنوا منه  ،فلقوه دون نھر النضر بن زياد ،مع قرظة بن كعب يتلقونه

  .ھتهوإنه ليمسح العرق عن جب ،يھنونه بالفتح

فقال له قرظة بن كعب: الحمد u يا أمير المؤمنين الذي أعز 

  الظالمين. ،الطاغين ،ونصرك على القوم الباغين ،وأذل عدوك ،وليك

 ،إنھم الباغون ،فقال له عبد هللا بن وھب الراسبي: إي وهللا

  المشركون. ،الكافرون ،الظالمون

ك أوأجر ،الباطلب )1(ثكلتك أمك ما أقواك فقال له أمير المؤمنين:

أبطلت يا ابن السوداء ليس القوم كما تقول لو  .على أن تقول ما لم تعلم

  .)2(كانوا مشركين سبينا وغنمنا أموالھم وما ناكحناھم و3 وارثناھم

                                      

  ».ما أقولك«يحتمل أن يكون الصحيح:  )1(

و  353ص 32وبحار ا;نوار ج 32الكافئة في إبطال توبة الخاطئة ص )2(
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  ونقول:

  ن�حظ ما يلي:

  من ھو ابن السوداء؟!:

ھناك جدل بين بعض الناس وبين اzخرين حول المقصود من 

  بعضھم تارة: أنه عمار بن ياسر. ابن السوداء، فزعم

  إنه عبد هللا بن سبأ. وقال آخرون:

قد » عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  ولكن ھذا النص يظھر:

أطلق ھذا التعبير على عبد هللا بن وھب الراسبي، رأس الخارجين 

بالنھروان، ف� حاجة إلى الذھاب » عليه الس�م«على أمير المؤمنين 

وداء يميناً و3 شما3ً، فلن نجد علماً صحيحاً إ3 عند في معرفة ابن الس

كما روي عنھم » عليھم الس�م«وأھل البيت » عليه الس�م«علي 

  »..عليھم الس�م«

وقد قتله أبو أيوب، وصعصعة بن صوحان ـ كما يقول المسعودي 

فقطب، » عليه الس�م«، فنظر إليه »عليه الس�م«ـ وأتيا برأسه لعلي 

ھذا الوجه! قد كان أخو راسب حافظاً لكتاب هللا، تاركاً وقال: شاه 

  .)1(لحدود هللا

                                      

  .58ص 11جمستدرك الوسائل وراجع:  354

  .47ص 3جمروج الذھب  )1(
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عليه «وقد أوضح ھذا النص الذي نحن بصدد الحديث عنه: أنه 

قد تعجب من قوته (أو قوله) بالباطل، ومن جرأته على القول » الس�م

  بما 3 يعلم.

  ا�ستقبال والتھنئة:

قرظة بن كعب ـ ومعه  وقد رأينا كيف استقبل والي الكوفة ـ وھو

أھل الكوفة سيد المسلمين إلى مسافة بعيدة، وھنأوه على النصر 

  يعترض عليھم في ذلك..» عليه الس�م«والفتح، ولم نجده 

على رجحان القيام بأمثال ھذه ا;مور، ;ن في ذلك  فدلنا ذلك:

إعزازاً للدين، وتعظيماً ;ھل الكرامة، وكبتاً للمبطلين، والمناوئين 

حق وأھله.. فجزى هللا من فعل ذلك من أھل الكوفة خير جزاء لل

  وأوفاه..

  جرأة الراسبي على (:

أن  في مواجھة الراسبي:» عليه الس�م«وقد أظھرت شدة علي 

  الراسبي قد ارتكب في قوله ھذا أمراً عظيماً وفادحاً، ;نه:

:ًIھم قد أقدم على القول بما 3 يعلم أمام من لو سكت عنه لف أو

الناس أن ھذا التصرف ح�ل ومشروع، ولكان قد تجرأ على ما ھو 

  أشد ضرراً، وأعظم خطراً..

الموضوع الذي خاض فيه كان بالغ الخطورة، ;نه قد  نإ ثانياً:

  حكم على أمة من الناس بالخروج عن ملة اaس�م بالكلية.



  35ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    50
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومعنى ھذا:

ض 3 أن تسبى نساؤھم، وفي ھذا انتھاك أعراأنه يجوز  ألف:

  يصح انتھاكھا.

  أن تغنم أموالھم. ب:

  استح�ل التصرف فيھا لمن 3 يجوز له ذلك.. وھذا معناه:

ن تزويجھم ھذا ;أنه 3 يجوز تزويجھم والتزوج منھم،  ج:

  معناه: تعريض النساء المسلمات للزنا بھن من قبل أناس مشركين..

 يجوز إن التوارث معھم معناه: تسليطھم الناس على أموال 3د: 

  تسليطھم عليھا، واaستي�ء على أمواٍل 3 يصح اaستي�ء عليھا..

إن الحكم بشركھم يستتبع جواز، بل وجوب إجراء أحكام أھل ھـ: 

  الشرك عليھم، من حيث وجوب قتالھم، ونحو ذلك..

  ».عليه الس�م«وھذا غير صحيح كما أوضحه علي 

  عودة الظافر:

بي الكنود وغيره قالوا: لما قدم عن عبد الرحمن بن عبيد بن أـ  1

aثنين لثنتي عشرة علي بن أبي طالب من البصرة إلى الكوفة يوم ا

وأظھره  ،ليلة مضت من رجب سنة ست وث�ثين، وقد أعز هللا نصره

 ،على عدوه، ومعه أشراف الناس وأھل البصرة، استقبله أھل الكوفة

يا أمير المؤمنين،  وفيھم قراؤھم وأشرافھم، فدعوا له بالبركة وقالوا:

  !أتنزل القصر؟ !أين تنزل؟
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  فقال: 3، ولكني أنزل الرحبة.

وأقبل حتى دخل المسجد ا;عظم فصلى فيه ركعتين، ثم  ،فنزلھا

  وصلى على رسوله وقال:  ،فحمد هللا وأثنى عليه ،صعد المنبر

ما لم تبدلوا  فإن لكم في اaس�م فض�ً  ،يا أھل الكوفة ..أما بعد«

. دعوتكم إلى الحق فأجبتم، وبدأتم بالمنكر فغيرتم. أ3 إن وتغيروا

فأنتم أسوة من  ،في ا;حكام والقسم[فأما]  .فضلكم فيما بينكم وبين هللا

  ودخل فيما دخلتم فيه. ،أجابكم

  أ3 إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الھوى، وطول ا;مل.

فأما اتباع الھوى فيصد عن الحق، وأما طول ا;مل فينسي 

  اzخرة.

أ3 إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، واzخرة ترحلت مقبلة، ولكل 

  واحدة منھا بنون، فكونوا من أبناء اzخرة.

  حساب و3 عمل. اليوم عمل و3 حساب، وغداً 

الحمد u الذي نصر وليه، وخذل عدوه، وأعز الصادق المحق، 

  وأذل الناكث المبطل.

من أھل بيت نبيكم، الذين  وطاعة من أطاع هللا ،عليكم بتقوى هللا

 ،ھم أولى بطاعتكم فيما أطاعوا هللا فيه، من المنتحلين المدعين

المقابلين إلينا، يتفضلون بفضلنا، ويجاحدونا أمرنا، وينازعونا حقنا، 

  .ويدافعونا عنه. فقد ذاقوا وبال ما اجترحوا فسوف يلقون غياً 
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زار.  ،اتبفأنا عليھم ع ،أ3 إنه قد قعد عن نصرتي منكم رجال

وأسمعوھم ما يكرھون حتى يعتبوا، ليعرف بذلك حزب  ،فاھجروھم

  .»هللا عند الفرقة

 فقال:ـ وكان صاحب شرطته ـ فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي 

 ً�. وهللا لئن أمرتنا وهللا إني ;رى الھجر وإسماع المكروه لھم قلي

  .لنقتلنھم

وعدوت الحد،  : سبحان هللا يا مال، جزت المدى،يفقال عل

  وأغرقت في النزع!

فقال: يا أمير المؤمنين، لبعض الغشم أبلغ في أمور تنو بك من 

  مھادنة ا;عادي.

فما  ،قتل النفس بالنفس قضى هللا يا مالِ  ،: ليس ھكذايفقال عل

  ؟!بال الغشم

ِرْف فِي َوَمْن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلطَانًا فََ� يُسْ وقال: ﴿

  .)1(﴾اْلقَْتِل إِنَّهُ َكاَن َمْنُصوًرا

واaسراف في القتل أن تقتل غير قاتلك، فقد نھى هللا عنه، وذلك 

  ھو الغشم.

ـ وكان ممن تخلف عنه ـ فقام إليه أبو بردة بن عوف ا;زدي 

فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت القتلى حول عائشة والزبير وطلحة، بم 

                                      

  من سورة اaسراء. 33اzية  )1(
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  ؟!قتلوا

رحمة «لوا شيعتي وعمالي، وقتلوا أخا ربيعة العبدي، قت«قال: 

، في عصابة من المسلمين قالوا: 3 ننكث كما نكثتم، و3 »هللا عليه

  نغدر كما غدرتم.

قتلة إخواني أقتلھم  يَّ فوثبوا عليھم فقتلوھم، فسألتھم أن يدفعوا إل

قھم بھم، ثم كتاب هللا حكم بيني وبينھم، فأبوا علي، فقاتلوني وفي أعنا

بيعتي، ودماء قريب من ألف رجل من شيعتي، فقتلتھم بھم، أفي شك 

  !أنت من ذلك؟

قال: قد كنت في شك، فأما اzن فقد عرفت، واستبان لي خطأ 

  القوم، وأنك أنت المھدي المصيب.

ـ ، وقد شھد مع علي وكان أشياخ الحي يذكرون أنه كان عثمانياً 

يكاتب معاوية، فلما ظھر صفين، ولكنه بعد ما رجع كان ـ على ذلك 

  .معاوية أقطعه قطيعة بالفلوجة، وكان عليه كريماً 

تھيأ لينزل، وقام رجال ليتكلموا، فلما رأوه نزل جلسوا  ثم إن علياً 

  وسكتوا.

نصر: أبو عبد هللا سيف بن عمر، عن سعد بن طريف، روى  ـ 2

ين لما دخل الكوفة قيل له: أي القصر أن علياً  :عن ا;صبغ بن نباتة

  !ننزلك؟

فنزل على جعدة بن ھبيرة  .»قصر الخبال 3 تنزلونيه«قال: 

  المخزومي.
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نصر، عن الفيض بن محمد، عن عون بن عبد هللا بن روى  ـ 3

فدخل وصلى،  ،الكوفة نزل على باب المسجد يعتبة، قال: لما قدم عل

فجلس إليه الناس، فسأل عن رجل من أصحابه كان ينزل  ،ثم تحول

  ال قائل: استأثر هللا به.الكوفة، فق

َوُكْنتُْم أَْمَواتًا ، وقرأ: ﴿»إن هللا 3 يستأثر بأحد من خلقه«فقال: 

  .)1(﴾..فَأَْحيَاُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يُْحِييُكمْ 

  !قال: فلما لحق الثقل قالوا: أي القصرين تنزل؟

  .)2(»قصر الخبال 3 تنزلونيه«فقال: 

  ونقول:

  مور التالية:3 بأس بم�حظة ا;

إن الكوفة إنما استحدثت في زمن عمر بن الخطاب، وبنى الو3ة 

فيھا القصور التي سكنھا أولئك الو3ة، بالرغم من كل ما يُدَّعى من 

  في الخ�فة.» عليه الس�م«زھد للذين سبقوا علياً 

                                      

  من سورة البقرة. 28اzية  )1(

 129ـ  127وراجع: ا;مالي للمفيد ص 6ـ  3صلمنقري لوقعة صفين  )2(

 32وبحار ا;نوار ج 102و  3ص 1وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج

وراجع: المعيار  421ـ  417ص 1جنھج السعادة و 356ـ  354ص

  .491و  490ص 2جبن أعثم 3كتاب الفتوح و 97والموازنة ص
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  9 ينزل القصر: ×علي 

أن ينزل من أول يوم قد رفض » عليه الس�م«علياً  ولكن

ھو: الفساد ;ن الخبال  .من موجبات الخبالـ كما قال ـ ;نھا  ،قصورال

 .)1(في ا;فعال، وا;بدان والعقول. والنقصان، والھ�ك، والسم القاتل

أن ينزل ضيفاً على ابن أخته أم ھاني.. وھو » عليه الس�م«وآثر 

جعدة بن ھبيرة المخزومي، وكان فارساً شجاعاً، فقيھاً، وله شرف 

وھو أحد الخمسة الذين كانوا من قريش مع علي  .)2(ي قريشعظيم ف

وھاشم بن عتبة بن أبي وقاص، ، بن ھبيرة وھم: جعدة» عليه الس�م«

ومحمد بن أبي حذيفة، وابن أبي العاص بن ربيعة، وھو صھر النبي 

. وكان مع )3(ومحمد بن أبي بكرأبو الربيع، » صلى هللا عليه وآله«

  .)4(من قريش معاوية ث�ث عشر قبيلة

                                      

 11جلسان العرب . وراجع: مادة: خبل 256ص 1) أقرب الموارد ج1(

 .189ص 14جتاج العروس و 198ص

  .104ص 3) راجع: شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج2(

و (ط مؤسسة آل  63ج (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال راجع: إ )3(

الصوارم و 242ص 15جمعجم رجال الحديث و 281ص 1جالبيت) 

  .74صلتستري لمھرقة ال

 1جو (ط مؤسسة آل البيت)  63ج (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال إ )4(

الصوارم المھرقة و 242ص 15جمعجم رجال الحديث و 281ص

  .74صلتستري ل
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و3 حاجة إلى التذكير بما لسكنى القصور من آثار سلبية على 

النفس، التي تستھويھا القصور، فتركن إلى الدنيا، وتزين له البقاء 

ل�نسان وتصد عن التضحية بالنفس في سبيل هللا، وتحبب . فيھا

  ..التقلب في نعيم الدنيا

الناس الضعفاء ھذا عدا اzثار السلبية التي يتركھا ذلك على 

الذين يرون حاكمھم ورئيسھم يتقلب في النعم، وھم  .والمحرومين

  محرومون منھا.

، ونظرته »عليه الس�م«وعلينا أن نجري مقارنة بين حياة علي 

إلى الدنيا وتعامله معھا، وبين غيره ممن تُدَّعى لھم المقامات، وتنسب 

  إليھم الفضائل، و3 نريد أن نقول أكثر من ھذا.

قد يسأل سائل عن تناقض الروايات، فيقول: إنھا تارة تقول: إنه و

  نزل الرحبة، وأخرى تقول: إنه نزل على جعدة بن ھبيرة.

  ونجيب:

قد وصل إلى الكوفة بصحبته » عليه الس�م«أنه  يبدو لنا:بأنه 

ورفض نزول القصور.. ثم دخل  ،ا;شراف والرؤساء، فنزل الرحبة

توجه لما وصل ثقله أي نساؤه وعائلته،  وألقى خطبته.. ثم ،المسجد

. وبذلك يجمع بين فنزل فيه جعدة بن ھبيرة إلى منزل ابن أخته

  .الروايات
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  :×أشراف أھل البصرة مع علي 

إلى أن أشراف البصرة قد رافقوا أمير  :وقد ألمح النص المتقدم

أن ذلك كان منھم على  :إلى الكوفة. ويبدو» عليه الس�م«المؤمنين 

، وإظھار التأكيد على ا3لتزام والوفاء لما له التعظيم والتكريمسبيل 

  .تجاھه أخذوه على أنفسھم من نصرته، والقيام بواجبھم

من أھل البصرة سواء أكانوا ھؤ3ء ا;شراف أن  ومن المعلوم:

  ھم القادة وأصحاب القرار في قبائلھم.أو من غيرھا والكوفة 

  الخطبة العتيدة:

فور وصوله » عليه الس�م«التي أوردھا  ومراجعة نص الخطبة

أنه قد ضمنھا أموراً على درجة كبيرة من ا;ھمية.  :إلى الكوفة تعطي

يھا. معانونحن نعترف بالعجز عن إدراك جميع مراميھا، وفھم دقائق 

رة يولكننا نكتفي بنقاط يس .إليه تعليه، أو أشار تواaحاطة بكل ما دل

aالذي نرجو أن 3 يصل إلى حد  ،ارختصمنھا، نوردھا على سبيل ا

  اaخ�ل، فنقول:

  معايير الدنيا تختلف عن اIخرة:

أمام أعين ا ضعھآثر أن تكون أول قاعدة ي» عليه الس�م«إنه 

من وسوسات الشيطان وطغيان  ھمبتحصين يتعنالناس، ھي تلك التي 

ا;ھواء، حيث قد يتسلل إلى النفوس والقلوب عن طريق تزيين 

الفوز والنجاح، بحيث 3  ;ن ينالواھم، وأيھامھم بأنھا تكفي أعمالھم ل
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وما  ،أو حتى ما ارتكبوه من أخطاء أو أسواء ،يھمھم بعد ھذا ما فعلوه

  ابتلوا به من أدواء.

إنما يحفظ لھم في العمل الصالح إن  :»عليه الس�م«فقال لھم 

3 أن سجل الكرامة والفضل بشرط أن 3 يغيروا و3 يبدلوا، و

� يكون مثلھم كمثل التي نقضت غزلھا من بعد قوة أنكاثاً.ف ،ينقضوه  

حفظ العمل وصيانته من أخطار ي وھذا ا;مر أساسي جداً، ف

تسوي�ت الشياطين.. ومن اaنحراف به عن المسار  ا;ھواء، ومن

ھو أمر يغفل الناس عنه عادة، وإنما يتمكن الشيطان من و ،الصحيح

  غفلة عنه، والشعور با;من منه..في حا3ت ال مالعبث بھ

صفاء الظاھر متوافق مع  علم أن العمل الصالحھذا كله لو 

  ..الباطنالنوايا، ونقاء 

aأما إذا لم يعلم ذلك، فمن الواضح: أن اaدعاءات 3 نتفاخات وا

  .شيئاً  بمجردھا تثبت

وخ�صة ا;مر: أن الباطن بمجرده ليس في متناول أحد، ليمكن 

ً ميزانجعله   ،بل يؤخذ بظواھر ا;مور .ل�متيازات ومنشأً  ،معياراً و ،ا

  .يتعامل الناس على أساسھاتكون ھي التي و

أن ا;مور 3 تقاس بأحجامھا  أي .فا;مر على العكس ،أما عند هللا

، ;ن هللا بل بما لھا من باطن يكمن وراءھا ،وبأشكالھا الظاھرية

  قف على ما في القلوب.مطلع على ھذا الباطن، ;ن ع�م الغيوب وا

اaنسان يبقى سراً بينه وبين هللا.. و3  لأن فض :وھذا معناه
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يستطيع أن يطالب الناس بامتيازات 3 يستطيع أن يثبت لھم مناشئھا 

aدعاء واaمحيص عن  فتراض.وموجباتھا إ3 على سبيل ا �ف

  اaكتفاء بالظاھر.

  »:عليه الس�م«و)جل ذلك قال 

فأنتم  ،في ا;حكام والقسم[فأما] ينكم وبين هللا فضلكم فيما ب« 

  ».ودخل فيما دخلتم فيه ،أسوة من أجابكم

  ( ھو الذي نصر وخذل:

ترتبط  ،أموراً ھامة أخرىلھم » عليه الس�م«ذكر أن وبعد 

معالجات أو طريقة التعامل معھا، ب وأطموحاتھا، ببحا3ت النفس أو 

ة للدنيا واzخرة، وكيفية استثمار ھذه ترتبط بالرؤية الشاملأو أدوائھا، 

إلى الحديث عن » عليه الس�م«نتقل االرؤية على الصعيد العملي.. 

حقيقة أساسية 3 بد من الحرب التي خاضھا ضد الناكثين، فأوضح لھم 

الواقع الذي يفرض  ھي نھا;بطريقة عفوية تفھمھم التعامل معھا 

الجحود للحق الظاھر،  يدإذا أرنفسه، و3 يمكن المراء فيه، إ3 

على الحق، ما يفعله الناس غير المأمونين كوالتزوير للبديھات، 

  والمزورون للحقيقة.

الذي تحقق في تلك الحرب إنما  اaنجازأن  :وھذه الحقيقة ھي

. وليس ;حد فيه حيلة و3 نصيب، فاu ھو ;وليائهھيأه هللا تعالى 

وھو الذي  ھؤ3ء، ذي أعز، وھو الأعداءه، وخذل عبادهالذي نصر 

  ..أولئك أذل



  35ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    60
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تظھر بداھته، إلى ذلك بطريقة عفوية » عليه الس�م«وقد بين 

صنعه  ، ;جل أنه3 يحتاج إ3 إلى الحمد u، والثناء عليه الحد الذي

عدوه  لالحمد u الذي نصر وليه، وخذ«فقال:  ،وحباھم به ،لھم

  ..».الخ

ً مشفوع الدعاء اكما أنه قد أطلق ھذ بالدليل الظاھر، والبرھان  ا

  .»نصر وليه، وخذل عدوه«الباھر حين قال: 

ومن معه أولياء u، ھو » عليه الس�م«أن كون علي  :ليفھمنا

السبب في نصر هللا تعالى لھم.. ;ن الولي ينصر وليه، و3 يتركه 

  طعمة لسيوف ا;عداء..

 ،u ن هللا ھو الذي أوجب خذ3كما أن نفس كون الناكثين أعداء

و3  ،فإن هللا تعالى 3 بد أن يكبت عدوه ويخذله، ويذلهتعالى لھم، 

  رق ويرعد، ويزبد ويعربد..بيتركه ي

قد ربط ا;مرين باu تعالى. » عليه الس�م«أنه  :وقد Iحظنا

;ن ، »عليه الس�م« عتبر أن حربھم لعلي 3 تستھدف علياً افكأنه 

، وھو هللا »عليه الس�م« علي العداوة لمن ينتسب إليه ھا ھوسبب

  تعالى، وھذا يبرر تدخل هللا تعالى لنصرة وليه على عدوه..

بما ھو » عليه الس�م«كما أن اaعزاز لم يكن لشخص علي 

وحقه ھو السبب في  ،فصدقه .ھو صادق ومحقبما شخص، بل 

كما أن النكث واaبطال ھو السبب في إذ3ل هللا  له.إعزاز هللا تعالى 

  للناكثين.. تعالى
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  طاعة من أطاع (:

قد أمرھم بتقوى هللا بصورة » عليه الس�م«أنه  :ي�حظـ  1

عليكم  :مطلقة، لم يقيدھا بشيء.. ولكنه حين أمرھم بالطاعة لم يقل لھم

، بل قال: »عليھما الس�م« الحسن والحسين بنيَّ ابطاعتي، أو طاعة 

  ..»عليكم بطاعة من أطاع هللا من أھل بيت نبيكم«

عليھم «أن طاعة علي وأھل البيت  :وبذلك يكون قد أوضح لھم

ليست ;جل محاباة هللا تعالى لھم، بل ھي ;جل أنھم يطيعون » الس�م

  .هللا تعالى

  :يتوھم متوھم: أن أھل بيت النبي على قسمين ولكن قد

  واzخر يعصيه... يطيع هللا :أحدھما

هللا من أھل بيت  وطاعة من أطاع« »:عليه الس�م«ولذلك قال 

» عليه الس�م«مع أن آية التطھير قد بينت طھارة أھل البيت  ».نبيكم

  ھنا؟!» عليه الس�م«عن المعاصي، فكيف نفھم ك�مه 

  ونجيب:

تارة يقصد » أھل البيت«قد 3حظ: أن كلمة » عليه الس�م«أنه ب

صلى «بھا من سماھم هللا ورسوله بأھل البيت، وھم فئة خاصة عينھا 

بأعيانھا وأسمائھا، وحصرھا بھم.. وھم أصحاب »  عليه وآلههللا

 ، الذين نزلت فيھم آية التطھير، ودلت على عصمتھم، وھم:الكساء

عليھم « ثني عشرعلي وفاطمة والحسنان، ثم سائر ا;ئمة ا3
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  ..»الس�م

 حسب وتارة يقصد بھا معنى أوسع يجري الناس في إط�قه على

من أطاع هللا من أھل بيت »: «عليه الس�م« هقولفمقاصدھم وأغراضھم 

توھم أو إيھام الناس أنه دفع أريد به التحذير من المعنى الثاني، و» نبيكم

  ھو المراد..

من أطاع هللا من أھل بيت «، وھي قوله: ھذه العبارةوذلك ;ن 

قد حصرت المراد بخصوص أھل البيت المعصومين » نبيكم

ومن ھو في جملتھم المعصومين المطھرين، وھم أصحاب الكساء، 

  .»عليھم الس�م« ثني عشرا3

ھنا خصوصية أخرى بينت أن » عليه الس�م«أضاف  ـ 2

ف� طاعة  هللا، أما من يعص .المعصوم فقط ھو الذي يستحق أن يطاع

3 طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذلك قال  حيثله على أحد، 

  »:عليه الس�م«

من المنتحلين  ،م فيما أطاعوا هللا فيهالذين ھم أولى بطاعتك«

;ن من يقابل أھل البيت ينتحل أمراً ليس له، ». المدعين المقابلين إلينا

  ويدعي ما ليس فيه، متوس�ً بذلك الفوز بطاعة الناس له..

يتفضل  . أي ;نهمن كان كذلك ف� تصح، بل 3 تجوز طاعتهـ  3

  .لسواه الذيأي ينسب لنفسه الفضل 

  .جحد الفضل ;ھل الفضل، وھم أھل البيت المعصومونو;نه ي

  ينازعھم حقھم، ويسعى ;ن يغتصبه منھم.;نه و



  63                                                 الفصل الخامس: من البصرة إلى الكوفة..               
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما جرى في حرب ھو أن ھذا بالذات »: عليه الس�م«اعتبر ـ  4

أيديھم، فسوف  هالجمل، وقد ذاقوا وبال أمرھم، وحاق بھم ما كسبت

  يلقون في اzخرة الغي والخسران والخيبة أيضاً..

  ف حزب (:ليعر

عن موقفه ممن لم ينصر الحق على » عليه الس�م«ثم أعلن ـ  1

  الباطل، ولم يكن في حزب هللا على حزب الشيطان..

على مجرد العتب، بل أعلن بأنه » عليه الس�م«فلم يقتصر 

  ».فأنا عليھم عاتب زار«وقال:  يعيبھم على فعلھم ھذا..

ية لھم، حين طلب من أن أعلن عقوبة قاس :ثم زاد على ذلكـ  2

  :الناس أمرين

أنھم قد زالو عن مقام  ليدل بذلك علىأن يھجروھم  أولھما:

  ا;خوة اaيمانية، التي تمنع من أن يھجر المؤمن أخاه فوق ث�ث..

خت�ل، الذي أوجب إن إيمانھم قد عرض له نوع من اa :أو فقل

  ا3خت�ل في الحقوق التي تنشأ عنه.

على أن أيضاً وھذا يدل  .ما يكرھون أن يسمعوھم الثاني:

خت�ل في درجة خت�ل أيضاً تبعاً ل�رمة التي قد تعرضت ل�حال

  .اaيمان نفسه

منھم مواصلة العمل بھذا اaجراء » عليه الس�م«ثم طلب ـ  3

إلى أن ينيب أولئك الخاطئون إلى الحق، ويعودوا إلى رشدھم، 
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  ويعترفوا بخطأھم..

ك بن حبيب اليربوعي قد دعا أمير ولكن اعتراض مالـ  4

خت�ل الذي بأن ھذا اa :إلى التصريح» عليه الس�م«المؤمنين 

3 يزال باقياً، كان لم يوجب زواله من ا;ساس. بل  ھمعرض aيمان

ولذلك لم يرض بما قاله مالك بن  تزال بعض آثاره باقية ببقائه. و3

  حبيب..

عرف حزب هللا عند لي« »:عليه الس�م«وقد أوضح قوله ـ  5

الناس  ;نھا تأتي في سياق معرفةأن ھذه المعرفة مطلوبة.  :»الفرقة

حقوق بعضھم على بعض، وواجباتھم تجاه بعضھم، ليعرفوا كيف 

  يتعاملون، وبمن يثقون، وعلى من يعتمدون..

كما أن ھذا يدعو إلى التعرف على المواصفات التي تجعل ـ  6

تلك التي تخرجه منھم، عن تمييزھا و ،اaنسان في جملة حزب هللا

  وتميزه عنھم..

  تصحيح المفاھيم:

قد تصدى لتصحيح مفھوم رأى » عليه الس�م«أنه  وقد Iحظنا:

أن السكوت عن تصحيحه قد يؤدي إلى تكريسه في إذھان الناس بما 

له من إيحاء عقائدي خاطئ.. وذلك حين قالوا له عن الرجل الذي 

  ».به استأثر هللا«سألھم عنه: 
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  .)1(فإن معنى استأثر بالشيء: استبد به، وخصَّ به نفسه

أن هللا تعالى 3 يستاثر بأحد لنفسه، ;نه 3 يحتاج  ومن الواضح:

  إلى أحد.

بھذه الحقيقة لكي 3 ينعكس ذلك بلبلة » عليه الس�م«فأخبرھم 

  وتشويشاً في الوعي العائقدي للناس.

صحة قول بعض أھل  وھذه الم�حظة الدقيقة تدلنا على عدم

مات مرجواً له »: «استأثر هللا بف�ن«إن معنى قولھم:  اللغة:

. إذ لو كانت ھذه الكلمة تحمل ھذا المعنى لم يعترض أمير )2(»الرحمة

عليه «على ھذا التعبير.. ولم يصح قوله » عليه الس�م«المؤمنين 

ون لھم: إن هللا 3 يستأثر بأحد، ;ن ھناك كثيرين يموت» الس�م

  والرحمة مرجوة لھم.

أن ھذا المعنى لو كان مقصوداً لم يتحقق معنى  يضاف إلى ذلك:

بل يصير المعنى ».. أن 3 يخص هللا تعالى نفسه بأحد«اaستئثار: 

  معكوساً. وھو أن يخص هللا ذلك الشخص بالرحمة.

ف� تبقى مناسبة بين المعنى ا;صلي ل�ستئثار، وبين المعنى 

                                      

بحار وراجع:  362ص 1جالقاموس المحيط و 4ص 1) أقرب الموارد ج1(

 . 122ص 99وج 256ص 82جا;نوار 

 237ص 8جلفراھيدي لكتاب العين وراجع:  .4ص 1) أقرب الموارد ج2(

 .10ص 6جتاج العروس و 8ص 4جلسان العرب و
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  في ھذا المورد، ف�حظ.. الذي استعمل فيه
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  القسم السادس:

  ..صفينحتى معارك 

  حتى معارك صفين..

  السادسم ــسـقـال
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  الباب ا=ول:

  أحداث قبل صفين..

 في الكوفة.. بداية مسيرة.. ×الفصل ا�ول: علي 

 الفصل الثاني: أحداث جرت في الكوفة.. 

 الفصل الثالث: نصب العمال وعزل قيس.. 

 الفصل الرابع: ابن أبي بكر يتولى مصر.. 

.بن أبي  ×الفصل الخامس: وقفات مع كتب علي  

 بكر..

لفصل السادس: أسئلة.. مؤآخذات.. ورسائل ا 

 متبادلة..

الفصل السابع: توجيھات إلى العمال وأمراء  

 الخراج..

  :ا�ولالباب 

  ..أحداث قبل صفين
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  :ا=ول الفصل

  ة..في الكوفة.. بداية مسير ×علي 

  

  :لفصل ا=ولا
:  

  في الكوفة.. بداية مسيرة× علي 
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  :×فرح الناس بعلي 

 »عليه الس�م«وقد قال أحد الطائيين لمعاوية، وھو يصف علياً 

  حين دخل الكوفة:

وقد حف به الناس من المھاجرين وا;نصار، حتى لقد  ،هفرأيت«

حمل إليه الصبي، ودنت منه العجوز، وخرجت إليه العروس، كل 

  .)1(»بو3يته ذلك فرحاً 

  ونقول:

  قد أظھر ھذا النص ما يلي:

من صحابة رسول هللا  »عليه الس�م«كثرة من كان مع علي  ـ 1

                                      

وراجع:  498ص 2و (ط دار ا;ضواء) ج 360ص 2الفتوح 3بن أعثم ج )1(

 65صلمنقري لصفين و 111ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة 

 1ج )تحقيق الشيري( و 78ص 1ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة اaو

  .105ص



  75                                          في الكوفة.. بداية مسيرة..        × الفصل ا=ول: علي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ار.من المھاجرين وا;نص »صلى هللا عليه وآله«

، بعد أن ذاقوا طعم »عليه الس�م«شدة فرح الناس بو3يته  ـ 2

و3ية الظالمين والمبطلين، وعاينوا بعض تعدياتھم على الحق والدين، 

  والناس، وبعض مخالفاتھم ;حكام هللا سبحانه..

عليه «إن الناس منذ اللحظة ا;ولى التي رأوا فيھا أمير المؤمنين  ـ 3

رون با;من والسكينة، وكأنھم يتوخون الحصول قد بدأوا يشع» الس�م

على أقصى درجات الس�م والس�مة، والسعادة، حين يقتربون من إمامھم 

  وحاكمھم..

وذلك على عكس ما كانوا يشعرون به مع من سبقه من حكامھم، 

فإنھم كانوا يخشون من بوادر ذلك الحاكم، ومن عدوانه وظلمه، و3 

على أموالھم، وأعراضھم، بل و3 على  يأمنون معه على أنفسھم و3

  أخ�قھم ودينھم أيضاً..

، فلم تعد العجوز تخشى الطرد من »عليه الس�م«أما مع علي 

حضرة الحاكم، و3 أن تأخذھا خيوله، و3 أن تزجرھا زبانيته. 

سعادتھا 3 تكتمل إ3 إذا نالت الرضا، أن العروس ترى  أصبحتو

3 ، والحاكم ولم تعد تخشى طمع وحصلت على البركة من إمامھا..

  غشه، ولم تعد تشفق من أن تقتحمھا نظراته المسمومة والجشعة..

إن الناس قد بدأوا يشعرون أنھم بحاجة إلى نيل بركات  ـ 4

إمامھم، وإلى أن تغمرھم أنفاسه الطاھرة، وصاروا يحملون إليه 

كھم ثمرات أفئدتھم، وخ�صة وجودھم، وھم صبيانھم وأطفالھم ليبار
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لھم.. ويمنحھم من نفحات روحه الزاكية ما ينعش وجودھم، ويبعث 

  الخير والصفا، والسعادة الحقيقية في أعماق وجودھم..

  بيعة أھل الكوفة:

من البصرة إلى الكوفة، فلما  »عليه الس�م«قدم علي «ويقولون: 

  .)1(»دخلھا تھافت الناس عليه بالبيعة

  ونقول:

أمور لم يكن مجال لتجاھلھا، إن حرب الجمل قد انجلت عن 

فھناك الكثيرون قد حاربوا مع الناكثين، وكان قسم منھم من أھل 

  البصرة، وكثيرون آخرون كانوا من غيرھا من الب�د..

كما أن قسماً من الناس لم ينفروا للحرب، 3 مع الناكثين، و3 مع 

  ، بل تربصوا، وارتابوا وشكوا..»عليه الس�م«علي 

في  »عليه الس�م«س شاركوا مع أمير المؤمنين وقسم من النا

الحرب ضد الناكثين، ولكنھم ربما يكونون لضعف نفوسھم، وبسبب 

ما عاينوه من أھوال، وكوارث، وبسبب كثرة القتلى الذين سقطوا، 

حتى ليعدون بعشرات ا;لوف، وبسبب التأثر ببعض الشبھات التي 

في نفوسھم.. وبسبب تناھت إلى أسماعھم.. والشائعات التي أثرت 

بعض العصبيات التي ظھرت لدى الكثيرين ولم يتمكنوا من اaفصاح 

                                      

  .498ص 2و (ط دار ا;ضواء) ج 360ص 2جبن أعثم 3كتاب الفتوح  )1(
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  عنھا..

وربما ;جل ذلك كله، أو بعضه، أو لغير ذلك من أمور أوجبت 

  بعض

  

التردد، وا3خت�ل في الو3ء، وفي اليقين، وعكَّر صفو البصيرة، 

  وأطلق العنان للتوھمات الكثيرة..

ه. وسواه، كان 3 بد من تجديد البيعة، نعم.. من أجل ذلك كل

وتأكيد العھود والمواثيق على الناس، وإعادة السكينة إلى القلوب، 

وإشاعة الس�م في ا;جواء، وتأھيل الناس مرة أخرى نفسياً، وروحياً 

وتنشيط حركتھم وإعدادھم لمراحل جديدة، يتوقع أن تكون تحدياتھا 

  أعظم، ومسؤولياتھا أكبر وأشد..

  :ب المتخلفينتيعا × علي

، نصر، عن سيف قال: حدثني إسماعيل بن أبي عميرةوروى 

أن سليمان بن صرد  :عن عبد الرحمن بن عبيد بن أبي الكنود

، بن أبي طالب بعد رجعته من البصرةالخزاعي دخل على علي 

، وقد كنت من وراوغت ،وتربصت ،ارتبت«: قال لهو ،وعذله ،فعاتبه

إلى نصرتي، فما قعد بك ـ فيما أظن ـ أسرعھم أوثق الناس في نفسي و

  !؟عن أھل بيت نبيك، وما زھدك في نصرھم

، و3 تؤنبني ن ا;مور على أعقابھايا أمير المؤمنين، 3 تردَّ  :فقال
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قيت أمور . وقد بواستبق مودتي يخلص لك نصيحتي ،نھابما مضى م

  .فسكت عنه .ك من عدوكتعرف فيھا وليَّ 

 ً� ثم نھض فخرج إلى الحسن بن علي وھو ،وجلس سليمان قلي

ما لقيت منه : أ3 أعجبك من أمير المؤمنين وقاعد في المسجد، فقال

  !؟من التبكيت والتوبيخ

  .نما يعاتب من ترجى مودته ونصيحته: إفقال له الحسن

، وينتضى فيھا القنا[تقصَّف] ور سيستوسق : إنه بقيت أمفقال

ھا إلى أشباھي، ف� تستغشوا عتبي، حتاج فيويُ  ،فيھا السيوف[تتثلَّم] 

  .و3 تتھموا نصيحتي

  .)1(»ما أنت عندنا بالظنين ،: رحمك هللافقال له الحسن

عن  ،عن نمير بن وعلةـ يعني ابن سعد ـ ، عن عمر نصروروى 

سلم عليه، أن سعيد بن قيس دخل على علي بن أبي طالب ف :الشعبي

  .»ن، وإن كنت من المتربصيوعليك«: يفقال له عل

  . يا أمير المؤمنين لست من أولئك: حاش uفقال

  .»فعل هللا ذلك«: قال

نصر، عن عمر بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد وروى 

                                      

 350و  349ص 2وراجع: الفتوح 3بن أعثم ج 7و  6صفين للمنقري ص )1(

 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 492ص 2و (ط دار ا;ضواء) ج

  .105ص
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حين قدم من  »عليه الس�م«: دخلت مع أبي على علي بن مخنف قال

: بين يديه رجال يؤنبھم ويقول لھم ، فإذاالحلم ، وھو عام بلغتالبصرة

كان من ضعف لئن  ،وهللا !؟وأنتم أشراف قومكم ،نيا بطأ بكم عم«

. وهللا لئن كان من شك في )1(إنكم لبور ،النية وتقصير البصيرة

  .»إنكم لعدو ،ليَّ ومظاھرة ع ،فضلي

  .وحرب عدوك ،قالوا: حاش u يا أمير المؤمنين، نحن سلمك

  ..القومثم اعتذر 

  .فمنھم من ذكر عذره

  .ومنھم من اعتل بمرض

  .ذكر غيبة ومنھم من

، وإذا حنظلة بن فإذا عبد هللا بن المعتم العبسي ،فنظرت إليھم

وإذا أبو بردة بن عوف ـ وك�ھما كانت له صحبة ـ الربيع التميمي 

  .ا;زدي، وإذا غريب بن شرحبيل الھمداني

ن مخنف بن سليم وقومه لم لك«: ونظر علي إلى أبي فقال: قال

َوإِنَّ ِمْنُكْم لََمْن ﴿: الذين قال هللا تعالى مثل القوم ، ولم يكن مثلھميتخلفوا

لَيُبَطِّئَنَّ فَإِْن أََصابَْتُكْم ُمِصيبَةٌ قَاَل قَْد أَْنَعَم هللاُ َعلَيَّ إِْذ لَْم أَُكْن َمَعُھْم 

َشِھيًدا َولَئِْن أََصابَُكْم َفْضٌل ِمَن هللاِ َليَقُولَنَّ َكأَْن لَْم تَُكْن بَْينَُكْم َوبَْينَهُ 

                                      

  البور: الھ�ك. )1(
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ةٌ يَا لَْيَتنِي ُكْنُت َمَعُھْم فَأَفُوَز فَْوًزا َعِظيًما   .)2(»)1(﴾َمَودَّ

  ونقول:

ونحن  .إن ھذا النص يطرح أكثر من سؤال يحتاج إلى جواب.

  نذكر بعضاً منھا فيما يلي من مطالب:

  المطالبات ضرورية:

يطالبھم، ويلومھم على تخلفھم عن » عليه الس�م«إن الذين كان 

  ھم أشراف قومھم ورؤساؤھم.حرب الجمل 

ائتمروا بأمرھم، اقتدوا بھم، وأن يكون قومھم قد  ومن الطبيعي:

تجاھل وقعدوا كما قعدوا.. وإذا فتح ھذا الباب، واستسھل الرؤساء 

القعود، ولم يجدوا فيه أي لوم أمر إمامھم، وأجازوا ;نفسھم وللناس 

وأن ة قاتلة، ينتھي إلى فشل ذريع، وخيب فمن الطبيعي أنأو حرج، 

فكان 3 بد من المطالبة واللوم، يسقط الھيكل على رؤوس أصحابه.. 

ووضع حد لھذه الظاھرة، دون أن يصل ا;مر إلى التعدي والظلم 

  لھم..

ونه من أعذار، ;ن سوقيكتفي بما ي» عليه الس�م«وكان 

                                      

  من سورة النساء. 113و  112اzيتان  )1(

 2وأشار إلى ذلك: ابن أعثم في الفتوح ج 8و  7ص ) صفين للمنقري2(

 32وبحار ا;نوار ج 494و  493ص 2و (ط دار ا;ضواء) ج 350ص

  .356و  355ص
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في  المطلوب ھو إفھام الناس أن التخلف من غير مبرر غير مقبول

   ..3 في الشرع والعقل، والوجدانالسياسة، و

  وھذا ما حصل بالفعل..

  بمن 9 يوثق به؟!: × ھل يثق علي

لسليمان بن صرد: أنه كان من أوثق الناس » عليه الس�م«ذكر 

 ت الوقائعظھرأفي نفسه، وأسرعھم ـ فيما يظن ـ إلى نصرته.. ثم 

و3ه ، وأنه لم يكن جديراً بحسن الظن، و3 بالثقة التي أخ�ف ذلك

بمن ليس أھ�ً للثقة، وھو اaمام » عليه الس�م«. فكيف يثق علي إياھا

  ؟!المعصوم من الخطأ، المبرأ من الزلل

يخطئ في ذلك، فھل نلوم غيره إذا » عليه الس�م«وإذا كان علي 

وما الفرق بين المعصوم وغير  وقع في الخطأ، وابتلي بسلبياته؟!

  المعصوم في مثل ھذا الحال؟!

  :ونجيب

إنما تعني التصرف الصحيح » عليه الس�م«بأن عصمة علي 

المعلومات التي  والتعاطي الصائب، مع ا;مور التي تواجھه، ووفق

 يفرضه عليهتتوفر لديه، ويطلب منه التعاطي معھا بما تستحقه مما 

ل إضافة حيث والحكمة، والتدبير الصحيح..  ،والشرع ،العقل لم يخوَّ

شيء منھا، استناداً إلى علم خاص 3 يتيسر لغيره أو استبعاد أي إليھا 

  .الوصول إليه، أو الحصول عليه
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إن المعصوم 3 يخطئ و3 يسھو، و3 ينسى،  وبتعبير أوضح:

و3 يعصي في كل ما يجب عليه التعاطي فيه.. فھو إذا توفرت لديه 

العادية المقدورة والميسورة لكل المعطيات المطلوبة من مصادرھا 

صار 3 بد من التعامل معھا، فإنه يتعامل معھا بصورة والناس، 

أحكامھا، و3 د يحدتصحيحة وفي دائرة العصمة، و3 يخطئ في 

والمعصية في شيء ينسى، و3 يسھو، و3 يجھل، و3 يتعمد المخالفة 

  ..منھا

فإنھم قد يخطئون، وينسون ويسھون،  ،بخ�ف غيره من الناس

 الصحيح، وقد يتعمدون الحكم الشرعيأحدھم وقد 3 يعرف 

  العمل بخ�ف الحكمة والشرع، والعقل فيھا..و المعصية،

وھذا ھو الفرق بين المعصوم وبين غيره من سائر الحكام العدول 

، للناس أو غيرھم. وليس المعصوم مكلفاً بكشف الواقع العيني

  والتعامل معه بما ھو عليه في واقع ا;مر، وفي علم هللا..

ن بن صرد يفرض عليه أن يمنحه الثقة، وأن وكان ظاھر سليما

يتعامل معه على أساس الس�مة والصحة، بحيث لو أن جميع ا;نبياء، 

وا;وصياء، والعلماء ا;تقياء، والعق�ء، والحكماء والمتشرعة، رأوا 

لحكموا على ظاھره بما حكم عليه أمير حال سليمان بن صرد 

أن يخرجوا عن الدائرة التي  ستجازواالما ، و»عليه الس�م«المؤمنين 

  ».عليه الس�م«تصرف فيھا معه علي 

صلى «، و3 من النبي »عليه الس�م«وليس المطلوب من علي 
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  أكثر من ذلك.» هللا عليه وآله

أن يوبخ، ويبكت » عليه الس�م«وھذا بالذات ھو الذي سوغ له 

سليمان بن صرد، لكي تكون ھذه الثقة حجة على سليمان، ومن 

ل إحراجه، وإظھار سوء فعله أمام عينيه، وتجسيد الخلل الذي وسائ

  أوقع نفسه فيه..

  لم ينصر أھل بيت نبيه: ابن صرد

اعتبر قعود سليمان بن صرد عن » عليه الس�م«أنه  :وي�حظ

  ..وعن نصرتھم نصرته، قعوداً عن أھل بيت نبيه

ن الحرب التي خاضھا الناكثون ضد علي أعلى  فدلنا بذلك:

3 » عليھم الس�م«إنما كانت ضد جميع أھل البيت » الس�م عليه«

وحسب، مع أن ظاھر ا;مور يوحي » عليه الس�م«ضد شخص علي 

 اإنما كان ماوھ ھو الحصول على المال والمقام، للناكثين بأن المطلوب

  فقط..» عليه الس�م«بيد علي 

عليھم «جميع أھل البيت أن  ولكن التأمل في ا)مور يعطي:

أن  وھذا يعطي:». عليه الس�م«كانوا على نفس نھج علي » لس�ما

، ;نھم يدركون: أن 3 أحد يداني أھل الناكثين ھو إقصاؤھم مطلوب

ستقامة، وإذا اضطلع أي منھم والعلم واa ،والمقام ،البيت في الفضل

ه.. معلن يكون لغيره مكان ا;مر، فلن يفكر الناس في غيره، وبھذا 

  قصائھم واقت�ع آثارھم..إبد من  ولذلك كان 3
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عليه «أنه إذا أقصي علي  :يدركون أيضاً  الناكثون وكان

 ، وحسم ا;مر معه، ف� يبقى مكان لغيره من أھل البيت»الس�م

، ;نه سيدھم وعظيمھم، على حد تعبير عمر بن »عليھم الس�م«

  .)1(3بن عباس الخطاب

تحسم ا;مر بالنسبة بنظرھم كانت » عليه الس�م«فمحاربة علي 

وا;وضح  ،;ن ثبوت الحق له ھو ا;قوى ،لجميع أھل البيت

وعلمه وزھده، وعظيم  ،وا;صرح، و;ن ظھور تقدمه، وفضله

فإذا  جھاده، وباھر علمه، وظاھر زھده، 3 يدانيه شيء مما عداه..

  أزيل ا;قوى أزيل سائر من ينتمي إليه.

  :بين ا=فعال وا=قوال مفارقة

بالمفارقة الظاھرة بين فعل الكريم بحاجة إلى تذكير القارئ  ولسنا

تبكيته » عليه الس�م«من علي ابن صرد، وبين قوله.. فھو يستعظم 

وتقريعه على رؤوس ا;شھاد، وينسى أنه إنما يقرعه ويوبخه على 

عرفه عنه الناس كلھم، وھو فعله ھو على رؤوس ا;شھاد، وقد أمر 

  له، وتركه ما فرضه هللا عليه وأمره به.قعوده عن نصرة الحق وأھ

                                      

 كتاب تاريخ بغدادعن  20ص 12راجع: شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )1(

 30جبحار ا;نوار و 320ص 2جحلية ا;برار ، وحمد بن أبي طاھر;

الدرجات و 157و  156ص 38وج 74ص 31وج 555و  243ص

  .470صكشف اليقين و 47ص 2جكشف الغمة و 106صالرفيعة 
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يتخذون قوله رئيس في قومه يقتدي به الناس، و أنه :وھو يعلم

لھية، التخلي عن واجباتھم اaبراً لھم في خذ3ن الحق، وفعله معذِّ 

في حدوث كوارث سبباً وربما يكون موقفه ھذا وموقف أمثاله، 

ة شوكة الباطل وإبطاء النصر، وتقوي ،النكبات ھجومخطيرة، وفي 

  وأھله.

ن يستھأن يله، و» عليه الس�م«ستعظم تقريع علي ما معنى أن يف

  ؟!بخذ3ن الحق، وأھله

  ك)م ابن صرد غير موزون وأناني:

بل  ؟!لماذا يأبى ابن صرد أن يسمع التوبيخ على خطأ ارتكبه

وھل  ؟!ويھدد باستبدال المودة بالعداوة، في صورة مطالبته بخطأه

وھل  ؟!تھديد بارتكاب خطأ أفدح لو طولب بخطأ صدر منهيجوز له ال

مع أنه إمام  غاش؟!يجوز له أن يتحول من ناصح aمامه إلى 

ھو منصوص عليه من هللا ورسوله، وله في عنقه بيعة، ولم يقم 

  بموجبات تلك البيعة؟!

إلى اaمام » عليه الس�م«3 يدلنا ھذا التھديد، ثم شكواه علياً أ

أنه رجل أناني، قد غضب من معاتبته على  :»الس�معليه «الحسن 

ر من خطورة ذِّ على خطأ ارتكبه، لمجرد أنه قد طولب بخطأه، وحُ 

  مرة أخرى؟!له ارتكابه 



  35ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    86
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :؟!من أين يثبت ابن صرد أقواله

إن ابن صرد لم يقدم أي شيء يثبت صحة أقواله، فإن مجرد أن 

إلى » الس�م عليه«علي تكون ھناك أمور قد بقيت، ويحتاج فيھا 

سوف يتخذ موقفاً صحيحاً حين تستجد تلك ا;مور أمثاله، 3 يعني أنه 

و3 يشير إلى أن موقفه  ،سبق له من موقف 3 يطمئنما وسليماً، فإن 

  اzتي سيكون أحسن من موقفه السابق..

فما معنى أن يتعجب، أو ما معنى أن يطلب من غيره أن يعجب 

 له، ومن تأنيبه، وتوبيخه» الس�م عليه«من ك�م أمير المؤمنين 

  إياه؟!

  عتبه، وأن 3 تتھم نصيحته؟!بفكيف يمكن أن يوثق 

  وبعد ما تقدم نقول:

ل، يظھر عدم مإن تخلف سليمان بن صرد عن حرب الج

صحة قول بعضھم: إنه لم يقف على تخلفه عن حرب الجمل بعد 

  .)1(منه فضل تتبع

 )2(ه كلھاھداشعلي مكما أن قول الجزري: إن سليمان شھد مع 

  صحيح..3 غير دقيق و

                                      

  .63ص 2تنقيح المقال ج )1(

 7جأعيان الشيعة و 351ص 2جسد الغابة وأ 63ص 2تنقيح المقال ج )2(

  .52ص(ط مكتبة الداوري) لمفيد لالجمل  وراجع: 299ص
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  ابن صرد زعيم التوابين:

التخلف عن بن صرد أنه قد تكرر من سليمان  :وال�فت ھنا

فإنه كان من أھل الكوفة الذين كتبوا إلى واaخ�ف بالتزاماته، واجبه، 

بعد موت معاوية، يسأله القدوم إلى » عليه الس�م«اaمام الحسين 

  .)1(دمھا ترك القتال معهالكوفة، فلما ق

ندم ھو والمسيب بن » عليه الس�م«فلما استشھد اaمام الحسين 

، فخرجوا للطلب »عليه الس�م«نجبة، وجماعة آخرون ممن خذلوه 

للھجرة، وولوا أمرھم سليمان بن  65ربيع اzخر سنة  بدمه مستھلَّ 

ان، صرد، فالتقوا بعبيد هللا بن زياد في عين الوردة، فقتل سليم

 سليمان حين قتل ث�ثاً  رُ والمسيب وكثير ممن كان معھما. وكان عمْ 

  .)2(ين سنةسعوت

ن ابن زياد كان قد حبس الذين كاتبوا إ ف� يصح قول بعضھم:

                                      

 2المقال ج ترجمة سليمان بن صرد، وتنقيح 351ص 2أسد الغابة ج )1(

  .455و  454ص 11جتھذيب الكمال عنه، و 63ص

وتنقيح المقال  351ص 2وأسد الغابة ج 352ص 5تاريخ ا;مم والملوك ج )2(

 26صالمنتخب من ذيل المذيل و 216ص 1جتاريخ بغداد و 63ص 2ج

 530ص 3جلحاكم لالمستدرك . وراجع: 456ص 11جتھذيب الكمال و

 4جبن سعد 3الطبقات الكبرى و 650ص 2ج (ط دار الجيل)ستيعاب اaو

تاريخ و 280ص 8جالبداية والنھاية و 25ص 6وج 293و  292ص

  .435صلبراقي لالكوفة 
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وكانوا أربعة آ3ف وخمس مئة رجل » عليه الس�م«اaمام الحسين 

فكان ذلك سبباً في عدم  .)1(ومنھم سليمان بن صرد ،من التوابين

فض�ً عن أن نفس إظھار  في كرب�ء.» عليه الس�م«رتھم ل�مام نص

التوبة ينفي خبر سجنھم، إذ لو كانوا مسجونين، فھم معذورون، و3 

  داعي aظھار التوبة.

فإن ابن صرد نفسه يصرح في خطبته في عين الوردة بقوله: 

فوجدنا كذابين في نصر ابن بنت رسول هللا  ،حتى بلى هللا خيارنا«

و3 عذر دون أن تقتلوا قاتليه، فعسى ربنا أن ». ى هللا عليه وآلهصل«

  .)2(»ناعيعفو 

، »عليه الس�م«كما أنھم حين ساروا ل�خذ بثار اaمام الحسين 

نادوا » عليه الس�م«وانتھى سليمان وأصحابه إلى قبر الحسين 

  صيحة واحدة:

وتب  ،منا فاغفر لنا ما مضى ،نا قد خذلنا ابن بنت نبيناإ ،يا رب«

وأصحابه الشھداء  وارحم حسيناً  .علينا إنك أنت التواب الرحيم

  .الصديقين

                                      

مستدركات علم و 153صبن طاووس 3اللھوف و 63ص 2تنقيح المقال ج )1(

  .137ص 4جرجال الحديث 

» عليه الس�م«، اaمام الحسين العوالمو 355ص 45جبحار ا;نوار  )2(

  .75صبن نما الحلي 3ذوب النضار و 674ص
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 ،فإن لم تغفره لنا ،ا على مثل ما قتلوا عليهأنَّ  :ا نشھدك يا ربوإنَّ 

  .)1(»وترحمنا لنكونن من الخاسرين

وثمة نصوص أخرى تدل على خذ3نھم إياه، وتوبتھم مما بدر 

  منھم.

  رد:9بن ص ×اتھامات علي 

لسليمان بن صرد  »عليه الس�م«إن التأمل في كلمات علي 

أكثر من  ،أموراً صعبة وحساسة قد ذكر »عليه الس�م«يعطي: أنه 

  وصفه بما يلي: »عليه الس�م«مجرد التخلف عن الحرب، فإنه 

 »عليه الس�م«إنه قد ارتاب في مشروعية خوض علي  ـ 1

فإن  �ل اعتقادي عنده..حصول اخت :، وھذا معناهالجمل حربغمار 

» عليه الس�م«ريبه 3 مبرر له، ولو كان له أدنى مبرر لما 3مه 

  علناً.

  I يعرف إI بأحد طريقين: يب القلبيكما أن ھذا الر

عليه «أن يكون سليمان قد صرح به، فبلغ علياً  أحدھما:

  ..»الس�م

  مامة.أن يكون قد علم ذلك بالعلم الخاص الذي ھو علم اa الثاني:

                                      

 4جالكامل في التاريخ و 457و  456ص 4جمم والملوك تاريخ ا; )1(

مخنف  يب;مقتل الحسين و 344صلبراقي لتاريخ الكوفة و 178ص

  .15صأصدق ا;خبار و 214ص 6جبن أعثم 3كتاب الفتوح و 290ص
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به  صاحبهبأمر قلبي لم يصرح » عليه الس�م«إخباره وفي 

كما في قصة العباس مع النبي  لحجة على سليمان..لإقامة  ،;حد

، حيث أخبره أنه قد أودع ما3ً لدى زوجته بعد »صلى هللا عليه وآله«

  أن ادَّعى أنه 3 مال له.

دانة إ إنه تربص وانتظر لمن تكون الغلبة ليكون معه، وھذه ـ 2

لسليمان، واتھام له بالوصولية، وعدم مراعاته التكليف الشرعي فيما 

  يتخذه من مواقف..

إن سليمان قد راوغ في تصرفاته، والمراوغة أسلوب  ـ 3

في التعامل مع  إليهاaنسان المستقيم  3 يلجأ ،ممجوج ومرفوض

ي يعني إمامه، ومن له فالقضايا المصيرية، و3 سيما إذا كان ا;مر 

  ..، وله مساس مباشر بمصير ا;مةعنقه بيعة

و;جل ذلك إنه كان زاھداً وغير مھتم بنصر أھل بيت نبيه،  ـ 4

لخطأ في تشخيص ا;ھم قعوده ھذا يكن  ولمالقعود عنھم،  اختار

  والمھم. أو لغير ذلك من أسباب..

  :ھل سعيد بن قيس من المتربصين؟!

فإن  حرب الجمل، وتخلفه عن أما فيما يرتبط بسعيد بن قيس

أنه كان من خيرة أصحاب أمير  :مراجعة مواقفه وسيرته تعطي

  .»عليه الس�م«المؤمنين 

أنه قد تخلف عن حرب الجمل.. ولم  :ولكن النص المتقدم يذكر
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  ..ھذاالذين يترجمون لسعيد ما يدل على تخلفه عند نجد 

م ل »رحمه هللا«يشير إلى أنه  في النص الذي تقدمولكن التأمل 

واعتبر ذلك من العيوب  ..إنه من المتربصين يرض بأن يقال عنه:

حاش u يا أمير « حيث قال:و3 يصح نسبتھا إليه، التي يتنزه عنھا، 

  .»المؤمنين، لست من أولئك

ثبات ھذا ا;مر التأكيد a» عليه الس�م«د أمير المؤمنين واعولم ي

  .»فعل هللا ذلك« عليه، بل قال له:

أن بھذه العبارة يشير إلى » عليه الس�م«ن اكتفاء علي أ بُ سَ حْ وأَ 

سعيد بن قيس قد تخلف عن حرب الجمل لعذر رأى أنه كاف لتبرير 

  .ھذا التخلف

بكلمته ھذه أن يقول: إنه يرجو من هللا  رادأ» عليه الس�م« هولعل

، وإن لم يكن غير كاف للتبرير في أن يكون له عذر مقبولتعالى 

أو أنه أراد أن يعرف الناس: بأن سعيداً ليس  مر..الواقع ونفس ا;

كغيره ممن تخلف عنه، فإنه كان يرى نفسه معذوراً بما فعل، وليس 

  كذلك غيره.
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  :الثاني الفصل

  في الكوفة.. تجر أحداث

  :الفصل الثاني
:  

  أحداث جرت في الكوفة..
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  خطبة الجمعة في الكوفة:

عن أبي عبد هللا سيف بن عمر، عن الوليد بن عبد  ،نصر روى

، الص�ة يوم دخل الكوفة يأتم عل: أبي طيبة، عن أبيه قال هللا، عن

  .وحضرت الص�ة صلى بھم وخطب خطبة فلما كانت الجمعة

قال أبو عبد هللا، عن سليمان بن المغيرة، عن علي : نصروروى 

  :طالب في الجمعة بالكوفة والمدينة: خطبة علي بن أبي بن الحسين

»u من وأس ،وأستعينه ،، أحمدهإن الحمد uتھديه، وأعوذ با

  .ومن يضلل ف� ھادي له، من يھد هللا ف� مضل له. الض�لة

عبده  ، وأن محمداً 3 إله إ3 هللا وحده 3 شريك لهوأشھد أن 

وأحبھم إليه،  ،بالنبوة، أكرم خلقه ، واختصه;مره، انتجبه ورسوله

  .فبلغ رسالة ربه، ونصح ;مته، وأدى الذي عليه

 ،، فإن تقوى هللا خير ما تواصى به عباد هللاوأوصيكم بتقوى هللا

  .وخيره في عواقب ا;مور عند هللا ،وأقربه لرضوان هللا
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  .والطاعة خلقتم ول�حسان ،وبتقوى هللا أمرتم

. شديداً  ، فإنه حذر بأساً احذروا من هللا ما حذركم من نفسهف

، واخشوا هللا خشية ليست بتعذير، واعملوا في غير رياء و3 سمعة

 ، ومن عمل u مخلصاً ير هللا وكله هللا إلى ما عمل لهفإن من عمل لغ

  .تولى هللا أجره

ً وأشفقوا من عذاب هللا، فإنه لم ي من  ، ولم يترك شيئاً خلقكم عبثا

  .أمركم سدى، قد سمى آثاركم، وعلم أعمالكم، وكتب آجالكم

وإلى فإنھا غرارة بأھلھا، مغرور من اغتر بھا،  ،غروا بالدنياف� ت

  .فناء ما ھي

  .ھي دار الحيوان لو كانوا يعلمون وإن اzخرة

، يشة السعداء، ومعأسأل هللا منازل الشھداء، ومرافقة ا;نبياء

  .)1(»فإنما نحن له وبه

  ونقول:

عليه «يفھم من ھذا النص: أن النص الذي كان يقوله علي 

  للناس في كل خطبة جمعة كان واحداً.» الس�م

كان أفصح الفصحاء، » عليه الس�م«فإن علياً وھذا أمر محير، 

وأبلغ البلغاء، وأخطب الناس، فھل كان عاجزاً عن اaتيان في كل 

                                      

 1جب�غة) مصباح الب�غة (مستدرك نھج الو 10و  9صلمنقري لصفين  )1(

  .51و  50ص
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يوم جمعة بخطبة 3 تشبه أختھا؟! أم أن ثمة حكمة قضت عليه بأن 

كأن يكون المطلوب ھو  ؟!يعتمد نصاً واحداً في جميع خطب الجمعة

على مسامعھم، حتى تصبح تلقين الناس أموراً بعينھا، وتكرارھا 

جزءاً من ثقافتھم وحياتھم.. والمضمون العام والدقيق لھذه الخطبة 

  يشجع على تأييد ھذا اaحتمال.

قد كرر » عليه الس�م«ھو أنه  :إن المقصود إI أن يقال:

  :فقط مضمون ھذه الخطبة مرتين

  في المدينة. ھما:احدإ

  في الكوفة. وا)خرى:

  يكررھا دائماً..أنه كان  وليس المراد:

وعلى ھذا، فمن الممكن أن تكون ھناك أمور اقتضت الحديث عن 

  موضوع واحد في الحالتين.

على أن التكرار ليس سيئاً دائماً، بل قد يكون حسناً، وله مصالح 

وغايات عديدة. والتركيز على أمر معين أو أكثر وتكراره ھو من 

كريم من خ�ل تكرار ا;ساليب التربوية. ونتلمس ھذا في القرآن ال

  دعوة الناس إلى اaيمان وأمرھم بالتقوى.

ومن ذلك: ما ورد في بعض الروايات من الحث على المداومة 

على ذكر معين، أو تكرار قراءة سورة أو آية يومياً، أو في يوم معين 

إيجابياً على  وائد وعوائد، ومنھا: أنه يترك أثراً لما في ذلك من ف

  النفس.
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  اجية بعد حرب الجمل:عصيان بني ن

   ذكر الثقفي:

 ً بعد ھزيمة » عليه الس�م«أنه لما بايع أھل البصرة عليا

أصحاب الجمل، دخلوا في الطاعة غير بني ناجية، فإنھم 

رج�ً من أصحابه في » عليه الس�م«عسكروا، فبعث إليھم علي 

خيل ليقاتلھم، فأتاھم، فقال: ما بالكم عسكرتم، وقد دخل الناس في 

  لطاعة غيركم؟!ا

  فافترقوا ث�ث فرق:

كنا نصارى فأسلمنا، ودخلنا فيما دخل الناس فيه من  فرقة قالوا:

  الفتنة، فنحن نبايع كما بايع الناس.

  فأمرھم، فاعتزلوا.

كنا نصارى، فلم نسلم، وخرجنا مع القوم الذين  وفرقة قالوا:

ا، فنحن كانوا خرجوا، قھرونا فأخرجونا كرھاً، فخرجنا معھم، فھزمو

  ندخل فيما دخل فيه الناس، ونعطيكم الجزية كما أعطيناھم.

  فقال: اعتزلوا، فاعتزلوا.

 ،فلم يعجبنا اaس�م ،فأسلمنا ،إنا كنا نصارى وفرقة قالوا:

  .فنحن نعطيكم الجزية كما أعطاكم النصارى ،فرجعنا إلى النصرانية

  .فقال لھم: توبوا وارجعوا إلى اaس�م
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عليه «فقدم بھم على علي  ،وسبى ذراريھم ،اتلتھمفأبوا، فقتل مق

  .)1(»الس�م

  ونقول:

أن بني ناجية كانوا ينسبون أنفسھم إلى  قد ذكرنا فيما سبق:

قريش، وقريش تدفعھم عن ھذا النسب، ويسمونھم بني ناجية، وھي 

  أمھم، ف� حاجة إلى إعادة ذلك..

  غير أننا نشير ھنا إلى ما يلي:

  ة:سبي ذراري بني ناجي

:ًIم«ذكرت الرواية: أن مبعوث علي  أو�قتل مقاتلة » عليه الس

عليه «المرتدين من بني ناجية، وسبى ذراريھم وقدم بھم على علي 

  »..الس�م

  ويرد على ھذا: أنه 3 يجوز سبي ذراري المرتدين..

  ويمكن أن يجاب:

 :ًIم«لعل ھذا الذي بعثه علي أو�لم يكن يعرف حكم » عليه الس

عليه «ي من يقتل من المرتدين.. ولم تذكر الرواية ما صنع علي ذرار

بذلك السبي بعد ورودھم عليه، فلعله أطلق سراحھم، وفقاً » الس�م

  للحكم الشرعي في مثل ھذا المورد.

                                      

 331و  330ص 1والغارات للثقفي ج 127ص 3) شرح نھج الب�غة ج1(

   .42ص  34بحار ا;نوار ج و 77ص 2وراجع: ج 
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يقال: ذكرت الروايات: أن مصقلة بن ھبيرة اشترى سبايا  ثانياً:

ق. وھذا بني ناجية وأعتقھم، وأن ذلك قد حصل في عرض الطري

ولم تصرح ».. عليه الس�م«معناه: أن السبايا لم يصلوا إلى علي 

  الرواية التي نحن بصددھا بوصولھم إليه أيضاً.

إن ھذا يدل على أنه قد كان لبني ناجية عصيانان:  إI أن يقال:

  أحدھما ھذا، والثاني حين خرجوا بقيادة الخريت بن راشد.

تقول: إن ذلك قد حصل بعد  بأن ھذه الرواية ويمكن تأييد ذلك:

الفراغ من حرب الجمل.. وقصة الخريت إنما كانت بعد صفين، وقد 

  اشترى مصقلة السبي في قصة الخريت بعد صفين..

  وأھل السواد في العراق: ×علي 

: لما قدم علي عبد هللا بن كردم بن مرثد، قال ، عننصرروى 

لھم، فلما رأى  حشر أھل السواد، فلما اجتمعوا أذن »عليه الس�م«

ندوا أمركم إلى ، فأسإني 3 أطيق ك�مكم، و3 أفقه عنكم: كثرتھم قال

  .نصيحة لكم، وأعمه أرضاكم في أنفسكم

  .فقد رضيناه، وما سخط فقد سخطناه ينرسا، ما رض: لواقا

  !؟أخبرني عن ملوك فارس كم كانوا: فقال ،فتقدم فجلس إليه

  .)1(خرة اثنين وث�ثين ملكاً : كانت ملوكھم في ھذه المملكة اzقال

                                      

وھم . ث�ثين ملكاً  90ـ  87جعلھم المسعودي في التنبيه واaشراف  )1(
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  !؟فكيف كانت سيرتھم: قال

ا ، حتى ملكن)1(زالت سيرتھم في عظم أمرھم واحدة : ماقال

كسرى بن ھرمز، فاستأثر بالمال وا;عمال، وخالف أولينا، وأخرب 

الذي للناس، وعمر الذي له، واستخف بالناس، فأوغر نفوس فارس، 

  .ه ويتم أو3دهحتى ثاروا عليه فقتلوه، فأرملت نساؤ

إن هللا عز وجل خلق الخلق بالحق، و3 يرضى  ،يا نرسا: فقال

وإنھا 3 تقوم  ،تذكرة مما خول هللا ، وفي سلطان هللامن أحد إ3 بالحق

ما لم  ، و3 يزال أمرنا متماسكاً مملكة إ3 بتدبير، و3 بد من إمارة

  .ا وأھلكوايشتم آخرنا أولنا، فإذا خالف آخرنا أولنا وأفسدوا، ھلكو

  .)2(ثم أمر عليھم أمراءھم

  ونقول:

  3 حظ ما يلي:

  تضمن النص المتقدم أموراً عديدة، نذكر منھا:

  النائب عن الجماعة:

قد يحتاج الجمع الكثير إلى استنابة بعضھم للقيام ببعض المھمات 

                                      

  .الساسانيون

  .معظمه: ـ بالضم والفتح ـ عظم ا;مر )1(

بحار ا;نوار و 780ص 2جلثقفي لالغارات و 15و  14صلمنقري لصفين  )2(

  . 359و  358ص 32ج
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التي يعود نفعھا للجميع، وذلك حين 3 يمكن أن يتولى جميعھم إنجاز 

» عليه الس�م«سھم مباشرة. وقد وضع أمير المؤمنين ذلك ا;مر بأنف

  لھذا النائب شرطين:ھنا 

ا;رضى لذلك الجمع كله في أنفسھم، ف� يقبل  يكون أن أولھما:

  انتخاب شخص يكون غيره أرضى منه..

ولم يقتصر  ،»في أنفسھم« :كلمة» عليه الس�م«وإنما أضاف 

نواعاً من الرضا، بعد ، ربما ;نه يريد أن يست»أرضاكم«على قوله: 

الرضا به لقرابته، أو ;جل منصبه، أو لمصلحة لھم يتوخون مثل 

ھو الطمأنينة والسكينة القلبية  :المطلوب وقرر أنحصولھا بسببه، 

إلى كونه جامعاً لصفات الخير والص�ح، واaستقامة، بحيث 3 

ھناك إجماع منھم على فضله، ونبله، يخالجھم شك في ذلك، فيكون 

  خلوص نواياه، وحسن تصرفه، وس�مة تدبيره.و

أن يكون أعم الناس نصيحة لھم. ف� يكون ممن يخص  الثاني:

بنصيحته أقاربه، أو أصحابه، أو أھل بلده. و3 يعلم ھذا ا;مر إ3 

بالتجربة، وتكرر الموارد التي ظھر فيھا نصحه لجميع الناس، وعدم 

  تحيزه لفريق دون فريق.

  ال الرعية:الحاكم وتفقد أحو

على أن من مھمات الحاكم اaط�ع  :أيضاً  وقد دلتنا ھذه القضية

على أحوال الناس وشؤونھم بصورة مباشرة، ف� يكتفي بما يصله 
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.. ;ن ا;عوان قد 3 يطلعون على هعن طريق أعوانه وموظيفعنھم 

كثير من حاجات الناس التي في داخل بيوتھم. ومنھا الحاجة إلى 

م، أو إلى التربية ا;خ�قية، أو الدينية، وقد تكون ھناك ا;حكامعرفة 

لسلوك، أو التعامل مع عوائلھم، أو في ا ،مشاكل معيشية، أو إجتماعية

أو غير ذلك من الحاجات التي تبقى في داخل البيوت، ولعل بعضھا 

ه الناس عن بعضھم، و3 يمكن اaط�ع عليه إ3 بالتصريح مما يخفٮ

  .به

  عن ملوك فارس؟!:لماذا السؤال 

عن ملوك أھل السواد » عليه الس�م«وقد لفت نظرنا سؤاله 

فارس. ولم يسألھم عن حاجاتھم. وقد جاءه الجواب بما أوضح: أنه 

يريد أن يفھمنا أن معرفة طريقة تعامل الملوك والحكام من شأنھا أن 

تكشف جوانب واسعة من حا3ت الناس، وتظھر الكثير الكثير من 

  اتھم، وما ھم فيه من ب�ء وشقاء.واقع معان

  فذكروا له: أن كسرى بن ھرمز:

استأثر بالمال وا;عمال. فدل ذلك على أن ثمة نقصاً في ـ  1

  ا;موال، كما أن ھناك نسبة كبيرة من البطالة.

الناس يحتاجون إلى تعمير مما يعني: أن إنه أخرب ما للناس،  ـ 2

  الخاصة.ما خرب من مصالحھم، ومرافقھم العامة و

استخف بالناس، فھم يحتاجون إلى إعادة الثقة، إن ھرمز قد  ـ 3
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  والشعور بالكرامة.

إنه أوغر نفوس الناس، وتسبب با;حقاد والضغائن. ف� بد  ـ 4

  .ذلكوتطھيرھا من  ،من تسكين النفوس

  :×منطلقات ا�ص)ح عند علي 

ره معقباً على ما ذك» عليه الس�م«وحين تكلم أمير المؤمنين 

 ً كسرى بن ھرمز، فإنه قد وضع ا;سس التي تستطيع أن  عننرسا

  تعيد ا;مور إلى نصابھا، وتصلح ما أفسده الطغاة والجبارون..

معين الوھي كلمات يسيرة، ولكنھا حملت معھا البلسم الشافي، و

  ;مة تريد النجاح والف�ح في الدنيا واzخرة.. ينضب،3  كافي، الذيال

  ا)مور التالية: »لس�معليه ا«فقد ذكر 

، و3 من ا;مور العارضةر وما; من إن الحق ليس ـ 1

 أيضاً  اaعتبارية التي 3 قوام و3 قيام لھا إ3 بنفس اaعتبار، وليس

، بل أمر حقيقي متصل بالتكوين، ةذوقيال اaستنسابية، أور وممن ا;

اتھا، ومن امتدادجميع في ومتجذر في حنايا الخلق، وفي الحياة كلھا، 

  اaبتداء إلى اaنتھاء.

إن هللا عز وجل خلق «بقوله: » عليه الس�م«ولعل إلى ھذا أشار 

  ».الخلق بالحق

و;جل ذلك، و;ن الخلق قد جاء وفق ضوابط، وحيثيات  ـ 2

واقعية، ف� يصح تجاوز ھذه الضوابط، و3 مجال ل�خ�ل بھا في أي 
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دي إلى اaخ�ل في أدائھا مرحلة من مراحل التعامل معھا، ;نه يؤ

ما وتضييع  ،آثارما لھا من لوظائفھا، ا;مر الذي ينتھي إلى إبطال 

  يترتب عليھا من أھداف.

ولن يرضى من أحد «بقوله: » عليه الس�م«وھذا ما أشار إليه 

  ».من خلقه إ3 بالحق

ده التصرف فيما خلقه لھم، ولكنه جعل لھم اوقد خول هللا عب ـ 3

إياه.. تعالى اماً تتناغم مع طبيعة وخلقة ذلك الذي خولھم معايير وأحك

إخ�ل بالتكوين والخلق نفسه، ولذلك  سيؤدي إلىفاaخ�ل بشرع هللا 

  ».تذكرة مما خول هللا وفي سلطان هللا»: «عليه الس�م«قال 

أشار إلى أن تمشية ا;مور، » عليه الس�م«ثم إنه  ـ 4

اج إلى تدبير من مسؤول وإعادتھا إلى سياقھا الطبيعي يحت

وھذا يحتم قيام سلطة قادرة على التدبير،  .ومطالب بھذا التدبير

يمكن التغلب وعلى تنفيذ تدابيرھا، وحمايتھا من التعديات، وبذلك 

على المشك�ت التي تسبب بھا كسرى بن ھرمز، فإن التدبير 

يتوفر المال، وتواجه البطالة، ويعمر الخراب، يؤدي إلى أن 

  الثقة بين الناس، وتسود المحبة، وتزول ا;حقاد. وتعود

ر عليھم أمراءھم، ليقوموا بمھمات » عليه الس�م«ثم إنه  ـ 5 أمَّ

  التدبير، وحل المشك�ت، وإعادة ا;مور إلى نصابھا.ھذا 
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  أفضل من آصف بن برخيا:

 »عليه الس�م«عن محمد بن سنان قال: بينا أمير المؤمنين  ـ 1

فلغى أحدھما في  ،قتال معاوية إذ اختصم إليه اثنان يجھز أصحابه إلى

  خسأ يا كلب.إالك�م فقال له: 

وجعل الرجل  ،فبھت من حوله ،وصار كلباً  ،فعوى الرجل لوقته

فنظر  ،ويتضرع »عليه الس�م«يشير بإصبعه إلى أمير المؤمنين 

  وحرك شفتيه فإذا ھو بشر سوي!! ،إليه

الك تجھز العسكر ولك مثل فقام إليه بعض أصحابه وقال له: م

  !ھذه القدرة؟

لو شئت أن أضرب برجلي  ،فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة

ھذه القصيرة في ھذه الفلوات حتى أضرب صدر معاوية فأقلبه عن 

Iَ يَْسبِقُونَهُ بِاْلَقْوِل َوُھْم بِأَْمِرِه  ِعبَاٌد ُمْكَرُمونَ ﴿ :ولكن ،سريره لفعلت

  .)2(»)1(﴾يَْعَملُونَ 

عن  ،عن علي بن إبراھيم ،عن أبيه ،محمد بن عليوعن  ـ 2

                                      

  من سورة ا;نبياء. 27و  26اzيتان  )1(

ومشارق أنوار اليقين  381و 386ص 33وج 385ص 32بحار ا;نوار ج )2(

وخصائص ا;ئمة  272ص 2وإرشاد القلوب للديلمي ج 76للبرسي ص

لھداية الكبرى اوراجع:  27و  26ص 6والبرھان للبحراني ج 46ص

  . 242صالثاقب في المناقب و 125و  124ص
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  عن أبان ا;حمر قال: ،عن ابن أبي عمير ،أبيه

كيف ينكر الناس قول أمير  ،: يا أبان»عليه الس�م«قال الصادق 

لو شئت لرفعت رجلي ھذه «لما قال:  »صلوات هللا عليه«المؤمنين 

  ؟!»ته عن سريرهفنكس ،فضربت بھا صدر ابن أبي سفيان بالشام

وإتيان  ،و3 ينكرون تناول آصف وصي سليمان عرش بلقيس

  !سليمان به قبل أن يرتد إليه طرفه؟

أف�  !ووصيه أفضل ا;وصياء؟ ،أليس نبينا أفضل ا;نبياء 

وأنكر  ،حكم هللا بيننا وبين من جحد حقنا ؟!جعلوه كوصي سليمان

  .)1(فضلنا

أنه بينما كان أمير المؤمنين وفي رواية للديلمي عن ميثم التمار: 

يخطب في مسجد الكوفة خطبة طويلة، إذ جاءه النذير » عليه الس�م«

بأن خبل معاوية تشن الغارة عليھم ما بين ھيت وا;نبار، فطالبه 

  الحاضرون بالتصدي لمعاوية وعدم إمھاله.

تقول  ،المرادي وقال: يا أمير المؤمنينفصاح زيد بن كثير 

ويحتكم إليك  ،وتحرضنا على قتاله ،ز إلى معاويةبا;مس وأنت تجھ

فتجعل رأسه  ،فتعجل عليك أحدھما في الك�م ،الرج�ن في الفعل

!! ونقول لك: ما بال ھذه سوياً  فيستجير بك فترده بشراً  ،رأس الكلب

                                      

 116و  115ص 14وبحار ا;نوار ج 213و  212اaختصاص ص )1(

  .50ص 42وج 385ص 32وج 28ص 27وج
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فتقول لنا: وفالق الحبة وبارئ  ،فتكفينا شره ؟!القدرة 3 تبلغ معاوية

جلي ھذه القصيرة صدر معاوية فأقلبه النسمة لو شئت أن أضرب بر

ما تريد إ3 أن تضعف  !فما بالك 3 تفعل؟ ،على أم رأسه لفعلت

  .)1(فندخل النار ،فنشك فيك ،نفوسنا

  ونقول:

  3حظ ما يلي:

  إخسأ يا كلب:

كان حكيماً » عليه الس�م«قد يقال: إننا نعرف أن علياً  ـ 1

بما يمليه عليه ُخلقه العظيم، وكريماً، يحسن إلى من أساء إليه، ملتزماً 

وأدبه الرفيع، فما معنى أن يواجه ھذا الرجل الذي لغى في ك�مه بھذه 

  الشدة والحدة، ويزجره بھذه الطريقة الجارحة، والمھينة؟!

بل ما معنى أن يتسبب له بھذه المذلة، وينزل به ھذا العار الذي 

  سوف ي�حقه مدى الحياة؟!

  ونجيب:

ت قاصرة عن بيان حقيقة ما صدر عن ذلك إن الرواية قد جاء

الرجل، فإن من الواضح: أن مجرد أن يعجل أحدھما في الك�م ويزيد 

فيه ـ كما تدعى رواية الديلمي ـ 3 يستدعي ھذا الموقف القاسي منه 

                                      

  .282و  281ص 33بحار ا;نوار ج )1(
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  .)1(»عليه الس�م«

فلعل اللغو الذي صدر من ذلك الرجل كان ھائ�ً، وعظيماً، 

;نه تجرأ على إمامه، ». عليه الس�م« استحق به ھذه العقوبة منه

  فاستحق أن يعاقب.

» رحمه هللا«وھذا ما صرحت به رواية رواھا الشريف الرضي 

في كتابه: خصائص ا;ئمة، حيث ذكر: أن أحد الرجلين كان من 

، قال: »عليه الس�م«الخوارج، وأنه لما حكم عليه أمير المؤمنين 

في القضية، وما قضيتك عند  وهللا، ما حكمت بالسوية، و3 عدلت«

إخسأ عدو هللا، »: «عليه الس�م«، فحينئذ قال له »هللا بمرضية

  فاستحال كلباً أسوداً، وتطايرت عنه ثيابه في الھواء..

ودمعت عيناه  ،»عليه الس�م«;مير المؤمنين  )2(فجعل يبصبص

  ».عليه الس�م«رق له ف ،في وجھه

وتراجعت  إلى حال اaنسانية،بدعائه » عليه الس�م«فلما أعاده 

تعجب الناس قال لھم: أما  »عليه الس�م«ثيابه في الھواء حتى رأى 

تعلمون أن آصف بن برخيا وصي سليمان بن داود قد صنع ما ھو 

قريب من ھذا ا;مر؟! فقص هللا جل اسمه قصته في القرآن.. ثم ذكر 

                                      

  .282و 280ص 33راجع: بحار ا;نوار ج )1(

لسان العرب، مادة البصبصة: تحريك الكلب ذنبه طمعاً أو خوفاً. راجع:  )2(

  بصبص.
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  اzيات حول المجيء بعرش بلقيس..

عليه «كرم على هللا، نبيكم؟! أم سليمان فأيما أ« إلى أن قال:

  ؟! »الس�م

  .أكرم يا أمير المؤمنين» صلى هللا عليه وآله«قالوا: بل نبينا 

وإنما كان عند وصى  .نبيكم أكرم من وصى سليمان يقال: فوص

ل هللا أفس .من اسم هللا ا;عظم حرف واحد »عليھما الس�م«سليمان 

فتناوله في  ،وبين سرير بلقيسفخسف له ا;رض ما بينه  ،جل اسمه

وعندنا من اسم هللا ا;عظم اثنان وسبعون  ..أقل من طرفة العين

 ً   .وحرف عند هللا تعالى استأثر به دون خلقه ،حرفا

فما حاجتك إلى  ،فإذا كان ھذا عندك ،فقالوا: يا أمير المؤمنين

واستنفارك الناس إلى معاوية  ،ا;نصار في قتال معاوية وغيره

  ؟!خ) ثانية - (حربه 

Iَ يَْسبِقُونَهُ بِالْقَْوِل َوھُْم  ِعبَاٌد ُمْكَرُمونَ ﴿بل  »:عليه الس�م«فقال 

دعو ھؤ3ء القوم إلى قتاله ليثبت الحجة وكمال أإنما  .)1(﴾بِأَْمرِِه يَْعَملُونَ 

لكن هللا تعالى  ،ھ�كه لما تأخرإذن لي في أولو  ،خ) - المحنة (المحجة 

  .ءيمتحن خلقه بما شا

  .)2(»عليه الس�م«تى به أقالوا: فنھضنا من حوله ونحن نعظم ما 

                                      

  من سورة ا;نبياء. 27و  26اzيتان  )1(

العقد و 27و  26ص 6والبرھان (تفسير) ج 47و  46خصائص ا;ئمة ص )2(
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  ونقول:

عليه «إن تحول ذلك الرجل إلى كلب بمجرد وصف علي  

قد قصد بك�مه ھذا » عليه الس�م«له بذلك يشير إلى أنه » الس�م

إح�ل العقوبة به، ليكون عبرة لمن اعتبر، وليحفظ إيمان أصحابه 

مس صفات اaمامة فيه، وقد أشار قول زيد بن بإمامته من خ�ل تل

كثير ـ حسب رواية الديلمي ـ: ما تريد إ3 أن تضعف نفوسنا، فنشك 

ـ أشار إلى ارتباط ھذه ا;مور بعقيدة اaمامة  .)1(فيك، فندخل النار

  بصورة واضحة.

إح�ل العقوبة به بنفس قوله ھذا، لم » عليه الس�م«ولو لم يقصد 

  شيء مما حصل. يحصل لذلك الرجل

قد وصف » صلى هللا عليه وآله«أن النبي ذلك: ويدلنا على 

حين عبر الخندق مع بعض المشركين، » الكلب«عمرو بن عبد ود بـ 

»: صلى هللا عليه وآله«وصار يطلب من المسلمين المبارزة، فقال 

  .)2(؟!»من لھذا الكلب«

                                      

  .310ـ  308ص 1جمدينة المعاجز و 42ـ  40صالنضيد والدر الفريد 

  عن إرشاد القلوب. 282ص 33راجع: بحار ا;نوار ج )1(

الطبعة (» صلى هللا عليه وآله«النبي ا;عظم الصحيح من سيرة راجع:  )2(

بحار وراجع:  119ص 11و (الطبعة الخامسة) ج 331ص 9ج) الرابعة

 2جتفسير القمي و 288ص 2جشجرة طوبى و 226ص 20جا;نوار 

  .175ص 4جالتفسير الصافي و 250ص 4جتفسير نور الثقلين و 183ص
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ى هللا صل«ولم توجب ھذه الكلمة تحول عمرو إلى كلب. فلو أنه 

، لكان قد حصل ب� ريب، ;نه له قد قصد حصول ذلك» عليه وآله

يأخذ عنه، ويقتدي به، ويتعلم » عليه الس�م«الرجل الذي كان علي 

  .)1(»أنا عبد من عبيد محمد«يقول: » عليه الس�م«منه.. بل كان 

تنص الرواية المتقدمة: على أن تحول ذلك الرجل من الحالة  ـ 2

ھا، وھي كونه كلباً إلى الحالة التي كان عليھا ليصبح التي أصبح علي

  شفتيه بك�م.» عليه الس�م«بشراً سوياً، إنما حصل بعد أن حرك 

كان يتصرف انط�قاً من » عليه الس�م«على أنه  وھذا يدل:

ضوابط، ويستفيد من وسائل يملكھا، وطرق يعرفھا. تمكنه من خرق 

  العادة إلى ھذا الحد..

أن أحداً سواه وسوى ا;نبياء وا;وصياء لم يكن  :ومن المعلوم

يملك تلك الوسائل والمعارف، فھذا ا;مر إذن ھو من د3ئل إمامته، 

ومن الحجج التي ھيأھا هللا تعالى له، لتكون رحمة للناس، ;نھا في 

متناول أيديھم ليستدلوا بھا، ولتسھل عليھم الخروج من الض�ل إلى 

نھم، وليربط بھا على قلوبھم، حين يحتاج الھدى، أو لتزيد من يقي

                                      

 واaحتجاج 131 و 130ص 3ج الكافي أصول وشرح 90ص 1ج الكافي )1(

 في المھمة والفصول 292ص 1ج ال�لي واليغو 313ص 1جللطبرسي 

 البراھين ونور 283ص 3ج ا;نوار وبحار 168ص 1ج ا;ئمة أصول

 1ج الحكمة وميزان 64ص 7ج البحار سفينة ومستدرك 430ص 1ج

  .233ص 5ج الثقلين ونور 3207ص 4وج 144ص
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  ا;مر إلى ذلك..

  يضرب برجله صدر معاوية:

لو شاء أن يضرب صدر » عليه الس�م«أنه  وفي الرواية:

معاوية برجله، وھو في الكوفة ومعاوية في الشام، فيقلبه على أم 

رأسه لفعل. وكما أنه لو أقسم على هللا أن يؤتى بعرش بلقيس قبل 

طرف لفعل، وقد حصل ذلك zصف بن برخيا بالنسبة لعرش ارتداد ال

؟! فليس ھذا أمراً »عليه الس�م«بلقيس، فلماذا 3 يحصل نظيره لعلي 

أن »: الس�م ماعليھ«مستھجناً. فقد ورد عن اaمام الباقر والصادق 

ا;رض قد طويت zصف بن برخيا إذا أراد طواھا، بحيث جعل هللا 

ير إلى جانب القطعة التي في مجلس سليمان القطعة التي عليھا السر

، فما كان من آصف إ3 أن جر السرير من ھنا إلى »عليه الس�م«

  ھنا، وعادت ا;رض كما كانت في أقل من ارتداد الطرف.

مع أن آصف بن برخيا كان عنده من ا3سم ا;عظم حرف واحد، 

  .)1(فكيف بأمير المؤمنين الذي كان عنده اثنان وسبعون حرفاً؟!

                                      

و (ط أخرى)  412و  400و  408ص 1ج الدرجات بصائر: راجع )1(

و  179و (ط أخرى) ص 230ص 1ج والكافي 205و  204و  203ص

 207واaختصاص ص 27ـ  23ص 6ج(تفسير)  والبرھان 180

 280ص 33وبحار ا;نوار ج 46وخصائص ا;ئمة للشريف الرضي ص

، »عليه الس�م«وعن إرشاد القلوب للديلمي تارة عن اaمام الباقر  282ـ 
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كما أن هللا تعالى قد وصف الذي جاء بعرش بلقيس: بأنه كان 

» من«ـ كما أشارت إليه اzية التي أضافت كلمة  علم من الكتابعنده 

قَاَل الَِّذي ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكتَاِب أَنَا آَتِيَك بِِه بالنسبة zصف، فقالت ـ: ﴿

عليه «وقال عن أمير المؤمنين . )1(﴾..قَْبَل أَْن يَْرتَدَّ إَِلْيَك َطْرفُكَ 

يَقُوُل الَِّذيَن وَ وھو قوله تعالى: ﴿ .إن عنده علم الكتاب كله.»: الس�م

َكفَُروا لَْسَت ُمْرَسً� قُْل َكفَى بِاzِ َشِھيًدا بَْينِي َوبَْينَُكْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم 

  .)2(﴾اْلِكتَابِ 

ذات ھو ما أكدته ، وھذا بال»عليه الس�م«فإنھا نزلت في علي 

  ».الس�م معليھ«الروايات عنھم 

فإن إنكار حصول ھذا ا;مر، استناداً إلى أنه فوق طاقة البشر، 

في غير محله، فإن القرآن قد صرح بإمكانه. فلماذا 3 ينكرون 

عليه «تناول آصف بن برخيا عرش بلقيس، وإحضاره لسليمان 

صلى هللا «د ، وھو وصيه، وينكرون ذلك على وصي محم»الس�م

مع أن نبينا أفضل من سليمان، ووصيه أفضل من » عليه وآله

أن ما يدعوھم لذلك »: عليه الس�م«وصيه؟! ثم بيَّن اaمام الصادق 

  .)3(»عليھم الس�م«ھو جحود حقھم، وإنكار فضلھم 

                                      

  .»عليه الس�م«علي  وأخرى عن ميثم التمار عن

  من سورة النمل.  40اzية  )1(

  من سورة الرعد.  43اzية  )2(

  راجع المصادر المذكورة آنفاً.  )3(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9 يسبقونه بالقول:

ما لك تجھز العسكر، »: عليه الس�م«وحين قيل ;مير المؤمنين 

ثل ھذه القدرة؟! فما بالك 3 تكفيناه ببعض ما أعطاك هللا من ولك م

  ھذه القدرة؟!

كان جوابه ـ بعد التمھيد له بضرب صدر معاوية برجله ـ: 

  ».)Iَ﴾)1 يَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْوِل َوُھْم ِبأَْمِرِه يَْعَملُونَ  ِعبَاٌد ُمْكَرُمونَ ولكن ﴿«

ه وإن كان قادراً بأن إضافة إلى ذلك:» عليه الس�م«وقد صرح 

على إھ�ك معاوية، واaستغناء بذلك عن الحرب، ولكن ھذا لم يكن 

ھو الخيار المطلوب، و3 يتوافق مع السياسة اaلھية للعباد، فقد قال 

  حسب رواية

  

إنما أدعو ھؤ3ء القوم إلى قتاله لثبوت الحجة، وكمال «الرضي: 

 تعالى يمتحن خلقه المحنة، ولو أذن لي في إھ�كه لما تأخر، لكن هللا

  .)2(»بما يشاء

وإن كان يملك ھذه القدرة، » عليه الس�م«على أنه  فدل ذلك:

بمعنى: أن صلته باu تعالى ھي التي خولته الحصول على ھذه 

                                      

  من سورة ا;نبياء. 27و 26راجع: اzيات  )1(

العقد النضيد و 27ص 6والبرھان (تفسير) ج 47خصائص ا;ئمة ص )2(

  .310ص 1جمدينة المعاجز و 42صوالدر الفريد 
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الكرامة والمنحة اaلھية، ولكنه لم يكن له أن يستفيد منھا في سياسته 

له باستعمالھا، و3 يأذن  مع الناس، إ3 حين ترتفع الموانع، ويأذن هللا

هللا تعالى بذلك إ3 في موقع العقوبة، أو إرادة حفظ أساس الدين، 

بإظھار معنى النبوة واaمامة، بإظھار بعض شؤونھا بحيث 3 يؤدي 

ذلك إلى قھرھم، وإلى إلغاء اaختيار الذي ھو أغلى ما في اaنسان، 

وان وجوده، ;ن صيرورته في موقع المقھور، معناه: أنه فقد عن

وأفرغ من محتواه. وھذا يتنافى مع السنة اaلھية فيه، بل ھو ظلم له، 

  يستحيل صدوره منه تعالى..

  أين النظرة إذن؟!:

أن معاوية لما تلقى  وقد ذكرت رواية الديلمي عن ميثم التمار:

يا أمير المؤمنين، فأين «الضربة التي أسقطته عن سريره صاح: 

  .)1(»النظرة

س كلمة إبليس حين طرده هللا تعالى من رحمته، فقد وھذه ھي نف

إِلَى يَْوِم  قَاَل فَإِنََّك ِمَن اْلُمْنَظِرينَ  فَأَْنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُونَ قال: ﴿

  .)2(﴾اْلَوْقِت اْلَمْعلُومِ 

وبذلك يكون معاوية قد أشبه جده إبليس، أو فقل: قد ورث جده 

  إبليس في ھذا ا;مر.

                                      

  من سورة  81ـ  79من اzية  )1(

  . 282ص 33راجع: بحار ا;نوار ج )2(
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  الثالث:الفصل 

نصب العمال وعزل قيس..

  :فصل الثالثال
:  

  نصب العمال وعزل قيس..
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  ينصب العمال: ×علي 

  أقام بالكوفة، واستعمل العمال. »عليه الس�م« ثم إن علياً قالوا: 

نصر، عن عمر بن سعد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، روى 

حين قدم من  أن علياً  :عن يوسف وأبي روق ،والصقعب بن زھير

يس ا;رحبي على المدائن البصرة إلى الكوفة بعث يزيد بن ق

  كلھا. )1(وجوخا

  وقال أصحابنا: وبعث مخنف بن سليم على أصبھان وھمدان.

نصر، عن محمد بن عبيد هللا، عن الحكم، قال: لما ھرب روى 

عذرت القردان فما بال «: »عليه الس�م«مخنف بالمال قال علي 

  !م؟لَ الحَ 

كعب ثم رجع إلى حديث عمر بن سعد، قال: وبعث قرظة بن 

  .على البھقباذات

                                      

  جوخا: اسم بلد في نواحي المدائن. )1(
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  .بن مظعون ا;زدي على كسكر ةوبعث قدام

  .وعدي بن الحارث على مدينة بھرسير وأستانھا

  .وبعث أبا حسان البكري على أستان العالي

  .وبعث سعد بن مسعود الثقفي على أستان الزوابى

 - وكأس أمه يعرف بھا  - واستعمل ربعي بن كأس على سجستان 

  وھو من بني تميم.

  .خليدا إلى خراسان وبعث

فسار خليد حتى إذا دنا من نيسابور بلغه أن أھل خراسان قد 

  .ونزعوا يدھم من الطاعة، وقدم عليھم عمال كسرى من كابل ،كفروا

وبعث إلى علي  ،وحصر أھلھا ،فقاتل أھل نيسابور فھزمھم

ثم صمد لبنات كسرى فنزلن على أمان، فبعث بھن  .بالفتح والسبي

  !، فلما قدمن عليه قال: أزوجكن؟»الس�م عليه«إلى علي 

  غيرھما. قلن: 3، إ3 أن تزوجنا ابنيك، فإنا 3 نرى لنا كفواً 

  اذھبا حيث شئتما. :»عليه الس�م«فقال علي 

فقال: مر لي بھن، فإنھا منك كرامة، فبيني وبينھن  ،فقام نرسا

  قرابة.

ب فأنزلھن نرسا معه، وجعل يطعمھن ويسقيھن في الذھ .ففعل



  121                                                     ل وعزل قيس..       ث: نصب العمالالفصل الثا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(والفضة، ويكسوھن كسوة الملوك، ويبسط لھن الديباج

  ونقول:

القردان: جمع قراد ـ بالضم ـ والحلم: جنس منه صغار.  ـ 1

  والقراد: دويبة تلتصق بالجلد، وتمتص الدماء.

: ث�ث كور ببغداد، منسوبة إلى قباذ بن فيروز. والد بھقباذات ـ 2

  أنوشروان.

  غداد.: من نواحي سواد ببھرسير ـ 3

  ا;ستان ـ بالضم ـ: السواد والقرى. ـ 4

استان العالي: كورة في غربي بغداد من السواد، تشتمل على  ـ 5

  أربعة طساسيج. وھي: ا;نبار، وبادوريا، وقطر بل، ومسكن.

الزوابي: جمع زاب، وھو النھر. وفي العراق أربعة أنھر:  ـ 6

  نھران فوق بغداد، ونھران تحتھا.

  ن تدريجياً:نصب العمال كا

  لعماله: »عليه الس�م«ونقول حول نصب علي 

عليه «ذكرنا في الفصول السابقة: من ھذا الكتاب قولھم: إنه  ـ 1

قد تصدى لنصب العمال في البصرة، وفي المدينة قبل أن » الس�م

  إلى الكوفة.» عليه الس�م«يصل 

                                      

  .335ص 6جأعيان الشيعة وراجع:  12ـ  10صلمنقري لصفين  )1(
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قد نصب بعضھم على بعض الب�د » عليه الس�م«أنه  ومرادھم:

عد البيعة له في المدينة، ثم نصب بعضاً آخر منھم على الب�د ب

ا;خرى في البصرة.. وھا ھو في الكوفة يكمل نصب العمال على ما 

  بقي من الب�د..

لعل المصلحة اقتضت ھذا التأني والتدرج في إنجاز ھذه  ـ 2

المھمة. ربما ;نه 3 يريد أن يفاجئ بعضھم بالعزل، ;نه يريد له أن 

3 يعاديه، و3 يأبى من اaستفادة » عليه الس�م«ن إلى أن علياً يطمئ

الص�ح من من جھده، إذا أظھر عملياً ما يتوقعه ويتوخاه منه، 

  واaستقامة. 

عليه «ولعل بعضھم قد تسول له نفسه أنه لن يكون مرضياً لعلي 

، ولن يتمكن من التعامل معه، ويحسب أن من مصلحته في »الس�م

عنه، واللجوء إلى معاوية. فاستعجاله باستبدالھم بغيرھم، قد اaبتعاد 

يعجل لجوئھم إلى ھذا الخيار السيء، الذي يھلكون به أنفسھم، 

  ويخسرون آخرتھم.

  خيانة مخنف بن سليم:

وقد أشار النص المتقدم إلى خيانة مالية حصلت من مخنف بن 

مث�ً،  رتصاھذا ا;مر في ضمن كلمة » عليه الس�م«سليم، وقد بين 

» عليه الس�م«م؟! وكأنه لوھي قوله: عذرت القردان، فما بال الح

  يريد أن يشير بھا إلى أمرين:
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ضآلة شأن مخنف، وصغر نفسه، وخمود ھمته، بحيث  أحدھما:

3 يتوقع من مثله أن يقدم على أمر ذي بال، أو أن يجترئ على 

  ا;مور الصعبة.

ماء بحسب طبعھا، وفي أن القرادة تسعى 3متصاص الد الثاني:

الناس من له ھذا الطبع، فيسعى لسلب الناس أموالھا، واaستئثار بھا 

لنفسه، و3 يبالي بعد ھذا بأي تبعة تترتب على ذلك، ;ن كل ھمه 

  منصرف إلى الجمع والتكديس، والتكثير من ح�ل أو من حرام.

  طموحات بنات كسرى:

  أما بالنسبة لبنات كسرى، فنقول:

لفت نظرنا رفض بنات كسرى ما عرضه عليھن أمير لقد  ـ 1

عليه «من الزواج. وعدم قبولھن بأن يختار » عليه الس�م«المؤمنين 

لھن من يراه صالحاً. وكانت حجتھن على ھذا الرفض أنھن » الس�م

  3 يرين أحداً كفؤاً لھن غير ابنيه.

  سيرفض ذلك منھن.» عليه الس�م«و3 شك في أنه 

:ًIعلم أن اختيارھن ابنيه للزواج إنما انطلق من المنطق ;نه ي أو

الذي يعتبر المناصب الدنيوية ھي المعيار في الشرف والكرامة. وھي 

عليه «التي يقاس عليھا موضوع الكفاءة وعدمه.. في حين أن علياً 

  يرى الكفاءة باaس�م والدين، وا;خ�ق والقيم.» الس�م

ھذه المشاعر الطبقية المريضة  يرفض» الس�معليه «إنه  ثانياً:
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والبغيضة، ;نھا تقوم على أساس واه، وساقط في المفھوم اaيماني، 

واaدراك العقلي، والمضمون الشرعي، والوجداني، ;ن مجرد كون 

ھذه البنت ھي بنت ف�ن من الناس 3 يبرر تفضيلھا على أي إنسان 

ماني، أو أخ�قي، آخر، ما دام أنھا لم تقدم أي إنجاز إنساني، أو إي

فكيف إذا كان من تنتسب إليه وتعتز به من الظالمين والجبارين، أو 

من المجرمين الذين يقھرون الناس بسلطانھم، ويمنعونھم حقوقھم، 

ويعتدون على حرياتھم، ويتدخلون بغير حق في مختلف شؤون 

  حياتھم؟!

في اaس�م بعض ا;حكام التي توحي بذلك، مثل  فإن قلت:

أو » صلى هللا عليه وآله«اء بعض السبايا، واختصاص النبي استصف

بھا، وما ورد من القول: ارحموا عزيز قوم ذل، » عليه الس�م«اaمام 

  وغنياً افتقر، وغير ذلك..

إن ا;مر في بنات كسرى لم يقتصر على ذلك، بل  فالجواب:

ن على تجاوزه إلى التعالي اعتزازاً بالكفر والكافرين، والظلم والظالمي

أھل اaيمان والطھارة، والص�ح والجدارة.. وليس ھذا من مورد 

  الرفق بالعزيز الذي ذل، ونحو ذلك.

أعرض » عليه الس�م«إن ھذا وذاك ھو السبب في أنه  ـ 2

عنھن، واكتفى بالوفاء با;مان لھن. فأطلق لھن الحرية في الذھاب 

ه بھن كرامة حيث شئن، فلما طلب أحدھم منه ـ وھو نرسا ـ أن يخص

  له بذلك.» عليه الس�م«منه له، وتعھد بأن يرعى قرابتھن أنعم 
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إن إعطاءھن لنرسا كان بمثابة جواب سلبي وعملي منه  ـ 3

على ما ظھر منھن من عنجھية واستكبار، وإنزال لھن » عليه الس�م«

عن المقام الذي ادعينه ;نفسھن، ;ن إعطاءھن ا;مان معناه: اaكتفاء 

ياتھن، بالرغم من الجرم الذي ارتكبوه بإثارة القتال ضد بحفظ ح

  عامله.. و3 يعني إعطاءھن إمتيازات لسن أھ�ً لھا. وھذا ظاھر.

قد أحسن إليھن حين أعطاھن لمن 3 » عليه الس�م«إنه  ـ 4

يسيء لھن، بل يكرمھن، ويھتم بتھيئة العيش الذي يروق لھن، بحيث 

  ھن السابقة وال�حقة.3 يرين أن ثمة فرقاً بين حيات

  تذكير:

 وبعد.. فإن الرواية لم تصرح بعدد بنات كسرى، فلعلھن كنَّ 

اذھبا حيث شئتما، »: عليه الس�م«اثنتين فقط، كما يفھم من قوله 

  والحديث عنھن بصيغة الجمع ليس با;مر المستھجن.

  مما سبق:

قد ولى قيس » عليه الس�م«إن الظاھر ھو أنه  قلنا فيما سبق:

بن سعد ب�د مصر بعد قتل عثمان بيسير.. وقد كتب له كتاب العھد 

في أوائل شھر صفر.. فسار إليھا ثم قدم عليه فحضر حرب الجمل، 

ة شھر  وبعدھا عاد إلى مصر، إلى أن عزله بمحمد بن أبي بكر في غرَّ

  رمضان المبارك.. فعاد قيس إلى المدينة، ثم إلى الكوفة.
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عن بعض ما جرى لقيس في و3يته  )1(بوقد تحدثنا في ھذا الكتا

على مصر، و3 سيما ما كان بينه وبين أھل خربتا من الموادعة 

  والمسالمة.

أن أمر قيس قد ثقل على معاوية جداً، لقربه من الشام،  وذكرنا:

بأھل العراق، وقيس بأھل » عليه الس�م«ومخافة أن يُقبل إليه علي 

ل له إلى مصر ما دام قيس بن مصر، فيقع بينھما. وعرف أنه 3 سبي

سعد فيھا. فبذل معه أقصى ما يستطيع من الجھد ليستميله إليه، فلم 

  يصل إلى نتيجة.

جرى بين قيس وبين معاوية.. ما وفي ھذا الفصل إجمال لبعض 

وذلك ضمن ما يلي من ».. عليه الس�م«وكيف كاده معاوية عند علي 

  عناوين:

  مكاتبات بين قيس ومعاوية:

بالكوفة، » عليه الس�م«عاوية إلى قيس بن سعد، وعلي كتب م

  قبل أن يسير إلى صفين رسالة يقول فيھا:

فإنكم إن كنتم نقمتم على عثمان في أثرة رأيتموھا، أو  ..أما بعد«

أو تعييره  ،في ضربة سوط رأيتموه ضربھا، أو في شتمة رجل

إن كنتم ـ م فإنكم قد علمت ،، أو في استعماله الفتيان من أھلهواحداً 

                                      

  فما بعدھا. 131راجع الجزء الحادي والعشرين ص) 1(
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  ».أن دمه لم يحل لكم بذلكـ تعلمون 

ثم طلب من قيس إن كان ممن أجلب على عثمان أن يتوب إن 

  كانت التوبة من قتل المؤمن تغني شيئاً.

قد أغرى بعثمان.. و » عليه الس�م«ثم ذكر أنه تيقن من أن علياً 

ن ثم طلب منه أن يكون من الطالبي». أنه لم يسلم من دمه عظم قومك«

وبايعنا على أمرنا ھذا، ولك سلطان العراقين إن «بدم عثمان، وقال: 

أنا ظفرت ما بقيت، ولمن أحببت من أھل بيتك سلطان الحجاز ما دام 

  .)1(»الخ.. لي سلطان

  فأجابه قيس: 

وفھمت ما ذكرت من قتل عثمان،  ،كتابك يفقد وصل إل ..أما بعد

  .وذلك أمر لم أقاربه

ودسھم إليه  ،ذي أغرى الناس بعثمانوذكرت أن صاحبي ھو ال

  .حتى قتلوه، وھذا أمر لم أطلع عليه

وذكرت أن عظم عشيرتي لم تسلم من دم عثمان، فلعمري إن 

  ..أولى الناس كان في أمره عشيرتي

وعرضت علي ما  ،وأما ما سألتني من متابعتك على الطلب بدمه

مما يعجل عرضت فقد فھمته، وھذا أمر لي فيه نظر وفكر، وليس ھذا 

                                      

شرح و 536ص 33جبحار ا;نوار و 214و  213ص 1الغارات للثقفي ج )1(

  .338صالدرجات الرفيعة و 60ص 6ج  للمعتزلينھج الب�غة 
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تكرھه حتى ترى  يءوليس يأتيك من قبلي ش ،عنك وأنا كافٌّ  ..إليه

  .ونرى

  والس�م عليك ورحمة هللا وبركاته.

ولم يأمن أن  ،مباعداً  قال: فلما قرأ معاوية كتابه لم يره إ3 مقارباً 

  ..مكايداً  يكون له في ذلك مخادعاً 

  :فكتب إليه معاوية أيضاً 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

، ولم أرك فلم أرك تدنو فأعدك سلماً  ،فقد قرأت كتابك ..ما بعدأ

وليس مثلي من يصانع  ،، أنت ھھنا كجمل جرورتتباعد فأعدك حرباً 

فإن  ..وأعنة الخيل ،ومعه عدد الرجال ،و3 يختدع بالمكايد ،بالخدائع

قبلت الذي عرضت عليك فلك ما أعطيتك، وإن أنت لم تفعل م�ت 

 ً�  والس�م. ..ج�ً ور عليك مصر خي

وعلم أنه 3 يقبل منه  ،قال: فلما قرأ قيس بن سعد كتاب معاوية

  فكتب إليه:  ،أظھر له ما في قلبه المدافعة والمطاولة

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ..من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي سفيان

وطمعك  ،واغترارك بي ي،فالعجب من استسقاطك رأي ..أما بعد

الخروج من طاعة أولى الناس ـ 3 أبا لغيرك ـ في أن تسومني 

وأقربھم من رسول هللا  ،وأھداھم سبي�ً  ،وأقولھم بالحق ،با;مر

طاعة  ،وسيلة، وتأمرني بالدخول في طاعتك »صلى هللا عليه وآله«
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وأبعدھم  ،وأضلھم سبي�ً  ،وأقولھم بالزور ،أبعد الناس من ھذا ا;مر

وسيلة، ولديك قوم ضالون » لهصلى هللا عليه وآ«من رسول هللا 

  ..طواغيت إبليس ،مضلون

، فلئن لم أشغلك عن ورج�ً  مصر خي�ً  يَّ إنك تم� عل وأما قولك:

  والس�م. ..ذلك حتى يكون منك إنك لذو جد

 ،وثقل مكانه عليه ،فلما أتى معاوية كتاب قيس بن سعد أيس منه

اشتد على وكان أن يكون بالمكان الذي ھو به غيره أعجب إليه، و

قد  ه أن قيساً لَ بَ فأظھر للناس قِ  ،معاوية لما يعرف من بأسه ونجدته

  .فادعوا هللا له ..بايعكم

ن فيه وقاربه، واختلق معاوية كتابا نسبه وقرأ عليھم كتابه الذي 3

  :فقرأه على أھل الشام ،إلى قيس

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ..عدإلى ا;مير معاوية بن أبي سفيان من قيس بن س

ً  ..أما بعد وقد  ،فإن قتل عثمان كان حدثا في اaس�م عظيما

 نظرت لنفسي وديني لم أر يسعني مظاھرة قوم قتلوا إمامھم مسلماً 

 ً ً  براً  محرما ، ونستغفر هللا لذنوبنا، ونسأله العصمة لديننا، أ3 تقيا

وأجبتك إلى قتال قتلة إمام الھدى  ،وإني قد ألقيت إليك بالسلم

فعول علي فيما أحببت من ا;موال والرجال أعجله إليك  ،المظلوم

  والس�م عليك. ..إن شاء هللا تعالى

فسرحت  ،صالح معاوية أن قيساً  :قال: فشاع في أھل الشام كلھا
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  .إليه بذلك »عليه الس�م«عيون علي بن أبي طالب 

الحسن  :ودعا ابنيه ،وتعجب له ،فلما أتاه ذلك أعظمه وأكبره

فأعلمھم بذلك،  ،ودعا عبد هللا بن جعفر ..ه محمداً وابن ،والحسين

  !وقال: ما رأيكم؟

دع ما يريبك إلى ما 3  ،فقال عبد هللا بن جعفر: يا أمير المؤمنين

  .يريبك، اعزل قيس بن سعد عن مصر

  .فقال لھم: إني وهللا ما أصدق بھذا على قيس

 إن كان فقال له عبد هللا بن جعفر: اعزله يا أمير المؤمنين، فوهللا

  3 يعتز لك إن عزلته. ما قد قيل حقاً 

  قال: وإنھم لكذلك إذ أتاھم كتاب من قيس بن سعد فيه:

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 رجا3ً  يأن قبلـ أكرمه هللا ـ فإني أخبر أمير المؤمنين  ..أما بعد

وأن أدعھم على حالھم حتى يستقيم  ،معتزلين سألوني أن أكف عنھم

وأن  ،وأ3 أعجل ،وقد رأيت أن أكف عنھم .ويرون فنرى ،أمر الناس

ويفرقھم عن ض�لتھم  ،أتألفھم فيما بين ذلك لعل هللا أن يقبل بقلوبھم

  والس�م. ..إن شاء هللا

فقال له عبد هللا بن جعفر: ما أخوفني يا أمير المؤمنين أن يكون 

مر إنك إن أطعته في تركھم واعتزالھم استشرى ا; ،ھذا مما اتھم عليه

 ،وتفاقمت الفتنة، وقعد عن بيعتك كثير ممن تريده على الدخول فيھا

  ولكن مره بقتالھم.
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  : »عليه الس�م«فكتب إليه علي 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

فسر إلى القوم الذين ذكرت، فإن دخلوا فيما دخل فيه  ..أما بعد

  والس�م. ..وإ3 فناجزھم ،المسلمون

فقرأه لم يتمالك أن كتب إلى أمير فلما أتى قيس بن سعد الكتاب 

  المؤمنين:

فالعجب لك تأمرني بقتال قوم كافين  ،أما بعد يا أمير المؤمنين

فأطعني يا أمير  ،لھا و3 أرصدوا ،للفتنة ولم يمدوا إليك يداً  ،عنك

  والس�م. ،فإن الرأي تركھم يا أمير المؤمنين ،المؤمنين وكف عنھم

 ،بد هللا بن جعفر: يا أمير المؤمنينفلما أتاه ھذا الكتاب قال له ع

 ،واعزل قيساً  ،ابعث محمد بن أبي بكر إلى مصر يكفك أمرھا

3 يتم إ3 بقتل مسلمة بن  يقول: إن سلطاناً  فوهللا لبلغني أن قيساً 

د لسلطان سوء، وهللا ما أحب أن لي سلطان الشام مع سلطان لَّ خَ مُ 

  ني قتلت ابن مخلد.أمصر و

لمحمد بن أبي بكر ;مه، وكان يحب  جعفر أخاً وكان عبد هللا بن 

  .)1(أن يكون له إمرة وسلطان

                                      

ـ  338صالدرجات الرفيعة وراجع:  219ـ  214ص 1الغارات للثقفي ج )1(

 539ـ  536ص 33جبحار ا;نوار و 454ص 8جأعيان الشيعة و 340

نساب ا;شراف وراجع: أ 63ـ  60ص 6ج  للمعتزليشرح نھج الب�غة و
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  مصر: عزل قيس وتولية محمد بن أبي بكر

محمد بن أبي » عليه الس�م«قال: فبعث علي بن أبي طالب 

ً  ،بكر إلى مصر ً  ،وعزل قيسا  ،وكتب معه إلى أھل مصر كتابا

ما  !ؤمنين؟فلما قدم على قيس قال له قيس: فما بال أمير الم

   !أدخل أحد بيني وبينه؟ !ره؟غيَّ 

إذ كانت  ،وكان بينھما نسب ـ قال: 3، وھذا السلطان سلطانك

فكان قيس  ،تحت قيس قريبة بنت أبي قحافة أخت أبي بكر الصديق

وغضب  ،فقال قيس: 3 وهللا 3 أقيم معك ساعة واحدة ـ زوج عمته

إلى  ا مقب�ً فخرج منھ ،عنھا »عليه الس�م« يحين عزله عل

بالكوفة. وكان قيس مع  »عليه الس�م«ولم يمض إلى علي  ،المدينة

  .مفضا3ً  شجاعته ونجدته جواداً 

فمر  ،لما خرج عن مصر أن قيساً  :عن أبيه ،عن ھشام بن عروة

(وفي نص آخر: أن الرجل من بلي، يقال له:  بأھل بيت من بلقين

فأتاھم  ،نزل جزوراً فنحر لھم صاحب الم ،فنزل بينھم ،)1(ا;سود)

قال: دونكم ھذه، فلما كان الغد نحر لھم أخرى، ثم جستھم السماء فبھا، 

ثم إن السماء  ،فأتاھم فقال: دونكم ھذه ،فنحر لھم ثالثة ،اليوم الثالث

                                      

  .555ـ  554ص 3ج مم والملوكيخ ا;تار وراجع: 392ـ  390ص

 64ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 221ص 1الغارات للثقفي ج) 1(

  . 340ص 1جاaصابة وراجع:  341صالدرجات الرفيعة و
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  .أقلعت

من  وضع عشرين ثوباً ـ  وكان جواداً ـ فلما أراد قيس أن يرتحل 

وقال لھا: إذا جاء  ،رجلوأربعة آ3ف درھم عند امرأة ال ،ثياب مصر

  .صاحبك فادفعي ھذه إليه

فما أتت عليه إ3 ساعة حتى لحقه الرجل  ،وخرج قيس بن سعد

صاحب المنزل على فرس ومعه رمح، والثياب والدراھم بين يديه، 

  .خذوا ثيابكم ودراھمكم ،فقال: يا ھؤ3ء

  .ا لم نكن لنأخذھافإنَّ  ،فقال قيس: انصرف أيھا الرجل

  .: وهللا لتأخذنھافقال الرجل

 ،ألم تكرمنا وتحسن ضيافتنا ثم قال: u أبوك! ،فعجب قيس منه

  ؟!فكافأناك، فليس بھذا بأس

، وهللا 3 فقال الرجل: إنا 3 نأخذ لقرى ابن السبيل والضيف ثمناً 

  .أفعل ذلك أبداً 

فقال قيس: أما إذ أبى أ3 يأخذھا فخذوھا. فوهللا ما فضلني رجل 

  ه.من العرب قط غير

  إلى أن قال الثقفي:

به،  فجاءه حسان بن ثابت شامتاً  ،نةيثم أقبل قيس حتى دخل المد

وقد قتلت عثمان  ،فقال له: نزعك علي بن أبي طالب ،وكان عثمانياً 

  .ولم يحسن لك الشكر، فبقي عليك اaثم
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وهللا  ،يا أعمى القلب يا أعمى البصيرة :وقال له ،فزجره قيس

  لضربت عنقك، أخرج عني. ورھطك حرباً  بين رھطي يلو3 أن ألق

 ،وسھل بن حنيف خرجا حتى قدما على علي الكوفة ثم إن قيساً 

  .)1(وما كان بمصر، فصدقه ،فخبره قيس الخبر

  وقال الثقفي أيضاً:

» ً�فجعل معاوية  ،»عليه الس�م«لعلي  كان قيس على مصر عام

  .فإنه معنا ،يقول: 3 تسبوا قيساً 

(لعل فجعل الناس يغرونه  ،عزله، وأتى المدينةف ،فبلغ ذلك علياً 

  !!ويقولون له: نصحت فعزلكالصحيح: يعيرونه) 

على  فلحق بعلي عليه الس�م ، وبايعه ومعه اثنا عشر ألفاً 

  .)2(الموت

  وقال المسعودي:

  وكتب معاوية إلى قيس وھو في مصر:

إن ظفر أحب الفريقين إليك ف ،فإنك يھودي ابن يھودي ..أما بعد

كان قد و .قتلكو زلك، واستبدل بك، وإن ظفر أبغضھما إليك نكل بكع

                                      

 للمعتزليشرح نھج الب�غة وراجع:  222ـ  219ص 1الغارات للثقفي ج) 1(

مم ا; تاريخ وراجع: 341ـ  340صالدرجات الرفيعة و 64ـ  63ص 6ج

  .272ص 3جالكامل في التاريخ و 555ص 3ج والملوك

  .223ص 1الغارات للثقفي ج) 2(
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، فخذله لقصد، وأخطأ اجدقوسه، ورمى غرضه، فأكثر ال وترأأبوك 

  .. والس�مطريداً  قومه، وأدركه يومه، ثم مات بحوران

  فكتب إليه قيس:

، س�م كرھاً ، دخلت في اaيابن وثن يفإنما أنت وثن وهللا،أما 

  .، لم يقدم إيمانك، ولم يحدث نفاقكوخرجت منه طوعاً 

ه من لم يبلغ بشغب فقوسه، ورمى غرضه،  وترأوقد كان أبي 

شق غباره، ونحن أنصار الدين الذين منه خرجت، وأعداء  به، و3قع

  .)1(. والس�مدخلتفيه الدين الذي 

  ونقول:

و3 مجال 3ستقصاء جميع ما أشير إليه في النصوص المتقدمة، 

د أصبح مفھوماً من خ�ل الكثير من البيانات التي مرت ولعل أكثره ق

  معنا في كتابنا ھذا..

  من أجل ذلك نقتصر على ما يلي:

  ما أصغر ذنوب عثمان!!:

إن طريقة عرض معاوية لذنوب عثمان في رسالته لقيس بن 

سعد، المتقدمة في أول ھذا الفصل ھي نفسھا طريقة عائشة، 

قة تھوين شأن تلك الذنوب، وأصحاب الجمل.. فإنھا تعتمد طري

                                      

  .17و  16ص 3مروج الذھب ج) 1(
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وتبسيطھا إلى حد تبدو وكأنھا مجرد ضرب طفل بباقة ورد، أو 

لمسة لريش نعام، أو لمنديل من حرير خالص.. 3 تستحق سوى 

الحمد، والثناء، وشكر أھل ا;رض والسماء، على ما بذله من 

  أجلھم من تعب وعناء..

وقتلوه من  إن غاية ما أخذوه على عثمان، إنھم يقولون للناس:

أجله ھو مجرد أثرة رأوھا، أو ضربة بسوط، أو شتمة لرجل، أو 

تعييره (أو تسييره) واحداً من الناس. أو استعماله الفتيان من أھله.. 

  وكل ذلك 3 يوجب شيئاً مما واجھوه به.. وما انتھى إليه أمره..

ويا ليت ھؤ3ء يذكرون للناس ما فعله بأبي ذر، وضربه لعمار 

وابن مسعود، وابن حنبل.. وسواھم.. أو يذكرون للناس كيف  بن ياسر

واجه موضوع الكتاب المرسل لواليه في مصر، الذي يأمره فيه بقتل 

  المصريين الذين جاؤوا ليشكوه إلى الخليفة..

بإص�ح » عليه الس�م«وكيف كان يعطي العھود ;مير المؤمنين 

لك، ليتضح ـ من ثم ـ الفاسد من ا;مور، ثم يعلن تراجعه عن وعوده ت

أنه يجمع الرجال من كل اتجاه للبطش بالناس الذي يطالبونه 

  باaص�ح، وكان قد وعدھم به.

وليتھم يذكرون أن عائشة كانت من أشد المحرضين على عثمان، 

واzمرين بقتله، وأن معاوية قد خذله، ولم يسمح للنجدة بأن تصله، 

عليه «الذين طالبوا علياً كما أن من جملة قادة الھجوم عليه نفس 

  بدمه، وقاتلوه عليه..» الس�م
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ليت معاوية يقيس ما يقدم عليه من شن حرب على إمامه يقتل بھا 

عشرات ا;لوف من أھل القبلة بدعوى معاوية وحزبه دون غيرھم أنه 

قد خذل عثمان، ولم ينصره، مع أن معاوية نفسه كان من خاذليه 

ي قتله. كما أن رفيقه عمرو بن العاص أيضاً، بل من جملة من أسھم ف

  ھو الذي نكأ القرحة التي أدماھا، فقتل عثمان بسبب ذلك..

عليه «فإذا كان خذ3ن عثمان أمراً صغيراً و3 يدَّعيه على علي 

إ3 معاوية وحزبه، و3 يمكن أن يقاس بقتل حوالي ثمانين » الس�م

يصر  ذاعنه؟! ولما ألف رجل من أھل القبلة. فلماذا 3 يتراجع معاوية

  على ارتكابه انتقاماً لذلك ا;مر الذي ليس بذي أھمية؟!

  رشاوى معاوية:

وقد وعد معاوية قيس بن سعد بأنه إن بايعه فله سلطان العراقين 

وسلطان الحجاز لمن أحب من أھل بيته، كما أنه سيلبي له أي طلب 

  !؟آخر، فھل ورث معاوية ب�د اaس�م عن أبيه، أو عن أخيه

أو أنھا  ؟!أو اشتراھا بماله ؟!ولست أدري أنه أحياھا بكد يده

فتارة يجعل ملك  ؟!منحة منحه هللا إياھا حتى صار يھبھا لمن يشاء

مصر طعمة لعمرو بن العاص. وأخرى يجعل العراقين والحجاز 

طعمة لقيس بن سعد، ولمن شاء من أھل بيته. مقابل قتال وقتل اaمام 

ورضيه المھاجرون وا;نصار، بعد قتل عثمان، الذي بايعته ا;مة، 

  ورضيه هللا ورسوله ل�مة إماماً في يوم الغدير..
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وھل صار بذل مصر 3بن العاص، والعراقين، والحجاز لقيس 

غير ذي أھمية، و3 يستحق حتى اaعتراض ;جله من أحد على 

معاوية؟! مع العلم بأن معاوية لم يكن سوى متغلب غاصب، ومعتد 

  حقوق الناس، وخارج على إمام زمانه.على 

وھل كانت ثورة المسلمين على عثمان إ3 ;جل مثل ھذه ا;عمال 

التي صغَّرھا معاوية وصغرتھا قبله عائشة. واعتبرتھا أموراً عادية، 

  و3 أھمية لھا؟!

  قيس يكشف دخيلة معاوية:

أن قيس بن سعد قد نجح في دفع معاوية للكشف  وقد Iحظنا:

ن وجھه الحقيقي، حيث إنه بعد أن ادعى لقيس أنه إنما يريد السريع ع

الطلب بدم عثمان، وعرض عليه ملك العراقين والحجاز كرشوة له لم 

يزد قيس على أن طلب المھلة للتأمل فيما عرضه عليه.. فثارت 

حفيظة معاوية، وبادر إلى تھديده بالحرب، فدل بذلك على أنه يتعامل 

ن، ويسعى aرغامھم على اaنصياع مع الناس بمنطق الجباري

aرادته.. ففتح بذلك الباب أمام قيس ليبين له أنه ليس أھ�ً للطاعة، 

أحد من الناس.. » عليه الس�م«و3 يجوز أن يقاس بأمير المؤمنين 

  ھا، وھي:دوذلك ;مور أربعة، كانت فيه، وكان في معاوية أضدا

مر.. ومعاوية أبعد أولى الناس با;» عليه الس�م«أن علياً  ـ 1

  الناس من ھذا ا;مر.
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أقول الناس بالحق.. ومعاوية أقولھم » عليه الس�م«إنه  ـ 2

  بالزور.

أھدى الناس سبي�ً، ومعاوية أضلھم » عليه الس�م«إنه  ـ 3

.ً�  سبي

صلى هللا «أقرب الناس من رسول هللا » عليه الس�م«إنه ـ  4

» صلى هللا عليه وآله«اس منه وسيلة، ومعاوية أبعد الن» عليه وآله

  وسيلة..

أن لدى معاوية قوماً ضالين مضلين،  وقد زاد على ذلك:

فليسوا كذلك.. بل » عليه الس�م«طواغيت إبليس.. أما أصحاب علي 

  ھم ھداة أخيار أبرار.

  تصديق قول قيس بفعل معاوية:

ولم يجد معاوية سبي�ً إلى رد ك�م قيس ھذا، فلجأ إلى المراوغة، 

والمكايدة له بطرق ملتوية أخرى عمادھا التضليل والتزوير والكذب، 

فصدقت أفعال معاوية أقوال قيس ھذا، فكانت أدلة عملية عليھا، صريحة 

  وواضحة..

أن ما يھم معاوية ھو إبعاد الناس بذلك عن رسول وظھر جلياً: 

، وعن نھجه، ويكرس نھج الطواغيت »صلى هللا عليه وآله«هللا 

  ة كما ھو ظاھر..وا;بالس

وعلى ھذا اaساس جاءت رسالة معاوية التي زورھا على لسان 
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قيس، وأشاعھا في الناس، وفيھا أن قيساً صالح معاوية، ووعده 

  بإرسال ا;موال والرجال إليه، وبأنه سيقاتل معه قتلة عثمان..

لكي » عليه الس�م«كل ذلك بھدف إفساد أمر قيس عند علي 

في الشام إليه، » عليه الس�م«بت عيون علي يعزله عن مصر.. فكت

  بما أشاعه معاوية.. حسبما تقدم..

  نجاح مكيدة معاوية:

وقد نجح معاوية في مكيدته، فقد تحرك الذين في قلوبھم مرض، 

، وكان ھواھم مع معاوية »عليه الس�م«ممن كانوا عند علي 

ير 3ستغ�ل ھذه الشائعات في إشاعة الترھات على قيس لحمل أم

على عزله عن مصر. واتخذوا من كتاب » عليه الس�م«المؤمنين 

ويخبره فيه » عليه الس�م«قيس الذي أرسله إلى أمير المؤمنين 

بموادعته لمسلمة بن مخلَّد وأھل خربتا شاھداً على ما ادَّعوه من 

  الريب في إخ�ص قيس..

عليه «أن أھل مصر قد بايعوا أمير المؤمنين  وخ�صة ما جرى:

إ3 قليل منھم، ومنھم مسلمة بن مخلد، كانوا بصدد القيام » الس�م

للطلب بدم عثمان، فدعاھم قيس، واتفق معھم على أن يكفوا عن ذلك 

و3 يطالبھم بالبيعة، حتى ينجلي ا;مر بين العراق والشام.. ثم أرسل 

  يخبره بذلك.. وفيه يقول:» عليه الس�م«كتاباً إلى أمير المؤمنين 

وأن أتألفھم فيما  ،عجل بحربھمتأيت أن أكف عنھم و3 أوقد ر«
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 (لعل الصحيح: يصرفھم) ويفرقھم ،بين ذلك لعل هللا أن يقبل بقلوبھم

  ».شاء هللا عن ض�لتھم إن

ما أخوفني »: عليه الس�م«فقال عبد هللا بن جعفر ;مير المؤمنين 

ه في تركھم إنك إن أطعت ،تھم عليهأيا أمير المؤمنين أن يكون ھذا مما 

وتفاقمت الفتنة، وقعد عن بيعتك كثير ممن  ،ا;مر واعتزالھم استشرى

  .)1(ولكن مره بقتالھم ،تريده على الدخول فيھا

حين » عليه الس�م«وقد وصل كتاب قيس ھذا إلى أمير المؤمنين 

وصول أخبار تزوير معاوية الكتاب على لسان قيس، وفيه: أن قيساً 

  »..عليه الس�م«يقاتل معه علياً وعده أن ينحاز إليه، و

فتلقف محبوا معاوية، كا;شعث بن قيس وأضرابه ھذا الكتاب 

  المزور، وأشاعوه في العراق.

  .)2(إليه يأمره بقتالھم» عليه الس�م«فكتب 

  فكتب إليه قيس:

                                      

وجمھرة رسائل العرب  554ص 3تاريخ ا;مم والملوك (ط ا;علمي) ج )1(

 للمعتزليشرح نھج الب�غة و 538ص 33جبحار ا;نوار و 530ص 1ج

  .218ص 1جلثقفي لالغارات و 340صالدرجات الرفيعة و 62ص 6ج

 1والغارات للثفقي ج 555ص 3تاريخ ا;مم والملوك (ط ا;علمي) ج )2(

وجمھرة رسائل العرب  163ص 3وأنساب ا;شراف ج 219و  218ص

 للمعتزليشرح نھج الب�غة و 538ص 33جبحار ا;نوار و 531ص 1ج

  .340صالدرجات الرفيعة و 63ص 6ج
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فالعجب لك تأمرني بقتال قوم كافين  ،أما بعد، يا أمير المؤمنين

فأطعني يا أمير المؤمنين  ،و3 أرصدوا لھا ،للفتنة عنك لم يمدوا يداً 

  .)1(والس�م ..وكف عنھم فإن الرأي تركھم

ولكن ا;شعث، ومن ھم على شاكلته صاروا يصرون على علي 

  بعزل قيس عن مصر.» عليه الس�م«

، وقد »عليه الس�م«ولم تخف ھذه المكيدة على أمير المؤمنين 

 ما أصدق بھذا عن إني وهللا«بذلك، فقال: » عليه الس�م«صرح 

  ».قيس

فوهللا إن كان «وقال له عبد هللا بن جعفر:  ..فأصروا عليه بعزله

  .)2(»ما قد قيل حقاً 3 يعتزلك إن عزلته

ولكن قيساً كان فوق الشبھات، حيث إنه قد أثبت عملياً كذب تلك 

  له..» عليه الس�م«ا;باطيل، فقد اعتزل بعزل أمير المؤمنين 

                                      

 3جالكامل في التاريخ و 555ص 3;علمي) جتاريخ ا;مم والملوك (ط ا )1(

وجمھرة  163ص 3وأنساب ا;شراف ج 249ص 3واaصابة ج 271ص

واaستيعاب،  219ص 1والغارات للثفقي ج 531ص 1رسائل العرب ج

  وأسد الغابة ترجمة قيس بن سعد.

و  553ص 4وتاريخ ا;مم والملوك ج 217ص 1راجع: الغارات للثقفي ج )2(

وأنساب  355ص 2والكامل في التاريخ ج 554ص 3(ط ا;علمي) ج

شرح نھج الب�غة و 538ص 33جبحار ا;نوار و 163ص 3ا;شراف ج

  . 340و  339صالدرجات الرفيعة و 62ص 6ج للمعتزلي
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بد هللا بن جعفر بشيء، بل كان ما يدَّعوه إلى ونحن 3 نتھم ع

اaصرار على عزل قيس ھو أن عبد هللا بن جعفر كان أخا محمد بن 

أبي بكر ;مه أسماء بنت عميس، وكان يحب أن يكون له إمرة 

  .)1(وسلطان

أن عبد هللا بن جعفر كان يتأثر بما يسمعه من شائعات،  والظاھر:

  ھات حول قيس.وما يثيره ا;شعث وغيره من شب

كان على علم بالمكر الذي » عليه الس�م«ومما يشھد على أنه 

تعرض له قيس: ما ذكره الب�ذري، من أن معاوية وعمرو بن العاص 

قد كتبا إلى قيس كتاباً شتماه فيه، فأجابھما قيس بكتاب لطيف قاربھما 

  فيه، فكتبا إليه يذكران شرفه وفضله، فأجابھما بمثل كتابه ا;ول.

فقا3: إنا 3 نطيق مكر قيس، ولكن نمكر به عند علي، فبعثا 

، فلما قرأه، قال أھل الكوفة: »عليه الس�م«بكتابه ا;ول إلى علي 

  غدر وهللا قيس، فاعزله.

إنه وهللا ما  ،ويحكم، أنا أعلم بقيس»: «عليه الس�م«فقال علي 

  .»غدر ولكنھا إحدى فع�ته

وبعث مكانه محمد بن  ،، فعزله»لهفإنا 3 نرضى حتى تعز«قالوا : 

  .أبي بكر

                                      

شرح نھج و 539ص 33جبحار ا;نوار و 219ص1الغارات للثفقي ج )1(

  .340صالدرجات الرفيعة و 63ص 6جللمعتزلي الب�غة 
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: إن معاوية وعمرو له قيس قال محمد على قيسفلما قدم 

فافعل كذا  ،سيمكران بك، فإذا كتبا إليك بكذا فاكتب بكذا، فإذا فع� كذا

  .)1(فإن خالفته قتلت ،و3 تخالف ما آمرك به

وھذا دليل آخر على إخ�ص قيس، وعلى تفانيه في حب علي 

  ، وفي نصرته.»ه الس�معلي«

  غضب قيس:

إذا كان قيس موالياً ;مير المؤمنين  ويأتي ھنا سؤال يقول:

، عارفاً بمقامه وفضله، منقاداً aمامته، فما معنى أن »عليه الس�م«

يفارقه ويذھب إلى المدينة و3 يرجع إليه إلى الكوفة، ويكون في كنفه 

  وخدمته؟!

  ونجيب:

:ًIرحمه «. 3 تدل على أنه )2(»ن عزلهوغضب حي«إن كلمة  أو

  ».عليه الس�م«قد غضب من علي » هللا

                                      

 6وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 173ص 3نساب ا;شراف جراجع: أ )1(

  .219ـ  211ص 1والغارات للثفقي ج 63ـ  57ص

وراجع:  555ص 3و (ط ا;علمي) ج 555ص 4تاريخ ا;مم والملوك ج )2(

 63ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 220ص 1جالغارات 

  .   340صالدرجات الرفيعة و
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عليه «أنه غضب من الكيد الذي تعرض له عند علي  بل الظاھر:

  مناصاً من عزله.» عليه الس�م«يجد لم ، حتى »الس�م

امر فيه ا;سود بن أبي عن الزھري: قدم قيس المدينة، فتو ثانياً:

، فقال: وهللا إن ھذا لقبيح ، وبلغ ذلك قيساً اهمروان أن يبيتالبختري و

  .)1(فلحق به الخ.. وإن عزلني، وهللا ;لحقن به. أن أفارق علياً 

فكتب معاوية إلى مروان وا;سود يتغيظ عليھما، ويقول: 

ً بقيس بن سعد، ورأيه ومكايدته، فوهللا لو أنكما « أمددتما عليا

بأغيظ إلي من ذلك أمددتماه بثمانية آ3ف مقاتل ما كان ذلك 

  .)2(»إخراجكما قيس بن سعد إلى علي

إن الرواية نفسھا تقول: إنه لما قدم المدينة جاء حسان بن  ثالثاً:

نزعك علي بن أبي طالب وقد ثابت شامتاً، وكان عثمانياً، فقال له: 

يا  :ه قيسقال لقتلت عثمان فبقي عليك اaثم. ولم يحسن لك الشكر، ف

لو3 أن ألقى بين رھطي  وهللا، ى البصيرةيا أعم ،أعمى القلب

  .لضربت عنقك، أخرج عني ورھطك حرباً 

                                      

سير و 428ص 49وتاريخ مدينة دمشق ج 110ص 3سير أع�م النب�ء ج )1(

  .110ص 3جأع�م النب�ء 

 5وتاريخ ا;مم والملوك ج 461و  460ص 5المصنف للصنعاني ج )2(

تاريخ مدينة دمشق و 70ص 4وج 556ص 3و (ط ا;علمي) ج 94ص

  . 428ص 49ج
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ثم إن قيساً خرج ھو وسھل بن حنيف حتى قدما على علي، 

  .)1(فخبره قيس، فصدقه علي

وحدثه بما كان يعتمد بمصر. فعرف « وحسب نص الزھري:

في  عظيماً بالمكيدة، فأطاع علي قيساً  اً علي أن قيساً كان يداري أمر

  .)2(»ا;مر كله

عليه «وأخيراً: إننا 3 نشك في أن قيساً كان يعرف علياً  رابعاً:

، ويعرف ا;خطبوط »عليه الس�م«، ويعرف أصحاب علي »الس�م

ا;موي، ومن يتعاطف معھم، ويميل إليھم، من ط�ب اللبانات 

بأعيانھم وأشخاصھم، ويعرف ا;خيار والمخلصين الذين ھم حول 

  ، ولم يكن لتخفى عليه مكائدھم ودسائسھم..»ه الس�معلي«علي 

ً سلبياً » عليه الس�م«ف� يمكن أن يتھم علياً  بأن له موقفا

تجاھه، أو أن أحداً قد خدعه، وحول رأيه فيه.. فإنه كان على 

                                      

وأنساب  555ص 3و (ط ا;علمي) ج 555ص 4تاريخ ا;مم والملوك ج )1(

والغارات  256ص 2جع: الكامل في التاريخ جورا 164ص 3ا;شراف ج

شرح نھج و 539ص 33جبحار ا;نوار و 223ـ  219ص 1للثفقي ج

  . 341صالدرجات الرفيعة و 64ص 6ج للمعتزليالب�غة 

 428ص 49وتاريخ مدينة دمشق ج 110ص 3سير أع�م النب�ء ج )2(

وراجع:  555ص 3و (ط ا;علمي) ج 555ص 4وتاريخ ا;مم والملوك ج

تاريخ و 342صالدرجات الرفيعة و 461ص 5جلصنعاني للمصنف ا

  .291ص 4جلذھبي لاaس�م 
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يعرف أصحابه جيداً، ويعرف » عليه الس�م«دراية تامة بأنه 

  مكائد معاوية ومصائده أيضاً.

ـ كما » عليه الس�م«أن أصحاب علي  كلة ھي:ولكن المش

ذكرناه في موضع آخر من الكتاب ـ كانوا إما من المخلصين له، وإما 

أنھم لم يكونوا يعرفونه حق معرفته، و3 يرون أن عليھم التسليم 

واaنقياد له بالمستوى المطلوب. وكان كثيرون منھم يتأثرون 

بالمصائد ا;موية.. وإما أھل بالشائعات، وينخدعون بالمكائد، ويقعون 

  دنيا، وط�ب مناصب، ومتآمرون عليه، وعلى قضيته.

يقول ;ھل العراق: لقد م�تم » عليه الس�م«كان  و)جل ذلك:

  .)1(قلبي قيحاً 

 الدينار صرف بكم صارفني معاوية أن وهللا لوددت« ويقول:

  .)2(»منھم رج�ً  وأعطاني ،منكم عشرة مني فأخذ ،بالدرھم

                                      

 وا;غاني 26 رقم الخطبة 66ص 1ج) عبده بشرح( الب�غة نھجراجع:  )1(

 1ج اaس�م ودعائم 324ص 1ج البراج 3بن والمھذب 45ص 15ج

 وشرح 15ص الطالبيين ومقاتل 477ص 2ج للثقفي والغارات 390ص

 2ج السعادة ونھج 65ص 34ج ا;نوار وبحار 75ص 2ج ا;خبار

 الب�غة نھج وشرح 99ص والموازنة والمعيار 317ص 5وج 564ص

 للجاحظ والعثمانية 212ص الطوال وا;خبار 75ص 2ج للمعتزلي

  .96ص

 1ج للمفيد واaرشاد 188ص 1ج) عبده بشرح( الب�غة نھجراجع:  )2(
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يساً كان واقفاً على ذلك كله.. وكان غاضباً من ھذا الواقع، إن ق

، بل »عليه الس�م«غير راض به. ولم يكن غاضباً من أمير المؤمنين 

كان متألماً له لما يواجھه من متاعب ومصاعب، وما يحمله، ويتحمله 

من ھموم وغموم.. ويود لو يفتديه بنفسه، وبكل عزيز عليه، فلما 

شماتة الشامتين، أدرك أن مقامه في المدينة سيكون واجه في المدينة 

  مضراً، أو غير مجد من جھتين:

إنه سوف ينشغل بالمحافظة على نفسه من التعرض  إحداھما:

ل�غتيال على يد بعض الحاقدين من بني أمية، مثل مروان بن الحكم، 

وا;سود بن أبي البختري أو غيرھما.. فإن ظفروا به وقتلوه، فسيذھب 

ضياعاً، إن لم يقل: إنه سيكون سبباً في مشاحنات، وربما حروب دمه 

تزيد ا;مر سوءاً، وإن نجا منھم، فإن عمره وجھده سيكون مقتصراً 

على حفظ شخصه، من دون أن يكون له أي أثر في نصرة الدين 

وأھل الدين. ولو بالتدبير والرأي، والمعونة، واaرشاد إلى ما ھو 

بالحضور في ساحات النضال والجھاد، أولى وأصلح، إن لم يكن 

  ومقارعة ا;شرار، ورّد عاديتھم.

سوف يثلج » عليه الس�م«إن بُْعَدهُ عن أمير المؤمنين  الثانية:

                                      

 81ص 34ج ا;نوار روبحا 255ص 1ج للطبرسي حتجاجواa 280ص

 2ج السعادة ونھج 732ص للھمداني طالب أبي بن علي واaمام 137 و

  .70ص 7ج للمعتزلي الب�غة نھج وشرح 570ص
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صدور الشامتين، ويقر عيونھم، ويفرح قلوبھم.. ;نه ليس فقط يحرم 

من نصرته، بل قد يؤدي أن يقتدي به غيره من » عليه الس�م«علياً 

نصرة الكثيرين من » عليه الس�م«ذ، ويحجب ذلك عنه أھل النفو

  أتباعھم، والمؤتمرين بأمرھم..

و3 شك في أن ھذا سيضعف أھل اaيمان، وسيزيد من معاناتھم، 

  وربما يضاعف من خسائرھم..

ھذا.. إن لم نقل: إنه سوف يلقي الشبھة في أذھان الكثيرين من 

رضين لتمعن في ضعفاء البصيرة، ويفسح المجال لشائعات المغ

، وصحة نھجه، وفي اھتمامه »عليه الس�م«تشكيكھم بس�مة مسيرته 

بحفظ المخلصين، والوفاء ;ھل الوفاء.. وما إلى ذلك. بل قد 

في صورة طالب الدنيا، المتھالك » عليه الس�م«يصورون لھم علياً 

  على زخارفھا، الساعي للحصول عليھا بأي ثمن كان..

  اً على أمره؟!:مغلوب ×ھل كان علي 

وھنا سؤال مھم يحتاج إلى جواب، وھو: ھل كان أمير المؤمنين 

ضعيفاً أمام أعوانه وأصحابه، إلى حد أنھم كلما » عليه الس�م«

  خالفوه الرأي في أمر كانت النتيجة ھي تقديم آرائھم، واستبعاد رأيه؟!

ففي موضوع شريح تراھم يمنعونه من عزله، ويقولون له: كيف 

  وقد نصبه عمر. تعزله،

كما أنھم يفرضون علٮه إبقاء أبي موسى على الكوفة، حتى كان منه 
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  ما كان..

ثم إنھم يفرضون عليه اaنصياع لمكيدة رفع المصاحف، وإيقاف 

  الحرب، مع أنه كان من النصر على قاب قوسين أو أدنى.

ثم إنھم يفرضون عليه إرسال أبي موسى حكماً من قبله، وكان 

يره.. وحين حكم الحكمان وظھر انحياز أبي موسى، يرى إرسال غ

، »عليه الس�م«يكفرون علياً نجدھم ;جل ذلك وتحامله عليه، 

  ..، ويحاربونهويخرجون عليه

وھا ھم يفرضون عليه ھنا عزل قيس بن سعد، وتولية محمد بن 

يرى إبقاء قيس، وعدم » عليه الس�م«أبي بكر مكانه، مع أنه كان 

  سواه..استبداله بأحد 

  ونجيب:

:ًIم«إنه لم يكن  أو�ضعيفاً، و3 منقاداً ;حد من » عليه الس

الناس، سواء أكانوا ممن يحيطون به، أو من البعيدين عنه، بل كان 

قوياً في ذات هللا سبحانه، 3 يحابي أحداً على حساب الدين والحق، 

ه ولكنه 3 يعتدي على حق غيره، و3 يفرض على رعيته ما 3 يحق ل

لھم ما 3 يطيقون، و3 يحمِ  لھم على ما فرضه عليھم.. كما أنه 3 يحمِّ

  3 يعرفون..

يشھد على ما ذكرناه من ص�بته وقوته، وأنه إنما يعمل ما  ثانياً:

عليه «يقتضيه تكليفه الشرعي، ويراعي فيه مصلحة الدين وأھله: أنه 

احدة، رغم لم يرض بإبقاء معاوية يوماً واحداً و3 ساعة و» الس�م
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  النصائح التي أسديت إليه من القريب والبعيد.

كما أنه قد عزل جميع عمال عثمان، ولم يرض بتولية أي منھم. 

;ن أمرھم في مخالفة الشرع والدين كان كالنار على المنار، 

  وكالشمس في رائعة النھار..

كما أنه بمجرد توليه الخ�فة بعد قتل عثمان، قد أرجع ا;موال 

جدھا مما كان قد أخذ من بيت مال المسلمين بغير حق. ولم يأبه التي و

  3عتراض المعترضين، وa 3ج�ب المجلبين عليه بسبب ذلك..

لم يرض بإعطاء الرؤساء وا;شراف » عليه الس�م«ثم إنه 

بعض المال ليدفع مكرھم، وليت�فى حرب الناكثين بالرغم من علمه 

إليھا تلك الحرب.. وبالرغم من  بالنتائج المرعبة التي سوف تنتھي

النصائح التي أسديت إليه في ھذا ا3تجاه، وذلك ;نه لم يكن ليطلب 

  النصر بالجور..

ثم رضي بإبطال السنة المخالفة لسنة الرسول في العطاء، 

ورضي بخوض حرب طاحنة بسبب ذلك كان على رأسھا زوجة 

ھا القوي، ولم الرسول، وبنت أبي بكر، ومدللة عمر، ولم يأبه لنفوذ

  يكن يجرؤ غيره على مواجھتھا..

ثم قاتل القاسطين الذين كانت قريش من ورائھم، بكل جبروتھا، 

وبغيھا، وعظيم نفوذھا، وبالغ إصرارھا على كسر شوكته، وتقويض 

  حكمه، بل وقتله.

ثم قاتل أصحاب الجباه السود، المعروفين بكثرة الص�ة، وبقراءة 
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  القرآن..

 أحد عليھا ليجرؤ يكن ولم الفتنة، عين فقأت أنا«وھو القائل: 

 و3 القاسطون، و3 الناكثون، قوتل ما فيكم أكن لم ولو. غيري

  .)1(»المارقون

  ولو كان يخضع zراء الرجال لما حصل كل ھذا الذي حصل..

                                      

 وتاريخ 375 و 374ص 2ج) المحمودي بتحقيق( ا;شراف أنسابراجع:  )1(

 2ج اليعقوبي وتاريخ 211ص الطوال وا;خبار 66ص 4ج والملوك ا;مم

 الب�غة ومصباح 57ص 7ج للمعتزليلب�غة ا نھج وشرح 193ص

 والغارات 346ص 2ج وراجع 103ص 1ج) الب�غة نھج مستدرك(

 39ص 2ج ا;خبار وشرح 677ص 2وج 16ص وراجع 7ص 1ج للثقفي

 105ص الخواص وتذكرة 221ص طاووس 3بن والفتن والم�حم 286 و

 ص 3ج ا;ثير 3بن والكامل 289ص 7ج والنھاية والبداية الواقدي، عن

 تحقيق( قيس بن سليم كتاب: وراجع 207ص 2ج الذھب ومروج 348

 وشرح 298ص 11ج العمال وكنز 256ص) ا;نصاري باقر محمد

 و 356ص 33وج 316ص 32جا;نوار  وبحار 286ص 2ج ا;خبار

 المؤمنين أمير وخصائص 354ص 41وج 259 و 118ص 34وج 366

 ومستدرك 165ص 5ج للنسائي الكبرى والسنن 194ص 1ج للنسائي

 437ص 2ج السعادة نھج: وراجع 133 و 59ص 8ج البحار سفينة

 168 و 68ص 1ج ا;ولياء وحلية 698ص 8ج شيبة أبي 3بن والمصنف

 الشيعة وأعيان 627ص 2ج الشيباني حنبل بن أحمد بن هللا لعبد والسنة

  .358ص 1ج
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  3حظ ما يلي: ثالثاً:

ھناك أناس قد ظھر حالھم، وعرف نھجھم، وافتضح أمرھم،  ـ 1

اً: أنھم ممن 3 يرضى هللا تعالى بتوليتھم شيئاً من أمور وأثبتوا عملي

المسلمين.. ولم تظھر لھم توبة عما اقترفوه، و3 ندم على ما فعلوه، 

و3 أمكن حمل ما صدر منھم على وجه من وجوه الصحة مھما كان 

ضعيفاً وموھوناً.. ومن ھؤ3ء: معاوية، وابن العاص، والوليد بن 

  ر عمال عثمان.عقبة، وابن عامر، وسائ

ھناك أناس قد خلطوا عم�ً صالحاً وآخر سيئاً.. ويمكن حمل  ـ 2

بعض ما صدر منھم على وجوه تصلح عذراً لھم. وقد يحتمل في 

حقھم القصور عن فھم بعض المسائل ويحجزھم عن الوصول إلى 

  الحق..

ويحتمل أيضاً: وقوعھم في شبھة عرضت لھم، أو توھم باطل 

صدر منھم ذنب، قد أظھروا التوبة منه، والندم  وقعوا فيه.. وربما

عليه.. أو أنھم 3 يظھرون العناد واللجاج في مخالفة الحق.. أو يمكن 

إخضاعھم له، كما ھو حال شريح وأبي موسى ا;شعري، 

وأضرابھما.. فھؤ3ء يمكن القبول بتوليتھم أو بإبقائھم في و3ياتھم 

ا، إذا اقتضت الضرورة ذلك، ش رط مراقبة أعمالھم، والتدقيق وقتاً مَّ

  في محاسبتھم، إلى أن ترتفع الضرورة، ويتم اaستغناء عنھم..

ھناك فريق ثالث لم يجرب الناس عليھم أي خطأ، أو انحراف  ـ 3

في النھج، بل عرفوا منھم اaستقامة على طريق الحق، وس�مة النية، 
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رورة وصحة السلوك.. ف� معنى 3تخاذ موقف سلبي منھم، و3 ض

  aثارة الشبھات حولھم..

  وليكن محمد بن أبي بكر، ونظراؤه من ھذا الصنف..

  وبعد ما تقدم نقول:

إن أبا موسى وشريح القاضي، وإن كانا من القسم الثاني، الذي 

يستعان به إ3 في مقام الضرورة.. ولكن الضرورة كانت قائمة، وقد 

تي فرضتھا فرضت اaستعانة بھما للتخلص من بعض السلبيات ال

بعض العصبيات، أو التسوي�ت المغرضة، التي أنتجتھا المكائد التي 

دبرھا شياطين اaنس، 3قتناص تأييد قاصري النظر، أو ط�ب 

  اللبانات وما أكثرھم..

ولكن ا;مر في قضية قيس بن سعد كان له منحى آخر، ;نه نتاج 

ة بين عمل شارك فيه ا;خطبوط ا;موي المتغلغل بأشكال مختلف

العراقيين الذين لم يكونوا من أھل اaخ�ص والو3ء ;مير المؤمنين 

بالمعنى الدقيق للكلمة، بل كان أكثرھم يتعاملون معه » عليه الس�م«

إنط�قاً من البيعة التي له في عنقھم و3 بد لھم من الوفاء بھا، وقليلون 

aمامة جداً أولئك الذين كانوا يتعاملون معه على أساس معنى ا

  بمفھومه الصحيح والدقيق.

من أجل ذلك تجدھم يعترضون عليه، ويخالفونه، ويتثاقلون في 

  امتثال أوامره، ويھتمون بمصالحھم، أكثر من اھتمامھم بالشأن العام..

كما أن ارتباطھم بزعاماتھم القبلية كان ھو ا;عمق وا;وثق من 
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عليه «ناس به ، بل إن ارتباط أكثر ال»عليه الس�م«ارتباطھم به 

  قد كان من خ�ل تلك الزعامات..» الس�م

قد » عليه الس�م«إنه  وقد قلنا في موضع آخر من ھذا الكتاب:

حارب أعداءه بأعدائه، ;ن المجتمع العراقي الذي حارب معه معاوية 

كان أقرب إلى معاوية في أفكاره وفي طموحاته، وفي طريقة حياته، 

  »..عليه الس�م«منه إلى علي  وفي مفاھميه.. وسائر حا3ته
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  الفصل الرابع:

  ابن أبي بكر يتولى مصر..

  :فصل الرابعال
:  

  ابن أبي بكر يتولى مصر
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  ابن أبي بكر يتولى مصر:

وفي أول شھر رمضان المبارك سنة ست وث�ثين للھجرة تولى 

  ».. عليه الس�م«محمد بن أبي بكر مصر من قبل أمير المؤمنين 

قد » حمه هللار«وحيث إن الع�مة الجليل الشيخ ا;حمدي 

لمحمد بن أبي بكر، » عليه الس�م«ذكر العھد الذي كتبه علي 

وذكر سائر ما كتبه له، ليكون ھو منھاج عمله في أھل مصر، 

فقد آثرنا أن نذكر في ھذا الفصل نفس ما ذكره ھذا الع�مة 

، من دون »عليه الس�م«الجليل في كتابه: مكاتيب اaمام علي 

  يضر في سياق ك�مه..تصرف فيه، إ3 بما 3 

ثم نعقب ذلك بفصل آخر نذكر فيه بعض ما يرتبط بھذه الكتب 

  والعھود، فنقول:

  »:رضوان هللا تعالى عليه«قال الع�مة ا;حمدي 
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  عھد علي لمحمد بن أبي بكر:

عن كعب قال: كنت مع محمد بن أبي بكر حيث قدم مصر، فلما 

  أتاھا قرأ عليھم عھده:

  يمبسم هللا الرحمن الرح

ھذا ما عھد عبد هللا علي أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر 

  :حين و3ه مصر

والطاعة له في السر والع�نية، وخوف هللا في  ،أمره بتقوى هللا

وبالغلظة على الفاجر، وبالعدل  ،المغيب والمشھد، وأمره باللين للمسلم

بالعفو على أھل الذمة، وباaنصاف للمظلوم، وبالشدة على الظالم، و

aويعذب  ،وهللا يجزي المحسنين .حسان ما استطاععن الناس، وبا

  المجرمين.

ه إلى الطاعة والجماعة، فإن لھم في ذلك لقب نْ وأمره أن يدعو مَ 

  و3 يعرفون كنھه. ،وعظيم المثوبة ما 3 يقدرون قدره ،من العاقبة

وأمره أن يجبي خراج ا;رض على ما كانت تجبى عليه من قبل، 

ثم يقسمه بين أھله كما كانوا يقسمونه  ،ينتقص منه و3 يبتدع فيهو3 

وأن يساوي بينھم في مجلسه  ،عليه من قبل، وأمره أن يلين لھم جناحه

  .سواء ووجھه، وليكن القريب والبعيد عنده في الحق

وأمره أن يحكم بين الناس بالحق، وأن يقوم بالقسط، و3 يتبع 

3ئم، فإن هللا مع من اتقاه وآثر طاعته  الھوى، و3 يخاف في هللا لومة

  على ما سواه، والس�م.
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صلى هللا عليه «وكتبه عبيد هللا بن أبي رافع مولى رسول هللا 

  .)1(لغرة شھر رمضان سنة ست وث�ثين »وآله

  فحمد هللا وأثنى عليه وقال: ،ثم إن محمد بن أبي بكر قام خطيباً 

كم لما اختلف فيه من الحق، . فالحمد u الذي ھدانا وإيا.أما بعد

عنه الجاھلون، أ3 إن أمير المؤمنين  يمما عم رنا وإياكم كثيراً وبصَّ 

 ،وأوصاني بكثير منه مشافھة ،و3ني أموركم، وعھد إلي بما سمعتم

ما استطعت، وما توفيقي إ3 باu عليه توكلت وإليه  ولن آلوكم خيراً 

u طاعة وتقوى فاحمدوا أنيب، فإن يكن ما ترون من آثاري وأعمالي 

 ً� هللا على ما كان من ذلك، فإنه ھو الھادي له، وإن رأيتم من ذلك عم

إلي وعاتبوني عليه، فإني  (لعل الصحيح: فارفعوه)بغير حق فادفعوه 

  .بذلك أسعد، وأنتم بذلك جديرون

  .)2(وفقنا هللا وإياكم لصالح العمل برحمته

                                      

وار وبحار ا;ن 176وراجع: تحف العقول ص 224ص 1جلثقفي لالغارات  )1(

 3و (ط ا;علمي) ج 556ص 4وتاريخ ا;مم والملوك ج 540ص 33ج

 3وأنساب ا;شراف ج 65ص 4وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 556ص

نھج و 224ص 4جمصباح الب�غة (مستدرك نھج الب�غة) و 164ص

  . 99و  98ص 4جالسعادة 

 66ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 226ص 1جلثقفي لالغارات  )2(

 557و  556ص 3و (ط ا;علمي) ج 556ص 4خ ا;مم والملوك جوتاري

  .273و  272ص 3جالكامل في التاريخ و
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  ونقول:

وھذه ھي » عليه الس�م«ؤمنين ھذه ھي نفسية أصحاب أمير الم

تربيته، وھؤ3ء ھم ت�مذته، وأين ھذا من خطب غيرھم؟! التي 

يسھلون فيھا ك�مھم مع رعيتھم، بأمثال قولھم: إني أرى رؤوساً قد 

، وأشباه ذلك من كلمات تنم عن عقلية )1(أينعت وحان قطافھا

ا;برياء، الجبابرة، ونفسية الطواغيت، الذين يلذ لھم الولغ في دماء 

 فكيف بما عدا ذلك من حقوقھم الذين يعتدون عليھا، ويسلبونھم إياھا؟!

  لواليه على مصر: ×من كتب علي 

ترجمة يسيرة لمحمد » رحمه هللا«وبعد أن ذكر الع�مة ا;حمدي 

  ، قال:»رحمه هللا«بن أبي بكر 

  إلى محمد بن أبي بكر وأھل مصر: ×ـ كتابه  1

ى بن صالح قال: حدثنا مالك بن خالد قال إبراھيم: فحدثنا يحي

                                      

مم والملوك تاريخ ا;و 134و  130و  127ص 12جتاريخ مدينة دمشق  )1(

والجامع  465ص 2جلنحاس لمعاني القرآن و 41ص 5ج(ط ا;علمي) 

فيات وو 188ص 4جتفسير البحر المحيط و 50ص 7;حكام القرآن ج

 و 26ص 2ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة اaو 33ص 2جا;عيان 

(ط دار ا;ضواء) بن أعثم 3كتاب الفتوح و 40ص 2ج )تحقيق الشيري(

 5جلفراھيدي لكتاب العين و 323ص 2جغريب الحديث و 8ص 7ج

  .303ص 5وج 84ص 4جالنھاية في غريب الحديث و 105ص
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عن عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن  ،عن الحسن بن إبراھيم ،ا;سدي

عليه « أن علياً  :عن عباية »عليھم الس�م«علي بن أبي طالب 

  كتب إلى محمد بن أبي بكر وأھل مصر: »الس�م

وعلى  ،فإني أوصيك بتقوى هللا في سر أمرك وع�نيته ،أما بعد

واعلم أن الدنيا دار ب�ء وفناء، واzخرة دار بقاء  .ل كنت عليھاأي حا

وجزاء، فإن استطعت أن تؤثر ما يبقى على ما يفنى فافعل، فإن 

  .وإن الدنيا تفنى ،اzخرة تبقى

لما فھمنا حتى 3 نقصر  وفھماً  ،لما بصرنا رزقنا هللا وإياك بصراً 

نه 3 بد لك من نصيبك و3 نتعدى إلى ما نھانا عنه، فإ ،عما أمرنا به

وأنت إلى نصيبك من اzخرة أحوج، فإن عرض لك أمران  ،من الدنيا

  .أحدھما ل�خرة واzخر للدنيا فابدأ بأمر اzخرة

ولتحسن فيه نيتك فإن هللا عز وجل  ،ولتعظم رغبتك في الخير

يعطي العبد على قدر نيته، وإذا أحب الخير وأھله ولم يعمله كان إن 

قال حين  »صلى هللا عليه وآله«ن عمله، فإن رسول هللا شاء هللا كم

رجع من تبوك: لقد كان بالمدينة أقوام ما سرتم من مسير و3 ھبطتم 

  من واد إ3 كانوا معكم، ما حبسھم إ3 المرض يقول: كانت لھم نية.

أني وليتك أعظم أجنادي في نفسي أھل مصر،  ،علم يا محمداثم 

الناس فأنت محقوق أن تخاف فيه على  وإذ وليتك ما وليتك من أمر

ولو كان ساعة من نھار، فإن استطعت  ،وتحذر فيه على دينك ،نفسك

 أن 3 تسخط فيھا ربك لرضى أحد من خلقه فافعل، فإن في هللا خلفاً 
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ن غيره خلف منه، فاشتد على الظالم، ولِ  يءوليس في ش ،من غيره

  .)1(والس�م ،وانكواجعلھم بطانتك وإخ ،وقربھم إليك ،;ھل الخير

  :&تعقيب للع)مة ا=حمدي 

  :»رحمه هللا«قال الع�مة ا)حمدي 

[أقول: نقل مصنف كتاب معادن الحكمة كتابه إلى محمد بن أبي 

بكر، حين قلَّده مصر عن النھج، ولكنه قسم منه جزءاً من كتابه 

المفصل المشتمل على مسائل كثيرة، الذي نقله المصنف: من قوله 

وليس في  ..واعلم يا محمد بن أبي بكر، وقد وليتك»: «لس�معليه ا«

، وقسم أيضاً جزءاً منه نقله المصنف »شيء سواه خلف منه

على اخت�ف في ا;لفاظ، ». واعلموا عباد هللا أن المتقين ذھبوا..«

ومواضع الجم�ت، ويأتي نقله بعد ھذا أيضاً. ولعل السيد كانت عنده 

  رواية لم تصل إلينا.

                                      

اجع: نھج الب�غة (بشرح عبده) ور 230ـ  228ص 1جلثقفي لالغارات  )1(

وتاريخ ا;مم  178وتحف العقول ص 27الكتاب  29ـ  27ص 3ج

مصباح وراجع:  67ص 6وأنساب ا;شراف ج 556ص 4والملوك ج

وشرح نھج الب�غة  134و  133ص 4جالب�غة (مستدرك نھج الب�غة) 

وا;مالي  103ـ  101ص 4جنھج السعادة و 66و  65ص 4للمعتزلي ج

و  542ص 33وبحار ا;نوار ج 29وا;مالي للطوسي ص 266صللمفيد 

  . 587و  543
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ذكرناه نحن عن الغارات أيضاً، ذيله موجود في الكتاب  وما

الطويل، وفي شرح المعتزلي نقل ھذا الكتاب عن إبراھيم الثقفي في 

لما بعث  ،إلى أھل مصر »عليه الس�م«كتب علي الغارات، وقال: 

، ثم أيضاً  يخاطبھم به، ويخاطب محمداً  محمد بن أبي بكر إليھم كتاباً 

أوصيكم، آمركم، «فيه بخطاب الجمع، كقوله: نقل الكتاب. والضمائر 

ثم اعلم يا »: «عليه الس�م«منكم و.. ومراده من مخاطبته محمداً قوله 

  انتھى.»] محمد..

  لمحمد بن أبي بكر وأھل مصر: ×ـ كتابه  2

  قال إبراھيم الثقفي:

 »عليه الس�م«كتب محمد بن أبي بكر إلى علي بن أبي طالب 

يسأله جوامع من ، »عليه الس�م«ھا لعلي عامل ،وھو إذ ذاك بمصر

  :الحرام والح�ل والسنن والمواعظ، فكتب إليه

  لعبد هللا أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر:

  ..فإني أحمد إليك هللا الذي 3 إله إ3 ھو ،س�م عليك

أرانا هللا وجماعة المسلمين ـ أمير المؤمنين  ىفإن رأ ..أما بعد

فيه فرائض وأشياء  أن يكتب لنا كتاباً ـ  ملنا فيهفيه أفضل سرورنا وأ

مما يبتلى به مثلي من القضاء بين الناس فعل، فإن هللا يعظم ;مير 

  ويحسن له الذخر. ،المؤمنين ا;جر

  :»عليه الس�م«فكتب إليه علي 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم«

إلى محمد بن أبي  ،من عبد هللا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  ..ر وأھل مصربك

  ..فإني أحمد إليكم هللا الذي 3 إله إ3 ھو ،س�م عليكم

 ،فقرأته وفھمت ما سألتني عنه ،كتابك فقد وصل إليَّ  ..أما بعد

وما 3 يصلح المسلمين غيره،  ،وأعجبني اھتمامك بما 3 بد لك منه

ورأي غير مدخول و3  ،وظننت أن الذي دلك عليه نية صالحة

و3 قوة إ3  ،لك فيھا ليك أبواب ا;قضية جامعاً وقد بعثت إ .خسيس

uوحسبنا هللا ونعم الوكيل ،با«.  

وكتب إليه عما سأله من القضاء، وذكر الموت، والحساب، 

وكتب في اaمامة، وكتب في الوضوء، وكتب ، وصفة الجنة والنار

إليه في مواقيت الص�ة، وكتب إليه في الركوع والسجود، وكتب إليه 

ب، وكتب إليه في ا;مر بالمعروف والنھي عن المنكر، وكتب في ا;د

aعتكاف، وكتب إليه في الزنادقة، وكتب إليه في إليه في الصوم وا

نصراني فجر بامرأة مسلمة، وكتب إليه في أشياء كثيرة لم يحفظ منھا 

  غير ھذه الخصال، وحدثنا ببعض ما كتب إليه.

د بن أبي بكر وأھل مصر، ثم نقل إبراھيم الكتاب المتقدم إلى محم

  ثم قال:

» عليه الس�م«كتب علي  قال: عن عباية ،عن عبد هللا بن الحسن

  إلى محمد وأھل مصر:
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والعمل بما أنتم عنه  ،فإني أوصيكم بتقوى هللا ..أما بعد

وأنتم إليه صائرون، فإن هللا عز وجل  ،فأنتم به رھن ،مسؤولون

ُرُكُم هللاُ نَْفَسهُ ﴿وقال:  .)1(﴾ِھينَةٌ ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت رَ ﴿يقول:  َويَُحذِّ

ا َكانُوا  فََوَربَِّك لَنَْسأَلَنَُّھْم أَْجَمِعينَ ﴿، وقال: )2(﴾َوإِلَى هللاِ اْلَمِصيرُ  َعمَّ

  .)3(﴾يَْعَملُونَ 

 ،فاعلموا عباد هللا أن هللا سائلكم عن الصغير من أعمالكم والكبير

  .و أرحم الراحمينن يعف فھإفإن يعذب فنحن أظلم، و

واعلموا أن أقرب ما يكون العبد إلى الرحمة والمغفرة حين يعمل 

فإنھا  ،ومناصحته في التوبة، فعليكم بتقوى هللا عز وجل ،بطاعة هللا

تجمع من الخير ما 3 يجمع غيرھا، ويدرك بھا من الخير ما 3 يدرك 

لَِّذيَن اتَّقَْوا َماَذا َوقِيَل لِ ﴿بغيرھا، خير الدنيا وخير اzخرة، يقول هللا: 

ْنيَا َحَسنَةٌ َولََداُر  أَْنَزَل َربُُّكْم قَالُوا َخْيًرا لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا فِي َھِذِه الدُّ

  .)4(﴾اْ{َِخَرِة َخْيٌر َولَنِْعَم َداُر اْلُمتَّقِينَ 

  :)5(أن المؤمن يعمل لث�ث ،علموا عباد هللاوا

                                      

  من سورة المدثر. 38اzية  )1(

  من سورة آل عمران. 28اzية  )2(

  من سورة الحجر. 93و  92اzيتان  )3(

  من سورة النحل. 30اzية  )4(

 ذكر اثنتين، ولم يذكر الثالثة فيما يظھر، فلعل في الرواية سقط، ولعل.. )5(

  ولعل..
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عمله في الدنيا، قال هللا سبحانه: فإن هللا يثيبه ب ،ما لخير الدنياإ

الِِحينَ ﴿ ْنَيا َوإِنَّهُ فِي اْ{َِخَرِة لَِمَن الصَّ ، فمن )1(﴾َوآَتَْينَاهُ أَْجَرهُ فِي الدُّ

عمل u تعالى أعطاه أجره في الدنيا واzخرة وكفاه المھم فيھما، وقد 

ْنَيا يَا ِعبَاِد الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا َربَُّكْم لِلَّذِ ﴿قال:  يَن أَْحَسنُوا فِي َھِذِه الدُّ

ابُِروَن أَْجَرُھْم بَِغْيِر  َحَسنَةٌ َوأَْرُض هللاِ َواِسَعةٌ إِنََّما يَُوفَّى الصَّ

قال:  .فما أعطاھم هللا في الدنيا لم يحاسبھم به في اzخرة ،)2(﴾ِحَسابٍ 

لجنة، والزيادة ھي ، فالحسنى ھي ا)3(﴾لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزيَاَدةٌ ﴿

  .الدنيا

إِنَّ ﴿فإن هللا يكفر عنه بكل حسنة سيئة، يقول :  ،ما لخير اzخرةإو

اِكِرينَ  يِّئَاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ ، حتى إذا كان يوم )4(﴾اْلَحَسنَاِت يُْذِھْبَن السَّ

وأعطوا بكل واحدة عشر أمثالھا إلى  ،القيامة حسبت لھم حسناتھم

 ،)5(﴾َجَزاًء ِمْن َربَِّك َعطَاًء ِحَسابًا﴿الذي يقول: سبعمائة ضعف، فھو 

ْعِف بَِما َعِملُوا َوُھْم فِي ﴿ويقول عز وجل:  فَأُوَلئَِك لَُھْم َجَزاُء الضِّ

  واعملوا به وتحاضوا عليه. ،، فارغبوا فيه)6(﴾اْلُغُرفَاِت آَِمنُونَ 

                                      

  من سورة العنكبوت. 27اzية  )1(

  من سورة الزمر. 10اzية  )2(

  من سورة يونس. 26اzية  )3(

  من سورة ھود. 114اzية  )4(

  من سورة النبأ. 36اzية  )5(
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آجله، اعملوا عباد هللا أن المؤمنين المتقين ذھبوا بعاجل الخير وو

 .ولم يشاركھم أھل الدنيا في آخرتھم ،شاركوا أھل الدنيا في دنياھم

َم ِزينَةَ هللاِ الَّتِي أَْخَرَج لِِعبَاِدِه ﴿يقول هللا عز وجل:  قُْل َمْن َحرَّ

ْنيَا َخالَِصةً يَْوَم  ْزِق قُْل ِھَي لِلَِّذيَن آََمنُوا فِي اْلَحيَاِة الدُّ َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الرِّ

ُل اْ{َيَاِت لَِقْوٍم يَْعلَُمونَ الْ  ، سكنوا الدنيا بأفضل ما )1(﴾قِيَاَمِة َكَذلَِك نُفَصِّ

سكنت، وأكلوھا بأفضل ما أكلت، شاركوا أھل الدنيا في دنياھم، أكلوا 

من أفضل ما يأكلون، وشربوا من أفضل ما يشربون، ولبسوا من 

ن أفضل ما أفضل ما يلبسون، وسكنوا بأفضل ما يسكنون، وتزوجوا م

يتزوجون، وركبوا من أفضل ما يركبون، أصابوا لذة الدنيا مع أھل 

من جيران هللا عز وجل يتمنون عليه، فيعطيھم ما  الدنيا، مع أنھم غداً 

يتمنون، 3 يرد لھم دعوة و3 ينقص لھم نصيب من لذة، فإلى ھذا 

.uيشتاق من كان له عقل، و3 حول و3 قوة إ3 با  

 ،وحفظتم نبيكم في أھل بيته ،هللا أنكم إن اتقيتم ربكمواعلموا عباد 

فقد عبدتموه بأفضل ما عبد، وذكرتموه بأفضل ما ذكر، وشكرتموه 

بأفضل ما شكر، وأخذتم بأفضل الصبر، وجاھدتم بأفضل الجھاد، وإن 

وأنصح  ،، إذ كنتم أتقى uكان غيركم أطول ص�ة منكم وأكثر صياماً 

  د وأخشع.;ولياء ا;مر من آل محم

فإنه يدخل  ،وخذوا له عدته ،واحذروا عباد هللا الموت ونزوله

                                      

  من سورة ا;عراف. 32اzية  )1(
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، ، وشر 3 يكون معه خير أبداً بأمر عظيم، خير 3 يكون معه شر أبداً 

فمن أقرب إلى الجنة من عاملھا؟! ومن أقرب إلى النار من عاملھا؟! 

إنه ليس أحد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أي المنزلين 

  !أعدو ھو u أم ھو ولي له؟ !ير! إلى الجنة أو إلى النار؟يص

 ،وشرعت له طرقھا ،u فتحت له أبواب الجنة فإن كان ولياً 

  .ووضع عنه كل ثقل ،ففرغ من كل شغل ،ورأى ما أعد هللا له فيھا

 ،وشرعت له طرقھا، u فتحت له أبواب النار وإن كان عدواً 

  .وترك كل سرور ،استقبل كل مكروهف. ونظر إلى ما أعد هللا له فيھا

وعنده يكون بيقين قال هللا تعالى:  ،كل ھذا يكون عند الموت

الَِّذيَن تََتَوفَّاُھُم اْلَمَ�ئَِكةُ َطيِّبِيَن يَقُولُوَن َسَ�ٌم َعلَْيُكُم اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ بَِما ﴿

ْلَمَ�ِئَكةُ ظَالِِمي أَْنفُِسِھْم الَِّذيَن تَتََوفَّاُھُم ا﴿، ويقول: )1(﴾ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

لََم َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمْن ُسوٍء بَلَى إِنَّ هللاَ َعلِيٌم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ   فَأَْلقَُوا السَّ

  .)2(﴾فَاْدُخلُوا أَْبَواَب َجَھنََّم َخاِلِديَن فِيَھا فَلَبِْئَس َمْثَوى اْلُمتََكبِِّرينَ 

فاحذروه قبل  ،الموت ليس منه فوتأن  ،واعلموا عباد هللا

وجدوا للثواب، إن  ،الموت )3(فإنكم طرداء ،وأعدوا له عدته ،وقوعه

أقمتم له أخذكم، وإن ھربتم منه أدرككم، فھو ألزم لكم من ظلكم، 

                                      

  من سورة النحل. 32اzية  )1(

  سورة النحل.من  29و  28اzيتان  )2(
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معقود بنواصيكم، والدنيا تطوى من خلفكم، فأكثروا ذكر الموت 

، بالموت واعظاً  عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشھوات، فإنه كفى

ما يوصى أصحابه  كثيراً  »صلى هللا عليه وآله«وكان رسول هللا 

حائل  ،فإنه ھادم اللذات ،فيقول: أكثروا ذكر الموت ،بذكر الموت

  بينكم وبين الشھوات.

أن ما بعد الموت أشد من الموت لمن لم يغفر  ،واعلموا عباد هللا

وظلمته وغربته، فإن هللا له ويرحمه، واحذروا القبر وضمته وضيقه 

القبر يتكلم كل يوم ويقول: أنا بيت التراب، وأنا بيت الغربة، وأنا بيت 

الدود والھوام، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 

وأھ� قد كنت ممن  النار، إن المسلم إذا دفن قالت له ا;رض: مرحباً 

ك، فإذ وليتك فستعلم كيف صنعي ب ،أحب أن يمشي على ظھري

و3  فيتسع له مد البصر، وإذا دفن الكافر قالت له ا;رض: 3 مرحباً 

 ً�فإذا وليتك فستعلم  ،، قد كنت ممن أبغض أن تمشي على ظھريأھ

  .كيف صنعي بك، فتنضم عليه حتى تلتقي أض�عه

فَإِنَّ لَهُ َمِعيَشةً ﴿واعلموا أن المعيشة الضنك التي قال هللا تعالى: 

اب القبر، وإنه ليسلط على الكافر في قبره تسعة ھي عذ ،)1(﴾َضْنًكا

منھا نفخ في ا;رض  تنھش لحمه حتى يبعث، لو أن تنيناً  وتسعين تنيناً 

  .ما أنبتت ريعھا أبداً 
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واعلموا عباد هللا أن أنفسكم وأجسادكم الرقيقة الناعمة التي يكفيھا 

 اليسير من العقاب ضعيفة عن ھذا، فإن استطعتم أن ترحموا أنفسكم

فتعملوا بما أحب هللا  ،وأجسادكم مما 3 طاقة لكم به و3 صبر لكم عليه

  وتتركوا ما كره، فافعلوا، و3 حول و3 قوة إ3 باu. ،سبحانه

يوم يشيب فيه  ،ما بعد القبر أشد من القبرأن واعلموا عباد هللا 

وتذھل كل مرضعة  ،ويسقط فيه الجنين ،ويسكر فيه الكبير ،الصغير

  .تعما أرضع

ً  واحذروا يوماً    .كان شره مستطيراً  يوماً  ،قمطريراً  عبوسا

أما إن شر ذلك اليوم وفزعه استطار حتى فزعت منه الم�ئكة 

الذين ليست لھم ذنوب، والسبع الشداد، والجبال ا;وتاد، وا;رضون 

وتغيرت فكانت وردة  ،المھاد، وانشقت السماء فھي يومئذ واھية

ً  اباً وكانت الجبال سر ،كالدھان ً  بعد ما كانت صما يقول هللا  ،ص�با

َماَواِت َوَمْن فِي اْ)َْرِض ﴿سبحانه:  وِر فََصِعَق َمْن فِي السَّ َونُفَِخ فِي الصُّ

 ،واللسان ،، فكيف بمن يعصيه بالسمع والبصر)1(﴾إIَِّ َمْن َشاَء هللاُ 

  ؟!والبطن إن لم يغفر هللا ويرحم ،والفرج ،والرجل ،واليد

أن ما بعد ذلك اليوم أشد وأدھى على من لم  ،اد هللاواعلموا عب

يغفر هللا له من ذلك اليوم، فإنه يقضي ويصير إلى غيره، إلى نار 

ومقامعھا  ،وشرابھا صديد ،وعذابھا جديد ،وحرھا شديد ،قعرھا بعيد

                                      

  من سورة الزمر. 68اzية  )1(
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و3 يموت ساكنھا، دار ليست u سبحانه فيھا  ،3 يفتر عذابھا ،حديد

  عوة.و3 يسمع فيھا د ،رحمة

3  يء،أن مع ھذا رحمة هللا التي وسعت كل ش ،واعلموا عباد هللا

وجنة عرضھا كعرض السماوات وا;رض أعدت  ،تعجز عن العباد

، ولذة 3 تفنى ، وشھوة 3 تنفد أبداً خير 3 يكون معه شر أبداً  ،للمتقين

وقام بين أيديھم  ،، قوم قد جاوروا الرحمن، ومجمع 3 يتفرق أبداً أبداً 

  .بصحاف من ذھب فيھا الفاكھة والريحان ،غلمانال

إني أحب الخيل  »صلى هللا عليه وآله«فقال رجل: يا رسول هللا 

  !أفي الجنة خيل؟

عليھا  ،من ياقوت أحمر إن فيھا خي�ً  ،والذي نفسي بيده ،قال: نعم

  يركبون فتدف بھم خ�ل ورق الجنة.

ني يعجبني إ ،»صلى هللا عليه وآله«قال رجل: يا رسول هللا 

  !الصوت الحسن، أفي الجنة الصوت الحسن؟

إن هللا ليأمر لمن أحب ذلك منھم  ،قال: نعم، والذي نفسي بيده

  بالتسبيح ما سمعت ا;ذان بأحسن منه قط. بشجر يسمعه صوتاً 

 ،إني أحب اaبل ،»صلى هللا عليه وآله«قال رجل: يا رسول هللا 

  !أفي الجنة إبل؟

إن فيھا نجائب من ياقوت أحمر  ،بيدهقال: نعم، والذي نفسي 

بھم  يركبون فتزف ،لحفت بنمارق الديباجأعليھا رحال الذھب قد 

  .خ�ل ورق الجنة
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فإذا  ،وإن فيھا صور رجال ونساء يركبون مراكب أھل الجنة

أعجب أحدھم الصورة قال: اجعل صورتي مثل ھذه الصورة، فيجعل 

ل: رب اجعل صورة صورته عليھا، وإذا أعجبته صورة المرأة قا

ف�نة زوجته مثل ھذه الصورة، فيرجع وقد صارت صورة زوجته 

  على ما اشتھى.

فيكون أقربھم منه  ،وإن أھل الجنة يزورون الجبار كل جمعة

والذين  ،على منابر من نور، والذين يلونھم على منابر من ياقوت

  .يلونھم على منابر من زبرجد، والذين يلونھم على منابر من مسك

وينظر هللا في  ،فبينا ھم كذلك ينظرون إلى نور هللا جل ج�له

 ،واللذة ،فتمطر عليھم من النعمة ،إذ أقبلت سحابة تغشاھم ،وجوھھم

  والسرور والبھجة ما 3 يعلمه إ3 هللا سبحانه.

فلو أننا  ،إن مع ھذا ما ھو أفضل منه رضوان هللا ا;كبر ،ثم قال: بلى

نا لكنا محقوقين أن يشتد خوفنا مما 3 طاقة لنا لم يخوفنا إ3 ببعض ما خوف

و3 صبر لنا عليه، وأن يشتد شوقنا إلى ما 3 غنى لنا عنه و3 بد لنا  ،به

منه، فإن استطعتم عباد هللا أن يشتد خوفكم من ربكم ويحسن به ظنكم 

فافعلوا، فإن العبد إنما تكون طاعته على قدر خوفه، إن أحسن الناس 

  .له خوفاً  طاعة u أشدھم

  :في الص)ة والوضوء

فإنما أنت إمام ينبغي لك أن  ،أنظر يا محمد ص�تك كيف تصليھا
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فإنه  .وأن تصليھا لوقتھا ،وأن تحفظھا با;ركان و3 تخففھا ،تتمھا

ليس من إمام يصلي بقوم فيكون في ص�تھم نقص إ3 كان إثم ذلك 

  .و3 ينقص ذلك من ص�تھم شيئاً  ،عليه

فإنه من تمام الص�ة، اغسل كفيك ث�ث مرات،  ،ثم الوضوء

وتمضمض ث�ث مرات، واستنشق ث�ث مرات، واغسل وجھك ث�ث 

مرات، ثم يدك اليمنى ث�ث مرات إلى المرفق، ثم يدك الشمال ث�ث 

مرات إلى المرفق، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجلك اليمنى ث�ث 

صلى هللا «نبي مرات، ثم اغسل اليسرى ث�ث مرات، فإني رأيت ال

: »صلى هللا عليه وآله«قال النبي  ھكذا كان يتوضأ. »عليه وآله

  الوضوء نصف اaيمان.

نظر ص�ة الظھر فصلھا لوقتھا، و3 تعجل بھا عن الوقت ا

جاء إلى رسول هللا  عن الوقت لشغل، فإن رج�ً  لفراغ، و3 تؤخرھا

لى هللا عليه ص«فسأله عن وقت الص�ة، فقال  ،»صلى هللا عليه وآله«

: أتاني جبرئيل فأراني وقت الص�ة، فصلى الظھر حين زالت »وآله

الشمس، ثم صلى العصر وھي بيضاء نقية، ثم صلى المغرب حين 

غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح 

كذا  »صلى هللا عليه وآله«به والنجوم مشتبكة، كان النبي  )1(فأغلس

                                      

خر الليل إذا : ظلمة آالغلسفي النھاية: أنه كان يصلي الصبح بغلس. و )1(

إلى  كنا نغلس من جمع« :. ومنه حديث اaفاضةاختلطت بضوء الصباح
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 ،ن استطعت و3 قوة إ3 باu أن تلتزم السنة المعروفةيصلي قبلك، فإ

  .وتسلك الطريق الواضح الذي أخذوا، فافعل، لعلك تقدم عليھم غداً 

 »صلى هللا عليه وآله«فإن النبي  ،ثم انظر ركوعك وسجودك

وأحفظھم لھا، وكان إذا ركع قال: سبحان ربي  ،كان أتم الناس ص�ة

ا رفع صلبه قال: سمع هللا لمن العظيم وبحمده، ث�ث مرات، وإذ

 وملء ما شئت ،وملء أرضك ،حمده، اللھم لك الحمد ملء سماواتك

  ، فإذا سجد قال: سبحان ربي ا;على وبحمده، ث�ث مرات.يءمن ش

واعلم أن من  ،من عملك يتبع ص�تك يءعلم يا محمد أن كل شا

وھو ع الص�ة فھو لغيرھا أضيع، أسأل هللا الذي يرى و3 يرى ضيَّ 

حتى يبعثنا وإياكم  ،بالمنظر ا;على أن يجعلنا وإياك ممن يحب ويرضى

اختاره لنا  يءوعلى كل ش ،وأداء حقه ،وحسن عبادته ،على شكره وذكره

Iَ الذين ﴿جعلنا هللا وإياكم من المتقين  ،خراناأُ و3نا ووأُ  ،من دنيانا وديننا

  .)1(﴾َخْوٌف َعلَْيِھْم َوIَ ھُْم يَْحَزنُونَ 

  :الوصية في

و3 قوة إ3 باu أن يصدق قولكم  ،إن استطعتم يا أھل مصر

و3 تخالف ألسنتكم قلوبكم، فافعلوا، عصمنا  ،وسركم ع�نيتكم ،فعلكم

وسلك بنا وبكم المحجة الوسطى، وإياكم ودعوة  ،هللا وإياكم بالھدى

                                      

  .وقد غلس يغلس تغليساً . أي نسير إليھا ذلك الوقت ».منى

  من سورة يونس. 62اzية  )1(
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وإمام  ،وتأملوا واعلموا أنه 3 سواء إمام الھدى ،الكذاب ابن ھند

جعلنا هللا وإياكم ممن يحب  ،وعدو النبي ،ووصي النبي ،ىالرد

  .ويرضى

: إني 3 أخاف على أمتي »صلى هللا عليه وآله«وقد قال النبي 

 ً ، أما المؤمن فيمنعه هللا بإيمانه، وأما المشرك و3 مشركاً  مؤمنا

فيخزيه هللا بشركه، ولكني أخاف عليكم كل منافق عالم حلو اللسان، 

  .ليس به خفاء ،ويعمل ما تنكرون ،يقول ما تعرفون

وساءته  ،: من سرته حسناته»صلى هللا عليه وآله«وقال النبي 

  .فذلك المؤمن حقاً  ،سيئاته

وقد كان يقول: خصلتان 3 تجتمعان في منافق، حسن سمت، 

  وفقه في سنة.

والعمل  ،أن أفضل الفقه الورع في دين هللا ،علم يا محمدا

والعمل  ،وأداء حقه ،وذكره ،ك على شكرهأعاننا هللا وإيا ،بطاعته

  بطاعته إنه سميع قريب.

وعلى أي حال  ،ثم إني أوصيك بتقوى هللا في سر أمرك وع�نيته

كنت عليھا، جعلنا هللا وإياك من المتقين، ثم أوصيك بسبع ھن جوامع 

اخش هللا و3 تخش الناس في هللا، فإن خير القول ما صدقه  :اaس�م

  .العمل

وتزيغ  ،في أمر واحد بقضائين مختلفين فيتناقض أمرك و3 تقض

  .عن الحق
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واكره لھم ما  ،وأحب لعامة رعيتك ما تحب لنفسك وأھل بيتك

  .تكره لنفسك وأھل بيتك، والزم الحجة عند هللا

وأصلح أحوال رعيتك، وخض الغمرات إلى الحق، و3 تخف في 

وة لقريب هللا لومة 3ئم، وانصح لمن استشارك، واجعل نفسك أس

  المسلمين وبعيدھم.

�  :عتكاففي الصوم وا

عكف  »صلى هللا عليه وآله«فإن رسول هللا  ،وعليك بالصوم

 ً في العشر ا;ول من شھر رمضان، وعكف في العام المقبل في  عاما

 ،العشر ا;وسط من شھر رمضان، فلما كان العام الثالث رجع من بدر

ة القدر في العشر ا;واخر فنام فرأى في منامه ليل ،فقضى اعتكافه

فلما استيقظ رجع من ليلته وأزواجه وأناس  ،كأنه يسجد في ماء وطين

  .معه من أصحابه

صلى هللا عليه «فصلى النبي  ،ثم إنھم مطروا ليلة ث�ث وعشرين

 »صلى هللا عليه وآله«فرأى في وجه النبي  ،حين أصبح »وآله

شھر رمضان حتى الطين، فلم يزل يعتكف في العشر ا;واخر من 

  توفاه هللا.

: من صام رمضان ثم صام »صلى هللا عليه وآله«وقال النبي 

ستة أيام من شوال فكأنما صام السنة، جعل هللا خلتنا وودنا خلة 

وود المخلصين، وجمع بيننا وبينكم في دار الرضوان إخوانا  ،المتقين
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  .على سرر متقابلين إن شاء هللا

واثبتوا على طاعتكم تردوا  ،محمد أحسنوا يا أھل مصر مؤازرة

  .)1(»صلى هللا عليه وآله«حوض نبيكم 

  إستي)ء ابن العاص على الكتاب:

قال إبراھيم : حدثني عبد هللا بن محمد بن عثمان، عن علي بن 

لما أجاب  »عليه الس�م« أن علياً  :محمد بن أبي سيف، عن أصحابه

يتعلمه ويقضي به، محمد بن أبي بكر بھذا الجواب كان ينظر فيه و

فلما ظھر عليه وقتل أخذ عمرو بن العاص كتبه أجمع فبعث بھا إلى 

معاوية بن أبي سفيان، وكان معاوية ينظر في ھذا الكتاب ويعجبه، 

مر  :فقال الوليد بن عقبة وھو عند معاوية لما رأى إعجاب معاوية به

  .بھذه ا;حاديث أن تحرق

  .إنه 3 رأي لك ،يطفقال له معاوية: مه، يا ابن أبي مع

فقال له الوليد: إنه 3 رأي لك، أفمن الرأي أن يعلم الناس أن 

ه؟! فع�م ئأحاديث أبي تراب عندك؟! تتعلم منھا وتقضي بقضا

  تقاتله؟!

                                      

ـ  541ص 33وراجع: بحار ا;نوار ج 250ـ  227ص 1جلثقفي لالغارات ) 1(

وا;مالي للمفيد  72ـ  67ص 6وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 550

 25ي صوا;مالي للطوس 27ونھج الب�غة، الكتاب  269ـ  260ص

  .176وتحف العقول ص
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مثل ھذا؟! وهللا ما  أتأمرني أن أحرق علماً  ،فقال معاوية: ويحك

  .و3 أحكم و3 أوضح ،سمعت بعلم أجمع منه

  !كنت تعجب من علمه وقضائه فع�م تقاتله؟ فقال الوليد: إن

فقال معاوية: لو3 أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا ;خذنا عنه، 

فقال: إنا 3 نقول: إن ھذه من  ،ثم نظر إلى جلسائه ،ثم سكت ھنيئة

ولكنا نقول: إن ھذه من كتب أبي بكر  ،كتب علي بن أبي طالب

  بھا ونفتي.فنحن نقضي  ،الصديق كانت عند ابنه محمد

فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية حتى ولى عمر بن عبد 

عليه «فھو الذي أظھر أنھا من أحاديث علي بن أبي طالب  ،العزيز

  .»الس�م

أن ذلك الكتاب صار إلى  »:عليه الس�م«فلما بلغ علي أبي طالب 

  معاوية اشتد ذلك عليه.

  ھذا الكتاب: ×تأسف علي على 

فحدثنا بكر بن بكار، عن قيس بن الربيع، عن  قال أبو إسحاق:

ميسرة بن حبيب، عن عمرو بن مرة، عن عبد هللا بن سلمة، قال: 

  فلما انصرف قال: ،»عليه الس�م«صلى بنا علي 

  تمرــا وأســيس بعدھـوف أكـس    تذر ــثرة I أعـــثرت عـــد عـلق

  منتشرـتيت الـر الشــع ا)مــوأجم

  !سمعنا منك كذا؟ !ير المؤمنين؟قلنا: ما بالك يا أم
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فكتب إلي أنه  ،قال: إني استعملت محمد بن أبي بكر على مصر

  .)1(وأخذ الكتاب ،فقتل ،فيه السنة 3 علم لي بالسنة، فكتبت إليه كتاباً 

قلت: ا;ليق أن يكون الكتاب الذي كان «قال ابن أبي الحديد: 

 ،قضاياه وأحكامهويقضي ب ،ويفتي به ،ويعجب منه ،معاوية ينظر فيه

ومنه تعلم  .فإنه نسيج وحده ،إلى ا;شتر »عليه الس�م«ھو عھد علي 

وھذا العھد صار إلى  .والسياسة ،وا;حكام ،الناس اzداب والقضايا

معاوية لما سم ا;شتر ومات قبل وصوله إلى مصر، فكان ينظر فيه 

  .)2(»وحقيق مثله أن يقتنى في خزائن الملوك ،ويعجب منه

  :إلى محمد بن أبي بكر حين قلده مصر × عھدهـ  3

فاخفض لھم جناحك، وألن لھم جانبك، وابسط لھم وجھك، وآس 

و3  ،بينھم في اللحظة والنظرة حتى 3 يطمع العظماء في حيفك لھم

ييأس الضعفاء من عدلك بھم، فإن هللا تعالى يسائلكم معشر عباده عن 

والمستورة، فإن يعذب الصغيرة من أعمالكم والكبيرة، والظاھرة 

  .فأنتم أظلم، وإن يعف فھو أكرم

واعلموا عباد هللا أن المتقين ذھبوا بعاجل الدنيا وآجل اzخرة، 

فشاركوا أھل الدنيا في دنياھم، ولم يشاركھم أھل الدنيا في آخرتھم. 

                                      

 550ص 33وراجع: بحار ا;نوار ج 254ـ  251ص 1جلثقفي لالغارات  )1(

  .72ص 6وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 551و 

  .72ص 6شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )2(



  35ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    182
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوھا بأفضل ما أكلت، فحظوا

ترفون، وأخذوا منھا ما أخذه الجبابرة الدنيا بما حظي به الم

المتكبرون. ثم انقلبوا عنھا بالزاد المبلغ والمتجر الرابح. أصابوا لذة 

في آخرتھم. 3 ترد  زھد الدنيا في دنياھم، وتيقنوا أنھم جيران هللا غداً 

  لھم دعوة، و3 ينقص لھم نصيب من لذة.

فإنه يأتي بأمر فاحذروا عباد هللا الموت وقربه، وأعدوا له عدته، 

، أو شر 3 يكون معه عظيم وخطب جليل، بخير 3 يكون معه شر أبداً 

ومن أقرب إلى النار من  !. فمن أقرب إلى الجنة من عاملھا؟خير أبداً 

إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه  ،وأنتم طرداء الموت !عاملھا؟

دنيا وال ،أدرككم، وھو ألزم لكم من ظلكم. الموت معقود بنواصيكم

  تطوى من خلفكم.

قعرھا بعيد، وحرھا شديد، وعذابھا جديد. دار ليس  فاحذروا ناراً 

  فيھا رحمة، و3 تسمع فيھا دعوة، و3 تفرج فيھا كربة.

ظنكم به  وإن استطعتم أن يشتد خوفكم من هللا وأن يحسن

جمعوا بينھما، فإن العبد إنما يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه اف

  .u باu أشدھم خوفاً  أحسن الناس ظناً من ربه، وإن 

أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي  ،واعلم يا محمد بن أبي بكر

 ،أھل مصر، فأنت محقوق أن تخالف على نفسك، وأن تنافح عن دينك

ولو لم يكن لك إ3 ساعة من الدھر، و3 تسخط هللا برضا أحد من 

  .هللا خلف في غيرهوليس من  ،من غيره فإن في هللا خلفاً  ،خلقه
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الص�ة لوقتھا الموقت لھا، و3 تعجل وقتھا لفراغ، و3  صلِّ 

من عملك تبع  يءتؤخرھا عن وقتھا 3شتغال. واعلم أن كل ش

  .لص�تك

وعدو  ،وإمام الردى، وولي النبي ،فإنه 3 سواء إمام الھدىومنه: 

خاف : إني 3 أ»صلى هللا عليه وآله«النبي. ولقد قال لي رسول هللا 

. أما المؤمن فيمنعه هللا بإيمانه، وأما و3 مشركاً  على أمتي مؤمناً 

 ،المشرك فيقمعه هللا بشركه، ولكني أخاف عليكم كل منافق الجنان

  .)1(ويفعل ما تنكرون ،عالم اللسان، يقول ما تعرفون

  إلى محمد بن أبي بكر: ×ـ كتابه  4

علي  إلىكتب محمد بن أبي بكر  أنق: اروس بن مخمعن قا

 ،وعن مسلم زنى بنصرانية ،سأله عن مسلمين تزندقا »عليه الس�م«

فكتب إليه  ،أحراراً  وترك ولداً  ،وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته

  »:عليه الس�م«علي 

  .3 فاضرب أعناقھماإن تابا وإف ،أما اللذان تزندقا

  .ھاذمتفع النصرانية إلى أھل دوا ،فأقم عليه الحد ،وأما المسلم

                                      

وراجع: ا;مالي للمفيد  27الكتاب  27ص 3نھج الب�غة (بشرح عبده) ج )1(

الغارات و 176وتحف العقول ص 25ص 1وا;مالي للطوسي ج 260ص

وشرح نھج  541ص 33وبحار ا;نوار ج 250ـ  227ص 1جلثقفي ل

  .392ص 2وأنساب ا;شراف ج 163ص 15الب�غة للمعتزلي ج



  35ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    184
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(ولده ا;حرارفل ما بقيو ،بقية كتابته يؤديف ،وأما المكاتب

  [صورة أخرى لنقل الغارات]:

 »عليه الس�م«عن أبيه قال: بعث علي  ،عن الحارث بن كعب

 »عليه الس�م«فكتب إلى علي  ،على مصر محمد بن أبي بكر أميراً 

 يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية، وعن زنادقة فيھم من

ر، وفيھم من يعبد غير ذلك، وفيھم مرتد عن ميعبد الشمس والق

  .وولداً  ن مكاتب مات وترك ما3ً عاaس�م، وكتب يسأله 

  :»عليه الس�م«فكتب إليه علي 

أن أقم الحد فيھم على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع 

  .النصرانية إلى النصارى يقضون فيھا ما شاؤوا

ويترك  ،يقتل من كان يدعي اaس�م وأمره في الزنادقة أن

  .سائرھم يعبدون ما شاؤوا

وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فھو غريم بيد 

                                      

وراجع: السنن  13526ح 433ص 5ج(ط مؤسسة الرسالة) كنز العمال  )1(

 321ص 10جلصنعاني لالمصنف و 16853ح  350ص 8الكبرى ج

 7جو 170ص 10) جحبيب الرحمن ا;عظميتحقيق و ( 19236الرقم 

و  3ح 208ص 35بن أبي شيبة جالمصنف و 394ص 8جو 342ص

 5جنصب الراية و 394ص 8) جحبيب الرحمن ا;عظمي(تحقيق 

  . 340ص
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  .)1(يستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده ،مواليه

  إلى محمد بن أبي بكر: ×ـ كتابه  5

عن  ،أحمد بن محمد بن عيسىروى الشيخ في التھذيب: عن 

 ،عن إسماعيل بن أبي زياد ،عن عبد هللا بن المغيرة ،عيسى محمد بن

أن محمد بن أبي بكر  »:عليھم الس�م«عن آبائه  ،عن أبيه ،عن جعفر

يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليھودية  »عليه الس�م«كتب إلى علي 

  .والنصرانية

  إليه: »عليه الس�م«فكتب 

لده مائة جلدة ثم انفه، فاج وإن كان بكراً  ،فارجمه إن كان محصناً 

  .)2(فليقضوا فيھا ما أحبوا ،وأما اليھودية فابعث بھا إلى أھل ملتھا

  وبعدما تقدم نقول:

إن لنا مع ما ذكرناه في ھذا الفصل وقفات سوف نجملھا في 

  الفصل التالي إن شاء هللا تعالى..

                                      

وسائل و 12ح 203ص 104وبحار ا;نوار ج 230ص 1جلثقفي لالغارات  )1(

  .416و  415ص 18ج(اaس�مية)  و 152ص 28جالشيعة (آل البيت) 

وسائل و 207ص 4جستبصار اaو 36ح 15ص 10جتھذيب ا;حكام  )2(

  .361ص 18ج(اaس�مية)  و 80ص 28جالشيعة (آل البيت) 
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  الفصل الخامس:

فصل ال  9بن أبي بكر..  × وقفات مع كتب علي
  :الخامس

   9بن أبي بكر ×وقفات مع كتب علي 
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  مضامين العھد:

عليه «إن العھد المتقدم في أول الفصل السابق، وھو الذي كتبه 

لمحمد بن أبي بكر قد تضمن توجيھات في مجا3ت عدة، » الس�م

  منھا:

  ـ البناء الروحي للوالي: 1

إنه تحدث في البداية عن الوالي ومضمونه اaيماني وع�قته 

  اتية، بنحو ينتج:باu، فركز في ھذا الجانب على الرقابة الذ

ضبط الفكر العقائدي واaيماني، والوضوح في القضايا المعرفية 

  والوعي الثقافي.

وضبط حركة القلوب في المشاعر، والنوايا، وفي س�متھا 

  وصفائھا وخلوصھا.

  وضبط الموقف والسلوك والحركة..

أن يلزم نفسه بتقوى هللا سبحانه، ولزوم طاعته  وبكلمة موجزة:
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  الع�نية.. وخوف هللا في المغيب والمشھد.في السر و

  ـ تصنيف الفئات لتحديد حقوقھم: 2

و3 بد أيضاً من التدقيق في أصناف الناس، ومعرفة حا3ت 

نه من تنويع مواقفه،  الفئات، ورصد واقعھا بدقة واستقصاء يمكِّ

  وتصنيف جھات سلوكه معھا، وفقاً لما يحصل لديه من ذلك.

ستة أصناف، وحدَّ للتعامل مع كل » �معليه الس«وقد ذكر له 

  صنف حداً فرض على الوالي أن ينتھي إليه، ف� بد من:

اللين للمسلم.. والمسلم ھو من سلم الناس من يده ولسانه،  ألف:

ومن كان كذلك، فإنه يستحق الرفق واللين، ;ن الناس منه في راحة 

  ويسر، فيستحق أن يعامله راعيه باليسر واللين أيضاً.

الغلظة على الفاجر.. فإن الفاجر 3 يخجل بإظھار فجوره،  ب:

وتعديه للحدود، فلماذا 3 يظھر أھل الشأن غلظتھم عليه، لكي يعلم 

الناس أنه 3 أھمية له عندھم، و3 يملك أي رصيد يمكنه التھويل به، 

  يمكن أن يخشاه الناس.

ذمة من العدل في أھل الذمة.. وھذا ھو غاية ما يحتاجه أھل الج: 

  الحاكم العادل. وھو ما يمكنھم توقعه منه، ومطالبته به..

العفو عن الناس.. فإن الناس بشر، يضعفون أمام حاجاتھم،  د:

ورغباتھم، ويتسرعون ويتعدون الحدود، وأخذھم بكل صغيرة 

وكبيرة، والتشدد في محاسبتھم من شأنه أن يرھقھم، ويؤذي أرواحھم، 
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  إلى نفورھم.. ويوجب ضيق صدورھم وقد يؤدي

ف� بد من التساھل معھم فيما 3 يغضب هللا، وحيث 3 يوجب ذلك 

تماديھم في الغي، بل يكون من موجبات الشعور بالعرفان واaمتنان، 

  وعرفان الجميل، والندم عل التفريط.

  اaنصاف للمظلوم.. وھذا واضح وبديھي.  ھـ:

  الشدة على الظالم. وھذا بديھي وواضح أيضاً. و:

اaحسان ما استطاع.. أي بمقدار الوسع والطاقة، فإن  :ز

اaحسان 3 يحد بحدود، و3 يقيد بقيود.. وقد أمر هللا تعالى بالعدل 

  واaحسان في كثير من اzيات.

والعمل باaحسان ليس من باب التفضل، واaحسان للغير، ليتوھم 

، إن وجد أن ا;مر في بذل ھذا الجھد يعود إليه، ويمكنه التخلي عنه

أنه مجرد عبٍء يزيد من معاناته. بل اaحسان ھنا جھد يعود نفعه إليه 

  كما يستفيد منه غيره.

ويوضح ھذا ا;مر: أنه قرر أن لھذا اaحسان جزاء وعد هللا به 

المحسنين.. مع التلويح بأن التخلي عن اaحسان ربما يُصنَّف في 

كان ما يدعوه إلى ذلك دائرة الجريمة التي يستحق عليھا العقاب، إذا 

  زھده بالعطاء اaلھي، وعدم اكتراثه بالقرب والزلفى منه تعالى..

  ـ الواجبات على الناس: 3

ذكر ما ھو مطلوب من الناس، واقتصر » عليه الس�م«ثم إنه 
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  على أمرين:

الطاعة لولي ا;مر، ;ن ذلك يعطيه الفرصة للتفكير في  ا)ول:

بروية وحكمة وانتباه، ويعطيه القوة ھمومھم، ويفرغه لحل مشاكلھم 

  والثقة والرضا بمواجھة التحديات في الداخل والخارج.

وحدة الكلمة، والتعاون والتعاضد والتناصر على إقامة  الثاني:

  الحق والعدل، ومحاربة الباطل وأھله..

وھذان ا;مران ھما أساس القوة، وسبيل النجاح.. والوصول 

بل يحتاج إلى ترويض النفس، والھيمنة إليھما ليس با;مر السھل، 

على قرارھا، وامت�ك زمامھا، وعدم اaستجابة لنوازعھا إ3 ما يدخل 

في سياق حفظ الحقوق وإقامة العدل.. و3 يسيء إلى التماسك 

  اaجتماعي، و3 يخل بالطاعة.

حتاج إلى جھد وجھاد، وإلى تعب ت و;جل أن الھيمنة على النفس

ن اaقبال عليه والرضا به أمراً صعباً بالنسبة وعناء ربما يجعل م

قد عالج ھذا ا;مر بأن وضع أمام » عليه الس�م«للكثيرين، فإنه 

الناس المطلوب منھم ذلك، حوافز قوية، تسھل عليھم كل عسير، 

  وتھون عليھم المھم والخطير، وتصغر أمامھم الكبير.

تسير في أن ھذه الحوافز »: عليه الس�م«وقد ظھر من ك�مه 

  خطين متوازيين.

تعريف الناس بالنتائج العملية ل�لتزام بالطاعةالتي  أحدھما:

ستظھر لھم بصورة ملموسة ومحسوسة، حيث سيعيشون كل مظاھر 
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السداد والرشاد، ومعاني العزة والكرامة، والرضى، وراحة البال، 

ا والقوة، والنعيم، والرخاء، والص�ح، وانتظام ا;مور، وغير ذلك مم

  يدخل في سياق السعادة في الحياة اaنسانية في ھذه الدنيا.

  الثواب العظيم، وا;جر الجميل في اzخرة..  الثاني:

 ً لھم: أن ما سيحصلون عليه في الدنيا » عليه الس�م«موضحا

  وفي اzخرة 3 يمكن تحديد قدره، و3 معرفة كنھه.

لھم في ذلك من  فإن«بقوله: » عليه الس�م«وھذا ھو ما ألمح إليه 

  ».العاقبة، وعظيم المثوبة، ما 3 يقدرون قدره، و3 يعرفون كنھه

  ـ السياسة المالية: 4

أن أھم ما يتجلى فيه: التباين واaخت�ف بين  ومن الواضح:

  الحاكم والرعية أمران:

  السياسة المالية. أولھما:

مله ع�قة الحاكم بالناس وع�قة الناس به، وطريقة تعا وثانيھما:

  معھم، وتعاملھم معه.. وسيأتي الحديث عن ھذا ا;مر الثاني..

عليه «وأما ا)مر ا)ول، وھو السياسة المالية، فقد بيَّنه 
  وفق السياق التالي: »الس�م

قد تعرض إلى أمر محوري وحساس جداً » عليه الس�م«إنه  ـ 1

بالنسبة ;ھل تلك الب�د في تلك الفترة، بحسب طبيعة حياتھم 

اaقتصادية، ;ن ب�دھم قد فتحت عنوة، وكانت أرضھم محياة 
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ومعمورة وقت الفتح، وكانت ھي مصدر عيشھم.. وا;رض المفتوحة 

كافة إلى يوم القيامة، و3 يختص بھا الغانمون، عنوة تكون للمسلمين 

بشيء منھا، بل يشاركونھم فيھا كشركة و3 يفضلون على غيرھم 

  صية لھم.باقي المسلمين من غير خصو

فل�مام أن يترك تلك ا;رض في أيدي من يعمرھا ويحييھا مقابل 

نسبة معينة من حاصلھا، أو من حاصل النخل، أو الشجر الذي يكون 

فيھا، كالربع، أو النصف، أو الثلث، حسبما يراه مناسباً. مما يكون في 

  ص�حھم، و3 يضرھم.

عليه «مرسل حماد عن أبي الحسن ا;ول وقد شرح في ذلك 

  قال: » الس�م

التي أخذت عنوة بخيل وركاب فھي  ون)ا;رضوا;رض (و«

على صلح ما  ،موقوفة بيدي من يعمرھا ويحييھا، ويقوم عليھا

 :على قدر طاقتھم من الخراج »عليه الس�م«يصالحھم اaمام 

ً أو الثلثان على قدر ما يكون لھم ص� ،أو الثلث ،النصف و3 يضر  حا

  .بھم

خرج منه العشر من الجميع مما سقت أنھا نماھا ففإذا خرج م

 ،بالدوالي والنواضح يونصف العشر مما سق .السماء أو سقي سيحا

 :فوجھه في الوجه الذي وجھه هللا له على ثمانية أسھم ،فأخذه الوالي

 ،وفي الرقاب ،والمؤلفة قلوبھم ،والعاملين عليھا ،والمساكين ،للفقراء

ثمانية أسھم يقسمھا بينھم في  ،وابن السبيل ،وفي سبيل هللا ،والغارمين
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  .مواضعھم بقدر ما يستغنون في سنتھم ب� ضيق و3 تقتير

 يءذلك ش رد إلى الوالي، وإن نقص من يءفإن فضل من ذلك ش

ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونھم من عنده بقدر سعتھم حتى 

  .يستغنوا

ن الموالي وبين شركائه فيقسمه بي ،ويؤخذ بعد ما يبقى من العشر

الذين ھم عمال ا;رض وأكرتھا، فيدفع إليھم أنصباءھم على ما 

  .صالحھم عليه، ويأخذ الباقي

فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين هللا وفي مصلحة ما ينوبه من 

aم وتقوية الدين وفي وجوه الجھاد وغير ذلك مما فيه تقوية ا�س

  .)1(»قليل و3 كثيرمصلحة العامة، وليس لنفسه من ذلك 

  إلى غير ذلك من النصوص.

بالسبب في مطلوبية ص�ح أھل » عليه الس�م«ھذا.. وقد صرح 

فإن في ص�حه  ،وتفقد أمر الخراج بما يصلح أھله«الخراج؛ فقال: 

;ن  ،لمن سواھم، و3 ص�ح لمن سواھم إ3 بھم وص�حھم ص�حاً 

  الناس كلھم عيال على الخراج وأھله.

ظرك في عمارة ا;رض أبلغ من نظرك في استج�ب وليكن ن

  ;ن ذلك 3 يدرك إ3 بالعمارة. ،الخراج

                                      

وسائل الشيعة (آل و 130ص 4جتھذيب ا;حكام و 541ص 1جالكافي  )1(

  .85ص 11ج(اaس�مية) و  266ص 9جالبيت) 
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ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب الب�د وأھلك العباد، ولم 

 ً�  .)1(..»يستقم أمره إ3 قلي

إياك أن «أنه قال لعامله على بانقيا: » عليه الس�م«وعن علي 

أو تبيع دابة  ،في درھم خراج نياً أو نصرا ،أو يھودياً  ،تضرب مسلماً 

  . أي الزائد.)2(»فإنما أمرنا أن نأخذ منھم العفو ،عمل في درھم

قد كتب إلى عماله  »عليه الس�م«ولو أنھم كسروا الخراج، فإنه 

و3 تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء و3 صيف، «في ذلك يقول: 

دا سوطا لمكان ، و3 تضربن أحو3 دابة يعتملون عليھا و3 عبداً 

  .)3(»درھم

  إبقاء الخراج على ما ھو عليه:

أن «محمد بن أبي بكر: » عليه الس�م«وقد أمر أمير المؤمنين 

                                      

بحار و 166ص 13جالوسائل  مستدركو 96ص 3ج) بشرح عبدهنھج الب�غة () 1(

 17ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 606ص 33وراجع ج 253ص 74ا;نوار ج

  .70ص

وسائل الشيعة (آل و 24ص 2جمن 3 يحضره الفقيه و 540ص 3جالكافي  )2(

بحار ا;نوار و 90ص 6ج(اaس�مية) و  133و  132ص 9جالبيت) 

نور الثقلين تفسير و 296ص 4جمستدرك سفينة البحار و 128ص 41ج

  .98ص 4جتھذيب ا;حكام و 111ص 2ج

 33جبحار ا;نوار و 51رقم  81ص 3ج) بشرح عبدهنھج الب�غة ( )3(

  .471ص
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يجبي خراج ا;رض على ما كانت تجبى عليه من قبل، و3 ينتقص 

  ، فلعل ذلك ;حد سببين:)1(»فيه و3 يبتدع ،منه

ادير على قد قرر تلك المق» عليه الس�م«أن يكون  أولھما:

أھل تلك الب�د، قبل مسير محمد بن أبي بكر إليھا من خ�ل 

  واليه السابق.. 

أن نظيره قد حصل في بعض الب�د ا;خرى، فقد  ويشھد لذلك:

قد أرسل مصعب بن » عليه الس�م«تحدثت بعض النصوص عن أنه 

يزيد ا;نصاري على أربعة رساتيق المدائن.. وحدد له بالتفصيل قائمة 

اج على كل جريب، بحسب مواصفاته، وحدد مقادير الضرائب الخر

  .)2(على كل شخص بحسب حاله، ومواصفاته

أن يكون ما وضع على أھل مصر في زمن عمر  ثانيھما:

حيث ».. عليه الس�م«وبعده قد كان موافقاً لرضى أمير المؤمنين 

إن أصحاب أمير المؤمنين 3 يقدمون على ما يكون للشرع فيھا 

                                      

نھج السعادة و 540ص 33جبحار ا;نوار و 225ص 1جلثقفي لالغارات ) 1(

مم تاريخ ا;و65ص 6ج (للمعتزلي)شرح نھج الب�غة و 99ص 4ج

  .556ص 3ج والملوك

 120ص 4جتھذيب ا;حكام و 48ص 2جره الفقيه من 3 يحض )2(

 151ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 54و  53ص 2جا3ستبصار و

 467و  466ص 33جبحار ا;نوار و 115ص 11جو (اaس�مية) 

  .332ص 2جفتوح البلدان و



  35ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    198
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا أحرزوا أن ما يقولونه فيھا، موافق للشرع، وإنما حكم إ3

عليه، ورضاه به، » عليه الس�م«يعرفون صحته بموافقة علي 

فمث�ً: قد مسح عثمان بن حنيف أرض الخراج، وحدد المقادير التي 

  تؤخذ من العاملين فيھا، ثم كتب بذلك على عمر، فأمضاه عمر.

  .)1(أمضى ذلك» معليه الس�«ولما أفضى ا;مر إلى علي 

فلعل أحداً من أعوان الخلفاء قد مسح أرض مصر لھم، وقرر 

أنھا »: عليه الس�م«مقادير ما يجبى منھا، فوجد أمير المؤمنين 

عليه «معقولة ومقبولة، فأمضاھا كما ھي.. وليكن نفس ما كتبه 

في ھذا العھد لمحمد بن أبي بكر كاشفاً عن ھذا اaمضاء » الس�م

  أيضاً.

  ت نظر:لف

  I حاجة إلى التذكير:

بأن الحكام والو3ة قد يسعون إلى زيادة مقدار الخراج طمعاً ـ  1

في اaستي�ء على المزيد من المال، و3 يھدفون إلى رفد بيت المال 

  بمزيد من ا;موال.

أما لجوءھم إلى إنقاص المقادير المضروبة عليھم فقد يكون  ـ 2

جل محاباة يريد أن تمھد له السبيل ;جل رشوة يحصلون عليھا، أو ;

                                      

 86صلفاضل القطيفي لالسراج الوھاج و 17ص 31جبحار ا;نوار  )1(

  .64صلمحقق الكركي للخراجيات او 159ص 21ججواھر الك�م و
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للحصول على نفع شخصي في مجال آخر، أو للفوز بمحبة أولئك 

  الناس، أو بخدمتھم، أوبأي شيء آخر.

إن أكثر ما يثير شھوة العمال ھو الخيانة في تقسيم ا;موال  ـ 3

على أھلھا ومستحقيھا.. ولذلك جاء القرار الحاسم بلزوم عدم 

المطلوبة، وعدم التصرف في المقادير التي  التصرف في المقادير

  يجب إيصالھا إلى أھلھا.

  ـ معاملة الحاكم للناس: 5

ضوابط 3 بد أن تھيمن على معاملة » عليه الس�م«ثم ذكر 

  الحاكم للناس. ولم يكل ھذا ا;مر إلى مزاج الحاكم نفسه..

وقد ركز على أمور ث�ثة، ھي ا)ساس في استقامة ع�قته بھم، 
  :وھي

  أن يلين لھم جناحه. ا)ول:

  أن يساوي بينھم في أمرين: الثاني:

  أن يساوي بينھم في مجلسه. ـ 1

  أن يساوي بينھم في وجھه. ـ 2

  أن يكون القريب والبعيد عنده في الحق سواء الثالث:

  وعلى ھذا نقول:

لسنا بحاجة إلى بيان أن لين الجناح، من أسباب ظھور  ألف:

;نس، والثقة بالحاكم، واaنبساط بحوائجھم المودة، والنصيحة، وا
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لديه، والتعبير عن مكنونات أنفسھم تجاھھم، ويعطيه القدرة على 

  الوقوف على أحوالھم، واستكناه دخائلھم، وضمائرھم.

إن المساواة بينھم في مجلسه تبعد شبح التحاسد فيما بينھم، ب: 

أبعد عنھم وتقلل من الرغبة في التملق والتزلف. وبذلك يكون قد 

عاھات رديئة، من شأنھا أن تعكر صفو نفوسھم، وتذھب بس�مة 

  مشاعرھم تجاه بعضھم، وتوجب تسميم ع�قاتھم.

كما أن ذلك يبعد عن بعضھم حا3ت الغرور، والكبر وطغيان 

ا;نا.. وعن بعضھم اzخر الشعور بالضعة، والحقارة، وفقدان قسط 

  وافر من الثقة بالنفس.

لى أن ھذا المنحى يدفع الناس إلى مراقبة أحوال ھذا باaضافة إ

من يخصه الحاكم بالتقديم والتعظيم، والميزات التي يفترضون أنھا 

السبب في ھذا الفعل، فربما ساقھم ذلك إلى تكريس مفاھيم مسيئة، 

وخاطئة والتشكيك بقيم صحيحة وسليمة، فيظن أن ميزان التقدم 

 ً�: المال، أو القوة الجسدية، أو والتقديم، والتفاضل والتفضيل ھو مث

  العشيرة، أو اللون، أو ما إلى ذلك.

أما ا;مر بالمساواة بين الناس في إقبال الحاكم عليھم بوجھه.. ج: 

» عليه الس�م«فسببھا ھو نفس ھذا الذي قدمناه أيضاً.. وإنما ذكره 

بخصوصه، ;ن من الجائز أن يغفل الحاكم عنه، وتكون نتيجة ذلك 

يساوي بين الناس في مجلسه، ولكنه يقبل بوجھه على  ھي: أن

  بعضھم، ويخصھم بحديثه، وببسماته، وبغير ذلك من أمور.
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أما المساواة بين القريب والبعيد في الحق، فيراد به: لفت  د:

النظر إلى أمر قد ينقاد إليه اaنسان بصورة عفوية، وعلى غير انتباه، 

ضة، مثل: المشاعر التي تنشأ بل انسياقاً مع مؤثرات طبيعية وغام

عن صلة القربى، والرحم، أو المشاعر التي تفرضھا العشرة الطويلة 

  لبعض ا;شخاص، وا;لفة لھم، وا;نس بھم.

لم يطلب واليه التخلي عن ھذه » عليه الس�م«أنه  وي�حظ:

اaحاسيس والمشاعر، بل طلب منه أن 3 يخضع لھا حين يريد أن 

ترتبط بحقوق الناس، ما دام أن القفز فوق الحقوق يعالج ا;مور التي 

  وتجاوزھا قد يكون من القريب كما يكون من البعيد.

  ـ السلطة القضائية: 7

ذلك كله: باaشارة إلى العمل القضائي، » عليه الس�م«ثم ختم 

  ما يلي:» عليه الس�م«فذكر 

أن ا;ساس ا;ھم في موضوع القضاء، ونقطة  ألف:

التي 3 بد أن ينطلق منھا، وأن ينتھي إليھا في  اaرتكاز فيه،

أحكامه ھو الحق، والحق فقط، ;ن أي معيار آخر يريد أن يعتمده 

سوف ينتھي به إلى تضييع الحق. وإلى اھتزاز الثبات، وفقدان 

الوضوح الذي 3 بد من تعزيزه وتقويته في بناء المجتمع، 

ينة، ويضمن والدولة، ;نه ھو الذي يعطي السكينة والطمأن

اaنسجام في حركة الواقع نحو ا;ھداف اaلھية الكبرى في بلورة 

  إنسانية اaنسان، وتخليصھا من الشوائب وا;دران..
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;نه لو أراد أن يعتمد أي معيار آخر غير الحق، كالعمل بالھوى 

مث�ً، أو المصالح الشخصية، أو العصبيات القبائلية، أو العرقية، أو 

سوف لن يفلح في حل المشك�ت الحياتية التي تعترض اللون.. فإنه 

ضيف إلى مشك�ته المزيد مما يعجز عن ياaنسان، بل ھو س

مواجھته، وسيؤدي به إلى الفشل الذريع في إيصال الفرد والجماعة 

إلى ا;ھداف الكبرى التي يتوخاھا.. ولن يستطيع أن يحقق ذاته، و3 

  أن يصل إلى كماله.

ط، والعدل. فإن الحق والقسط 3 يعني المساواة، أن يقوم بالقسب: 

  بل معناه إعطاء كل ذي حق حقه.

  والحقوق على نحوين:

ما يثبت ل�نسان بمجرد تشبثه بالحياة، وبم�حظة  ا)ول:

  خصوصية الخلق والتكوين.

ما يثبت له بسبب ميزة حصل عليھا بجھده، وباختياره، ف�  الثاني:

ھا، ;ن عمل اaنسان اaختياري محترم، يجوز حرمانه منھا، أو تضييع

أَنِّي Iَ أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو ومحفوظ له، وقد قال تعالى: ﴿

َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى هللاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ . وقال سبحانه: ﴿)1(﴾أُْنثَى

  .)2(﴾َواْلُمْؤِمنُونَ 

                                      

  من سورة آل عمران. 195اzية  )1(

  من سورة التوبة. 105اzية  )2(
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ليھم، بجميع أصنافھا وأحوالھا. ف� بد من أداء حقوق الناس إ

»: عليه الس�م«وبغض النظر عن موجباتھا ومناشئھا، وقد قال 

  .)1(»الخلق في لك نظير أو الدين، في لك أخ إما :صنفانالناس «

 الرجل أن: بلغني ولقد»: «عليه الس�م«وھذا ھو المرتكز لقوله 

 فينتزع المعاھدة، وا;خرى المسلمة، المرأة على يدخل كان منھم

 با3سترجاع إ3 منه نعتتم ما ورعاثھا وق�ئدھا، وقلبھا، حجلھا،

 أريق و3 كلم، منھم رج�ً  نال ما وافرين، انصرفوا ثم وا3سترحام،

ً  امرءاً  أن فلو دم؛ لھم  ملوماً، به كان ما أسفاً  ھذا بعد من مات مسلما

  .)2(»جديراً  عندي به كان بل

                                      

 وتحف 9رقم الفقرة 53 رقم الخطبة 84ص 3ج) عبده بشرح( الب�غة نھج )1(

 33ج ا;نوار وبحار 161ص 13ج الوسائل ومستدرك 127ص العقول

 679ص نيللھمدا طالب أبي بن علي واaمام 241ص 74وج 600ص

 5ج السعادة ونھج 235ص 4ج للنجفي البيت أھل أحاديث وموسوعة

  .32ص 17ج للمعتزلي الب�غة نھج وشرح 60ص

 و 211ص الطوال وا;خبار 65 و 64ص 1ج )عبده بشرح( الب�غة نھج )2(

 20ص 1جللمبرد  الكاملو 476 و 475ص 2جللثقفي  والغارات 212

 ط( ا;شراف وأنساب 310ص را;خبا ومعاني 70ص 4ج الفريد والعقد

 2ج قتيبة 3بن ا;خبار عيون: وراجع .442ص 2ج) ا;علمي مؤسسة

 الطالبيين ومقاتل 45ص 15ج وا;غاني 4ص 5ج والكافي 236ص

  .170ص 1ج والتبيين والبيان 27ص
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  كر:باھتمامات ابن أبي ب ×سرور علي 

قد أثنى » عليه الس�م«]: أن علياً 2ذكر الكتاب المتقدم برقم [

على محمد بن أبي بكر، 3ھتمامه بمعرفة وظائفه وواجباته، وما 

يحتاجه في سياسة الرعية.. و3 شك في أن ھذا الثناء يكشف عن 

بھذا ا;مر، وقد أراد بثنائه ھذا عليه » عليه الس�م«سروره واغتباطه 

زيمته، ويزيد من رغبته بمتابعة سلوك طريق المعرفة، أن يشد من ع

  واaحتياط ;مر دينه وآخرته.

وھذا يعطي: أن على اaمام أن ينوه با;عمال الصالحة التي يقدم عليھا 

مساعدوه، وأن يشجعھم عليھا ليرغبوا في أمثالھا، وليكونوا قدوة لغيرھم 

إليھا يتسابقون، وبھا فيھا، فتشيع الفضائل، وتصير موضع رغبات الناس، و

يتفاخرون، وھي وسائل تقربھم من حكامھم. وليس زخارف الحياة الدنيا 

  وبھارجھا..

  إن يعذب فنحن أظلم:

في كتابه لعامله على مصر محمد بن أبي » عليه الس�م«إن قوله 

قد ورد أكثر » فإن يعذب، فنحن أظلم، وإن يعف، فھو أرحم«بكر: 

  في الفصل السابق. من مرة في الرسائل المذكورة

وما نريد لفت النظر إليه ھنا: ھو أنه قد لوحظ في العقوبة مقدار ما 

تحدثه من فساد في المنظومة التي تحكمھا السنن، وما ينشأ عنھا من 

اخت�3ت في إيصال سائر المخلوقات إلى كمالھم، وتحقيق ذاتھم وفق ما 
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  رسمه هللا تعالى..

ة، فھناك ذنوب 3 يحاسب هللا وليس ھذا ھو كل ما يوجب العقوب

عليھا. أو أنه تعالى قد صرف النظر عن عقوبتھا، ;ن لعقوبتھا 

مبررات أخرى قد عفا هللا عنھا رفقاً بعباده، فمث�ً: لو أن إنساناً قتل 

مؤمناً، فإنه يعاقب، وقد لوحظ في ھذه العقوبة حجم الخلل الذي أحدثه 

رف النظر عنه، وھو جرم القتل ا;ول.. ولكن ھناك جرم آخر قد ص

التعدي على أحكام هللا، وشرائعه، وعدم اaنقياد له، وھتك حرمة 

المولى جل وع�. وھكذا يقال في كثير من الموارد، إن لم نقل في 

  جميعھا.

وھذا يفسر لنا كيف أن هللا إن عذب، فنحن أظلم، ;ن عذابه 3 

  يوازي ما يستحقه، بل ھو أقل منه.

ن عفا فإنه يكون قد رحم من عفا عنه، ;نه كما أنه سبحانه إ

يصرف النظر عن العقوبات المقررة، وعن عقوبات أخرى ھي التي 

يستحقھا المذنب، ولكنھا لم تسجل عليه، ولم يؤخذ بھا.. كما أنه بعفوه ھذا 

يكون يكون قد فتح الباب أمامه، لينال توقيفات أخرى لم يكن يمكنه نيلھا 

  قبل ذلك العفو.

  أكثر نفعاً في الدنيا:التقوى 

وقد أكدت الكتب المتقدمة في الفصل السابق أكثر من مرة، وفي 

أكثر من كتاب: على أن فائدة التقوى 3 تقتصر على اzخرة. بل ھي 
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  تشمل الدنيا أيضاً.

بل إن مقارنة يسيرة بين ما تجلبه التقوى من منافع دنيوية، وبين 

ھا، تعطي أن نتاج التقوى ما يتمكن اaنسان من الحصول عليه بدون

  في الحياة الدنيا ھو ا;كبر وا;كثر، وبھا يكون الحظ ا;وفر.

و3 نبالغ إذا قلنا: إن كل ما يحصل عليه اaنسان من منافع في 

الدنيا عن طريق غير التقوى، سيكون مشوباً بالنقائص والمنغصات. 

  فھو بمثابة السم في الدسم، وخلط الغث بالسمين.

خ�ص ھذه القاعدة من اzيات القرآنية أيضاً، ف�حظ ويمكن است

بَا Iَ يَقُوُموَن إIَِّ َكَما على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الرِّ

ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ    .)1(﴾يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَّطُهُ الشَّ

 ِمَن اْلِكتَاِب إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزَل هللاُ وقوله سبحانه: ﴿

 Iَالنَّاَر َو َّIَِويَْشتَُروَن بِِه ثََمنًا قَلِيً� أُولَئَِك َما يَأُْكلُوَن فِي بُطُونِِھْم إ

يِھْم َولَُھْم َعَذاٌب أَلِيمٌ    .)2(﴾يَُكلُِّمُھُم هللاُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوIَ يَُزكِّ

ا يلتذ به اaنسان وخذ مث�ً على ذلك أن الغيبة مث�ً، وإن كانت مم

أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن حين يمارسھا، ولكنه تعالى حين يحذر منھا يقول: ﴿

  .)3(﴾يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْھتُُموهُ 

                                      

  من سورة البقرة. 275اzية  )1(

  من سورة البقرة. 174اzية  )2(

  من سورة الحجرات. 12اzية  )3(
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والمآكل المحرمة، وإن كانت مما يلتذ به بعض الناس، ولكن ما 

تجلبه من أعراض وأمراض وآثار سيئة على الصحة، وعلى الروح 

 تساوي تلك اللذة معه شيئاً وقد أشير إلى ھذا في قوله تعالى: 3

يَْسأَلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل فِيِھَما إِْثٌم َكبِيٌر َوَمنَافُِع لِلنَّاِس ﴿

  .)1(﴾..َوإِْثُمھَُما أَْكبَُر ِمْن نَْفِعِھَما

وھذا الخلوص من الشوائب، ومن المنغصات، ھو الذي يميز 

يتنعم به المتقون في الدنيا عما يتنعم به غير المتقين، وھو ما ما 

أن المتقين  :واعلموا عباد هللا«إليه بقوله: » عليه الس�م«أشار 

ذھبوا بعاجل الدنيا وآجل اzخرة، فشاركوا أھل الدنيا في دنياھم، 

  .ولم يشاركھم أھل الدنيا في آخرتھم

َم ِزينَةَ قال تعالى: ﴿ هللاِ الَّتِي أَْخَرَج لِِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت قُْل َمْن َحرَّ

ْنيَا َخالَِصةً يَْوَم اْلقِيَاَمِة  ْزِق قُْل ِھَي لِلَِّذيَن آََمنُوا فِي اْلَحيَاِة الدُّ ِمَن الرِّ

ُل اْ{َيَاِت لِقَْوٍم يَْعلَُمونَ    .)2(﴾َكَذلَِك نُفَصِّ

كلون، شاركوا أھل الدنيا في دنياھم، أكلوا من أفضل ما يأ

وشربوا من أفضل ما يشربون، ولبسوا من أفضل ما يلبسون، وسكنوا 

بأفضل ما يسكنون، وتزوجوا من أفضل ما يتزوجون، وركبوا من 

  .أفضل ما يركبون

                                      

  من سورة البقرة. 219اzية  )1(

  من سورة ا;عراف. 32اzية  )2(
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أصابوا لذة الدنيا مع أھل الدنيا، مع أنھم غدا من جيران هللا عز 

قص وجل يتمنون عليه، فيعطيھم ما يتمنون، 3 يرد لھم دعوة و3 ين

  ».لھم نصيب من لذة، فإلى ھذا يشتاق من كان له عقل

وقد تضمن ك�مه ھذا إشارات إلى أمور كثيرة، نذكر منھا ما 
  يلي:

  إن سكنى الدنيا تكون على نحوين: ـ 1

خير محض، وليس فيه أية شائبة. وھو سكنى المتقين  أحدھما:

  جھھم.الذين يجدون في شرع هللا وفي تعاليمه حلو3ً لكل مشكلة توا

تشوبه المنغصات والھموم، والغموم والخيبات،  وا{خر:

والشعور بالقصور عن بلوغ الغايات. و3 أقل من أن يبتلى بجار 

يؤذيه، أو 3 يأمنه على ماله، أو عرضه، أو كرامته، أو ما إلى ذلك. 

  و3 يجد ما يسليه، ويخفف عنه. أو يھديه إلى سبيل الخ�ص.

يكون بالح�ل. وبالطرق المشروعة، إن أكل الدنيا تارة  ـ 2

وتراعى فيھا جميع الحيثيات المطلوب مراعاتھا، وأخرى تؤكل 

با;ساليب المحرمة، كالسرقة، واaحتيال، والربا، والمقامرة، 

والسلب، والنھب، والتسلط، والقھر، والغلبة، والظلم، والتعدي على 

  الحقوق.

ل: إن الذين يتنعمون إن ا;مر 3 يقتصر على الدنيا، لكي يقا ـ 3

فيھا بالطرق الملتوية، ومن دون مراعات مقتضيات التقوى إن نعيمھم 

فيھا لم يكتمل، ;نه قد شابته المنغصات وا;سواء. أما أھل التقوى، 
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  فقد تنعموا فيھا بصورة خالصة من أية كدورة، أو نقٍص، أو أذى.

فإن أھل  بل يمتد ا;مر بالنسبة إليھما معاً إلى اzخرة أيضاً،

التقوى الذين أصابوا لذة الدنيا مع أھل الدنيا ستكون اللذة خالصة لھم 

يوم القيامة.. وسيكونون فيھا من جيران هللا، ينالون أمنياتھم، وتقبل 

  دعواتھم.

أما ما تنعم به أھل الدنيا، ولم يراعوا التقوى فيه، فإن أمره 3 

  حساب، والعقاب.ينتھي في الدنيا، بل سوف ي�حقون باzخرة بال

فإلى ھذا يشتاق »: «عليه الس�م«وبعد ھذا البيان يأتي قوله  ـ 4

، ;ن ا;مور ظاھرة، ود3ئلھا باھرة، ولم تأت على »من كان له عقل

سبيل اaدعاء الذي 3 مبرر له، إ3 التحكم واaكراه، و3 ھي من 

  ا;مور الغيبية التي 3 سبيل لتلمُّس صحتھا.

  أھل بيته: في ’حفظ النبي 

أن أفضل عبادة u تعالى، وأفضل شكر، »: عليه الس�م«وقد ذكر 

وأفضل ذكر له، وأفضل صبر، وأفضل جھاد ھو تقوى هللا، وحفظ النبي 

في أھل بيته.. وإن كان اzخرون أطول ص�ة، » صلى هللا عليه وآله«

  وأكثر صياماً الخ..

  وقد يفھم من ھذه الكلمات المباركة ما يلي:

دل على مدى ارتباط مسألة أھل بيت النبوة بمسألة ت اإنھ ـ 1

التوحيد، فقد ذكرت ھذه الفقرات: أن لھا ارتباطاً به تعالى من جھات 
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  ث�ث:

أنھا تزيد عبادة اaنسان لربه فض�ً وحسناً، وإنما  الجھة ا)ولى:

تكون العبادة كذلك بم�حظة ما ينشأ عنھا من نيل رضوان هللا، وما 

اaنسان من بركات بھذه العبادة، ومن آثار ف�ح وص�ح في يستفيده 

الدنيا واzخرة، أراد هللا تعالى لعبده الحصول عليھا من خ�ل ھذه 

  العبادة.

في » عليه الس�م«ويذكرنا ھذا القول بقول اaمام الرضا 

3 إله إ3 هللا حصني، فمن كلمة «نيشابور أمام تلك الجموع الھائلة: 

  .)1(»من عذابي دخل حصني أمن

                                      

 تاريخ صاحب عن 415ص) ا;ولى السنة( العلم، مدينة مجلة: راجع )1(

 في أيضاً  وھي الصغير، الجامع شرح في المناوي وعن نيسابور،

 أخبار وعيون 192 ص 3 ا;ولياء وحلية 122ص المحرقة الصواعق

 وأمالي 145ص 1ج) ا;علمي سةمؤس ط( و 135ص 2ج الرضا

 49جا;نوار  وبحار 385 و 364 ص المودة وينابيع 208ص الصدوق

 ا;خبار، ومعاني ا;عمال، ثواب عن 7ص 3ج 127 و 126 و 123ص

 3بن المھمة والفصول والتوحيد، ،»الس�م عليه« الرضا أخبار وعيون

 لرضاا اaمام مسند في ونقلھا 141ص ا;بصار ونور 240ص الصباغ

 3ج الغمة وكشف ا;خبار، ومعاني التوحيد، عن 44 و 43ص 1ج

  .أخرى كثيرة مراجع في موجودة وھي. 98ص

 ا;خبار ومعاني 7ص للصدوق ا;عمال وثواب 25ص التوحيد: وراجع
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وأھل بيته » صلى هللا عليه وآله«إن حفظ النبي  الجھة الثانية:

من موجبات الحصول على أفضل شكر u تعالى. » عليھم الس�م«

  والشكر ھو الثناء الجميل على هللا بما أو3 ھذا الشاكر من المعروف.

وفي التعريفات: الشكر عبارة عن معروف يقابل النعمة، سواء 

  .)1(اللسان، أم بالبدن، أم القلبأكان ب

و3 شك في أن معرفة أفضل أنواع الثناء على هللا تعالى على 

جميل نعمه باللسان والبدن والقلب، والتمكن من أدائھا ھو من 

التوفيقات اaلھية الكبرى، ومن موجبات نيل المزيد من تلك ا;لطاف 

  والنعم.

سبة إليه تعالى، سوف على أن نفس أن يظھر اaنسان نعم هللا، منت

يعمق الشعور باaمتنان له، ويفتح قلب اaنسان وعقله وكل وجوده 

على السعي لطلب المزيد، وتھيئة أسباب حصوله عليه.. وھذه 

ا;سباب ھي الطاعات، والقربات، وتعميق اaرتباط به تعالى على 

  أساس المزيد من التفكر، والمزيد من المعرفة.

                                      

 2جآل أبي طالب  ومناقب 42ص الواعظين وروضة 371ص للصدوق

 ستدركوم 76ص 1ج البراھين ونور 94ص 4ج ال�لي واليغو 296ص

 للعطاردي »الس�م عليه« الرضا اaمام ومسند 235ص 2ج البحار سفينة

  .123ص 3ج المودة ينابيع: وراجع 44ص 1ج

  .605و  604ص 1راجع: أقرب الموارد ج )1(
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صلى «ذكرناه آنفاً يظھر كيف أن حفظ النبي ومما  الجھة الثالثة:

من موجبات » عليھم الس�م«، وحفظ أھل بيته »هللا عليه وآله

الحصول على أفضل الذكر u تعالى.. ;نه يقود اaنسان المؤمن إلى 

التفكر في آ3ء هللا تعالى، وفي أسمائه الحسنى، وفي صفات الجمال 

اً به تعالى، والمزيد من والج�ل، واستحضارھا ليزيده ذلك تعلق

الخوف منه والرجاء له. والعمل في طاعته، وبذل الكثير من الجھد 

تؤھله له معارفه، وأعماله، وما يحبوه هللا تعالى به من ما لنيل 

  ألطاف، وييسره له من توفيقات للمزيد من مقامات القرب والزلفى.

د الشاكر، ومن خ�ل جميع ما ذكرناه ندرك أن ھذا العبد العاب ـ 2

  الذاكر يحتاج إلى أفضل الصبر، والتحمل على قاعدة:

  امــا ا)جســرادھــعبت في مـــت    اراً ـبـــنفوس كــت الـانــوإذا ك

ليوظف أفضل الصبر ھذا كرأس مال يحتاج إليه في أفضل و ـ 3

إِنَّ هللاَ لََمَع َوالَِّذيَن َجاَھُدوا فِينَا لَنَْھِديَنَُّھْم ُسبُلَنَا وَ الجھاد، على قاعدة: ﴿

  .)1(﴾اْلُمْحِسنِينَ 

  إمام الھدى، وإمام الردى:

من دعوة معاوية الكذاب، وأرشدھم إلى » عليه الس�م«ثم حذَّر 

لزوم التدقيق والتأمل في أمر اaمام، ;ن مسألة اaمامة ھي أھم مسألة 

بعد التوحيد والنبوة، ;ن لھا مساساً مباشراً بحياة الناس في كل 

                                      

  من سورة العنكبوت. 69اzية  )1(
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تھا. و3 يقتصر ا;مر على المجال الثقافي، أو اaيماني، أو مجا3

الھداية والرعاية، بل ھي ت�مس كل شؤون اaنسان، في أدق 

تفاصيلھا، وتؤثر في تكوينه النفسي، وفي بنائه الفكري، وفي منظومة 

  المشاعر واaحساس التي يتعامل بھا مع كل ما يحيط به.

»: صلى هللا عليه وآله«النبي وتوصيف اaمام بأنه والد، وقول 

. لم يأت من فراغ، وعلى الناس أن يدركوا )1(أنا وعلي أبوا ھذه ا;مة

                                      

 وعيون 118 و 52 ا;خبار ومعاني 369ص 1ج) تفسير( البرھان: راجع )1(

 وعلل 91ص 1ج) ا;علمي مؤسسة ط( و 85ص 2ج الرضا أخبار

 411 و 65ص للصدوق وا;مالي 261ص الدين وكمال 127ص الشرائع

 259 و 128ص 23وج 364 و 95ص 16ج ا;نوار وبحار 755 و

 38وج 255 و 14و 11 و 9 و 6ص 36وج 342 و 264ص 26وج

 ومستدرك 343ص 66وج 45ص 40وج 93ص 39وج 152 و 92ص

 2ج طالب أبي آل ومناقب 455ص 10جو 264ص 9ج البحار سفينة

 14ص 5ج المستدرك وخاتمة 322ص الواعظين وروضة 300ص

 3بن والعمدة 186ص الفوائد وكنز 745 و 717ص 2ج للثقفي والغارات

 وسعد 133ص المؤمنين أمير فضائل في والروضة 345ص البطريق

 للحلي والمحتضر 70ص الفريد والدر النضيد والعقد 275ص السعود

 الثمالي حمزة أبي وتفسير 243 و 242ص 1ج المستقيم والصراط 73ص

 286ص 1ج الدقائق وكنز 238 و 237ص 4ج الثقلين ونور 159ص

 22ج اzلوسي وتفسير 7ص القرآن غريب ومفردات 440ص 2وج

 629 و 625ص اaيمان ونھج 254 و 97ص المصطفى وبشارة 31ص



  35ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    214
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لَقَْد َجاَءُكْم ﴿موقع ھذه الحقيقة من خ�ل توصيف القرآن لنبيه بقوله: 

َرُسوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكْم بِاْلُمْؤِمنِيَن 

. وآيات كثيرة أخرى تشير إلى عمق ارتباطه بالناس )1(﴾ُءوٌف َرِحيمٌ رَ 

عاطفياً، واھتمامه بتدبير شؤونھم، وبحفظھم، وبرعايتھم من موقع 

الحكمة والتعقل، وبمزيد من الوعي، والتحمل، وبذل الجھد، والتفاني 

في خدمتھم، وفي إص�ح أمورھم.. وإمام الھدى 3 يختلف عن النبي 

  في ذلك كله.»  عليه وآلهصلى هللا«

، ويحل  كما أن إمام الھدى ھو الذي يخرجھم من كل غمٍّ وھمٍّ

  مشك�تھم، ويدفع ا;سواء عنھم.

أما إمام الردى، فيجرھم إلى البوار والھ�ك، فعليھم كما قال علي 

أن يكونوا في غاية اaنتباه واليقظة، فإن ا;مر يرتبط »: عليه الس�م«

نجاة، وإما الھ�ك، و3 ثالث لھما. فليس سواء إمام بمصيرھم، فإما ال

                                      

 وغاية 289 و 43ص اليقين أنوار ومشارق 370ص 1ج المودة وينابيع

 5وج 70ص 3وج 211 و 179ص 2وج 250 و 177ص 1ج المرام

 و 166 و 155 و 66ص 6وج 303 و 301و 299 و 122و 118ص

 227 و 100ص 4ج) الملحقات( الحق إحقاق وشرح 128ص 7وج 167

 و 518ص 15وج 77ص 13وج 216ص 7وج 95ص 5وج 366 و

 و 580ص 23وج 346 و 282 و 280ص 22وج 230ص 20وج 519

621.  

  من سورة التوبة. 128اzية  )1(
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  الھدى، وإمام الردى.

و3 يمكن قياس عدو النبي الذي يعاديه لكونه نبياً، جاء aنقاذ 

البشر، وتخليصھم من أيدي الطغاة والجبارين، والمستغلين، 

وتحصينھم من كل شر، وسوء، وإيصالھم إلى أعلى درجات السعادة، 

  يتخذ مال هللا دو3ً، وعباد هللا خو3ً. وبين من يريد أن

  9 تقض بقضاءين:

»: عليه الس�م«وما ذكرناه آنفاً يلقي لنا بعض الضوء على قوله 

و3 تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين، فيتناقض أمرك، وتزيغ 

  عن الحق.

فإن شعور الناس بأبوة الحاكم لھم، وأنه يدبر أمورھم بحكمة 

السكينة والس�م في النفوس، ويجعل ا;مور تتجه وبصيرة، يشيع حالة 

نحو التماسك والثبات، كما أنه يھيئ الناس نفسياً للتعاون مع ذلك الحاكم 

  بمودة وثقة ورضى.

  فإذا اختلت ھذه الثقة، فإن ا;مور ستسير بعكس ھذا اaتجاه.

والقضاء من شؤون الحاكم، التي تساعده على بسط العدل، وحل 

مساس مباشر بحقوق الناس التي تعنيھم كأشخاص،  المشك�ت، وله

وللناس حساسية بالغة تجاه حقوقھم ھذه، ;نھم يرونھا جزءاً من 

حياتھم، أو من وجودھم وكيانھم، فأي شعور بأن ثمة محاولة 

3ست�بھا أو أن ھناك عدم مبا3ة بحفظھا لھم، سوف يزلزل وجودھم، 
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  اق..ويزعزع ثقتھم، ويھز طمأنينتھم من ا;عم

لواليه: بأن عليه أن » عليه الس�م«و;جل ذلك، جاء ا;مر منه 

يحفظ نفسه من الوقوع في ھذه المتاھة، ولو بأن يظھر عليه أمارات 

الضعف في القضاء، أو عدم المبا3ت به، ولو بأن يقضي في مسألة 

واحدة بقضاءين مختلفين، فإن ذلك من شأنه أن يقوض الثقة به. وھو 

خطورة، ف� بد من تجنبه، مھما احتاج ذلك إلى بذل جھد، أمر بالغ ال

ووقت لتحصيل المعرفة التامة بوجوه القضاء في المسألة، وبحقيقة 

  الحكم اaلھي فيھا.

أن من ا;مور التي امتاز بھا عمر بن الخطاب:  وال�فت ھنا:

كثرة وقوعه في ا;خطاء في أحكامه القضائية، وفي فتاويه الشرعية.. 

د قضى في مسألة واحدة، وھي مسألة ميراث الجدة بمائة حتى لق

، حتى سئم من نفسه، وأراد أن يكتب كتاباً ويثبت فيه إحدى )1(قضية

، فتردد في أمره، ثم ضى بھا في ھذه المسألةالصور التي أفتى وق

مزق الكتاب معلناً أن هللا لو أراد للجدة أن ترث شيئاً لما مكنه من 

. وھو استد3ل غريب وعجيب، و3 نريد أن .)2(تمزيق ذلك الكتاب

  نقول أكثر من ذلك..

                                      

 5جتغليق التعليق و 58ص 11ج(ط مؤسسة الرسالة) كنز العمال  )1(

 245ص 6جلبيھقي لالسنن الكبرى و 263صالنص واaجتھاد و 219ص

  .205ص 1جفيض القدير و 17ص 12جفتح الباري و

 10ج لصنعانيلالمصنف و 80ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال  )2(
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  موقع عامة الرعية:

أنھم يقربون أناساً، ;جل خصوصيات  والمعروف عن الحكام:

معينة فيھم، ككونھم شركاء لھم في الصفقات التي تدر عليھم المنافع، 

أو تكون لھم مواقع نفوذ، يريدون تسخيرھا في مقاصدھم، أو 

في بعض مآثمھم وجرائمھم، أو لھم قرابة أو صداقات يشاركونھم 

  معھم، أو ما إلى ذلك..

فيفوز ھؤ3ء ببعض المغانم عن ھذا الطريق، وتكون لھم اaثرة، 

والتقدم، وإظھار المودة، وتنشأ ـ بسبب ذلك ـ ع�قات لھؤ3ء بالناس 

الذين نالھم اaقصاء والحرمان، حين يحاولون توسيطھم لدى الحاكم 

  ء حاجاتھم، وحل مشك�تھم..لقضا

3 يرضى بھذا، ويسوق ا;مور باتجاه » عليه الس�م«ولكن علياً 

آخر، فيأمر عامله أن يجعل التقدم واaيثار، وإظھار العطف، والود، 

  والحب لعامة الرعية..

قد حدد بدقة تلك الشريحة التي » عليه الس�م«وبذلك يكون 

.. لتكون ھي المحور، ونقطة يفترض بالحاكم أن ينسج ع�قته معھا

                                      

 لطبريلجامع البيان و 363ص 7جبن أبي شيبة 3المصنف و 301ص

تفسير و 141ص 2جبن عطية ا;ندلسي 3المحرر الوجيز و 58ص 6ج

بن 3حكام اaو 250ص 2ج الدر المنثورو 608ص 1ج لقرآن العظيما

  .845ص 6ج حزم
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  اaرتكاز للتخطيط المستقبلي في المجا3ت الحياتية المختلفة..

قد تجاوز موضوع الع�قة » عليه الس�م«أنه  وال�فت ھنا:

العملية في مجال الممارسة إلى التأسيس لع�قات أعمق وأروع، 

تنطلق من أعماق الروح، وت�مس المشاعر وا;حاسيس، حين طلب 

  ه أن يحب لعامة الرعية ما يحب لنفسه، وأھل بيته..عامل

، »والروتين«وبذلك تخرج ع�قته بالناس عن حالة الشكل 

لتصير ذات روح وأحاسيس ومشاعر حية تعيش الرحمة، والمحبة 

والحنان، وكل معاني ا;لفة واaنسجام، حتى يصبح المسلمون بمثابة 

سائر الجسد بالسھر الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

  والحمى..

لم يقم بذلك بصورة تدرجية، » عليه الس�م«أنه  وال�فت ھنا:

تنتقل من طبقة إلى طبقة، وفق خطة معينة، بل كانت الخطة ھي 

اعتماد القاسم المشترك الذي ھو: إنسانية اaنسان، وحقوقه الفطرية 

صيات واaيمانية والوجودية، من دون نظر إلى العناوين، والخصو

الدنيوية الزائلة، كالمال، والجاه، ومن دون التفات إلى الخصوصيات 

غير اaختيارية، كالعرق واللون، وما إلى ذلك من عناوين مزيفة، 3 

  تحمل معنًى إنسانياً، و3 تعطيه قيمة إيمانية أو أخ�قية.

  والزم الحجة عند (:

بعينھا، قد وحين يوكل عمل إلى إنسان ما، أو تناط به مسؤولية 
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تمتد إلى سنوات كثيرة، يمر فيھا في حا3ت نشاط وكسل، وصحة 

ر ونسيان، وغفلة والتفات، وما  ومرض، وتمر به أيضاً حا3ت تذكُّ

إلى ذلك، فإن مطالبته بالتزام وتيرة واحدة في الضبط والس�مة، 

  والجودة في عمله ھذا تصبح غير مضمونة.

يصبح الضبط، والدقة، وكل  يريد أن» عليه الس�م«ولكن علياً 

مواصفات الس�مة متوفرة في كل الجھد الذي يبذله عامله، وفي كل 

  وقت، وكل ظرف وحال..

ولم ير مبرراً 3خت�ل مستوى الس�مة، والخلوص والجودة في 

كل ذلك، مھما اختلفت ا;حوال، وتقلبت الظروف.. ;ن اaخت�ف 3 

  يجعلھا عصية على المعالجة..

عامله التوجيه الذي يعالج به ھذه » عليه الس�م«ى وقد أعط

ا;حوال كلھا. وھو أن يضع نصب عينيه أمراً واحداً في جميع 

أموره، في حركته وسكونه، وفي فراغه وشغله، وفي نومه ويقظته، 

وھو: أن يأخذ على نفسه أن يجد المبرر والحجة أمام هللا في كل فعل 

إذا أوقف في المحكمة  وترك، وفراغ وعمل، وكل شيء.. حتى

اaلھية، وسئل عن عذره فيما فعله أو تركه ;جاب بكل جرأة 

  وصراحة ووضوح، ولم يقف متحيراً، و3 نادماً..

وھذه طريقة معالجة ميسورة، ويمكن استحضارھا في كل حال، 

  وعند كل أمر..

وھي تغنيه عن وضع المراقبين والمحاسبين، والمذكرين، 
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  ذلك..والمعلمين. وما إلى 

  أصلح أحوال رعيتك:

عامله بأن يصلح أحوال رعيته.. ونحن » عليه الس�م«وقد أمر 

نعلم: أن ھذا ا;مر يتوقف على إط�عه على تلك ا;حوال، التي تكون 

في العادة منتشرة في طول الب�د وعرضھا، ومتشعبة في مختلف 

فيھا الشؤون.. فيحتاج في التعرف عليھا، وفي إجراء أعمال اaص�ح 

إلى جھد كبير، وإلى كوادر وأجھزة تكشف تلك ا;حوال، وتجري 

تقييمات لھا، وإلى أجھزة ترسم الخطط، وتعد المعالجات، وإلى ھيئات 

استشارية ذات بصيرة وخبرة وعلم.. ثم إلى أجھزة تتولى التنفيذ، 

وإلى مراقبة دقيقة لسير ا;عمال فيھا حتى 3 تتعرض للتھاون أو 

  ل�نتقاص.

  ض الغمرات إلى الحق:وخ

وخض الغمرات إلى الحق، و3 تخف »: «عليه الس�م«أما قوله 

فيدل: على أن الحاكم مناضل في سبيل الحق أيضاً، » في هللا لومة 3ئم

ويحتاج في ذلك إلى اaقدام والشجاعة والبسالة في مواجھة الباطل.. 

  حين يقتضي ا;مر ذلك..

أن تكون مسؤولية أي كان من  فإقامة الحق مسؤوليته الحاكم قبل

ض الناس.. فمن وجد من نفسه ضعفاً عن ذلك، فليس له أن يعرِّ 

صدره للو3يات، ;ن الوالي 3 بد أن يواجه أطماع ا;قوياء، 
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  وإغراءتھم، وعداواتھم..

أنه ليس للحاكم أن يقدم إلى البلد الذي  ومعنى ھذا وما سبقه:

منتظراً لمن يدخل عليه من  يتو3ه، ويجلس في قصره، وعلى أريكته،

أصحاب الحاجات، أو من أصحاب المشك�ت، فيأمرھم وينھاھم، 

  وتنتھي مھمته عند ھذا الحد..

بل الحاكم من أكثر الناس شغ�ً، وأعظمھم عناء، وھو قاض، 

وعامل، وشجاع باسل، ومجاھد مناضل كما علم من ك�م أمير 

  »..عليه الس�م«المؤمنين 

  الحاكم النموذج:

وليس للحاكم اaس�مي أن يبتكر لنفسه وضعاً خاصاً به في 

مأكله ومشربه، وسلوكه، وتصرفاته.. وينطوي به على نفسه، و3 

يفسح المجال لغيره ليشاركه فيه.. بل عليه أن ينصب نفسه نموذجاً 

وأسوة لجميع المسلمين، فمنه يتعلمون كيف يواجھون مكاره الحياة 

واحتساب ا;جر على هللا، والتوكل ومصاعبھا بالصبر الجميل، 

  عليه سبحانه، والتسليم له..

ومنه يتعلمون الزھد في الدنيا، والعزوف عن زبارجھا 

  وبھارجھا. والتحلي بالفضائل.

ومنه يتعلمون كيف أن عليھم التزام مكارم ا;خ�ق ومحاسن 

ا;عمال، والترفع عن كل ما يھين ويشين، وأن عليھم نصرة الحق، 
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واaجتھاد في تصفية نفوسھم وتزكيتھا، والجھاد في سبيل هللا، وأھله. 

  وبذل الغالي والنفيس في إع�ء كلمة هللا، وإيثار رضوانه..

ثم إنه 3 يمكن أن يكون أسوة لجميع المسلمين، قريبھم وبعيدھم 

إ3 إذا كان بمقدور كل أحد أن يصل إليه، وأن يطَّلع على حاله.. ولم 

  ه وحاشيته والقريبين منه.يحصر تعامله بأعوان

وھذا يحتم عليه اختيار نمط حياة يجعل اطِّ�ع القريب والبعيد 

  على أحواله ميسوراً..

طريقة الحياة التي عرفھا الناس مع حكامھم 3 أن  ومن المعلوم:

يتيسر معھا ھذا ا;مر لجميع الناس.. وھذا يعني: أنھا طريقة 

الذي ھو مع الحق ومع ».. معليه الس�«مرفوضة عند أمير المؤمنين 

  »..صلوات هللا وس�مه عليه«القرآن.. والقرآن والحق معه 
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  :دسالفصل السا

  أسئلة.. مؤآخذات.. ورسائل متبادلة..

فصل ال
  :السادس

  سئلة.. مؤخذآت.. ورسائل متبادلةأ
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  زيارة الجبار سبحانه:

ثم إننا وجدنا في ھذا النص الذي أورده الثقفي في كتاب الغارات، 

شابه له الذي أورده المفيد والطوسي أموراً يختلف فيھا عن النص الم

في أماليھما، وعنھما المجلسي في بحار ا;نوار.. مع أن المفيد 

  والطوسي إنما نق� ما نق�ه عن إبراھيم الثقفي نفسه أيضاً..

ولكن مراجعة السند تعطي: أن الثقفي قد روى ھذا العھد لت�مذته 

  بسند يختلف عن السند الذي وضعه في كتابه..

يقوي احتمال أن يكون ھناك من دس بعض ا;مور في  وھذا

  الرواية التي في كتاب الغارات.. وهللا أعلم. 

ن أھل الجنة أ«ومن ا;مور التي تضمنتھا رواية كتاب الغارات: 

فيكون أقربھم منه على منابر من نور،  ،يزورون الجبار كل جمعة

ى منابر من والذين يلونھم عل ،والذين يلونھم على منابر من ياقوت

  .زبرجد، والذين يلونھم على منابر من مسك
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وينظر هللا في  ،فبينا ھم كذلك ينظرون إلى نور هللا جل ج�له

 ،فتمطر عليھم من النعمة واللذة ،إذ أقبلت سحابة تغشاھم ،وجوھھم

  ».والسرور والبھجة ما 3 يعلمه إ3 هللا سبحانه

  .هللا ا;كبر إن مع ھذا ما ھو أفضل منه رضوان: )1(ثم قال

فلو أننا لم يخوفنا إ3 ببعض ما خوفنا لكنا محقوقين أن يشتد 

خوفنا مما 3 طاقة لنا به و3 صبر لنا عليه، وأن يشتد شوقنا إلى ما 3 

  .غنى لنا عنه و3 بد لنا منه

فإن استطعتم عباد هللا أن يشتد خوفكم من ربكم ويحسن به ظنكم 

اعته على قدر خوفه، إن أحسن الناس فافعلوا، فإن العبد إنما تكون ط

  .)2(طاعة u أشدھم له خوفاً 

. )3(فإن ھذه الفقرة كلھا ليست في رواية المفيد، و3 الطوسي

وھذا يدعونا للريب الشديد فيھا.. 3 سيما إذا علمنا أنھا تتناسب 

وتتوافق مع مذاق غير الشيعة القائلين بأن الناس يرون ربھم يوم 

  .)4(ه، وغير ذلك. فراجع كلماتھمالقيامة، ويزورون

                                      

  للرجل الذي سأله.» صلى هللا عليه وآله«يعني: النبي  )1(

  .243الغارات للثقفي ص )2(

  .29و  28ص 1وا;مالي للطوسي ج 266راجع: ا;مالي للمفيد ص )3(

  راجع التوحيد وصفات الرب 3بن خزيمة. )4(
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  الوضوء المخالف للقرآن:

ونفس ما ذكرناه بالنسبة للفقرة السابقة يأتي في الفقرة التي وردت 

  ، وھي التالية:»الغارات«في خصوص رواية كتاب: 

اغسل كفيك ث�ث مرات،  :فإنه من تمام الص�ة ،ثم الوضوء«

ل وجھك ث�ث وتمضمض ث�ث مرات، واستنشق ث�ث مرات، واغس

مرات، ثم يدك اليمنى ث�ث مرات إلى المرفق، ثم يدك الشمال ث�ث 

مرات إلى المرفق، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجلك اليمنى ث�ث 

صلى هللا عليه «مرات، ثم اغسل اليسرى ث�ث مرات، فإني رأيت النبي 

  ھكذا كان يتوضأ. »وآله

  .)1(»اaيمان : الوضوء نصف»صلى هللا عليه وآله«قال النبي 

  مع أن رواية المفيد عن الثقفي نفسه ھي كما يلي:

فإنه من تمام الص�ة، وتمضمض ث�ث  ،نظر إلى الوضوءاثم «

، واغسل وجھك، ثم يدك اليمنى، ثم يدك مرات، واستنشق ث�ثاً 

صلى هللا «اليسرى، ثم امسح رأسك ورجليك، فإني رأيت رسول هللا 

  .)2(»أن الوضوء نصف اaيمانيصنع ذلك، واعلم  »عليه وآله

                                      

  .305ص 1ومستدرك الوسائل ج 245و  244الغارات للثقفي ص )1(

 4جنھج السعادة و 29ص 1وا;مالي للطوسي ج 267صلمفيد لا;مالي  )2(

 1ج(اaس�مية)  و 397ص 1جوسائل الشيعة (آل البيت) و 119ص

  .266ص 77جبحار ا;نوار و 306ص 1ومستدرك الوسائل ج 279ص



  229                                     الفصل السادس : اسئلة.. مؤاخذآت.. ورسائل متبادلة..     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والوضوء الذي ذكره في كتاب الغارات قد ذكر غسل الرجلين في 

جملة أفعال الوضوء، وذكر أيضاً: أن اليدين تغس�ن ث�ث مرات، 

وكذلك الوجه، مع أن ذلك كله يخالف ما ھو الثابت عن علي وأھل البيت 

  ». عليھم الس�م«

  كما أن غسل الرجلين يخالف القرآن.

أن ھذا الخبر يصلح شاھداً على تثليث المضمضمة  وقد يُدَّعى:

  واaستنشاق، فينتفي قول بعضھم: إنه 3 شاھد له.

ولكن بعد ظھور أن ھذا الشاھد مخالف للقرآن، ولمذھب أھل 

في أمور أساسية في الوضوء، ف� يبقى مجال » عليھم الس�م«البيت 

  ل�عتماد عليه.

  مفيد:الشك في كل ما لم يروه ال

وبعد.. فإننا نرتاب بصورة قوية في جميع الفقرات التي لم ترد 

في رواية الشيخ المفيد، مثل الحديث عن الخيل، وعن اaبل، والحديث 

ون من هللا بعن صور الرجال والنساء، التي تعجب أھل الجنة، فيطل

أن يجعل صورھم، أو يجعل صور زوجاتھم مثلھا، فيكون لھم ذلك، 

  أو صور زوجاتھم، مثل تلك الصور.. وتتحول صورھم

  وكذلك الحديث عن الصوت الحسن في الجنة.

  تسعة وتسعون تنيناً:

أن هللا تعالى يسلط على الكافر في  وقد ذكر في ذلك العھد أيضاً:
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  قبره تسعة وتسعين تنيناً، تنھش لحمه حتى يبعث.

  لماذا التحديد بالعدد تسعة وتسعين؟! وقد يسأل سائل، فيقول:

  ماذا كان التنين ھو المتكفل لتعذيب الكافر؟!ول

  ولماذا 3 يتولى ھذا ا;مر السباع والذئاب، أو ما إلى ذلك؟!

  ويمكن أن يجاب عن ھذا السؤال الثاني:

ھو أن يجمع على الكافر أنواعاً من ا3zم، فھو  بأن المطلوب:

من جھة: يتعرض للرعب من ھذا العدد الھائل، من ھذه المخلوقات 

  خيفة..الم

3zم نھش جسده، وتمزيقه من قبل  ويتعرض من جھة أخرى:

  ھذه ا;عداد الكثيرة..

لو أن «3zم السم المبرحة التي تقول الرواية:  ويتعرض ثالثاً:

  ».منھا نفخ في ا;رض ما أنبتت ريعھا أبداً  تنيناً 

  ويمكن أن يجاب على السؤال ا)ول:

:ًIعة وتسعين متوافقاً مع أن من الجائز أن يكون العدد تس أو

الصفات الذميمة وتفرعاتھا، والملكات الردية التي تقود اaنسان إلى 

ارتكاب المآثم المختلفة.. مثل صفة الكبر، والحسد، والرياء، والحقد، 

  .)1(ونحوذلك

                                      

  عن الشيخ البھائي. 219ص 6بحار ا;نوار ج )1(
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إن الكافر تارة يكون مستضعفاً وجاھ�ً، فھذا ليس محط  ثانياً:

  داً وعاتياً.النظر ھنا. وتارة يكون مستكبراً جاح

أن u تعالى تسعة وتسعين اسماً من  وقد ورد في الحديث:

أحصاھا دخل الجنة، فإذا أمعن ھذا الكافر في كفره وطغيانه، وتمرده 

على هللا، فإنه يكون قد تجاوز مجرد عدم إحصاء صفات هللا، إلى 

  اaنكار والجحود الذي ھو أشر وأضر، وأدھى وأمّر.

يتحول ثعباناً ينھشه في قبره، وسوف وھذا الجحود ھو الذي س

  تكون الثعابين بعدد تلك الصفات التي أنكرھا وحاربھا.

  وأتبعھا ستاً من شوال:

قد » عليه الس�م«أنه  وقد ذكر الكتاب المتقدم في الفصل السابق:

أمر أيضاً بصيام شھر رمضان، وإتباعه بست من شوال.. مع أن ھذا 

، كما أثبتته »عليھم الس�م«ته أيضاً مخالف لمذھب علي وأھل بي

  النصوص، فراجع.

الدس في التي أريد بھا اaضافات من  أن ھذا أيضاً  :ويبدو لنا

ما ليس منه. بل ھو من  »عليھم الس�م« علي وأھل البيت ك�م

وقد ذكره ابن أبي المرويات من طرق غير أھل البيت وشيعتھم.. 

من طرق غير الشيعة أخذه أنه  :ويبدو .)1(جمھور في درر ال�لي

                                      

العھود وراجع:  17ص 1عن درر ال�لي ج 509ص 7مستدرك الوسائل ج )1(

 8ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال  و 186لشعراني صلالمحمدية 
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، »عليه الس�م« ، ورواه في الجعفريات بسنده عن اaمام الباقرأيضاً 

كان أخاه يصوم ستة أيام بعد شھر رمضان ويقول: «ولكنه قال: 

  .)1(»بلغني أن من صامھا فقد بلغ تمام السنة

نظائر كثيرة في » عليھم الس�م«ونجد لھذا الدس على أھل البيت 

  الفقه وغيره.

» عليھم الس�م«نا على أن ھذا ليس مذھب علي وأھل بيته ويدل
  ما يلي:

:ًIثة التي تلي يوم العيد،  أو�ما دل على كراھة صيام ا;يام الث

  فقد روي:

3 صيام بعد ا;ضحى »: عليه الس�م«عن اaمام الصادق ـ  1

  .)2(ث�ثة أيام، و3 بعد الفطر ث�ثة أيام

                                      

 5جحمد أمسند و 434ص 8والرشاد ج سبل الھدىو 652و  564ص

فيض و 202ص 4سنن النسائي جو 124ص 2جسنن الترمذي و 201ص

لنسائي لالسنن الكبرى و 166صالمحمدية  الشمائلو   409ص 2جالقدير 

 2جشرح معاني اzثار و 126صمسند أسامة بن زيد و 121ص 2ج

 .515صلنووي لرياض الصالحين و 416أمالي المحاملي صو 82ص

  .509و  508ص 7ومستدرك الوسائل ج 59جعفريات صال )1(

ووسائل الشيعة (آل  148ص 4والكافي ج 330ص 4تھذيب ا;حكام ج )2(

 2جمنتقى الجمان و 387ص 7ج(اaس�مية)  و 519ص 10البيت) ج

  .537ص
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عليه «قال: سألت أبا عبد هللا عن عبد الرحمن بن الحجاج ـ  2

  عن اليومين بعد الفطر، أيصامان أم 3؟!» الس�م

 .)1(فقال: أكره لك أن تصومھما

إذا أفطرت من رمضان ف� تصومن »: عليه الس�م«وعنه  ـ 3

 .)2(بعد الفطر تطوعاً إ3 بعد ث�ث يمضين

أنه قال: » عليه الس�م«روى الزھري عن اaمام السجاد  ثانياً:

وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة، «

والخميس واaثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيام من شھر شوال 

بعد شھر رمضان، وصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، كل ذلك 

  .)3(»صاحبه فيه بالخيار.. إن شاء صام، وإن شاء أفطر

                                      

 و 519ص 10ووسائل الشيعة (آل البيت) ج 148ص 4الكافي ج )1(

  .540ص 2جمنتقى الجمان و 387ص 7ج(اaس�مية) 

ووسائل الشيعة (آل  132ص 2واaستبصار ج 298ص 4تھذيب ا;حكام ج )2(

 2جمنتقى الجمان و 387ص 7(اaس�مية) ج و 519ص 10البيت) ج

  .537ص

 80ص 2و (ط جماعة المدرسين) ج 48ص 2من 3 يحضره الفقيه ج )3(

ووسائل الشيعة (آل  537و  536صالخصال و 86ص 4والكافي ج

والھداية  301و  300ص 7ج(اaس�مية)  و 411ص 10البيت) ج

 7جمستدرك الوسائل و 23وراجع: فقه الرضا ص 50للصدوق ص

 1جتفسير القمي و 261ص 93جبحار ا;نوار و 508و  507ص
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  :’ليلة القدر في منام النبي 

صلى هللا عليه «الكتب المتقدمة، من أن النبي  أما ما ورد في

رأى في منامه ليلة القدر في العشر ا;واخر، كأنه يسجد في » وآله

ماء وطين، فلما استيقظ رجع ليلته (أي من بدر) وأزواجه، وأناس 

  معه من أصحابه.

صلى هللا عليه «ثم إنھم مطروا ليلة ث�ث وعشرين، فصلى النبي 

» صلى هللا عليه وآله«ى في وجه النبي حين أصبح، فرأ» وآله

  الطين، فلم يزل يعتكف في العشر ا;واخر الخ..

من طرق » الس�مم عليھ«أما ھذه الرواية فلم ترد عن أھل البيت 

» عليه الس�م«شيعتھم، لكن القاضي النعمان زعم أنه روي عن علي 

در، فقال ، عن ليلة الق»صلى هللا عليه وآله«سئل رسول هللا « أنه قال:

: التمسوھا في العشر ا;واخر من شھر رمضان، فقد رأيتھا ثم 

  .في ماء وطينالليلة  ي تلكأنسيتھا، إ3 أني رأيتني أصل

، ووكف شديداً  فلما كانت ليلة ث�ث وعشرين، مطرنا مطراً 

، وإن أرنبة أنفه »صلى هللا عليه وآله«المسجد، فصلى بنا رسول هللا 

  .)1(»لفي الطين

                                      

  .187ص

بحار و 469ص 7ومستدرك الوسائل ج 282ص 1دعائم اaس�م ج )1(

  .10ص 94جا;نوار 
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  على ھذه الرواية ونظائرھا: ون�حظ

:ًIثني  أوaمامية اaإن القاضي النعمان لم يكن من الشيعة ا

عليه «عشرية، بل ھو إسماعيلي، وھو يتوسع فيما ينقله عن علي 

  ، فقد ينقل عنه بأسانيد 3 يرتضيھا الشيعة اaمامية.»الس�م

  أن ھذا منھا.. والظاھر:

سبة النسيان إلى الرسول إن ھذه الرواية قد تضمنت ن ثانياً:

في أمر يرتبط برسالته، ودينه وشرعه الذي » صلى هللا عليه وآله«

معصوم عن السھو والنسيان، » صلى هللا عليه وآله«جاء به، وھو 

  والخطأ في كل شيء، فكيف إذا كان يرتبط بأمر الرسالة والدين؟!

في إن ھذه الرواية مأخوذة من أھل السنة.. وقد اختلفت  ثالثاً:

تعيين الليلة، فقد رواھا البخاري عن أبي سعيد، لكنه ذكر أن ذلك كان 

  .)1(ليلة إحدى وعشرين

                                      

و (ط دار الفكر)  119ص 1ج ھـ) 1312صحيح البخاري (ط الميمنية ـ  )1(

سنن أبي داود و 172ص 3ج(ط دار الفكر) صحيح مسلم  و 256ص 2ج

عن  309ص 4وج 285ص 2والسنن الكبرى للبيھقي ج 311ص 1ج

صحيح ابن حبان و 269ص 2جلنسائي لالسنن الكبرى البخاري، ومسلم، و

 وراجع: 453و  452ص 3جمعرفة السنن واzثار و 431و  430ص 8ج

تفسير و 143ص 11جعمدة القاري و 248ص 4جلصنعاني لالمصنف 

إمتاع ا;سماع و 32ص 5جتاريخ مدينة دمشق و 250ص 10جالثعلبي 

  .373ص 6جالدر المنثور و 148ص 10ج
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إن ذلك  أما رواية صحيح مسلم، عن عبد هللا بن أنيس، فنقول:

  .)1(كان ليلة ث�ث وعشرين

  معاوية: قيمة العلم عند

وقد ذكرت النصوص المتقدمة في الفصل السابق حواراً جرى 

عليه «بن عقبة ومعاوية، يظھر اھتمام معاوية بكتاب لعلي بين الوليد 

قد » عليه الس�م«وجدوه عند محمد بن أبي بكر، كان علي » الس�م

  أرسله إليه، وقد أشار عليه الوليد بإحراقه، فرفض معاوية ذلك..

ونحن نشك في صحة ما يدعيه معاوية، من أنه يحتفظ بذلك 

  الكتاب، ;نه يحب العلم..

يحتفظ به لينسبه ير يد أن نه إ :كما صرح به معاوية والصحيح

إلى أبي بكر، ويتفاخر به مدعياً: أن لديھم من العلم مثل ما لدى علي 

، لكي يشكك الناس في الحقيقة التي كانت موضع »عليه الس�م«

اتفاق، وقد اعترف بھا سعد بن أبي وقاص، وھي أن ما عندھم عند 

» عليه الس�م«كل ما عند علي ، ولكن ليس »عليه الس�م«علي 

  عندھم.

                                      

 4والسنن الكبرى للبيھقي ج 173ص 3ج (ط دار الفكر)صحيح مسلم  )1(

 210ص 21جبن عبد البر 3التمھيد و 495ص 3جحمد أمسند و 309ص

 8ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 225صلبيھقي لل ا;وقات فضائو

  .285ص 8جزاد المسير و 634ص
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فإذا كان معاوية يريد تكذيب ھذه الحقيقة، فإن هللا تعالى قد خذله 

عليه «في ذلك، كما تظھره ھذه الواقعة نفسھا. وقد صدق علي 

حين قال في نفس كتابه ھذا الذي أرسله لمحمد بن أبي بكر، » الس�م

م ودعوة الكذاب ابن وإياك«وكان يحتفظ به معاوية، حيث قال فيه: 

  ».ھند

ويشھد لما قلناه، من أن معاوية وكل فريقه وحزبه لم يكن يھتم بالعلم: 

أن ھذا الفريق نفسه ابتداء من أبي بكر ھو الذي منع كتابة حديث رسول هللا 

، ومن روايته إ3 بشاھدين، ومنعوا من السؤال عن »صلى هللا عليه وآله«

من يفعل ذلك، وقد استمر ھذا المنع أكثر من  معاني القرآن.. وكانوا يعاقبون

  قرن من الزمن.

ما يستحق » صلى هللا عليه وآله«ثم ألم يجدوا في ك�م رسول هللا 

أن يكتب، وأن يحتفظ به، وأن يتداوله الناس على اخت�ف طبقاتھم 

  ومراتبھم؟!

وھل كان كتاب أبي بكر ـ على حد زعم معاوية ـ أفضل من كل 

؟! ولماذا 3 يخرج »صلى هللا عليه وآله«ول ا;عظم ما جاء به الرس

مما يفيدھم في » صلى هللا عليه وآله«للناس ما كتب عن رسول هللا 

  القضاء والفتوى؟!

  سوف أكيس بعدھا!!:

قد تأسف على » عليه الس�م«أما ما ذكرته الرواية، من أن علياً 
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  قال:» عليه الس�م«وصول الكتاب إلى معاوية، وأنه 

  تمرــا واسـس بعدھـوف أكيــس  ذرــرة I أعتـثـــع ترـثــقد عـــل

  فنحن نشك في صحته، وذلك لما يلي:

:ًIم«إن علياً  أو�لم يعثر في شيء مما يرتبط بمحمد » عليه الس

بن أبي بكر، و3 كان مسؤو3ً عن قتله، و3 كان له يد في وصول 

ن الحاقدون الكتاب إلى معاوية أو إلى غيره، وإنما المجرمو

المتمردون على إمامھم ھم الذين ارتكبوا جريمة قتل ذلك العابد 

المجاھد الصابر، والتقي الطاھر، عامله محمد بن أبي بكر، ونھبوا 

  بيته، فوقع الكتاب بأيديھم..

3 معنى لقوله: إنه قد عثر، وإنه سوف يكون أكثر نباھة  ثانياً:

عليه «أن ثمة تقصيراً منه  وكياسة، ودقة وضبطاً ل�مور، مما يعني:

  قد عثر.كان أدى إلى ھذه العثرة، فإنه إن » الس�م

  فلماذا يقول: إنه 3 يعتذر؟!

ل على نفسه اعترافاً بأمر 3 واقع  وإن كان لم يعثر، فلماذا يسجِّ

  له؟!

وصول كتابه المشتمل » عليه الس�م«لماذا يعتبر علي  ثالثاً:

عثرة، كان عليه ت�فيھا باستعمال  على السنة إلى معاوية وبني أمية

الكياسة والدقة. فإن الكتاب حتى لو وقع بيد معاوية أو بيد غيره، فإنه 

سوف 3 يجد فيه غير السنة وا;حكام، فإن اعتمد ما فيه، وعمل به، 

، وإن لم يعمل به، وبقي ا;مر على »عليه الس�م«فلماذا ينزعج علي 
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تاب، أو تجاھل ما فيه، وعدم العمل حاله، ف� داعي 3عتبار ضياع الك

، بل يكون من باب إقامة الحجة على »عليه الس�م«به عثرة لعلي 

عليه «معاوية وحزبه.. وھو من ا;مور التي يسعى إليھا علي 

  »..الس�م

كان 3 يزال على قيد الحياة، » عليه الس�م«إن علياً  رابعاً:

ه محمد بن أبي بكر، أو ويمكنه أن ينشئ كتاباً كالكتاب الذي حبا ب

أفضل منه، ثم ينشره بين العباد في مختلف الب�د.. فلماذا ينزعج 

  من وقوعه بيد معاوية؟!» عليه الس�م«

  تذكير:

أن المسلمين إذا تزندقا، فحكمھما  ورد في أواخر الفصل السابق:

..�  ھو أن يستتابا، فإن تابا وإ3 قت

اaرتداد عن ملة.. أما إذا  أن ھذا إنما ھو إذا كان ومن المعلوم:

  كان عن فطرة، فإنه يقتل و3 يستتاب..

  تبادل رسائل بين معاوية وابن أبي بكر:

  وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية:

  ..من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر

  ممن ھو سلم ;ھل و3ية هللا. ،س�م على أھل طاعة هللا

 وسلطانه وقدرته، خلق خلقاً  ،وعظمته فإن هللا بج�له ..أما بعد

ب� عبث و3 ضعف في قوته، 3 حاجة به إلى خلقھم، ولكنه خلقھم 
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  .ورشيداً  ، وغوياً وسعيداً  ، وجعل منھم شقياً عبيداً 

صلى هللا « ثم اختارھم على علمه، فاصطفى وانتخب منھم محمداً 

مره، ، فاختصه برسالته، واختاره لوحيه، وائتمنه على أ»عليه وآله

ً  وبعثه رسو3ً    .على الشرائع لما بين يديه من الكتب، ودلي�ً  مصدقا

فدعا إلى سبيل أمره بالحكمة والموعظة الحسنة، فكان أول من أجاب 

فأسلم وسلم أخوه وابن عمه علي بن أبي طالب  ،وأناب، وصدق [ووافق]

  ».عليه الس�م«

ھول،  فصدقه بالغيب المكتوم، وآثره على كل حميم، ووقاه كل

وواساه بنفسه في كل خوف، فحارب حربه، وسالم سلمه، فلم يبرح 

3  لنفسه في ساعات ا;زل، ومقامات الروع، حتى برز سابقاً  مبتذ3ً 

وأنت  ،نظير له في جھاده، و3 مقارب له في فعله، وقد رأيتك تساميه

  .السابق المبرز في كل خير ..أنت، وھو ھو

اس نية، وأطيب الناس ذرية، ، وأصدق النأول الناس إس�ماً 

  وأفضل الناس زوجة، وخير الناس ابن عم.

وأنت اللعين ابن اللعين، لم تزل أنت وأبوك تبغيان لدين هللا 

الغوائل، وتجتھدان على إطفاء نور هللا، وتجمعان على ذلك الجموع، 

وتبذ3ن فيه المال، وتحالفان في ذلك القبائل، على ھذا مات أبوك، 

  .فتهوعلى ذلك خل

والشاھد عليك بذلك من يأوى ويلجأ إليك، من بقيه ا;حزاب 

  ».صلى هللا عليه وآله«ورؤوس النفاق والشقاق لرسول هللا 
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مع فضله وسابقته القديمة أنصاره الذين ذكرھم هللا  يوالشاھد لعل

تعالى في القرآن، ففضلھم وأثنى عليھم من المھاجرين وا;نصار، فھم 

جالدون حوله بأسيافھم، ويھريقون دماءھم معه كتائب وعصائب، ي

  .دونه، يرون الفضل في اتباعه، والشقاق والعصيان في خ�فه

تعدل نفسك بعلي، وھو وارث رسول هللا ـ يا لك الويل ـ فكيف 

، وأبو ولده، وأول الناس له اتباعاً  ،ووصيه ،»صلى هللا عليه وآله«

  !؟، يخبره بسره، ويشركه في أمرهوآخرھم به عھداً 

ما استطعت بباطلك،  في دنياكفتمتع  ..وأنت عدوه وابن عدوه

وليمددك ابن العاص في غوايتك، فكأن أجلك قد انقضى، وكيدك قد 

  ، وسوف تستبين لمن تكون العاقبة العليا.ىوھ

واعلم أنك إنما تكايد ربك الذي قد أمنت كيده، وأيست من روحه، 

  وھو لك بالمرصاد، وأنت منه في غرور.

uم على من اتبع  ،وبا�وبأھل بيت رسوله عنك الغناء! والس

  الھدى.

  فكتب إليه معاوية:

من معاوية بن أبي سفيان، إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي 

  بكر.

  ..س�م على أھل طاعة هللا

أما بعد، فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما هللا أھله في قدرته وسلطانه، 

فته ووضعته، لرأيك فيه تضعيف، فى به نبيه، مع ك�م ألطصاوما 
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و;بيك فيه تعنيف، ذكرت حق ابن أبي طالب وقديم سابقته، وقرابته 

من نبي هللا ونصرته له، ومواساته إياه، في كل خوف وھول، 

  ، وفخرك بفضل غيرك 3 بفضلك.يَّ واحتجاجك عل

صرف ذلك الفضل عنك، وجعله لغيرك، فقد كنا  فاحمد إلھاً 

لنا، وفضله  نبينا، نرى حق ابن أبي طالب 3زماً  وأبوك معنا في حياة

علينا، فلما اختار هللا لنبيه ما عنده، وأتم له ما وعده، وأظھر  مبرزاً 

دعوته، وأفلج حجته، قبضه هللا إليه، فكان أبوك وفاروقه، أول من 

، على ذلك اتفقا واتسقا، ثم دعواه إلى على أمره وخالفهحقه، ابتزه 

وأرادا به  ..ما، وتلكأ عليھما، فھما به الھمومفأبطأ عنھ ،أنفسھما

3 يشركانه في أمرھما، و3 وأقاما العظيم، فبايعھما وسلم لھما، 

  وانقضى أمرھما. ،يطلعانه على سرھما، حتى قبضا

ثم أقاما بعدھما ثالثھما عثمان بن عفان، يھتدى بھديھما، ويسير 

ي من أھل بسيرتھما، فعبته أنت وصاحبك، حتى طمع فيه ا;قاص

المعاصي، وبطنتما وظھرتما، وكشفتما له عداوتكما وغلكما، حتى 

  .بلغتما منه مناكما

فخذ حذرك يا بن أبي بكر، فسترى وبال أمرك، وقس شبرك 

بفترك، تقصر عن أن تساوى أو توازي من يزن الجبال حلمه، و3 

أبوك مھد له مھاده،  .و3 يدرك ذو مدى أناته ،تلين على قسر قناته

فأبوك أوله، وإن يكن  بنى ملكه وشاده، فإن يكن ما نحن فيه صواباً و

فأبوك أسه ونحن شركاؤه، فبھديه أخذنا، وبفعله اقتدينا، رأينا  جوراً 
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أباك فعل ما فعل، فاحتذينا مثاله، واقتدينا بفعاله، فعب أباك بما بدا 

  لك، أو دع.

  .)1(نابأوالس�م على من أناب، ورجع من غوايته و

  : ونقول

أن محمد بن أبي بكر قد أرسل  يظھر من سياق ك�م المنقري:

يتأھب للمسير إلى صفين » عليه الس�م«ھذه الرسالة حين كان 

  لمحاربة معاوية..

وقد تضمنت الرسالة، وجوابھا أموراً مھمة، I مجال للتوسع 
  في بيانھا، غير أننا نشير منھا إلى ما يلي:

لمعاوية نصرة المھاجرين  إن محمد بن أبي بكر قد ذكر ـ 1

، وبذلھم دماءھم في الدفاع عنه.. ولم »عليه الس�م«وا;نصار لعلي 

يستطع معاوية أن ينكر ذلك أو أن يشكك فيه، أو أن يشير إلى ما 

  يصلح للذكر في ما يقابل ھذه الحقيقة.

لم » عليه الس�م«إنه حين أشار إلى فضائل أمير المؤمنين  ـ 2

اً أن ينكرھا، أو أن يشكك فيھا، بل كان مضطراً يستطع معاوية أيض

إلى ا3عتراف بھا، والتأكيد عليھا، بل اعترف بأنھم وأبو بكر معھم 

يرون تقدم أمير » صلى هللا عليه وآله«كانوا في عھد رسول هللا 

                                      

 3وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 121ـ  118صفين للمنقري ص )1(

  . 59ص 2ومروج الذھب ج 190ـ  188ص
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  عليھم.» عليه الس�م«المؤمنين 

 وا;ھم من ھذا وذاك: اعتراف معاوية بأن أبا بكر وعمر كانا ـ 3

أول من ابتز علياً حقه، وخالفه على أمره، وكذلك فعل عثمان. فقد 

  ».فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه، وخالفه على أمره«قال: 

كان » عليه الس�م«إن معاوية يعترف بأن ابتزاز حق علي  ـ 4

على ذلك اتفقا «مدبراً بليل فيما بين أبي بكر وعمر، فقد قال: 

  عثمان.، وكذلك فعل »واتسقا

عليه «إنه يصرح: بأن أبا بكر وعمر قد أرادا قتل علي  ـ 5

، وھذا ما »فھما به الھموم، وأرادا به العظيم«، حيث قال: »الس�م

  فعله عثمان أيضاً.

إنه يصرح: بأن أبا بكر وعمر ـ وكذلك عثمان ـ كانا 3  ـ 6

 في أمرھما، و3 يطلعانه على سرھما،» عليه الس�م«يشركان علياً 

  حتى ماتا..

أما قول معاوية: إن علياً بايع أبا بكر وعمر.. فلعله بم�حظة:  ـ 7

أنھم جاؤوا بعلي ملبباً، ثم جاء أبو بكر، فمسح على يده، وصاحوا: 

  بايع، بايع.

  وإن كان ھنا ليس ھذا من البيعة الشرعية والمرضية في شيء..

ك إن معاوية يصرح: بأن ما وصل إليه معاوية من المل ـ 8

  والسلطان، إنما مھد له أبو بكر، فقد قال لمحمد:
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أبوك مھد له مھاده، وبنى ملكه وشاده، فإن يكن ما نحن فيه «

  ».صواباً، فأبوك أوله الخ..

ـ وآخر ما نلفت النظر إليه ھنا ھو قول محمد بن أبي بكر في  9

أي أن المؤمنين » وباu، وبأھل بيت رسوله عنك الغناء..«رسالته 

». صلى هللا عليه وآله«ن عن معاوية باu، وبأھل بيت النبي مستغنو

فذكر اaستغناء بآل الرسول إلى جانب اaستغناء باu، يتوافق مع مفاد 

َوَما نَقَُموا إIَِّ أَْن اzيات الكريمة التي في سورة التوبة التي تقول: ﴿

  .)1(﴾ َوَرُسولُهُ ِمْن فَْضلِهِ أَْغنَاُھُم هللاُ 

  الفصل: خاتمة ھذا

وبعد.. فقد بقيت أمور كثيرة ھنا كنا نود أن نقف عندھا، ونحاول 

يطيل واستنطاق النصوص فيھا. ولكننا وجدنا أن ذلك سوف يحرجنا 

ا;مر على القراء ا;عزاء، ويعيقنا عن مواصلة عرض ما تيسر لنا 

  ».عليه الس�م«من سيرة أمير المؤمنين 

ھذا الحد، لنوفر الوقت آثرنا قطع الك�م عند  من أجل ذلك:

والجھد إلى ما لم نوفق لعرضه من ھذه السيرة العطرة والمباركة.. 

  فإلى ما يلي من فصول ومطالب..

                                      

  من سورة التوبة. 81اzية  )1(
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  الفصل السابع:

  توجيھات إلى العمال وأمراء الخراج..

  :الفصل السابع
:  

  توجيھات إلى العمال وأمراء الخراج
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  أحسن إليھم ما استطعت:

  قال المنقري:

عبد هللا  قد استخلف ابن عباس على البصرة، فكتب يوكان عل«
  :ييذكر له اخت�ف أھل البصرة، فكتب إليه عل يبن عباس إلى عل

  من عبد هللا علي أمير المؤمنين إلى عبد هللا بن عباس.

وذكرت ما رأيت وبلغك عن أھل  ،رسولك يَّ فقد قدم عل ..أما بعد
وسأخبرك عن القوم: ھم بين مقيم لرغبة  .البصرة بعد انصرافي

ا. فأرغب راغبھم بالعدل عليه، واaنصاف يرجوھا، أو عقوبة يخشاھ
له واaحسان إليه، وحل عقدة الخوف عن قلوبھم، فإنه ليس ;مراء 

  .أھل البصرة في قلوبھم عظم إ3 قليل منھم. وانته إلى أمري و3 تعده

وأحسن إلى ھذا الحي من ربيعة، وكل من قبلك فأحسن إليھم ما 
  استطعت إن شاء هللا . والس�م.

  .)1(»د هللا بن أبي رافع في ذي القعدة سنة سبع وث�ثينوكتب عب

                                      

نھج وشرح  400ص 32وبحار ا;نوار ج 105راجع: صفين للمنقري ص )1(

 403ص 1وجمھرة رسائل العرب ج 183ص 3الب�غة للمعتزلي ج

ونزھة الناظر وتنبيه  322ونثر الدر ص 387ص 2وأنساب ا;شراف ج
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  ونقول:

قد تضمنت ھذه الرسالة العديد من ا;مور الھامة، التي 3 مجال 

aيفائھا حقھا من الدراسة والتأمل، ;ننا 3 نملك القدرة و3 ا;ھلية 

لسبر أغوارھا، واستخراج درر بحارھا. ف� محيص لنا عن صرف 

  اaكتفاء باليسير منه، فنقول:النظر عن ذلك، و

  إخت)ف أھل البصرة:

إن ابن عباس واجه اخت�ف أھل البصرة، وعدم انقيادھم له 

بصورة سليمة ومرضية، حين أرجع أمرھم إلى إمامه، وأعفى نفسه 

  من الدخول في أمر 3 يدري وجه الصواب فيه.

نعم، لقد رأى ابن عباس ما يجري حوله، فأفزعه ذلك، فقد 

تارة، ويوافق أخرى، وذاك بالعكس، وذاك يظھر الشكوى  يخالف

والتذمر في موضع، ثم يظھر الرضا، والموافقة في موضع آخر. 

وذلك يعارض تارة، وأخرى يوافق. وتارة يطيع، وتارة يعصي، 

  ويرضى طوراً ويغضب طوراً آخر، وما إلى ذلك..

م وحين لم يھتد إلى الرأي الصواب في سياستھم، وفي حل عقدتھ

 »الس�م عليه«لم ير لنفسه مخرجاً إ3 باaلتجاء إلى أمير المؤمنين 

  في ذلك..

                                      

  .63الخاطر ص
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وھذا ھو المفروض، والمتوقع من الوالي ا;مين على ما تحت 

يده، والحكيم في تدبير أموره، والطالب رضا هللا سبحانه فيما يقول 

  ويفعل.

  يغور في ا=عماق: ×علي 

رة، وبعبارات موجزة، بأسطر يسي »الس�م عليه«وقد أجابه 

 »الس�م عليه«وقصيرة، ولكنھا جليلة المعاني، عميقة المباني.. ;نه 

وضع أصبعه على الجرح. وغار إلى ا;عماق وعمل على اقت�ع 

  المشكلة من جذورھا..

لم يكتف بإصدار توجيھاته العملية إلى ابن  »الس�م عليه«إنه 

.. و3 تفعل كذا.. بل عباس لمعالجة المشكلة، فلم يقل: افعل كذا

شرح ھذا ا;مر بكلمات ھي غاية في اaيجاز، وفي روعتھا 

ت�مس اaعجاز.. وأتحفه بمعاٍن قليلة، ولكنھا جميلة وجليلة.. 

أظھرت أن على الوالي والحاكم أن 3 يعالج ا;مور بسطحية 

وتسرع، بل بترٍو وتأمل وحكمة.. وأن عليه أن 3 يُفْرط باaعتماد، 

ناد إلى سلطانه، وھيبته، ووسائل فرض قراره، بل عليه وباaست

أن يغور إلى عمق المشكلة، ويستخرج عللھا ومكوناتھا، ويعمل 

  على تعطيل تلك العلل والمكونات عن قابلية التأثير..

تجاه مشكلة أھل البصرة، فإنه نفذ  »الس�م عليه«وھذا ما فعله 

لحھا ويعيدھا إلى إلى العوامل المؤثرة في سلوكھم ھذا، لكي يص

طبيعتھا، وإلى توازنھا، ولتنحسر ـ من ثم ـ ضغوطھا على الروح، 
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وتكف عن استفزاز المشاعر، ليعود للحياة رونقھا البھيج، وإشراقھا 

  الباھر..

  ل)خت)فات عواملھا النفسية:

أن أسباب اaخت�ف عند  :»الس�م عليه«وخ�صة ما أشار إليه 

  ين:أھل البصرة تعود إلى عامل

ھو أن قبائل البصرة لم تكن إلى ذلك الحين قد العامل ا)ول: 

عاشت اaس�م المحمدي ا;صيل، الذي يغني نفوسھم بالكرامة 

والعزة، ويستثير عقولھم لتستضيء بنور العلم، ولم ت�مس أرواحھم 

لذائذ القرب، والحب u، و3 سكنت رعشات الخشية شغاف قلوبھم، 

ائع المعاني اaنسانية والوجدانية.. و3 ولم تحتضن ضمائرھم رو

أشرقت قلوبھم بنور اaيمان، و3 سرت في حنايا وجودھم ھيمنات 

  اaبتھا3ت والنجاوى في الخلوات مع هللا سبحانه.

بل عاشوا اaس�م، كطقوس تكاد تكون بعد إفراغھا من معانيھا. 

  وإبعادھا عن مراميھا..

  :»الس�م عليه«فھم كما قال اaمام الحسين 

ت يحوطونه ما درَّ ، الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتھم«

  .)1(»قل الديانون ،معايشھم، فإذا محصوا بالب�ء

                                      

 75جو 383ص 44جبحار ا;نوار و 245صتحف العقول راجع:  )1(
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إنھم يريدون أن يعيشوا في ھذه الدنيا، وأن ينالوا من خيراتھا، 

  ويتمتعوا بما تيسر لھم من لذاتھا، دون أن تلحقھم تبعاتھا.

ھم ا;من من مواجھة أي مكروه في أن يحصل ل العامل الثاني:

سبيل ذلك، وعدم التعرض للعقوبة على ما سلف من أخطائھم 

  وتقصيراتھم..

ھم بين مقيم « بقوله: »الس�م عليه«وھذا بالذات ھو ما أشار إليه 

  .)1(»..لرغبة يرجوھا، أو عقوبة يخشاھا

  وللوالي أعظم ا;ثر في ھذين ا;مرين معاً.

  المعالجة:

لم يقل لھم: على ماذا أنتم مختلفون؟! ولم  »الس�م عليه«إنه 

يطلب منھم إقامة البراھين على ما يدَّعونه و3 إعطاء المبررات لما 

يطلبونه، ليضع لھم الحلول، أو للتحكيم فيما بينھم بما تؤدي إليه 

                                      

ا;نوار البھية و 234و  61ص )اaمام الحسين(، العوالمو 117ص

 424ص 1جمستدرك سفينة البحار و 102ص لواعج ا;شجانو 102ص

كشف و 548صالدرجات الرفيعة و 87صنزھة الناظر وتنبيه الخاطر و

  .241ص 2جالغمة 

بحار ا;نوار و 35ص 4جمصباح الب�غة (مستدرك نھج الب�غة) راجع:  )1(

 3جشرح نھج الب�غة و 129ص 4جنھج السعادة و 400ص 32ج

  .105صلمنقري لصفين و 183ص



  35ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    254
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تلك الشواھد وا;مارات. 

بل ھو قد وضع ح�ً 3 يحتاج فيه إلى الحديث مع أحد، و3 إلى 

شرح المشكلة، و3 تحديد ا;شخاص، و3 مصالحتھم مع بعضھم، و3 

  تحديد المقصر والمسؤول عن الخلل من غيره..

بل جاء الحل بعيداً عن ا;شخاص وكأن المطالب به فريق ثالث، 

وھو ذلك الذي يرى نفسه بريئاً من أي مساھمة في ذلك اaخت�ف، 3 

  من قريب و3 من بعيد، وھو محق في ذلك..

: خطة عمل، تحسم ھذه اaخت�فات »الس�م عليه«لقد ذكر 

  بصورة جذرية..

  وھي كما يلي:

ابن عباس  »الس�م عليه«بالنسبة للرغبات والطموحات أمر  ـ 1

. وإنما يكون ھذا بالوسيلة الح�ل، والطريقة »أرغب راغبھم«بقوله: 

على الصحيحة عن الشرع والعقل، بما 3 يشتمل على ظلم و3 تعدٍّ 

  مال أو حق أحد..

  لقد أمره بأن:

  يرغب راغبھم بالعدل إليه. ألف:

  .»اaنصاف له«و  ب:

  .»اaحسان إليه«و  ج:

بالنسبة لموضوع الشعور با;من من المؤاخذة على ما أخذ،  ـ 2
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  بحّل عقدة الخوف من قلوبھم. »الس�م عليه«وما أخطأ، فقد أمره 

  إيضاحات لھذه ا�جراءات:

  المفيد التوضيح لھذه ا�جراءات كما يلي: وقد يكون من

:ًIم عليه«إنه  أو�، ربما ليدل على أن »بالعدل عليه«قال:  »الس

المطلوب منه أن ينشر العدل على الناس كلھم، بحيث يبلغ، وينبسط 

على كل راغب في جملة سائرھم، حتى 3 يتوھم متوھم تخصيص 

  فرد أو أفراد بأعيانھم بالعدل، دون غيرھم..

  في ھذا المورد.» عليه«وھذا يشير إلى الحاجة إلى إضافة كلمة 

ولم يقل:  »واaنصاف له«: »الس�م عليه«لعل قوله  ثانياً:

وإنصافه، ليفيد أيضاً: لزوم تعميم اaنصاف على الجميع، بحيث 

يشعر كل فرد منھم: أن ھذا اaنصاف إنما ھو لصالحه. حتى حين 

يريد أن يكون  »الس�م عليه«نه يكون ھو الذي ينتصف منه أي أ

اaنصاف ھو الحاكم، فإذا أخذ من شخص الحق الذي لشخص آخر، 

  فإن اaنصاف نافع أيضاً للمأخوذ منه، كما ھو نافع للمأخوذ له..

يريد أن يتجاوز  »واaحسان إليه«: »الس�م عليه«قوله  ثالثاً:

aنصاف الحاكم معنى العدل الذي ھو إعطاء كل ذي حق حقه، أما ا

فھو إعادة الحق إلى أصحابه، ممن ظلمھم، واعتدى عليھم فيه.. إنه 

يريد أن يتجاوز ھذا وذاك إلى ما ھو أسمى وأرقى منھما، فإن العدل 

ھو أدنى المراتب، ;نه 3 يزيد عن أنه يزحزح من ينالھم عن حافة 
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الھاوية أو الخطر، والمطلوب أكثر من ذلك وأكبر، وھو اaحسان 

الزيادة على ھذا وذاك، فيبذل للناس ما لم يتعلق لھم حق فيه،  الذي ھو

..ً�  وھو ما يرونه تكرماً ونب�ً وتفض

  بالنسبة لحل عقدة الخوف من قلوبھم نقول: رابعاً:

تحدث عن عقدة خوف يراد إزالتھا، والعقدة  »الس�م عليه«إنه 

ى بھا ھي حالة نفسية عارضة، وغير طبيعية.. وربما 3 يلتفت المبتل

  إلى وجودھا فيه، وأنھا ھي سبب مشكلته..

فالمطلوب ھو حل ھذه العقدة. وليس المطلوب أن 3 يكون 

ھناك خوف من أحد، فإن الخوف حالة طبيعية، يحتاجھا اaنسان 

في كثير من مفاصل حياته، فقد يحتاجھا لصيانة نفسه من اaقدام 

شھوات، وضبط على المزالق والمھالك، أو لكبح جماح الغرائز وال

حركتھا، أو التحرز من ا;خطاء والھفوات، وقد يحتاجھا لمراقبة 

السلوك وطريقة التعامل، حتى 3 يبادل اaحسان باaساءة، و3 

يطيع حيث يجب أن يعصي ـ كما في طاعة الشيطان ـ و3 يعصي 

  حيث يجب أن يطيع، كما في طاعة الرحمان..

شؤه ا;وھام الباطلة، فذلك أما أن يصبح الخوف عقدةً ومرضاً، من

  مرفوض، و3 بد من معالجته والتخلص منه..

وربما يكون ا;جدى وا;جدر ـ كما في ھذا المورد الذي تصدى 

لمعالجته ـ ھو السكوت عن اaشارة حتى  »الس�م عليه«أمير المؤمنين 

إلى اسمه وعدم الد3لة عليه، وأن تأتي المعالجة بطريقة عفوية، وكأنھا 
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لمسار الطبيعي ل�مور، ;ن ا;نظار لو توجھت إلى ھذا الخلل، ھي ا

وھذه العقدة، فلربما ترك ذلك آثاراً سلبية أكبر وأخطر من ھذا المرض 

نفسه.. حين تستيقظ في النفوس الضعيفة والمريضة، جھا3تھا 

وعصبياتھا، وتثور التوھمات الباطلة، لتنسج ا;ضاليل، وتستدرج 

  نار الفرقة اتقاداً، وضعفاء البصيرة عناداً..ا;قاويل التي تزيد 

بالمعالجة  »الس�م عليه«و;جل ذلك جاء قرار أمير المؤمنين 

  الصامتة، والعفوية التي 3 تثير اaھتمام، و3 تلفت نظر أحد..

  نظرة أھل البصرة إلى أمرائھم:

إلى حقيقة أخرى تؤكد صحة ھذه  »الس�م عليه«وقد أشار 

ابن عباس بانتھاجھا في أھل  »الس�م عليه«ر السياسة التي أم

البصرة، وھي أن أكثرھم كانوا 3 يعظمون أمراءھم بالقدر الذي 

  يتوقعه ابن عباس..

  والذين كان ;مراء البصرة مكانة في قلوبھم ھم قلة قليلة..

يُشعر أن مقصوده: ھو فقدان التعظيم  »الس�م عليه«ولكن ك�مه 

لتعظيم اللساني والتعامل الظاھري، فقد 3 واaج�ل القلبي.. أما ا

  يظھر فيه ھذا ا;مر.. و3 يتوافق مع ما يضمرونه.

أراد أن يعرف ابن عباس ـ وھو أميرھم » عليه الس�م«ولعله 

آنئٍذ ـ ھذا ا;مر، ;نه رأى أن ذلك يسھّل عليه التعامل معھم، 

ي أفخاخ وستحصنه معرفته بھذه الحقيقة من الوقوع ـ ولو جزئياً ـ ف
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كثيرة قد ينصبھا له أھل الخداع، وتصونه من بعض مكر أھل 

  ا;طماع..

وسبب ھذه الحالة فيھم ليس الخوف أو الطمع، بل ھو ما عاينوه 

َرْت بلدھم، فإنھم لم  من سيرة و3يتھم فيھم منذ فتحت ب�دھم، وُمصِّ

يكونوا في ا;كثر من أھل الدين، واaستقامة، و3 من ذوي النبل 

  كرامة، و3 من أھل الثقة وا;مانة.وال

وھذا يحتم على ابن عباس أن يريھم سيرة أخرى، وسلوكاً آخر، 

وأن يبذل جھداً في تبديل الصورة السيئة التي في أذھانھم عن الحكم 

  والحاكمين.

فإنه ليس ;مراء أھل البصرة في «: »الس�م عليه«ولذلك قال 

  .»قلوبھم ِعَظم إ3 قليل منھم..

  تھاد في مقابل النص:9 اج

ابن عباس بامتثال أمره، وأن 3 يعدوه  »الس�م عليه«وقد ألزم 

  ذلك لسببين:

أنه ليس له العمل باجتھاده في مقابل ھذا النص الصريح  أولھما:

  الذي بعث به إليه..

إن ھذا الذي أمره به ھو من ا;مور التي يُْلِزُم بھا الشرع  الثاني:

ح، والتدبير الصحيح، وھو من حقوق الناس والعقل، والوجدان الصري

  الثابتة التي 3 بد من أدائھا إليھم..
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  أحسن إلى ھذا الحي من ربيعة:

أمر ابن عباس بأن يحسن إلى ربيعة، ثم  »الس�م عليه«ثم إنه 

  عقب ذلك بأمره بأن يحسن إلى جميع الناس..

وھذا 3 يعني أن ابن عباس كان متحام�ً على ربيعة، إذ لعل 

سبب ھذا التنصيص على خصوص ربيعة ھو أن ربيعة كانت السبَّاقة 

إلى نصرته في حرب الجمل، ولم تخضع للضغوط التي تعرضت لھا، 

وھذا يجعل لھا حقاً في رقاب المسلمين.. ينبغي للحاكم أن 3 يغفل عن 

رعايته، و3 يتھاون في شأنه، ;ن حفظه لھم يشجع غيرھم على 

لناس بسلوك طريقھم في ذلك.. فيكون ھذا اaقتداء بھم، ويحبب ا

  اaحسان من أسباب الھداية إلى طريق الحق والخير..

  اقسم المال بينھم حتى تغنيھم:

  قال المنقري:

  وكتب:

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من عبد هللا علي أمير المؤمنين إلى عبد هللا بن عباس.

يئھم، فانظر ما اجتمع عندك من غ�ت المسلمين وف ،أما بعد

من قبلك حتى تغنيھم، وابعث إلينا بما فضل نقسمه فيمن قبلنا.  )1(فاقسمه

                                      

  في ھذا المورد.» في«الصحيح إضافة كلمة  لعل )1(
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  .)1(والس�م

لقثم بن » عليه الس�م«لكن في نھج الب�غة رسالة أخرى أرسلھا 

 )2(العباس، وقد وردت فيھا ھذه الفقرة أيضاً، وھي رسالة مطولة

  اب.سوف نوردھا إن شاء هللا في الموضع المناسب من ھذا الكت

  ونقول:

  نتوقف ھنا عند النقاط التالية:

  المطلوب ھو الغنى:

ليس المطلوب من تقسيم أموال بيت المال على المحتاجين ھو 

إعطاؤھم لمجرد سد خلتھم، وحفظ حياتھم من التلف. ثم يحتفظ 

الحاكم في خزائنه بما زاد على ذلك. بل المطلوب ھو: أن يعطى 

لشرعي، وھو أن يملك كل أھل الحاجة حتى يحصل لھم الغنى ا

: »الس�م عليه«واحد منھم قوت سنته، ونفقاتھا.. و;جل ذلك قال 

  .»فاقسمه!! من قبلك حتى تغنيھم«

وذلك ;ن المال مالھم، فلماذا يحبسه عنھم؟! فإن فضل عنھم 

شيء بعد بلوغھم حّد الغنى، ف� يوضع في الخزائن أيضاً، بل ينقل 

                                      

  .106صفين للمنقري ص )1(

بحار ا;نوار و 67الكتاب رقم  127ص 3ج) بشرح عبدهنھج الب�غة ( )2(

مستدرك و 30ص 18ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 497ص 33ج

  .173و  172ص 13جالوسائل 
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  ه في المحتاجين الذين في محيطه..إلى إمام المسلمين، لكي يقسم

وفي لزوم اaعطاء إلى حّد الغنى حفظ للكرامة اaنسانية، 

وصيانة لماء الوجه عن أن يبذل باستمرار كلما عرضت له حاجة، 

  تحتاج إلى مال.

  احمل ما فضل إلينا:

ابن عباس بتقسيم أموال » عليه الس�م«وقد أمر أمير المؤمنين 

فضل شيء بعد بلوغھم حّد الغنى أرسله إلى أھل البصرة فيھم. فإن 

  ، ليقسمه في الفقراء الذين في ناحيته.»الس�م عليه«علي 

.. فقد »صلى هللا عليه وآله«وھذه ھي نفس سياسة رسول هللا 

كان رسول هللا أنه قال:  »الس�م عليه«روي عن اaمام الصادق 

 ،البوادييقسم صدقة أھل البوادي في أھل  »صلى هللا عليه وآله«

إنما  ،و3 يقسمھا بينھم بالسوية ،وصدقة أھل الحضر في أھل الحضر

  .)1(موقت يءوليس في ذلك ش ،يقسمھا على قدر ما يحضره منھم

ولكن أبا بكر كان يُلِزم أھل البوادي بحمل جميع صدقاتھم إليه، 

                                      

(ط  و 16ص 2ومن 3 يحضره الفقيه ج 27ص 5وج 554ص 3الكافي ج )1(

 103ص 4وتھذيب ا;حكام للطوسي ج 31ص 2جماعة المدرسين) ج

 184ص 6ج(اaس�مية)  و 265ص 9ج(آل البيت)  و 151ص 6وج

بحار ا;نوار و 378ص 1جحلية ا;برار و 123ص 3جلي والي ال�وغ

  .408ص 2جمنتقى الجمان و 20ص 97جو 215ص 47ج
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  .)1(»لو منعوني عقا3ً لجاھدتھم عليه«حتى قال: 

، »مانعي الزكاة«قوا عليھم اسم وكان ھذا ھو ذنب الذين أطل

فإنھم أرادوا أن تقسم صدقاتھم في فقرائھم.. فاتھموھم با3رتداد، 

وقتلوا مالك بن نويرة، ومن معه من رجال بني حنيفة، وسبوا نساءھم 

  .)2(;جل ھذا

                                      

يخ مدينة دمشق تارو 209و  153ص 17ج للمعتزليشرح نھج الب�غة  )1(

 2ج مم والملوكتاريخ ا;و 68ص 4جأسد الغابة و 159ص 25ج

 232ص 14جإمتاع ا;سماع و 344ص 2جالكامل في التاريخ و 476ص

  .546ص 7جخزانة ا;دب و 538و 

 وقاموس 15ص 6ج ا;عيان ووفيات 110ص 2ج اليعقوبي تاريخراجع:  )2(

 279 و 278ص 3ج والملوك ا;مم تاريخو 147 و 146ص 4ج الرجال

 شرح: وراجع 159ص 7ج والغدير 504ص 2ج) ا;علمي مؤسسة ط( و

 و 119ص واaجتھاد والنص 206 ـ 204ص 17ج للمعتزليالب�غة  نھج

 455ص 1ج البلدان ومعجم 296 و 295ص 4ج الغابة وأسد 123

 2ج والخبر المبتدأ وديوان والعبر 355 و 354ص 6ج والنھاية والبداية

 والثقات 493 و 491 و 477 و 476ص 30ج;نوار ا وبحار 73ص 2ق

 واaصابة 274ص 16ج دمشق مدينة وتاريخ 169ص 2ج3بن حبان 

 والكنى 6ص 2ج واaستغاثة 561 و 560ص 5وج 218ص 2ج

  .104ص ا;حزان وبيت 43 و 42ص 1ج وا;لقاب
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  تعرف ا=مور بنظائرھا:

رسالة إلى أحد و3ته، وھو ا;سود بن » عليه الس�م« وكتب

إلى  »عليه الس�م« من عبد هللا علي أمير المؤمنين: قطبة ما يلي

  (أو قطبة).ا;سود بن قطنة. 

ومن ، لم يحذر ما ھو غابر ،فإنه من لم ينتفع بما وعظ ،أما بعد

  أعجبته الدنيا رضي بھا، وليست بثقة.

  .فاعتبر بما مضى تحذر ما بقي

  .واطبخ للمسلمين قبلك من الط�ء ما يذھب ثلثاه

طف الجند، واجعله مكان ما عليھم من أرزاق وأكثر لنا من ل

، وفي الذرية من يخاف دعاؤه، وھو لھم الجند، فإن للولدان علينا حقاً 

  .)1(صالح. والس�م

إلى ا;سود بن قطبة، » عليه الس�م«وھناك كتاب آخر منه 

  .)2(، فراجعه»رحمه هللا«صاحب جند حلوان. ذكره الشريف الرضي 

  ونقول:

شير إلى العديد من ا;مور، نذكر منھا على سبيل إن ھذا الكتاب ي

  المثال:

                                      

  .106ص  لمنقريل صفين )1(

بحار ا;نوار و 59الكتاب رقم  115ص 3نھج الب�غة (بشرح عبده) ج )2(

  .145ص 17ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 511ص 33ج
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  ا�ستد9ل بالحاضر على المستقبل:

قد بيَّن لنا عملياً أن على اaنسان أن يدرس » عليه الس�م«إنه 

تاريخ ا;شخاص، ليعرف أحوالھم، ويستدل بھا على ما سيكون منھم 

.. شرط أن في مستقبل أيامھم، ;ن ا;مور تعرف بأشباھھا ونظائرھا

تشتمل تلك ا;شباه والنظائر على نفس الخصائص، والمحفزات، 

من لم »: «عليه الس�م«والمناشئ لما حدث وكان.. و;جل ذلك، قال 

  ».ينتفع بما وعظ، لم يحذر ما ھو غابر

  طبخ الط)ء للمسلمين:

عامله بأن يطبخ الط�ء، حتى يذھب » عليه الس�م«وقد أمر 

  سلمين.ثلثاه، ثم يسقيه الم

ن يفترض م وربما يكون مراده بالمسلمين ھو: الجند، وسائر

  بالوالى أن يتولى إطعامھم.

والط�ء، من أسماء الخمر.. وأراد به ھنا: العصير العنبي 

المغلي، الذي يصير بغليانه حراماً ومسكراً، لكن لو استمر في غليانه 

..ً3�  إلى أن يذھب ثلثاه، فإنه يصير ح

  ھذا التوجيه لعامله، ھو: ولعل الھدف من

:ًIتعريف الناس بحكم العصير، متى يكون حراماً، ومتى  أو

  يكون ح�3ً، ;نه كان موضع ابت�ء للناس في حياتھم اليومية..

بيان: أن التوسعة في اaطعام على المسلمين، و3 سيما الجند  ثانياً:
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ا، حتى مطلوبة، و3 ينبغي اaقتصار في إطعامھم على أمور بعينھ

يصير تجاوزھا إلى ما عداھا مورد اعتراض، أو مثاراً لشبھة التبذير 

  واaسراف، وما إلى ذلك.. 

  وأكثر من لطف الجند: 

إلى عامله، قوله: » عليه الس�م«ومن أوامره التي أصدرھا 

، والمراد: اaكثار لھم من العطايا لھم، »وأكثر لنا من لطف الجند«

ذلك من موجبات حسن ظنھم بو3تھم، وإتحافھم بالھدايا، فإن 

ويدعوھم إلى بذل النصيحة له، ويعطف قلوبھم عليه، كما أن إلطاف 

الجند بالھدايا والعطايا، سوف يظھر أثره في أبنائھم، وعوائلھم، 

  وذريتھم.

في عھده ل�شتر إلى لزوم التوسعة » عليه الس�م«وقد أشار 

ر رؤوس جندك عندك من وليكن آث«عليھم، بما يسع عوائلھم، فقال: 

واساھم في معونته، وأفضل عليھم من جدته، بما يسعھم ويسع من 

وراءھم في خلوف أھليھم، حتى يكون ھمھم ھماً واحداً في جھاد 

  ».العدو، فإن عطفك عليھم بعطف قلوبھم عليك

  إلى ا)سود: » عليه الس�م«ونستنتج من رسالته 

زاق المالية المعتادة أن المطلوب ھو عدم اaكتفاء با;ر ـ 1

  للجند..

إنه 3 بد في العطاءات المالية من م�حظة حال الولدان،  ـ 2
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وحاجات الذرية، الذين قد تدفعھم حاجتھم المادية إلى اللجوء إلى 

  س�ح الدعاء على و3ة ا;مر..

  إنه 3 بد من اaكثار في تلك الھدايا والعطايا..  ـ 3

ن دعاء الضعفاء والمحتاجين، إن على الحاكم أن يتحرز م ـ 4

وأن يراقب أحوالھم، ويبادر إلى إص�حھا حتى 3 تصل ا;مور بھم 

  إلى الشكوى إلى هللا سبحانه..

  أمراء الخراج: أوامر وزواجر:

  قال المنقري:

  وكتب إلى أمراء الخراج:

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من عبد هللا علي أمير المؤمنين إلى أمراء الخراج. 

فإنه من لم يحذر ما ھو صائر إليه لم يقدم لنفسه ولم  ..بعدأما 

يحرزھا. ومن اتبع ھواه وانقاد له على ما يعرف نفع عاقبته عما قليل 

  ليصبحن من النادمين.

أ3 وأن أسعد الناس في الدنيا من عدل عما يعرف ضره، وإن 

وما أشقاھم من اتبع ھواه. فاعتبروا واعلموا أن لكم ما قدمتم من خير، 

وهللا  ،ويحذركم هللا نفسه ،بعيداً  سوى ذلك وددتم لو أن بينكم وبينه أمداً 

  رؤوف ورحيم بالعباد.

وإن عليكم ما فرطتم فيه، وإن الذي طلبتم ليسير، وإن ثوابه 
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لكبير. ولو لم يكن فيما نھى عنه من الظلم والعدوان عقاب يخاف، 

وا ترحموا، و3 فارحم ،كان في ثوابه ما 3 عذر ;حد بترك طلبته

و3 تكلفوھم فوق طاقتھم، وأنصفوا الناس من  ،تعذبوا خلق هللا

  فإنكم خزان الرعية. ؛أنفسكم، واصبروا لحوائجھم

عن حاجته حتى ينھيھا إليكم. و3  ، و3 تحجبن أحداً 3 تتخذن حجاباً 

عمن كفل عنه، واصبروا أنفسكم على ما فيه  بأحد إ3 كفي�ً  تأخذوا أحداً 

اط، وإياكم وتأخير العمل ودفع الخير، فإن في ذلك الندم. ا3غتب

  .)1(والس�م

لھذا الكتاب  »رحمه هللا«والنص الذي أورده الشريف الرضي 
  ھو التالي:

  ..أما بعد

فإن من لم يحذر ما ھو صائر إليه لم يقدم لنفسه ما يحرزھا. 

ا نھى وأن ثوابه كثير. ولو لم يكن فيم ،يسيربه علموا أن ما كلفتم او

هللا عنه من البغي والعدوان عقاب يخاف لكان في ثواب اجتنابه ما 3 

  عذر في ترك طلبه.

فإنكم خزان  ،فأنصفوا الناس من أنفسكم. واصبروا لحوائجھم

عن حاجته،  أحداً تحشموا وسفراء ا;ئمة. و3  ،ووك�ء ا;مة ،الرعية

شتاء و3  و3 تحبسوه عن طلبته، و3 تبيعن للناس في الخراج كسوة

                                      

  .355ص 72وبحار ا;نوار ج 108صلمنقري لصفين  )1(
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  .و3 عبداً  ،صيف، و3 دابة يعتملون عليھا

لمكان درھم، و3 تمسن مال أحد من  سوطاً  و3 تضربن أحداً 

يعدى به على  أو س�حاً  مصل و3 معاھد، إ3 أن تجدوا فرساً  :الناس

aمأھل ا�أيدي أعداء  فإنه 3 ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في ،س

aما�  فيكون شوكة عليه. ،س

تدخروا أنفسكم نصيحة، و3 الجند حسن سيرة، و3 الرعية و3 

معونة، و3 دين هللا قوة. وأبلوا في سبيل هللا ما استوجب عليكم، فإن 

هللا سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشكره بجھدنا، وأن ننصره 

u1(العلي العظيم بما بلغت قوتنا، و3 قوة إ3 با(.  

  ونقول:

  ي التالية:إن لنا ھنا وقفات، ھ

  من المخاطب؟!:

ا;سطر الث�ثة ا;خيرة من الرسالة المتقدمة  وقد أورد المنقري:

» عليه الس�م«التي ذكرھا الشريف الرضي قائ�ً: إن ذلك مما كتبه 

                                      

بحار و 51الكتاب رقم  81و  80ص 3ج) بشرح عبدهنھج الب�غة ( )1(

 10جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 471ص 33جا;نوار 

. والفقرات ا;خيرة 19ص 17ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 332ص

  .125من قوله: و3 تدخروا أنفسكم الخ.. في صفين للمنقري ص
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  ، 3 إلى أمراء الخراج.)1(إلى عماله

وھذا ھو ا;نسب بمضامينھا، وا;وفق بالمھمات التي أوكلت إلى 

ت بھا. فإن من يرعى أمور الجند، ويطلب منه أن الفئة التي خوطب

يسير فيھم بسيرة حسنة، ويعين الرعية، ھم الو3ة، وليس أمراء 

  الخراج.

  من أجل ذلك نقول:

قد خاطب في رسالته ھذه فريقين من » عليه الس�م«لعله 

الناس، ھما: العمال، وأمراء الخراج، فإن بعض مضامين الرسالة 

;ن العامل أيضاً يتعاطى الشؤون المالية، تصلح للفريقين معاً، 

ويساعد عمال الخراج في مھماتھم، ويكون ظھيراً لھم، وربما أوكل 

إليھم بعض التصرفات المالية، التي تصبح موضع الحاجة بسبب 

حضورھم المباشر في المواضع العملية، ومواجھتھم ا;مور 

  لغائبين.بصورة مباشرة، وقدرتھم على التصرف الفوري أكثر من ا

  الحذر ضرورة:

ھناك أمور يحتاج الناس كلھم إلى مراعاتھا، وا;خذ واaلتزام 

بھا.. ومنھا: التفكير بالعواقب، والحذر من أن تأتي على خ�ف 

المراد، ;ن ھذا الحذر يدفع اaنسان إلى إحكام ا;مر، وسد الثغرات، 

ھا، وتفقد كل صغيرة وكبيرة، للتأكد من س�متھا، ومن صحة عمل

                                      

  .125صفين للمنقري ص )1(



  35ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                    270
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وموافقتھا للمطلوب.

كما أن ھذا الحذر يدعو اaنسان إلى متابعة اaحتما3ت المختلفة، 

ودراستھا لمعرفة مدى ارتباطھا، أو فقل: مدى تأثيرھا سلباً أو إيجاباً 

على مسار العمل الذي يراد إنجازه، ثم المبادرة إلى التعامل معھا 

  بمسؤولية وبجدية.

سان قد وضع نفسه في دائرة التفريط، وبدون ھذا الحذر يكون اaن

الذي 3 يعذر فيه، ويرتب عليه مسؤوليات، ويعرض نفسه لمؤاخذات 

  ليس له منھا خ�ص، و3 له عنھا مناص.

وبذلك يتضح حال من ترك ا;خذ بما يعرف نفع عاقبته، متابعة 

  منه لھواه، فإن ندمه على فعله ھذا سيكون حتمياً.

  ارحموا ترحموا:

خراج إنما يتعاملون مع عامة الناس فيما يرتبط بالمال وأمراء ال

الذي ھو أمر شخصي لھم، ويعني كل فرٍد فرٍد منھم. ولھم حساسية 

كبيرة تجاھه وع�قة خاصة به، ;نه ھو نتاج جھد وتعب، وعرق، 

وعناء، ويشعر كل شخص بأنه صرف فيه طاقته وعمره، وأودع فيه 

  بعض كيانه وجوده.

ل منھم، يوازي انتزاع جزٍء حقيقي من الكيان.. فانتزاع ھذا الما

3 كانتزاع الخاتم من ا;صبع، أو الثوب عن الجسد، بل فوق ذلك، 

  وأكثر حساسية وأھمية..
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ويتأكد لنا ذلك حين يكون الناس العاديون يحبون المال حباً جماً، 

وكيف 3 يكون كذلك، وھم يرون في المال ضمانة وجودھم، وبه 

ھو رزقھم، ومصدر شعورھم با;من والسكينة، وبه حفظ حياتھم، و

قوتھم، وھو يقضي حوائجھم، ويحقق آمالھم، وينيلھم ما يشتھون، 

وھو طبيبھم، ودواؤھم حين يمرضون، وبه يصولون ويجولون، وبه 

  يتفاخرون ويتكاثرون.. وعلى ھذا فقس ما سواھا..

.. فانتزاع ھذا المال منھم ;ي سبب كان سيكون صعباً للغاية

فكيف إذا كانوا 3 يملكون منه إ3 القليل، ويراد انتزاع بعض ھذا 

  القليل أو كله منھم؟!

ويزيد الطين بِلَّةً والخرق اتساعاً: أن يبادر عمال الخراج إلى 

أسلوب الخشونة والظلم والتعدي والبغي على الناس في سياق تحصيل 

  ا;موال منھم..

بيانات تختلف عما ألفناه ھذا ا;مر ب» عليه الس�م«وقد عالج 

وعرفناه.. وقد دلنا ك�مه في الرسالة بم�حظة نصوصھا المتقدمة 

  على أمور عديدة ھي كما يلي:

ـ إن ھذه الخشونة 3 تنسجم مع معنى الرحمة الذي يفترض أن  1

  يكون من مميزات اaنسان بما ھو إنسان كامل، ومتوازن.

: من مكونات والرحمة أيضاً من سمات اaيمان، أو فقل

الشخصية اaيمانية التي تساعد على تجسد سائر المعاني اaنسانية، 

  وتسھم في تبلورھا في كيانه بصورة سليمة وقويمة.
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ھذه الخشونة في تحصيل ا;موال » عليه الس�م«ولذلك سمى 

ناً. وھي أسماء وعناوين تتنافر مع الفطرة اaنسانية، ابغياً، وعدو

الصحيح والصافي، ويأباھا الوجدان  ويرفضھا معنى اaيمان

  والضمير، ويقبحھا العقل القويم، ويمجھا الذوق السليم.

عقوبات » عليه الس�م«ـ إن لھذه العناوين التي ذكرھا  2

شرعية، ;نھا تغضب رب العالمين، وتبعد فاعلھا عن ساحات القرب 

  والرضا، وتودي به إلى مھاوي البوار والھ�ك والردى.

أن مبدأ المقابلة بالمثل كما ھو حاكم في »: عليه الس�م«ـ ذكر  3

م.. حَ رْ م 3 يُ حَ رْ موارد العدوان على حرمات الناس، وإيذائھم. فمن 3 يَ 

  ..يَْرَحم يُْرَحمكذلك ھو حاكم في العقد اaيجابي أيضاً، فمن 

مع أن العقوبة في العقد السلبي، أي في مورد الظلم والعدوان ھي 

وق.. وليس ھناك حق في العقد اaيجابي يفرض أي مقتضى حفظ الحق

شيء.. مما يعني: أن المقابلة بالمثل فيه ھي محض تفضل وتكرم، 

بھدف التشجيع على الخير وتنميته من جھة، ثم ھو توفيق يأتي من 

  موقع اaرفاق والرحمة واللطف بھم، والرعاية لھم من جھة أخرى.

أمام معادلة يتذوق فيھا  قد وضع اaنسان» عليه الس�م«ـ إنه  4

ح�وة الكرامة، حين يجد نفسه في مواجھة خيار يرى أن إسقاطه 

يساوق إسقاط معنى الكرامة في نفسه، ;ن إسقاطه معناه تخليه عن 

أمر تفرضه عليه البداھة اaنسانية والعقلية، ;ن اaنسان المتوازن 

aبتعاد والعاقل إذا رأى الضرر والھ�ك في جانب، ورأى أن في ا
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عنه نجاة من عقوبات اقتضاھا النھي اaلھي عنه. يضاف إليھما: 

مثوبات وجوائز وعطايا، فإنه 3 يمكن اختيار إلقاء نفسه في الضرر 

والھ�ك، فيخسر نفسه أو3ً، ويبوء بغضب هللا، ويستحق العقوبات 

ثانياً، ويخسر أيضاً تلك المثوبات والجوائز المقررة لمن يختار 

  ك العمل ثالثاً..تحاشي ذل

ولو أنه فعل ذلك، فإنه 3 يكون متوازناً، و3 عاق�ً، و3 يريد 

  لنفسه الكرامة، بل ھو يتعمد لھا البوار والھ�ك والمھانة.

أراد تيسير ا;مر وتھوينه على النفس، » عليه الس�م«ـ إنه  5

بالدعوة إلى الموازنة بين حجم الجھد المطلوب، وبين النتائج، حيث 

كتشف أن اليسير من الجھد، سيجلب له منافع أكبر وأكثر.. سي

واكتشاف ھذه الخصوصية سيثير الرغبة في الحصول على ذلك 

الكثير ببذل اليسير، فإن اaنسان يحب جلب المنافع واaستكثار من 

وأن  ،يسيربه ما كلفتم »: «عليه الس�م«ا;رباح.. و;جل ذلك قال 

  ».ثوابه كثير

امل الخراج أن المنع من البغي والعدوان 3 يعني ـ قد يتوھم ع 6

المنع من التعذيب، فيبادر إلى التعذيب، لكي يحصل على المال الذي 

» عليه الس�م«ذلك أيضاً، فقال ھو مكلف بجمعه، فجاء التحذير من 

، فإن جمع المال منھم 3 يبرر تعذيبھم »و3 تعذبوا خلق هللا«لھم: 

  ;جله.

قال: 3 تعذبوا خلق هللا، ولم يقل: و3 » ه الس�معلي«أنه  وي�حظ:
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  تعذبوا الناس. وذلك لعدة أمور:

:ًIتعالى. ويكون حاضراً أمامھم. أو uربما ليذكرھم با  

ليشير بتقرير الع�قة بين هللا تعالى، وبين مخلوقاته إلى أن  ثانياً:

  هللا تعالى ھو الذي يتولى اaقتصاص لھم.

التعبير بالخلق، دون سائر الكلمات » الس�م عليه«اختار ثالثاً: 

ككونھم عباده تعالى ربما لكي يشير بذلك إلى عظيم قدرته تعالى.. 

  وأنه 3 يعجزه شيء.

إن ھذا يذكرھم بأن من يعذبونھم ھم مثلھم في كونھم رابعاً: 

  مخلوقين، ف� ميزة ;حد على أحد تبرر له تعذيبه.

ن على عامل الخراج أن 3 أ» عليه الس�م«ـ وبعد أن ذكر  7

إلى » عليه الس�م«يبغي، و3 يعتدي على أحد، و3 يعذب أحداً، انتقل 

  ».و3 تكلفوھم فوق طاقتھم«بيان أمر آخر يھم الناس، فقال: 

فإن ھذا التكليف سيصبح بنفسه دعوة لھم إلى التمرد والعصيان، 

  وقد قيل: إذا أردت أن تطاع، فاطلب ما يستطاع..

في ا;خبار الشريفة: الثناء على الوالد الذي يعين ولده على وقد ورد 

  .)1(بره

                                      

 50ص 6جالكافي و 37ص )صور النسخ المخطوطة(اaمامة والتبصرة  )1(

تھذيب و 186صلصدوق لثواب ا;عمال و 363صللصدوق ا;مالي و

الشيعة (آل وسائل و 367صروضة الواعظين و 113ص 8جا;حكام 
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ولكن بعثني بالحنيفية السھلة »: «صلى هللا عليه وآله«وقال 

  .)1(»السمحة

  .)2(﴾َوIَ يُِريُد بُِكُم اْلُعْسرَ  يُِريُد هللاُ بُِكُم اْليُْسرَ وقال تعالى: ﴿

يِن ِمْن َحَرجٍ َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي اوقال سبحانه: ﴿   .)3(﴾لدِّ

  أنصفوا من أنفسكم، وأصبروا لحوائجھم:

ھنا أوامر إدارية ھامة، نذكر أربعة » عليه الس�م«وقد أصدر 
  منھا:

                                      

 592ص 11و (اaس�مية) ج 481ص 21جو  378ص 16جالبيت) 

مستطرفات السرائر و 169ص 15جمستدرك الوسائل و 199ص 15وج

 86و  65ص 71جبحار ا;نوار و 281صمشكاة ا;نوار و 595ص

الجامع الصغير و 101ص 6جبن أبي شيبة 3المصنف و 98ص 101جو

  .457ص 16جكنز العمال و 13ص 2جلسيوطي ل

 مستدرك سفينة البحارو 264ص 22جبحار ا;نوار و 494ص 5جالكافي  )1(

وراجع:  302ص 4جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 144ص 10ج

 7جلرازي كبير لتفسير الوال 144ص 15ج للمعتزليشرح نھج الب�غة 

 47ص 32وج 25ص 15وج 68ص 10وج 157و  135و  118ص

لمحقق الحلي لج ا;صول معارو 277ص 1جتفسير أبي السعود و

  .214ص

  من سورة البقرة. 185اzية  )2(

  من سورة الحج. 78اzية  )3(
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  إنصاف الناس من أنفسھم. ا)ول:

  الصبر لحوائجھم.. الثاني:

  أن 3 يحشموا أحداً عن حاجته. الثالث:

  أن 3 يحبسوا أحداً عن طلبته. الرابع:

مراعاة ھذه ا;مور، تزيل الكثير من المشك�ت، وتجلب  فإن

  رضا العامة. وتريحھم نفسياً، وعملياً أيضاً..

ا;مرين ا;ولين، بأمور ث�ثة.. » عليه الس�م«وقد علل 

  وتوضيح ھذه ا;مور، وبيان بعض خصوصياتھا يكون كما يلي:

  أمر عمال الخراج:» عليه الس�م«إنه  ـ 1

:ًIناس من أنفسھم، فإنھم بحكم موقعھم العملي بإنصاف ال أو

والتنفيذي، قد يشعرون بأنھم إذا صدرت منھم بعض التعديات على 

ھذا أو ذاك، فليس ;حد الحق في مطالبتھم بإعطاء الحق من أنفسھم، 

وكأنھم يرون أنفسھم ـ ولو بصورة جزئية ـ فوق القانون، وفي مأمن 

  من المحاسبة.

حتى التغاضي عنه، يكرس مخالفة وقبول ھذا المفھوم، أو 

  صريحة للشريعة، ونقضاً للقيم اaيمانية واaنسانية..

  »:عليه الس�م«ثم أمرھم 

بالصبر لحوائج الناس، ;ن كثيرين ممن يتصدون للعمل  ثانياً:

العام، بالرغم من أنھم يتقاضون أجراً، فإنھم يتعاملون مع الناس 
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aھمال والتثاقل.. ا;مر الذي بشيء من ضيق الصدر، وقلة الصبر، وا

يحرج الناس، الذين لھم حوائج يريدون قضاءھا، ومشك�ت يھمھم 

  حلھا.

قد علل ھذين ا;مرين، اللذين أصدرھما » عليه الس�م«إنه  ـ 2

  للعاملين في الحقل العام، بأمور ث�ثة، ھي التالية:

إنھم خزان الرعية.. وعلى الخازن أن يمكِّن صاحب المال  ألف:

من ماله، و3 يبطئ في ذلك، ;ن ھذا اaبطاء قد يوجب اaخ�ل 

بمسار ا;مور، وقد يضيع على صاحب المال فوائد وعوائد، ب� مبرر 

  و3 موجب ظاھر لتضييعھا.

أن كون ھؤ3ء العمال عما3ً على الخراج، أو  يضاف إلى ذلك:

الناس،  خزاناً للرعية، فذلك يعني: أن عليھم أن 3 يتذمروا من حوائج

بل الناس ھم الذين يتذمرون منھم إذا قصروا في القيام بوظائفھم. ;ن 

  على الخازن أن يؤدي ا;مانة إلى أھلھا، و3 يتلكأ في ذلك ..

إنھم وك�ء ل�مة. والوكيل تابع ل�صيل.. فما معنى أن  ب:

يعتدي الوكيل على موكله، ويظلمه، ويعتدي ويبغي عليه، و3 ينصفه 

  من نفسه؟!

ومما معنى أن يتلكأ الوكيل في أداء حق موكله إليه، أو أن 

  يتضايق من مطالبته بذلك الحق؟!

إنھم سفراء ا;ئمة.. والسفير ھو الرسول المصلح بين القوم،  ج:

والمصلح 3 يتعدى على القوم الذين جاء ليصلح بينھم، و3 يتلكأ في 
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، بل ھو يصبر تلبية حاجاتھم، و3 يكون ضيق الصدر في تعامله معھم

  على معرتھم، ويداريھم، ويتحمل، و3 يتثاقل، و3 يتأفف، و3 يضجر.

  بيع الحاجات =داء ماليات الدولة:

والذي نعرفه في الحكومات عبر التاريخ ھو اعتبار حقوقھا 

المالية مقدسة، ومقدمة على كل حق، وھي تضرب وتسجن، وت�حق 

ى بيع أم�كھم، وتؤذي، وقد تكره الناس على اaقتراض وعل

  وعقاراتھم، ;ن المھم عندھا ھو: الحصول على ما ترى أنه لھا.

في رسالته ھذه، يحظر على » عليه الس�م«ولكن أمير المؤمنين 

  عماله:

  بيع كسوة شتاء، أو صيف. ـ 1

يحظر عليھم بيع دابة له، يستفيد منھا في أعماله، أو بيع عبد  ـ 2

  يخفف بعمله عنه بعض ا;عباء..

ويحظر عليھم أيضاً: ضرب أي كان من الناس، ;جل مال  ـ 3

  يراد استخراجه، ويرى أنه مطلوب منه..

  بين نھجين:

وبعد.. فإن من المفيد ھنا: أن نذكر لمحة عن نھج الفئات المناوئة 

في التعامل مع الناس فيما يرتبط » عليھم الس�م«;ھل البيت 

  با;موال.

مد بن علي بن نصر، المعروف ويكفي أن نذكر ھنا ما ذكره مح
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بابن رؤبة الدباس. فقد ذكر في كتابه افتراق ھاشم وعبد شمس ما 

  يلي:

كان عمال بني أمية يأخذون الجزية ممن أسلم من أھل الذمة،  ـ 1

  ويقولون: ھؤ3ء فروا من الجزية.

  يأخذون الصدقة من الخيل. ـ 2

ذا أبصروا ربما دخلوا دار الرجل قد نفق فرسه أو باعه، فإ ـ 3

  قالوا: قد كان ھا ھنا فرس، فھات صدقتھا. )1(اzخية

كانت بنو أمية تبيع الرجل في الدين يلزمه، وترى أنه يصبر  ـ 4

بذلك رقيقاً. وكان معن أبو عمير بن معن الكاتب حراً، فباعوه في دين 

عليه، فاشتراه أبو سعيد العتكي. وباع الحجاج علي بين بشير بن 

  رسول المھلب ـ على رجل من ا;زد.ماحوز ـ لقتله 

وكانت بنو أمية تختم في أعناق المسلمين، كما توسم الخيل،  ـ 5

ع�مة 3ستعبادھم. ونقشوا أكف المسلمين ع�مة 3سترقاقھم، كما 

  يصنع بالعلوج من الروم والحبشة.

وبايع مسلم (مسرف) بن عقبة أھل المدينة، وفيھا بقايا  ـ 6

 )2(وصلحاء التابعين على أن ك�ًّ منھم عبد قنالصحابة، وأو3دھا، 

، فإنه بايعه على »عليه الس�م«ليزيد بن معاوية.. إ3 اaمام السجاد 

                                      

  اzخية: عروة تربط إلى وتًد مدقوق، تشد إليھا الدابة. )1(

  القن: الذي ولد عندك، و3 يستطيع أن يخرج عنك. )2(
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  .)1(أنه أخوه وابن عمه

العباس، فا;مر أسوأ وأخطر، ويكفي أن بني ـ أما في عھد  7

 حتى أرجلھم، من الناس يعلق كان«نذكر: أن المنصور العباسي 

  .)2(»معليھ ما يؤدوا

كان أھل الخراج يعذبون بصنوف من «وفي زمن المھدي: 

  .)3(»والزنابير والسنانير العذاب، من السباع،

والدھاقين، وأصحاب  أخذ العمال، والتنَّاء،«وكان الرشيد قد 

عليھم أموال مجتمعة،  للغ�ت، والمقبلين. وكان والمبتاعينالصنايع، 

بصنوف من  سام. فطالبھمفولى مطالبتھم عبد هللا بن الھيثم بن 

  .)4(»العذاب

 وكان قد ولى رج�ً يضرب الناس، ويحبسھم، ليؤدوا ما عليھم

  .)5(من الخراج

  وقال أبو يوسف للرشيد بشأن عمال الخراج:

                                      

كتاب عن  242ـ  240ص 15راجع: شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )1(

  3بن أبي رؤبة الدباس. اشم وعبد شمسفتراق ھإ

  .339ص والمساوي المحاسن )2(

 .142الوزراء والكتاب ص )3(

 .146ص 3تاريخ اليعقوبي ج )4(

 .184ص 10البداية والنھاية ج )5(
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بلغني: أنه قد يكون في حاشية العامل، أو الوالي جماعة، منھم «

لحين، له حرمة، ومنھم من له إليه وسيلة، ليسوا بأبرار و3 صا من

بھم. ويوجھھم في أعماله، يقتضي بذلك الذمامات. فليس  يستعين

ما يوكلون بحفظه، و3 ينصفون من يعاملونه، إنما مذھبھم  يحفظون

من الخراج كان، أو من أموال الرعية. ثم إنھم يأخذون  أخذ شيء،

  .)1(ـ فيما بلغني ـ بالعسف، والظلم، والتعدي ذلك كله

قيمون أھل الخراج في الشمس، وبلغني أنھم ي«وقال له: 

الضرب الشديد، ويعلقون عليھم الجرار، ويقيدونھم بما  ويضربونھم

  .)2(»الص�ة، وھذا عظيم عند هللا، شنيع في اaس�م يمنعھم من

  9 س)ح بيد ا=عداء:

وا مال أحد من » عليه الس�م«ثم إنه  منع عماله من أن يمسُّ

دى به على عْ يُ  أو س�حاً  وا فرساً إ3 أن تجد «الناس، مصل و3 معاھد 

aمأھل ا�أيدي أعداء  فإنه 3 ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في ،س

aما�  ».فيكون شوكة عليه ،س

فقد ألمحت ھذه الكلمات اليسيرة إلى أن الس�ح بيد العدو يعطي 

شوكة وقوة لذلك العدو، وھذا ما 3 يرضاه هللا ورسوله.. و3 يصح 

ل به. فإذا وجد للمعاھد س�ح يعطيه قوة، ف� بد السكوت عنه والقبو

                                      

 . 116ھـ) ص 1392الخراج ;بي يوسف (ط سنة  )1(

 .118ھـ) ص 1392الخراج ;بي يوسف (ط سنة  )2(
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  من مصادرته.

بل يجب أن يتعدى ا;مر الس�ح إلى كل ما يعطي قوة عسكرية 

ل�عداء. ولو كان مما يمكن اaستفادة منه في ا;غراض العادية، 

ويمكن استخدامه ;غراض عسكرية. ولو بصورة غير مباشرة مثل 

ر الحرب، ويستفاد منھا في الحرب الفرس التي يستفاد منھا في غي

  أيضاً، ;نھا تعين المقاتل وتعطيه تفوقاً على قرنه.

ويمكن التمثيل في أيامنا ھذه بالسيارات أو الدرجات النارية ذات 

من  اaستعمال المشترك في الحرب وغيرھا. فإما أن يصادر ذلك كله

ل يوضع في مستودعات يصعب الوصول إليھا قب و، أأيدي ا;عداء

  معرفة المؤمنين بذلك، وأخذھم الحيطة والحذر المانع والرادع.

  وأمراء ا=جناد: ×علي 

  قال المنقري:

  وكتب إلى أمراء الجنود:

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من عبد هللا علي أمير المؤمنين.

و3 أمر  ،فإن حق الوالي أ3 يغيره على رعيته أمر ناله ..أما بعد

  م هللا له دنوا من عباده وعطفا عليھم.خص به، وأن يزيده ما قس

أ3 وإن لكم عندي أ3 أحتجز دونكم سرا إ3 في حرب، و3 أطوى 

[و3 أقف به عنكم أمرا إ3 في حكم، و3 أؤخر حقا لكم عن محله، 
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  ، وأن تكونوا عندي في الحق سواء.و3 أرزأكم شيئاً دون مقطعه] 

  فإذا فعلت ذلك وجبت عليكم النصيحة والطاعة. 

  [وفي نص آخر: وجبت u عليكم النعمة، ولي عليكم الطاعة].

ف� تنكصوا عن دعوتي، و3 تفرطوا في ص�ح دينكم من 

دنياكم، وأن تنفذوا لما ھو u طاعة، ولمعيشتكم ص�ح، وأن تخوضوا 

  و3 يأخذكم في هللا لومة 3ئم. ،الغمرات إلى الحق

ممن  يأحد أھون علفإن أبيتم أن تستقيموا لي على ذلك لم يكن 

  فعل ذلك منكم، ثم أعاقبه عقوبة 3 يجد عندي فيھا ھوادة.

فخذوا ھذا من أمرائكم، وأعطوھم من أنفسكم، يصلح هللا أمركم. 

  .)1(والس�م

  ونقول:

أن المخاطب بھذا الكتاب ھو أيضاً مطلق العمال  يبدو لنا:

  والمسؤولين.. وليس خصوص أمراء ا;جناد.

  ذلك نشير إلى ما يلي:ومع غض النظر عن 

                                      

وبحار ا;نوار  231ص 1وا;مالي للطوسي ج 107صفين للمنقري ص )1(

) بشرح عبدهنھج الب�غة (و 103والمعيار والموازنة ص 354ص 72ج

  مع اخت�ف يسير. 50الكتاب رقم  79ص 3ج
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  من مواصفات الحاكم: 

، ھو: أن شخصية الحاكم »عليه الس�م«إن أول شيء أشار إليه 

قد تتعرض لنوعين من الحا3ت تفرض وجود صفتي: الثبات والقوة 

في شخصيته، إذ بدون ذلك، فإن اخت�3ً سوف يطرأ في الممارسة 

  والسلوك:

ت والضربات التي تناله أن يواجه بعض اaنتكاسا النوع ا)ول:

في شخصه، فإن لم يكن يملك الثبات والقوة والغنى في عمق 

شخصيته، فإنه سيرتد على رعيته ليتعامل معھا بسلبية ورعونة، 

إن المطلوب في الوالي ھو: »: عليه الس�م«وحيف وأذى، ولذلك قال 

  ».أن 3 يغيره على رعيته أمر ناله، و3 أمر خص به«

أن يصيب نعمة وفض�ً وسعةً، وامتيازاً، فإن لم  النوع الثاني:

يملك القوة والتماسك، والثبات والغنى في عمق شخصيته، فإن ھذه 

النعمة وھذه السعة ستخرجه عن طوره إلى حا3ت من اaستكبار 

واaستع�ء، واaبتعاد عن الناس للعيش في عالمه النرجسي الذي 

لية والعاتية، التي 3 تبقي مكاناً تنسجه له أح�مه في أبراج أنانيته العا

  لرحمة أحد، و3 مجا3ً للرأفة بأي كان..

وأن يزيده ما قسم هللا له »: «..عليه الس�م«من أجل ذلك قال 

  ».عليھم وعطفاً  ،من عباده دنواً 
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  حقوق الحاكم.. وحقوق الرعية:

أن للرعية على واليھا حقوقاً، وعليھا  »:عليه الس�م«وقد ذكر 

فإذا أدى الوالي حقوقھا إليھا وجب عليھا أداء ما يجب  واجبات،

  عليھا.

وھذا مفھوم جديد ويخالف ما عھدناه وألفناه فيما يرتبط بالع�قة 

بين الوالي والرعية.. فإن من عادة الحكام: أن يفرضوا على الرعية 

ما يشاؤون، ثم ھم 3 يتھاونون في اقتناصھا منھا، كما أنھم إن أقروا 

ة حقاً عليھم، فھيھات ثم ھيھات أن يؤدوه إليھا إ3 بمزيد من بأن للرعي

اaمتنان عليھا والتعنيف، واستعراض العض�ت، وطلب اaعتراف 

الجميل، وكأنھم متفضلون عليھا، ومضحون بأم�كھم الخاصة، 

  وبعرق جبينھم، وبسھر الليالي، والتضحيات الجسام في سبيلھا.

إعطاء الرعية حقوقھا ھو  ، فيرى أن»عليه الس�م«أما علي 

المقدم، و3 يؤخذ منھا حتى ما يجب عليھا إ3 بعد أن تستوفي ھي 

ـ بعد أن ذكر » عليه الس�م«جميع حقوقھا من الحاكم، ولذلك قال 

  ».فإذا فعلت ذلك وجبت عليكم النصيحة والطاعة«حقوق الرعية ـ: 

 إن حق اaمام على»: عليه الس�م«يضاف إلى ذلك قوله  ـ 2

  رعيته 3 يزيد على أمرين، ھما: الطاعة، والنصيحة.

أما حقوق الرعية على حاكمھا، فھي خمسة، وھذا أيضاً مما لم 

يعھد بين الرعية والحاكم.. بل كانت حقوق الرعية دائماً ھي ا;قل، إن 

اعترف أحد لھا بحق.. وكانت حقوق الحاكم ھي ا;كثر وا;وفر، 
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  شيء.وھي المقدسة والمقدمة على كل 

  للرعية ھي التالية: »عليه الس�م«والحقوق التي ذكرھا 

  أن 3 يحتجز عنھم سراً إ3 في حرب. ـ 1

  أن 3 يطوي عنھم أمراً إ3 في حكم، و3 يقف دون قطعه. ـ 2

  أن 3 يؤخر لھم حقاً عن محله.. ـ 3

  أن 3 يرزأھم شيئاً. ـ 4

  أن يكونوا عنده في الحق سواء. ـ 5

  سجله ھنا ھو ما يلي:والذي نود أن ن

ببيانه ھذا يعلمنا: أن ل�مة الحق في أن » عليه الس�م«إنه  ألف:

تعرف ما لھا من حقوق، وأن تطالب بھا، وتترقب الحصول عليھا، 

  وتراقب سير ا;مور في ھذا السبيل.

ھو السبَّاق للتعريف بھذه الحقوق، وبذلك » عليه الس�م«وكان 

في جعل ا;مة أكثر وعياً ونضجاً،  قد أسھم» عليه الس�م«يكون 

  ومسؤولية.

وإن لكم عندي أ3 أحتجز دونكم «قال: » عليه الس�م«إنه  ب:

  »..3 في حربإ سراً 

  وقد تضمنت ھذه الكلمات ا�شارة إلى أمور عديدة:

، إذ قد يفھم من ھذا » عليه الس�م«أنه  منھا: لم يقل: إن لكم عليَّ

ريد أن يعطيھم عھداً على نفسه أن يفعل ي» عليه الس�م«التعبير: أنه 
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ذلك، وأنه لو3 عھده ھذا، فإنه 3 شيء يلزمه بفعل ذلك.. فھو المتبرع 

بھذا ا;مر، والباذل له.. مع أن المطلوب ھو بيان أن ھذا ا;مر مما 

  جعله هللا تعالى لھم عنده، واستأمنه عليه، ووضعه في عھدته..

aحتجاز، ربما ليفيد: أن طبيعة عبر با» عليه الس�م«أنه  ومنھا:

ا;مور تقتضي أن ھذه ا;سرار إنما ھي أسرارھم، وترتبط بأمورھم، 

وت�مس شؤونھم ا;منية، والمعيشية، والحياتية، فعدم إط�عھم عليھا 

  يمثل نوعاً من التعدي عليھم..

ربما ليدل على أن » دونكم»: «عليه الس�م«قوله  ومنھا:

بھا إليھم، وكأنھا تسير باتجاھھم، فاحتجازھا مسارھا الطبيعي يؤدي 

  معناه: منعھا من مواصلة حركتھا الطبيعية نحوھم.

عليه «أن احتجازه السر في الحرب ليس ;جل أنه  ومنھا:

قد أصبح شريكاً لھم في ملكية ھذا السر، بل ;ن عدم » الس�م

احتجازه يؤدي إلى التفريط به وبھم، من حيث أنه يبطل فيه 

ة كونه سراً، وھذا يلحق الضرر بھم، فھو يصونه ويحفظه خصوصي

لھم و;جلھم.. فھو كا;مين على أموال الغير، حيث يجب عليه أن 3 

  يفرط فيھا.. دون أن يعطيه ذلك حقاً أو شراكة في تلك ا;مانة..

إ3 في  عنكم أمراً  يو3 أطو»: «..عليه الس�م«أما قوله ج: 

إلى أن الحكم » أطوي«لكلمة » الس�معليه «، فيشير اختياره »حكم

  الذي يصدره إنما ھو من إنشائه، وھو الذي يتحمل مسؤوليته..

أن إفشاء الحيثيات التي استند إليھا في حكمه، قد  ومن الواضح:
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يعرض أحكامه ل�ستخفاف بھا، وإلى الضعف والوھن في اaلتزام 

اس للحيثيات بھا، والتطبيق لھا، ويحد من فاعليتھا، ;ن معرفة الن

تفتح المجال أمام اجتھاداتھم، وتدخلھم في متاھات التخطئة 

والتصويب، وا;خذ والرد، وتسقط بذلك ھيبتھا، وتفقد بريقھا 

  ووھجھا..

مع أن ھذا النوع من المعرفة ليس من حقوقھم عليه، وكيف يمكن 

  أن يكون من حقوقھم، وھو مضر لھم، ومفسد لحياتھم؟!

يطالبوه بتحمل تبعات وآثار أحكامه حين  نعم، من حق الناس أن

  يظھر بوارھا وفساد آثارھا.. وھذا أمر آخر.

، و3 أقف عن محله و3 أؤخر لكم حقاً »: «عليه الس�م«وقال  د:

  ».به دون مقطعه

  وقد تضمنت ھذه الفقرة ا�شارة إلى أمرين:

تعھد بعدم تأخير أي حق لھم عن » عليه الس�م«أنه  أحدھما:

3 أؤخر «مع أنه يكفي أن يقول: ».. محله«نما عبر بكلمة محله. وإ

ربما ليدل: على أنه لو لم يضف ھذه الكلمة لتوھم متوھم: ».. لكم حقاً 

أن المقصود ھو التعھد بعدم تأخير الحق عن وقته وزمانه، مع أن 

المقصود أوسع وأدق من ذلك، فإن تأخير الشيء عن محله يشمل 

.. فھو يشمل التأخير له عن زمانه، وعن عديد من التأخير والتقصير

مكانه، وعن رتبته ومقامه. ويشمل صور التقصير، والتجزئة، 

  والتبديل، والتغيير، وما إلى ذلك..
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أن 3 يقف بأي حق لھم دون قطعه، وھذا يضمن لھم  الثاني:

حسم ا;مر في حقھم، وعدم السماح بأي ترديد وشك وشبھة فيه يؤدي 

في التسويف، أو التراخي، ;ن التراخي في حسم  إلى التماس ا;عذار

الموقف وإزالة الشبھة، يؤدي إلى تأخيره عن محله بعد حصول 

  الحسم، وزوال الريب..

قد يفھم منه أيضاً: » كم شيئاً ؤ3 أرزو»: «عليه الس�م«قوله  ھـ:

أنه يطمئنھم إلى استيفاءھم كامل حقوقھم، وأنه 3 يتسامح حتى فيما 

الناس عادةً، و3 يستھين و3 يصرف النظر عن أصغر يتسامح فيه 

  شيء فيه، مھما كان حجمه ونوعه..

» وإن تكونوا عندي في الحق سواء»: «عليه الس�م«أما قوله  و:

ففيه رد على من سبقوه من الذين جعلوا الناس طبقات، وميزوا بين 

الشريف وغيره، وقدموا العربي على غير العربي، والقرشي على 

  في العطاء وفي أمور كثيرة أخرى. غيره

وقد تحدثنا عن ھذا ا;مر حين مررنا على سياسات عمر في 

العطاء وفي غيره، مما كانوا يميزون بين الناس فيه، وموقف أمير 

  منھا..» عليه الس�م«المؤمنين 

  حق الراعي على رعيته:

قد ذكر: أن ما يجب على الرعية » عليه الس�م«أنه  وتقدم:

  قط، وھما:أمران ف
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  الطاعة. ـ 1

  النصيحة. ـ 2

إنه قد شرطھما بتقدم وفاء الحاكم والراعي لرعيته  وقلنا:

بالحقوق الخمس التي لھا عليه. غير أن بعض نصوص ھذا الكتاب 

عبر عن الطاعة ھنا بعبارة ذات مغزى عميق ودقيق، حيث ذكر 

 وجبت u«أن الوالي إذا وفى للرعية بما عليه »: عليه الس�م«

  ».عليكم النعمة، ولي عليكم الطاعة

تشير إلى قوله تعالى: » وجبت u عليكم النعمة«فإن ھذه الكلمة 

ْسَ�َم ﴿ اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اْ�ِ

عليه «البيعة لعلي » صلى هللا عليه وآله«. وذلك حين أخذ )1(﴾ِدينًا

  في يوم الغدير.» الس�م

  يشير إلى أمرين:» ولي عليكم الطاعة« وقوله:

و3 » عليه الس�م«أن ھذه الطاعة المطلقة خاصة به  أحدھما:

  تشمل غيره.

للناس » صلى هللا عليه وآله«أنه يشير إلى قول رسول  الثاني:

  !؟»ألست أولى بكم من أنفسكم«يوم الغدير: 

  بلى. :قالوا

                                      

  من سورة المائدة. 3اzية  )1(
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، اللھم وال من وا3ه وعاد من كنت مو3ه فعلي مو3همن « :قال

عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث 

  ».دار

بھذا التقرير النبوي » عليه الس�م«فأوجب على الناس طاعته 

يبيِّن ھنا: أن ھذه الطاعة » عليه الس�م«الشريف.. وھا ھو علي 

بما يجب عليه تجاھھم حسبما  »عليه الس�م«مشروطة بقيامه ھو 

  بيناه..

  للناس: ×تھديد علي 

ف� تنكصوا عن دعوتي، و3 تفرطوا »: «عليه الس�م«وأما قوله 

في ص�ح دينكم من دنياكم، وأن تنفذوا لما ھو u طاعة ولمعيشتكم 

ثم عقب ذلك بتھديدھم » ص�ح، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق

  ـ فيستفاد منه أمور:بالعقوبة الصارمة ـ أما ھذا 

بالقيام بواجباتھم ھذه بھذه » عليه الس�م«إن مطالباته  ا)ول:

الحدة والشدة واaستقصاء، ثم توعده لھم على التقصير والمخالفة 

قد أدى ما عليه » عليه الس�م«بعقوبات 3 ھوادة فيھا يدل: على أنه 

  تجاھھم على أكمل وجه وأتمه.

أخيراً: فخذوا ھذا من أمرائكم، قوله  ويدل على ذلك أيضاً:

  واعطوھم من أنفسكم يصلح هللا شأنكم.

قد أعطاھم ذلك لما صحت منه ھذه » عليه الس�م«فلو لم يكن 
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» عليه الس�م«المطالبة، و3 التھديد بالعقوبة، و3 ھذا التوجيه منه 

  لھم.

إن ما يطلبه منھم من النْفِر إلى جھاد عدوھم ليس فقط  الثاني:

  في آخرتھم، وإنما ھو أيضاً فيه لمعيشتھم ص�ح. يفيدھم
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  :ثامنالفصل ال

  ×بنو تميم عند علي 

  :الفصل الثامن
:  

  ×يم عند علي مبنو ت
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  ابن عباس يسيء معاملة بني تميم:

  قال ابن ميثم:

البصرة  يَ لِّ روي: أن ابن عباس كان قد أضر ببني تميم حين وُ 

 ، للذي عرفھم به من العداوة يوم الجمل،»عليه الس�م« من قبل علي

;نھم كانوا من شيعة طلحة والزبير، وعائشة، فحمل عليھم ابن 

عباس، وأقصاھم، وتنكر لھم، وعيّرھم بالجمل، حتى كان يسميھم 

شيعة الجمل، وأنصار عسكر (وھو اسم جمل عائشة)، وحزب 

  الشيطان.

، من بني تميم، »عليه الس�م«فاشتد ذلك على نفر من شيعة علي 

عليه «ره، فكتب بذلك حارثة إلى علي منھم حارثة بن قدامة، وغي

  ، يشكو إليه ابن عباس.»الس�م

  الكتاب التالي: )1(إلى ابن عباس» عليه الس�م«فكتب 

                                      

  .493ص 33وبحار ا;نوار ج 395ص 4شرح نھج الب�غة 3بن ميثم ج )1(
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أعملھم بطاعته فيما عليه  فإن خير الناس عند هللا غداً  ..أما بعد

أ3 وإنه بالحق قامت السماوات  ،وأقواھم بالحق وإن كان مراً  ،وله

 ،وليكن حكمك واحداً  ،فلتكن سريرتك فع�ً  ،بادوا;رض فيما بين الع

  وطريقتك مستقيمة.

فحادث أھلھا ، ومغرس الفتن ،واعلم أن البصرة مھبط إبليس

aحسان إليھم، واحلل عقدة الخوف عن قلوبھمبا.  

وغلظتك عليھم، وإن بني تميم لم  ،وقد بلغني تنمرك لبني تميم

قوا بوغم في جاھلية و3 يغب لھم نجم إ3 طلع لھم آخر، وإنھم لم يسب

وقرابة خاصة نحن مأجورون على  ،ماسة إس�م. وإن لھم بنا رحماً 

  ومأزورون على قطيعتھا. ،صلتھا

رحمك هللا فيما جرى على لسانك ويدك من ـ أبا العباس ـ  عْ ربِ أف

ا شريكان في ذلك، وكن عند صالح ظني بك، و3 يفيلن فإنَّ  ،خير وشر

  .)1(رأيي فيك. والس�م

نقل نصر بن مزاحم ما يشبه الشطر ا;ول من ھذا الكتاب، و

غير الذي  .)2(أرسله إلى عبد هللا بن عامر» عليه الس�م«وقال: إنه 

                                      

و  492ص 33وبحار ا;نوار ج 395ص 4شرح نھج الب�غة 3بن ميثم ج )1(

وشطر من الكتاب في نھج  172و  171ص 5جنھج السعادة و 493

  .18الكتاب رقم 18ص 3الب�غة (بشرح عبده) ج

  .106صفين للمنقري ص )2(
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  نكث مع أصحاب الجمل.

غير دقيق، فإن عبد هللا بن عامر بن كريز،  قول ابن مزاحمولكن 

قد التحق بالناكثين، وسار معھم إلى البصرة. وكان معھم في حرب 

بعد حرب الجمل، » عليه الس�م«جمل. فإن كان ھذا الكتاب قد كتب ال

إلى عماله، فمن الواضح أنه ليس 3بن » عليه الس�م«حين كتب 

عامر ھذا، بل 3بد أن يكون 3بن عباس كما قاله ابن ميثم وغيره.. إ3 

  أن يُدَّعى وجود شخص آخر اسمه عبد هللا بن عامر.

  ونقول:

  توضيحات:

عليه «ن ميثم: إن حارثة بن قدامة كتب إلى علي قول اب ـ 1

لعل الصواب: جارية بن قدامة.. وقد صحفھا النساخ بسبب ». الس�م

  تشابه رسم الخط.

أي تعھدھم باaحسان، من «حادث أھلھا: قال المعتزلي:  ـ 2

حادثوا «. ومنه الحديث المروي: )1(»حادثت السيف بالصقال«قولك: 

  .)2(أي اجلوھا واغسلوا الدرن عنھا .»ھذه القلوب بذكر هللا

الحديث بتقديم الوعد لھم باaحسان  :ويمكن أن يراد بالمحادثة

                                      

  .125ص 15شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )1(

لسان العرب و 351ص 1والنھاية في اللغة ج 494ص 33بحار ا;نوار ج )2(

  .276ص 4ج
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  إليھم، لكي يحل عقدة الخوف من نفوسھم.

في قوله  الوغم: التّرة والحقد. وا;وغام: التِّرات وا;حقاد ـ 3

. أي لم »وإنھم لم يسبقوا بوغم في جاھلية و3 إس�م»: «عليه الس�م«

  ھم وشجاعتھم.ِت يھدر لھم دم لحميَّ 

  : أي قف.عْ ربِ أ ـ 4

، ابن عباس: »عليه الس�م«المقصود بالشر الذي يشارك فيه  ـ 5

شريكاً » عليه الس�م«ھو الضرر فقط، 3 ا;مر القبيح. وإنما صار 

 ر والشر، ;نه السبب البعيد، ;ن ابن عباس3بن عباس في الخي

  منصوب من قبله.

  أي: ضعف وخطأ.فال الر ـ 6

  تنكر ا;خ�ق، وتغيرھا. :التنمر ـ 7

  فيما بين العباد: حال من الحق، أو ظرف للقيام. ـ 8

  لم يغب لھم نجم: أي لم يمت لھم سيد وشريف إ3 قام آخر. ـ 9

  البصرة مھبط إبليس:

  أن البصرة مھبط إبليس.»: عليه الس�م«وقد ذكر 

  ونقول:

لبصرة حين طرد من رحمة هللا يمكن أن يكون إبليس قد نزل في ا

  تعالى.

أن أھلھا، لم يستضيئوا بنور العلم،  ويمكن أن يكون المراد:
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وانقادوا إلى أھوائھم، فحل فيھم إبليس وجنوده، وزين لھم 

  ا3نحرافات، وارتكاب العظائم والمآثم.

  لماذا يجب حفظ قلوب بني تميم؟!:

بصورة مبھمة  لم يصدر 3بن عباس أوامر» عليه الس�م«ثم إنه 

تكون قوتھا وفاعليتھا بنفس كونھا من جھة سلطوية، وصادرة من 

موقع الحاكمية، ومن صاحب شأن في ا;مر والنھي، بل ھو قد عللھا 

  له، وأوضح له حيثياتھا.. وأسبابھا، وھي:

:ًIإن بني تميم ليسوا مجرد أرقام ھامشية، بل فيھم قادة  أو

  در إلھام لھم، وتوجيه.ومرجعيات، وسادات وأشراف، ھي مص

إنھم ذوو حمية، ولھم نفوس أبية، 3 تحمل ا;حقاد  ثانياً:

وا;ضغان والترات، بل ھي بسبب قدرتھا، وأنفتھا وحميتھا تبادر إلى 

  التنفيس عن غضبھا بأخذ حقھا.. فتزول موجبات الغضب..

كما أن أحداً من أعدائھم لم يستطع أن يشفي غيظه منھم، 3 في 

  3 في إس�م، لمنََعتِھم وعزتھم، وشدة شكيمتھم، ونجدتھم.جاھلية و

إن لھم ببني ھاشم قرابة قريبة، ورحم ماسة، ف� يجوز  ثالثاً:

  قطعھا، ;نھم يجتمعون في إلياس بن مضر..

إن الشدة على بني تميم سوف تنتج أضراراً 3 تختص  رابعاً:

فابن ، »معليه الس�«بابن عباس، بل ھي تلحق أيضاً بشريكه علي 

فإن كان يريد اaضرار بنفسه، ف� عباس يرتكب جريمة مزدوجة.. 
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3 سيما وأن اaضرار بغيره سيكون  مبرر له ل�ضرار بغيره.

إضراراً باaمامة ومعناھا، وباaمام، ويلحق الشبھة بمعنى العصمة 

منه.. وھذا ضرر إعتقادي، بالدرجة ا;ولى، وليس ضرراً لشخص 

  ».معليه الس�«علي 

بالتريث، وتفحص ا;مور، والتدقيق فيھا » عليه الس�م«ثم ألزمه 

لتمييز الصالح من غيره، ليكون جديراً بالثقة التي أو3ه إياھا، حيث 

رآه أھ�ً لتولي شؤون البصرة، فيفترض فيه أن » عليه الس�م«إنه 

يحفظ ھذا الظن الصالح فيه، و3 يكشف بسوء صنيعه عن ضعفه 

  وخطأه..

  م بين بني تميم، وبني ھاشم:الرح

بأن لبني تميم رحماً ماسة » عليه الس�م«لقد أعلن أمير المؤمنين 

عليه «ببني ھاشم، فيجب على ابن عباس رعايتھا مع أن بين علي 

  ، وبين إلياس بن مضر حوالي ستة عشر أباً..»الس�م

والسؤال ھو: ما ھذه الرحم؟! وكيف صارت ماسة مع ھذا البعد 

  ت�قي ھاتين القبيلتين؟! في مورد

  ونجيب ضمن النقاط التالية:

ـ إن ھاشم ھو ابن عبد مناف، بن قصي، بن ك�ب، بن مرة،  1

بن  ،بن النضر ،بن مالك ،بن فھربن كعب، بن لؤي، بن غالب، 

  بن مضر. ،بن إلياس ،بن طابخة ،بن مدركة ،خزيمة
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  .)1(اً سھو ا;سماء ھذه بعض بعضھم سقطأ وقد

  .)2(مضر بن إلياس بن طابخة، بن أّد، بن مرة، ابن فھو م،يتم أما

 على الحث ورد التي الرحمأن  على دلت أحاديث ھناك ـ 2

 الوسائط كثرتقلت الوسائط بينھم وعلى من  من على تطلق صلتھا

  ..جتماعواa الت�قي مورد إلى قبل الوصول اzباء تدوتعد

 هللا رسول: الق »عليھم الس�م« آبائه عن الرضا، اaمام فعن

 متعلقة رحماً  رأيت السماء، إلى بي سريأ لما: »صلى هللا عليه وآله«

  .ربھا إلى رحماً  تشكو رش،عبال

  ؟!أب من وبينھا بينك كم: لھا تلفق

ً أ أربعين في نلتقي: فقال   .)3(با

                                      

 272ص 2ومروج الذھب ج 2و  1ص 1السيرة النبوية 3بن ھشام ج )1(

 457و  456ص 1والكامل في التاريخ ج 255ص 2والبداية والنھاية ج

 18و  12و  4و  1ص 1والسيرة الحلبية ج 105ص 15وبحار ا;نوار ج

 3ومعجم قبائل العرب ج 155و  154ص 1ومناقب آل أبي طالب ج 20ـ 

  .127ص

 126و  125ص 3ومعجم قبائل العرب ج 297ـ  177اaرب ج صنھاية  )2(

  .466ص 10جتاريخ بغداد وراجع: 

 74وبحار ا;نوار ج 255وعيون أخبار الرضا ص 540ص 2الخصال ج )3(

 18ص 2واaصابة ج 1055و  677ص 1وراجع: أسد الغابة ج 91ص
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  .)1(آباء سبعة: رواية وفي

 في المرة الثانية رحماً غير قد لقي» صلى هللا عليه وآله«ولعله 

  .الرحم التي لقيھا في المرة ا;ولى

فََھْل َعَسْيتُْم إِْن َتَولَّْيتُْم أَْن تُْفِسُدوا ﴿ :تعالى قوله أن :لقميا وروى

 صدر وما أمية بني في نزل قد )2(﴾فِي اْ)َْرِض َوتُقَطِّعُوا أَْرَحاَمُكمْ 

  .)3(»عليه الس�م« البيت أھل ;ئمة بالنسبة عنھم

 أنت«: للمنصور قال »عليه الس�م« دقالصا اaمام أن :وروي

  .)4(»رحماً  بي الخلق سموأ ،يعم ابن

  في عبد المطلب. همع أنه إنما يجتمع مع

 يستعملھاھو  بل الرحم، في خاص اصط�ح للشارع وليس

 أو قربت واحدة رحم عھمامتج اثنين بين نسبة وھي اللغوي،بمعناھا 

  ..بعدت

                                      

  .1592رقم 

 194و  47وبحار ا;نوار ج 241و  237راجع: مھج الدعوات ص )1(

  .196و

  من سورة محمد. 22اzية  )2(

والقواعد  199ورياض السالكين ص 308ص 2راجع: تفسير القمي ج )3(

  .110ص 4وبحار ا;نوار ج 51ص 2والفوائد ج

  .196و  194ص 47وبحار ا;نوار ج 241و  237مھج الدعوات ص )4(
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  :ذلك في نشريكا انW إف

 فيما كيشر »عليه الس�م« علياً  أن :»ه الس�معلي« ذكر وقد

  .يده فعلته وما عباس، ابن لسان على جرى

 كان وإن ر،ماz إلى المأمور فعل ةنسب يصح أنه :يعني مما

zمرا  ً   ..القريب السبب ھو والمأمور بعيداً، سببا

 كل في عماله يشارك» عليه الس�م« علياً  إن :يقال أن يصح فھل

 الذي ھو ;نه إليه، لهاعم فعالأ سنادإ يصح وھل ؟!ةبالرعي صنعوه ما

  !؟موأقدرھ ممكنھ

  :يقال قد ولكن

 المعين الفعل نفس صدور وقصد ،رادأو أمر قد كان إن اzمر إن

نحو  وبعثه المأمور تحريك في مؤثراً  أمره وكان، به المأمور من

 فيه التسبيب ھذا نإف.. آمره رادةإ من رادتهإ نبعت بحيث الفعل،

 اzمر من كل يكونوفي واقع ا;مر،  ،بنظر العق�ء حقيقية شاركةم

  ..الفعل في شريكان والمأمور

ً  نصب قد الحاكم كان إذا ولكن  بلد، في العدل ليقيم شخصا

 كيفما يتصرف العامل ذلك وصار. أھله على اaس�م أحكام يويجر

 إنفوربما يفعل بعض ما 3 يرضاه،  ،بهمن دون مراجعة من نصَّ  شاء

ً  عدي 3 العامل ذلك فعل  نصبه من يكون و3 به،نصَّ  لمن فع�ً  عرفا

 بالرضا، له شريكاً  فيكون ،بفعله راض أنه لھم ظھر إذا إ3 ،له شريكاً 

  .التسبيب حيث من 3
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Iيقال أن إ:  

 ًIحفظ أن وبما الحاكم، بيديكون  هلِ زْ وعَ  العامل بَ صْ نَ  إنَّ  :أو 

 منھو  ذلك وغير دينھم، �مةوس الناس، وأموال وأعراض دماء

 اختيار في الدقة من بد ف� فيھا، يفرط أن له سيفل الحاكم مسؤولية

  .أعمالھم مراقبة كما 3 بد من العمال،

ً شريك هللا عند يكون فإنه ،منھم حيف أي حصل فإذا  مع فيه ا

  ).وبدونه التفريط، مع فيه شريك(فھو  الناس بنظر أما ،التفريط

  .العرفي المعنى ھذا وفق ك�مه أجرى »�معليه الس« فلعله

 بينه الشراكة تقرير يريد »عليه الس�م« نهإ :سبق فيما قلنا :ثانياً 

 »عليه الس�م« به والنفع الضرر لحوق حيث من عباس ابن وبين

 الفعل انتساب في الشراكة المراد وليس سواء، حد على عباس وبابن

 أو هللا مال سرق إذا العامل إن: ليقال وحسنه قبحه يلحقهلكي  ،إليه

  .ظالماً  أو ،أيضاً  سارقاً  يكون نصبه من نإف ظلم،

 مشروطةلمن ينصب العامل  والمثوبة العقوبة أن الحاصل:و

  ..اھشرط تحقق إذا إ3» عليه الس�م« علياً  تنال ف� ،وعدمه ضاالرب

عليه «وأما اzثار الوضعية كالضرر والنفع فإن لحوقھا بعلي 

  ير مشروط برضاه وعدمه..غ» الس�م

 ..كلھا علي حكومة على قدھمح يوجب تميم لبني ابن عباس فتنمر

 أيضاً،» عليه الس�م«وبعلي  عباس بابن يلحق كبير ضرر وھذا

  ..يعلم لم أم به »عليه الس�م« علي علم ،ءسوا
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  :اريا=خ ةلمعرف ضابطة

 باسع 3بن »عليه الس�م« علي كتاب في يطالعنا ما أول إن ـ 1

.. يرھمغ عن يزھمميوت الناس، خيرلمعرفة  أعطاھا التي الضابطة ھو

 .ھامن يستفيدوا أن الناس لكل أو ;كثر يمكن عملية ضابطة وھي

 الصداقات، اختيار مجال في بھا أعمالھم ضبط بإمكانھم أن بمعنى

 مجال أي في أو اجتماعياً، أو مالياً، معھم التعامل يريدون من وتحديد

  .كان

 ..وسھولة وصفاء وھناء س�مة، أكثر الحياة يجعل ھذاإن  ـ 2

 بين نةكيوالس الثقة شيوعت، ويؤكد المشك� ظھور من اً كثير ديحو

  .الناس

 مع التجربة مباشرة من أكثر إلى تحتاج 3 الضابطة ھذهإن  ـ 3

  .معھم اzخرين تجارب من ستفادةاa أو ا;شخاص،

 أعملھم :بأنه ،هللا عند الناس خير تحديد يف تتلخص وھي

  ..مراً  كان وإن بالحق وأقواھم بطاعته،

 قوته تكون بل بالباطل، غيره على يستقوي 3 الناس فخير

ً  تجرعه كان وإن نفسه بالحق  ;ن.. مرارته بسبب عليه، صعبا

 الناس دياتتع سببب وإنما ،وجوده ذاتيات من تليس الحق مرارة

 ھو الذي ،باطلھم من ءبشي وخلطه ،منه الھرب ومحاولتھم ،عليه

 أنانياتھم، نم رشحة ھو أو المشروعة، غير عصبياتھم ةنتيج

 على يفرضوھا أن يريدون التي الخاطئة ومفاھيمھم وأھوائھم،
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 مخلوقاته، في هللا أودعھا التي السنن مع تت�ءم 3 أنھا مع الناس،

  ..وسعة وضيق ودعة، خفض كل في السلوك حدود ھي ونتكل

  :التكوين قعم في الحق أصالة

 الزيغ أو المر، الحق ھذا عن التخلي أن: »عليه الس�م« نبيَّ  وقد

 وا;نانيات ،والعصبيات ا;ھواء، بنتاج خلطه محاولة أو عنه،

 مخاطرة ھو بل بمكوناتھا، وعبث الحياة، بمسيرة إخ�ل ،وغيرھا

 وما.. الطبيعي موضعھا في ا;مور وضع ھو الحق ;ن.. كلھا بالحياة

  .الباطل فھو ،ذلك عدا

 في ذلك يتدرج ثم وا;رض، السماوات قخل عملية من يبدأ وھذا

 الراھنة الحقائق مع متوافقة تأتي أن بد 3 التي ،ال�حقة المراتب جميع

 خىتومال رضغال حققيت 3 التوافق ھذا بدون إذ .والتكوين للخلق

 متنافرة وستكون مكانھا، أخرى اً أمور ستدرج;ن عدم التوافق ي منھا،

الطبيعي في السياق  موقعھا أخذت أن يفترض التي العناصر سائر مع

  .العام

وقد 3 يقتصر ا;مر على تضييع ا;ھداف المتوخاة، بل يصل 

  ھذا التنافر إلى حد التصادم المدمر والقاتل..

أ3 وإنه بالحق قامت «بقوله: » عليه الس�م«وھذا ما أشار إليه 

 ».ين العباد..السماوات وا;رض فيما ب

ف�حظ بدقة متناھية ھذا الربط بين قيام السماوات وا;رض 
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بالحق، وبين كون ھذا القيام بالحق ھو الذي يفترض أن يكون الحاكم 

  على مسيرة الحياة بين العباد..

  :!!فلتكن سريرتك فع)ً 

ع على ذلك ا;ساس الذي أرساه ث�ثة فرَّ » عليه الس�م«ثم إنه 

  أمور:

  تكون سريرة ابن عباس فع�ً.. أن أولھا:

إن ھذا الك�م غير مفھوم، بل 3 يستقيم.. إذ 3 معنى  وقد يقال:

..ً�  ;ن تكون السريرة فع

  ونجيب بما يلي:

قبل النساخ، وأن الصحيح من خت�ل ناك احتمل أن يكون ھي ـ 1

  »..كع�نيتك« محرفة عن كلمة» فع�ً «: أن كلمة ھو

، 3 مجرد ھكذا: فلتكن سيرتك فع�ً ويحتمل أن تكون العبارة 

  أقوال..

قد ذكرھا ابن ميثم البحراني في شرحه لنھج  »فع�ً «كلمة إن  ـ 2

بنفس ھذا ا;نوار في بحار » رحمه هللا«ونقلھا عنه المجلسي  ،الب�غة

اللفظ، فإن كان ھناك خطأ من النساخ، فإنما حصل قبل عصر 

  كما وجدھا.. »رحمه هللا«نقلھا المجلسي ثم المجلسي. 

قوله  :ھذه الكلمة بالذات، فقال» رحمه هللا«المجلسي  فسَّر ـ 3

أي 3 تضمر خ�ف ما تفعل، » فلتكن سريرتك فع�ً « »:عليه الس�م«
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  .)1(و3 تخدع الناس

كما ھو » كع�نيتك«وھذا المعنى، 3 يبتعد عن معنى كلمة 

  ظاھر.

الحا3ت أن يكون حكم ابن عباس واحداً في جميع  الثاني:

  المتفقة، ف� يختلف حكمه لزيد عن حكمه لعمرو.

  أن تكون طريقته مستقيمة. الثالث:

ولسنا بحاجة إلى الكثير من الجھد لندرك مدى ارتباط ھذه ا;مور 

 ؛الث�ثة با;ساس الذي أرساه فيما يرتبط بمرتكز التعامل بين العباد

aل بالحق من فإن قيام السماوات وا;رض إذا كان بالحق. وكان ا�خ

ن والخلق تفرض ين ضرورة التكو;موجبات اخت�ل ھذا القيام، 

الف النوايا خمراعاة ھذا الحق في جميع ا;حوال، ف� يبقى مبرر لت

  مع ا;فعال..

كما أنه إذا كان ا;مر مرتبطاً بحقائق التكوين، ف� يمكن أن يسمح 

تھا باخت�ف ا;حكام، مع وحدة موضوعاتھا، وتوافق حا3

  وشرائطھا..

أن تكون طريقة التعامل مع ا;مور في خط  :وھو يفرض أيضاً 

aيؤدي إلى اضطراب في سستقامة، ;ن أي اضطراب في المسار ا

  الوضع العام، وعدم الوصول إلى النتائج المرجوة..

                                      

  .494ص 33راجع: بحار ا;نوار ج )1(
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  قدوم تميم إلى الكوفة:

بعد قدومه  »عليه الس�م«قدم على علي بن أبي طالب  وقالوا:

ا;حنف بن قيس، وجارية بن قدامة، وحارثة بن بدر، وزيد  :الكوفة

بن جبلة، وأعين بن ضبيعة، وعظيم الناس بنو تميم، وكان فيھم 

  .أشراف، ولم يقدم ھؤ3ء على عشيرة من أھل الكوفة

فقام ا;حنف بن قيس، وجارية بن قدامة، وحارثة بن بدر، فتكلم 

  فقال: ،ا;حنف

ك سعد لم تنصرك يوم الجمل فإنھا لم يا أمير المؤمنين، إنه إن ت«

وعجبوا اليوم ممن خذلك،  ،تنصر عليك. وقد عجبوا أمس ممن نصرك

وعشيرتنا  ;نھم شكوا في طلحة والزبير، ولم يشكوا في معاوية.

وانتصفنا بھم،  ،فقاتلنا بھم العدو ،بالبصرة، فلو بعثنا إليھم فقدموا إلينا

  !»وأدركوا اليوم ما فاتھم أمس

: ما ـوكان رجل تميم بعد ا;حنف ـ لي لجارية بن قدامة قال ع

  !تقول يا جارية؟

جمع حشره هللا لك بالتقوى، ولم تستكره فيه  أقول ھذا«قال: 

 ً . وهللا لو3 ما حضرك فيه من هللا ، ولم تشخص فيه مقيماً شاخصا

لغمك سياسته، وليس كل من كان معك نافعك، ورب مقيم خير من 

  .»لك، وأنت أعلمشاخص، ومصراك خير 

ربما كره إشخاص قومه عن  »كان معك«فكأنه [بقوله]: 
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  البصرة. 

وكان حارثة بن بدر أسد الناس رأيا عند ا;حنف، وكان شاعر 

   !: ما تقول يا حارثة؟يبني تميم وفارسھم، فقال عل

فقال: يا أمير المؤمنين، إنا نشوب الرجاء بالمخافة. وهللا لوددت 

لينا فاستعنا بھم على عدونا. ولسنا نلقى القوم بأكثر أن أمواتنا رجعوا إ

3  من عددھم، وليس لك إ3 من كان معك، وإن لنا في قومنا عدداً 

أشد من الشام،  نلقى بھم عدوا أعدى من معاوية، و3 نسد بھم ثغراً 

  ھم له.وليس بالبصرة بطانة نرصدھم لھا، و3 عدو نعدُّ 

  �حنف: اكتب إلى قومك.ل يووافق ا;حنف في رأيه، فقال عل

  فكتب ا;حنف إلى بني سعد:

فإنه لم يبق أحد من بني تميم إ3 وقد شقوا برأي سيدھم  ..أما بعد«

  :غيركم

شقيت سعد بن خرشة برأي ابن يثربي، وشقيت حنظلة برأي 

لحيان، وشقيت عدي برأي زفر ومطر، وشقيت بنو عمرو بن تميم 

أيي لكم حتى نلتم ما رجوتم، برأي عاصم بن الدلف، وعصمكم هللا بر

وأمنتم ما خفتم، وأصبحتم منقطعين من أھل الب�ء، 3حقين بأھل 

فأخذوا علينا بفضلھم  ،العافية. وإني أخبركم أنا قدمنا على تميم الكوفة

  مرتين:
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بمسيرھم إلينا مع علي، وميلھم إلى المسير إلى الشام. ثم 

و3 تتكلوا  ،فأقبلوا إليناحتى صرنا كأنا 3 نعرف إ3 بھم،  )1(أخمروا

أن تلحق ف� تبطئوا، فإن  عليھم، فإن لھم أعدادنا من رؤسائھم، وحناناً 

. فحرمان العطاء القلة، ، ومن النصر خذ3ناً من العطاء حرماناً 

وخذ3ن النصر اaبطاء، و3 تقضى الحقوق إ3 بالرضا، وقد يرضى 

  .»المضطر بدون ا;مل

  ابن أخي ا;حنف: وكتب معاوية بن صعصعة، وھو

م��ن هللا ل��م يخص��ص بھ��ا دونك��م     مةـنف نعـــر إن أحــن مـميم بـت

  س�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������عدا

  لي���الي ذم الن���اس كلھ���م الوف���دا   مم أھل مصرككم بھا من بعدــوع

  آكل��ين ب��ن رغ��دا فأمس��وا جميع��اً   واه لقطع الحبل عن أھل مصره ــس

ه م���ن ال���درھم ال���وافي يج���وز ل���  ذفه ـغير وحــالص  وإعظامه الصاع

  النق�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دا

فل���م يخ���ط I ا�ص���دار ف����يھم وI   س عصمة ـه أمـرأي د ـــوكان لسع

  ال���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وردا

ف���� تعجل���وا  عف���واً  س���يخرجھا  ض زبدة ـه مخـرى لـذه ا)خـوفي ھ

  الزب����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دا

  وI تجعل��وا مم��ا يق��ول لك��م ب��دا  رأيه ـب  وا ـشــنه وعيـوا عـوI تبطئ

  بع����دھم بع����داوأ وأق����ربھم قرب����اً   طيب القوم في كل وفدة ـس خــألي

                                      

)1( aعليھم. خمار: ھو الستر. أي غلبواا  
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ً ــليـوإن ع   وI ج�دا ف� تمنعوه الي�وم جھ�داً   اعل ـون اف ــير حـخ ا

  )1(ومن I يساوى دينه كل�ه ردا  بحربه  ون ـن I يحرجـارب مـحـي

  ف�ردا مخلص�اً  فيھا مؤمناً  هتسمي  ة ــون آيـ�ثـه ثـيـت فـزلـن نـوم

ة ـوIي�������ــب هللا الـا أوج�������ـبھ�������  ا ـوى موجبات جئن فيه وغيرھـس

  وداـوال

عر معاوية بن صعصعة إلى بني فلما انتھى كتاب ا;حنف وشِ 

  .سعد ساروا بجماعتھم حتى نزلوا الكوفة

  .فعزت بالكوفة وكثرت

ـ وابتدأ خروج جرير إلى  ـ ولھم حديث ثم قدمت عليھم ربيعة

  .)2(معاوية

  ونقول:

  إننا ن�حظ ما يلي:

  ما تقول يا جارية؟!: 

طراً مما قاله جارية بن قدامة إلى ا;حنف، إن ابن قتيبة نسب ش ـ 1

                                      

  الرد: الزائف من الدراھم. )1(

وراجع:  361ص 32جبحار ا;نوار و 27ـ  24صفين للمنقري ص )2(

 و 79ص 1ج )تحقيق الزينيو (  87و  86ص 1اaمامة والسياسة ج

  .106ص 1ج )تحقيق الشيري(
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  .)1(فراجع

3 يريد أن يفعل أي شيء » عليه الس�م«إن أمير المؤمنين  ـ 2

يؤثر على مكانة جارية بن قدامة في قومه، وإنما يريد له أن يزداد 

احتراماً ونفوذاً وقوة وعزاً فيھم. 3 سيما وأنه رجل مأمون، ومستقيم 

عليه «من خيرة أصحاب أمير المؤمنين على جادة الحق، وھو 

  »..الس�م

ولم يكن ا;حنف بالذي يستحق أن يضحى بمثل جارية بن قدامة 

في سبيله، و3 سيما في مورد 3 يحتاج إلى مثل ھذه التضحية، بل 

يمكن أن يعطى لكل منھما دوره، وأن يوفى إليه حقه، من دون أن يؤثر 

  على اzخر شيئاً..

ك�م  بخ�فجدير بأن يقال،  »رحمه هللا«ارية إن ما قاله ج ـ 3

الذي يتوقع من أي زعيم  ،المنطق العاديبه لم يتجاوز ، فإنه ا;حنف

  وصاحب نفوذ في عشيرته.قبيلة 

يمانية، مفعم بالواقعية فھو زاخر بالنفحات اa ،أما ك�م جارية

  ، ف�حظ مث�ً:الھادية التي تفتح القلب والعقل على الحق وأھله

ا;ثر » عليه الس�م«تقوى أمير المؤمنين قوله: إنه قد كان لف: أل

ليحارب بھم معاوية وغيره، فقد لمسوا أنه  ،الكبير في جمع الناس له

                                      

 و 79ص 1ج )تحقيق الزينيو ( 86ص 1راجع: اaمامة والسياسة ج )1(

  .106ص 1ج )تحقيق الشيري(
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بحيث يرده عن سفره، ليبقى  ،لم يستكره شاخصاً عنه »عليه الس�م«

لم يزعج المقيم، ليخرجه معه إلى  »عليه الس�م«إلى جانبه، كما أنه 

  الحرب..

كان يتحرج من  »عليه الس�م«أنه  وا:د لمسأي أن الناس ق

  مستساغ..غير إكراه الناس، ;نه يرى أن ذلك 

وھذه سياسة لم يعھدوھا فيمن سبقه، بل كانوا يجبرون الناس 

  والعمياء.. على ما يريدون، و3 يرضون منھم بغير الطاعة المطلقة

ي الموافقة أن ھذه السياسة ھ :نقد بيَّ  »رحمه هللا«إنه  :ب

فإن من ينفر معه قد 3 ينفعه كثير والمنسجمة مع الواقع،  ،للحكمة

إذا كان  قد يكون خيراً له ممن ينفر معه منھم، كما أن من يقعد عنه

النافرون معه سوف ينھزمون، ويوجبون كسر ھيبته، وحلول الكارثة 

  به وبالمسلمين.

 ؟!:ما تقول يا حارثة

من حارثة بن بدر أن يقول رأيه،  طلب» عليه الس�م«ن علياً إ

  وسديداً. )1(حصفياً رأياً  كانف

كان يريد أن يسمع الناس رأي » عليه الس�م«أنه  ويبدو لنا:

                                      

الصحاح . راجع: . وقد حصف بالضم حصافةالمحكم العقل: الحصيف )1(

  .48ص 9جلسان العرب و 1344ص 4جلجوھري ل
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ھؤ3ء الحكماء العق�ء، ليتعقلوھا، ويفكروا فيھا، بعيداً عن الظنون 

وا;وھام التي قد تراود أذھان بعض الناس، لو أنه كان ھو الذي يقول 

  ذلك لھم..

كان و3 شك في غنًى عن آراء الناس، » عليه الس�م«إن علياً 

;نه إمام معصوم، ومسدد بالمعارف القرآنية، وبما حباه هللا ورسوله 

به من أسرار، وأخبار، وحقائق ودقائق، فإنه مرعي بألطاف هللا، وھو 

  باب مدينة العلم، وھو مع القرآن، ومع الحق.. والقرآن، والحق معه..

يشيع بعض مرضى القلب، أو يتوھم بعض ضعفاء ولكن قد 

البصيرة: أنه يجر النار إلى قرصه، ويسوق ا;مور إلى ما يتوافق مع 

غيره كان  منمصالحه، ومع ھوى نفسه.. فإذا سمعوا الرأي نفسه 

  ذلك أبعد عن التھمة، وأقرب إلى القبول..

أن أن 3 يتكلوا على آرائھم، و وھو بھذا ا)سلوب يعلِّم الناس:

يستعينوا بذوي الرأي فيھم.. وأن يستفيدوا من أنجع ا;ساليب لتوعية 

الناس، وتعريفھم بالحقائق التي ينبغي لھم أن يعرفوھا.. مھما كانت 

  ا;مور عندھم واضحة، وأع�مھا فيھا 3ئحة..

أن ھذا يؤكد قيمة الحكمة، وأھلھا والعقل  يضاف إلى ذلك:

  والعقل في الناس..ودوره، وقيمة واحترام أھل الرأي 

  شعر معاوية بن صعصعة:

أن 3 ننسى اaشارة إلى ما ضمنه شعر معاوية بن  وعلينا أخيراً:
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خير حاف وناعل، وأن ث�ثين » عليه الس�م«صعصعة، من أن علياً 

آية قد نزلت فيه تسميه مؤمناً، باaضافة إلى ما أوجبه هللا تعالى له من 

  المودة والو3ية..

صطلحات لم تكن متداولة لدى العراقيين، وقد بدأت فإن ھذه الم

تدخل إلى العراق، وتتغلغل فيه، ووصلت حتى إلى قبائل تميم على 

  لسان شعرائھم..

مع أن العراق إلى ا;مس القريب لم يكن يعرف الشيء الكثير 

وعن مقامه، وفضائله، وسنشير إلى ھذا » عليه الس�م«عن علي 

   تعالى..ا;مر في ما يأتي إن شاء هللا

  

  

  :تاسعالفصل ال

  للبجلي وا=شعث.. ×استقدام علي 

  :الفصل التاسع
:  
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  إلى جرير البجلي: ×كتاب علي 

بعث إلى العمال  »عليه الس�م« ثم إن علياً قال نصر بن مزاحم: 

  في اzفاق، وكان أھم الوجوه إليه الشام.

نصر، عن محمد بن عبيد هللا القرشي، عن الجرجاني روى 

كتب إلى جرير بن  ،وكتب إلى العمال في اzفاق يويع علقال: لما ب

عبد هللا البجلي، وكان جرير عام� لعثمان على ثغر ھمدان، فكتب 

  إليه مع زحر بن قيس الجعفي:

فإن هللا 3 يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسھم،  ..أما بعد«

 الوما لھم من دونه من و ،ف� مرد له ،وإذا أراد هللا بقوم سوءاً 

وبيعة المھاجرين  ،وقد علمت ما كان من أمر عثمان ابن عفان[

ومسيري إلى البصرة، وما كان من محاربتھم  ،وا;نصار إياي

  .]حتى أعطاني هللا عليھم الظفر ،إياي

وإني أخبرك عن نبأ من سرنا إليه من جموع طلحة والزبير، عند 

  نكثھم بيعتھم، وما صنعوا بعاملي عثمان بن حنيف.
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ھبطت من المدينة بالمھاجرين وا;نصار، حتى إذا كنت إني 

بالعذيب بعثت إلى أھل الكوفة بالحسن بن علي، وعبد هللا بن عباس، 

  .فأجابوا ،وعمار بن ياسر، وقيس بن سعد بن عبادة، فاستنفروھم

فأعذرت في الدعاء،  ،فسرت بھم حتى نزلت بظھر البصرة

وا إ3 قتالي، فاستعنت باu فأب .وأقلت العثرة، وناشدتھم عقد بيعتھم

  .وولوا مدبرين إلى مصرھم ،عليھم، فقتل من قتل

فسألوني ما كنت دعوتھم إليه قبل اللقاء، فقبلت العافية، ورفعت 

  السيف، واستعملت عليھم عبد هللا بن عباس، وسرت إلى الكوفة.

  .»وقد بعثت إليكم زحر بن قيس، فاسأل عما بدا لك

  زاد ابن أعثم:

كتابي ھذا على المسلمين، وأقبل إلي بخيلك ورجلك، فإني واقرأ [

  ].و3 قوة إ3 باu ،عازم على المسير إلى الشام إن شاء هللا تعالى

  قال: فلما قرأ جرير الكتاب قام فقال:

أيھا الناس، ھذا كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، 

عدوه ما  وھو المأمون على الدين والدنيا، وقد كان من أمره وأمر

  نحمد هللا عليه.

وقد بايعه السابقون ا;ولون من المھاجرين وا;نصار والتابعين 

  بإحسان.

، ولو جعل ھذا ا;مر شورى بين المسلمين كان أحقھم بھا
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  .[لمصاھرته، وقرابته، وخدمته، وشجاعته، وھجرته]

أ3 وإن البقاء في الجماعة، والفناء في الفرقة. وعلي حاملكم على 

  .[فاتوا ما عندكم من الرأي!] ،ما استقمتم، فإن ملتم أقام ميلكمالحق 

  وطاعة، رضينا رضينا. فقال الناس: سمعاً 

  وكتب جواب كتابه بالطاعة. ،فأجاب جرير

وكان مع علي رجل من طيئ، ابن أخت لجرير، فحمل زحر بن 

  له إلى خاله جرير، وھو: قيس شعراً 

  إنن���ي ل���ك ناص���ح وب���ايع علي���اً   ردد الھدى ـبد هللا I تـن عـجرير ب

  سوى أحمد والموت غاد ورائح  صى ـئ الحـن وطـير مـخ فإن علياً 

  أوIك، أب��ا عم��رو، ك���ب ن��وابح  ما ـإنـثين فـاكـول النـك قـودع عن

وI ي�����ك معھ�����ا ف�����ي ض�����ميرك   ة ـحـنصيته بـعتـايـه إن بـعـايـب و

  )1(ق�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ادح

  دنيا فبيع���ك راب���حوإن تطل���ب ال���  ب به الدين تعطه ـطلـك إن تـإنـف

  عظ��يم والش��كور مناص��ح يعل��  قه ـان حـت عثمان بن عفـلـإن ق و

  وشكرك ما أوليت في الن�اس ص�الح  ه ـقــحـك )2(كـإذ ولي يلـفحق ع

                                      

الغش  :، والمراد بهصله ا;كل يقع في الشجر وا;سنان: أالقادح، بالقاف )1(

. »يكرھه يء: غشه وعمل في شقدح في ساق أخيه«: وفي اللسان. والدخل

. حمل الثقيل والنازلة تنزل بالمرءوھو ال ،بالفاء »فادح«: وفي ا;صل

  .والوجه ما أثبت من ح

  .وسكن الياء للشعر. له : صار ولياً وليه، كرضيه )2(
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ً ـرضى عليـت I نـوإن قل ض����ل في����ه  ف����دع عن����ك بح����راً   امنا ـإم ا

  حبالس���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وا

 وأفض�����ل م������ن ض�����مت علي������ه   ره ــــر دھـيـــه خـى هللا إI أنـأب

  حـباطا)

  فكان مما حفظ من ك�مه أن قال:، )1(ثم قام زحر بن قيس خطيباً 

وتو3ه دون خلقه، 3 شريك  ،الحمد u الذي اختار الحمد لنفسه«

له في الحمد، و3 نظير له في المجد، و3 إله إ3 هللا وحده 3 شريك 

عبده  إله السماء وا;رض، وأشھد أن محمداً  له، القائم الدائم،

إلى الخير،  والحق الناطق، داعياً  ،)2(ه، أرسله بالنور الواضحورسول

  .»إلى الھدى وقائداً 

3 يقال بعده إ3  قد كتب إليكم كتاباً  أيھا الناس، إن علياً «ثم قال: 

 رجيع من القول، ولكن 3 بد من رد الك�م. إن الناس بايعوا علياً 

  .وسنن الحق ،بيعتھم، لعلمه بكتاب هللاببالمدينة من غير محاباة له 

با عليه وإن طلحة والزبير نقضا بيعته على غير حدث، وألَّ 

                                      

: ثم إن جرير قام في أھل ھمدان قال نصر«: وفي ح. كذا في ا;صل )1(

الخطبة والشعر الذي بعدھا  . وعقب ابن أبي الحديد على ھذه»خطيباً 

: 1(. انظر ح »الناس بخطبة جرير وشعره: فسر قال نصر«: بقوله

ا إن فيصح ما ھن ،. وقد مضت خطبة لجرير في الصفحة السابقة)247

  .كان قد أشار إلى تلك الخطبة

  .وأثبت ما في ح »بالحق الواضح«: في ا;صل )2(
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الناس، ثم لم يرضيا حتى نصبا له الحرب، وأخرجا أم المؤمنين، 

فلقيھما فأعذر في الدعاء، وأحسن في البقية، وحمل الناس على ما 

[وعند ابن أعثم: فأظھره هللا عز وجل على من خالفه، ونكث  يعرفون

  .والك�م كثير]بيعته، 

ھذا عيان ما غاب عنكم. ولئن سألتم الزيادة زدناكم، و3 قوة إ3 

uبا«.  

  وقال جرير في ذلك:

  ن����رد الكت����اب، ب����أرض العج����م    م ــلــف  يـلـاب عــتــا كــانــأت

  ولم��������ا نل��������م )1(ولم��������ا ن��������ذم  ى ـا أتــلم  ه ــيـا فـعص مــم نـول

  ض����يم العزي����ز ونحم����ي ال����ذممن    ا ــرھـغــث ى ـلــن وIة عــحـون

  بك����أس المناي����ا ونش����في الق����رم    قاء ـوت عند اللـمـھم الـاقيــسـن

  وض����رب س����يوف تطي����ر اللم����م    ا ـنـقـالـب  ةـنـحـــم طـاھـنـحـط

  وارض يطي������ر منھ������ا الس������قم  ىضـما مـيـم فـاصـا ا)عــنـربـض

ً ـيـقـا يــنـيـضـم   ودي�����ن النب�����ي مجل�����ي الظل�����م  ا ـنـنـدي  ىـلـع نا

  وع�������دل البري�������ة والمعتص�������م    ه ـــانــرھــوب ه ـــا�ل ن ــيـــأم

  عمخليفتن���������ا الق���������ائم الم���������دَّ   ده تعـن بـك، ومـمليـال ول ـــرس

ً ـيـلــع   نجال�������د عن�������ه غ�������واة ا)م�������م  ي ـبـنـال ـيوص ت ـيـنـع ا

    )2(مـضـتـھـوة I يـبـنـت الـيـوب  ات ـكرمـتبق والمـفضل والسـله ال

                                      

  .، صوابه من ح»ولما نضام«: في ا;صل )1(

  ».بة جرير وشعره: فسر الناس بخطقال نصر«: بعد ھذا في ح، كما سبق )2(
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  :)1(وقال رجل

  لق������د جل������ى بخطبت������ه جري������ر    مى ـاء تنـبـوا)ن ك ـيـر أبـمـعــل

  م�����ن الحي�����ين خط�����بھم كبي�����ر     اIً ـت رجـدعـج ة ـالـقـال مـق و

  )2(حق ري�رـك إن رددت ال�ـومخ  علي ]  شيعة [ه ـل أمتـتك قـدا بـب

  وزح�����ر ب�����التي ح�����دثت خبي�����ر  س ــيـن قـر بـره زحـأمـاك بـــأت

  ك����دت إلي����ه م����ن ف����رح تطي����رو    عا ـميـه سـاك بـا أتـمـت بـنـكـف

  )3(وأن����ت لم����ا تع����د ل����ه نص����ير    ي ـه ولـدت بـعــا سـمـت بـأنـف

  ونع����م الم����رء أن����ت ل����ه أمي����ر  ر ـه وزيـت لـرء أنـمـال  مــعــون

  ح����دا بالرك����ب ل����يس ل����ه بعي����ر    اد ـواب، ورب حـثـرزت الـأحـف

ل ـفض����������ـم���������ن العلي���������اء وال     اIَ ـه رجـت بـقـبـا سـك مـنـليھ

  )4(رـيـكبـال

  قال النھدي في ذلك:و

عظ����يم الخط����ب م����ن جع����ف ب����ن   س ــيـق ن ـر بـبا زحـنـالـا بـانـأت

                                      

  في نسخة أخرى: وقال ابن ا;زور القسري في جرير يمدحه بذلك. )1(

يقال مخ رار، ورير بالكسر، ورير . ذائب فاسد من الھزال: مخ رير )2(

 »وتفخر إن رددت الحق زير«: وفي ح »يزير«: وفي ا;صل. بالفتح

  .ك�ھما محرف، والصواب ما أثبت

  .، صوابه من حبالباء »بصير«: في ا;صل )3(

، وفي »العلياء«على  ، وبالجر عطفاً »ما سبقت«: على تقرأ بالرفع عطفاً  )4(

  .القراءة ا;خيرة إقواء
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   )1(س�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������عد

  ول�����م ي�����ك زن�����ده فيھ�����ا بص�����لد      يـلـن عـــسـح و ـــره أبـيـخـت

  أخ�������وذ للقل�������وب ب�������� تع�������د    ول ـقـه بــتـاجـى أعراض حـرم

  )2(مع��د يذوي العلي��اء م��ن س��لف  ن وأرضى ـن يمـي مـحـر الـسـف

  مض���ى قبل���ي وI أرج���وه بع���دي    ب ـطيــا خـينـه فـبلـقك ـم يـول

وإن غ�����اب اب�����ن ق�����يس غ�����اب     ثير ـه كـن بـحـنـد فـھــى يشـمت

  )3(ج�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دي

  دن���ا من���ي وإن أف���ردت وح���دي  ا ــر إذا مـي أمـوحشـمـيس بـول

بلين ـذي ش���ـا ك���ـج���ـيـي الھـوف���    ن ــھا وديـاش بـعـا يـيــه دنـــل

  ورد

[ممن معه من الخيل  )4(ثغر ھمدانمن  قال ثم أقبل جرير سائراً 

ودخل  ،بالكوفة، فبايعه »عليه الس�م«حتى ورد على علي والرجل] 

  .)5(فيما دخل فيه الناس، من طاعة على، واللزوم ;مره

                                      

وحقھا أن تنتھي في الرسم بالياء، لكن كذا وردت في  »جعفي«، أراد جعف )1(

وجعفي، بتشديد الياء، ھم بنو سعد العشيرة بن مذحج، حي من . ا;صل وح

  .اليمن

  .ربيعة ومضر ابني نزار بن عدنان ييعن )2(

  .الحظ: الجد، ھا ھنا )3(

  .15ص 1ج. انظر التنبيه كذا وردت بإھمال الدال، كما ھو أصلھا الفارسي )4(

ـ  363ص 2جبن أعثم 3الفتوح و 20ـ  14صفين للمنقري ص راجع: )5(
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  ونقول:

آثرنا كنا نود أن يكون لنا مع النصوص المتقدمة وقفات، ولكننا 

إلى ھد رغم أھميتھا، لكي نوفر الوقت والج ،صرف النظر عنھا

ولو بصورة محدودة على خصوص ما يصدر عن  ،تسليط ا;ضواء

  نفسه..» عليه الس�م«علي 

  من أجل ذلك نكتفي ھنا بتسجيل ما يلي:

  في الشعر والنثر: ×علي 

ما أكثر الشعر الذي قرأناه، وسنقرأ شطراً منه في الثناء على 

الوصي،  ، وكله يتضمن التأكيد على أنه»عليه الس�م«أمير المؤمنين 

خير أھل ا;رض ما » عليه الس�م«وعلى فضله وسبقه، وعلى أنه 

، وأن الھدى والنجاح في الدنيا، »صلى هللا عليه وآله«عدا رسول هللا 

، إلى غير ذلك »عليه الس�م«والنجاة في اzخرة ھو في الكون معه 

من أمور كثيرة جداً 3 سبيل ل�حاطة بھا.. ف�حظ على سبيل المثال: 

ا قاله ابن أخت جرير بن عبد هللا البجلي، وأقوال جرير بن عبد هللا م

  نفسه..

» عليه الس�م«كما أن أقوال، وخطب، وكتب أصحاب علي 

زاخرة بھذه المعاني، ونظائرھا، وفيھا من التأكيد على حقه، 

  وعظمته، وفضله، وعدله، وس�مة سيرته ما 3 يجارى و3 يبارى.

                                      

  .502ـ  500ص 2جو (ط دار ا;ضواء)  367
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رھم به، وبفضله، وعلمه، وسياساته، وھذا يدل على شدة انبھا

  وتدبيره، وكل ما يرتبط به من قريب أو من بعيد..

  :×المھاجرون وا=نصار في ك)م علي 

وأصحابه يذكرون بيعة » عليه الس�م«ما أكثر ما نجد علياً 

، »عليه الس�م«المھاجرين وا;نصار له، واجتماعھم على نصرته 

على مناوأته، وشن الحروب وعلى أنه محق في تصديه لمن أصر 

عليه، والذين اعتزلوه، وخذلوه، فإن لھم أتباعاً يھتدون بمواقفھم، 

  ويصوبونھم في آرائھم.

كانوا يعرفون » عليه الس�م«يار أصحابه وھذا يدل على أنه وخِ 

أن ا;كثرية الساحقة في ا;مة باستثناء أفراد، ھم في غاية القلة كانوا 

معارف دينية، وكان المھاجرون وا;نصار، يعيشون ب� ثقافة، و3 

بالرغم من كل التباينات التي كانت قائمة بينھم، ھم ا;كثر معرفة 

بأمور الدين، وبأحكامه. بسبب ما كانوا يسمعونه ويتداولونه من وعن 

حتى إذا نسي أحدھم أمراً ذكره به ».. صلى هللا عليه وآله«رسول هللا 

  آخر..

بة قد رأوا اzيات والمعجزات، أن الصحا يضاف إلى ھذا:

  بأم أعينھم..» صلى هللا عليه وآله«والكرامات لرسول هللا 

كما أنھم كانوا يرون الھدي النبوي ماث�ً أمامھم، ويرون 

صلى هللا عليه «ويتلمسون بأنفسھم محاسن ا;خ�ق متجسدة فيه 
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  ، وفي الخيرة من أھل بيته، والصفوة من أصحابه.»وآله

منھم يريد التفريط بھذا الشرف، مھما كان سلوكه أو  وما كان أحد

  انتماؤه أو طموحاته، أو التزامه.

أما سائر الناس ممن فتحت ب�دھم، وأسلموا بعد استشھاده 

لم يھتم حكامھم وو3تھم في العھود التي ف، »صلى هللا عليه وآله«

بنشر معارف الدين وقيمه، وأخ�قه، » عليه الس�م«سبقت عھد علي 

  حقائقه، وشرائعه فيھم.و

بل إن حصل أحد منھم على شيء من ذلك، فإنما ھو بمبادرات 

  فردية خاصة، وقليلة جداً..

ر عن إدراك معالي ا;مور، ونيل الفضائل،  وھناك فريق قصَّ

والكراھية ;ھل الفضل والعلم والنبل  فاستسلم ;فاعي الحسد والحقد،

  ».ليھم الس�مع«والكرامة، على رأسھم علي وأھل البيت 

سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي موسى  :ومن ھؤ3ء

﴿أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس ا;شعري، وأضرابھم، وفيھم أنزل هللا تعالى: 

  .)1(َعلَى َما آَتَاُھُم هللاُ ِمْن َفْضلِِه﴾

أما ا;عم ا;غلب، فھو يبحث عن المنافع والمناصب، و3 يزال 

، والعادات التي كانت معه قبل انخراطه في يعيش الذھنية، والمفاھيم

المجتمع اaس�مي، الذي لم يجد فيه الشيء الكثير مما جاء به رسول 

                                      

  .ورة النساءمن س 54اzية  )1(
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، إن لم يكن قد وجد فيه الكثير من »صلى هللا عليه وآله«هللا 

المنفرات، وا;ھواء، والعصبيات، والمفاھيم الجاھلية، والعادات 

  الموروثة..

بل اaس�م وما بعد اaس�م.. 3 سيما فلم ير كبير فرق بين ما ق

وأن الذين تسلموا أزمة الحكم كانوا 3 يزيدون عليه كثيراً في مجال 

الثقافة، والمعرفة، واaلتزام، إن لم يكونوا أكثر بعداً منه في جميع 

ذلك، و3 سيما بعد أن طغت على أولئك الحكام روحية اaستفادة من 

  لنيل ما عجزوا عن نيله بدونه.الدين كشعار، أو فقل: كوسيلة 

يرى أنه 3 بد من توجيه الناس » عليه الس�م«كان  و)جل ذلك:

و3 ركن للدنيا ، ممن لم يمل مع الھوى إلى المھاجرين وا;نصار

الذين كانوا ينتشرون في الب�د ليأخذوا منھم وعنھم، بالرغم من منھم، 

كثير منھم في أمور كل تبايناتھم، وتقصيراتھم، وبالرغم من انخراط 

  الدنيا، وسعيھم للنيل من زخارفھا..

  قرأ كتابي على المسلمين:ا

ـ حسب رواية ابن أعثم ـ قد » عليه الس�م«أنه  ون�حظ ھنا:

طلب من جرير البجلي كما طلب من ا;شعث بن قيس أيضاً ـ كما 

  سنرى ـ: أن يقرأ كتابه إليه على المسلمين..

و أن يعرف الناس حقيقة ما يجري ھ وھذا إع�م بأن المطلوب:

 ، ;نه ھو المصدر ا;وثق، وھو»عليه الس�م«نفس كتابه من 
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إليه ;خذ  غيره، بالتوجهالمسؤول والمعني مباشرة، فھو أولى من 

على شكل شائعات، أو  ا;خبار منه، وھو خير من أن يسمعو الخبر

والميول،  نتف تأتيھم على غير وجھھا، بل تكون قد عبثت بھا ا;ھواء

كما  ووضعت في غير مواضعھا، وفسرت بما 3 يتوافق مع الواقع..

أن ا;شعث وجرير قد يكونا غير مأمونين على بيان الحقائق بالنحو 

  الصحيح والمقبول.

كما أن نفس شعور الناس بأن حاكمھم يريد لھم أن يتعرفوا على 

السكينة  الحقائق، و3 يريد أن يحجب عنھم شيئاً يعطيھم المزيد من

ين اaنس والجن إلى طوالطمأنينة، والثقة، ويمنع من تسلل شيا

  مشاعرھم، للتأثير عليھا، وإلى أفكارھم للعبث بھا.

  الشورى في ك)م جرير:

لو جعل ا;مر شورى «وقد ذكر جرير بن عبد هللا البجلي: أنه 

ثم علل ھذه ». أحقھم بھا»] عليه الس�م«بين المسلمين كان [علي 

لمصاھرته، وقرابته، «ية ـ حسب رواية ابن أعثم ـ بقوله: ا;حق

  ».وخدمته، وشجاعته، وھجرته

أن ھذا الك�م غير دقيق من الناحية العلمية  ونحن نرى:

» عليه الس�م«والواقعية، فإن ما ذكره مبرراً لتعين اختيار علي 

وإنما قال ذلك جرير aمامة ا;مة من قبل الشورى، 3 يصلح لذلك، 

، ;نھم »عليه الس�م«�قاً من المنطق المناوئ ;مير المؤمنين إنط

أرادوا أن يجدوا ;نفسھم مكاناً في الخ�فة باaستناد إلى أمثال ھذه 
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فإن المصاھرة والقرابة بما ھي كذلك، 3 تعني جامعية من ا;مور، 

يختارونه للعلم الخاص، والبصيرة في ا;مور، والحكمة، والتدبير 

الفكر الثاقب، والورع، واaستقامة على طريق الحق الصحيح، و

والخير والص�ح، واaلتزام بأحكام الشرع إلى حد العصمة، والزھد 

، مما 3 بد منه في اaمامة بالدنيا، والشجاعة، والجھاد، وما إلى ذلك

  ..والخ�فة

وھكذا الحال بالنسبة للخدمة، فإن من يفعل ذلك قد يكون الموقع 

  و أن يكون مأموراً، ينفذ ما يطلب منه 3 أن يكون آمراً..المناسب له ھ

كما أن الشجاعة 3 تكفي بمفردھا إذا لم يكن معھا سائر الصفات 

  التي أشرنا إلى بعضھا آنفاً.. 

أما الھجرة، فھناك مھاجرون كثيرون، ولم يكن لديھم ا;ھلية لھذا 

  المقام.

 ورسوله. حيث 3 ھذا كله.. عدا لزوم تعيين اaمام بالنص من هللا

  يبقى للشورى، وz 3راء الناس مكان أو معنى يذكر. 

يورد الك�م وفق المعايير التي كان  اً إن جرير :آنفاً  قلنا ولكننا قد

يعرفھا أھل الدنيا، ويتدولونھا فيما بينھم، قد أشاعھا المناوئون، وكان 

  بغض النظر عما يفرضه الشرع والدين..

  ث:إلى ا=شع ×كتاب علي 

محمد بن عبيد هللا، عن الجرجاني قال: لما  ، عننصروروى 
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وكتب إلى العمال، كتب إلى ا;شعث بن قيس مع زياد بن  ي،بويع عل

مرحب الھمداني، وا;شعث على أذربيجان عامل لعثمان، وقد كان 

عمرو بن عثمان تزوج ابنة ا;شعث بن قيس قبل ذلك، فكتب إليه 

  :يعل

  مبسم هللا الرحمن الرحي

  من عبد هللا علي أمير المؤمنين إلى ا;شعث بن قيس..

فيك كنت المقدم في ھذا ا;مر قبل  أما بعد، فلو3 ھنات كنَّ «

  .إن اتقيت هللا الناس، ولعل أمرك يحمل بعضه بعضاً 

وبايعني  ،وقد مضى عثمان لسبيله كما بلغك[وفي الفتوح: 

ك، فإذا أتاك كتابي وإنما توقفي علي ،والتابعون ،المھاجرون وا;نصار

ھذا فاقرأه على من قبلك من المسلمين، وادخل فيما دخل فيه 

 المھاجرون وا;نصار، فإن العمل الذي في يدك ليس لك بطعمة

  الخ..].

  [أما نصر بن مزاحم، فيتابع على النحو التالي:]

ثم إنه كان من بيعة الناس إياي ما قد بلغك، وكان طلحة والزبير 

وأخرجا أم المؤمنين  ،م نقضا بيعتي على غير حدثث ،ممن بايعاني

وسارا إلى البصرة، فسرت إليھما فالتقينا، فدعوتھم إلى أن يرجعوا 

  وأحسنت في البقية. ،فيما خرجوا منه فأبوا، فأبلغت في الدعاء

  وإن عملك ليس لك بطعمة، ولكنه أمانة.

لمه وفي يديك مال من مال هللا، وأنت من خزان هللا عليه حتى تس
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uإلي، ولعلي أ3 أكون شر و3تك لك إن استقمت. و3 قوة إ3 با«.  

  وأرسل الكتاب مع زياد بن مرحب الھمداني.

 ،فحمد هللا [زياد بن كعب]فلما قرأ الكتاب قام زياد بن مرحب 

  ثم قال: ،وأثنى عليه

أيھا الناس، إن من لم يكفه القليل لم يكفه الكثير، إن أمر عثمان «

يه العيان، و3 يشفى منه الخبر، غير أن من سمع به ليس 3 ينفع ف

  كمن عاينه.

طائعين غير مكرھين، وحاربه [ راضين به إن الناس بايعوا علياً 

، وأن طلحة والزبير ]من حاربه من أھل البصرة، فأورثه هللا ا;رض

  .ذنا بحرب فأخرجا أم المؤمنينآنقضا بيعته على غير حدث، ثم 

يقاتلھم وفي نفسه منھم حاجة، فأورثه هللا فلم  ،فسار إليھما

  .»ا;رض وجعل له عاقبة المتقين

  وأنا رسوله إليكم، فاسمعوا وأطيعوا![

وقام رجل منھم  .قال: فضج الناس من كل ناحية بالسمع والطاعة

  ]:على قدمه وأنشأ يقول

  وذكر في الھامش ا;بيات التي ستأتي عن قريب، وأولھا:

  اــونــمـلـه المسـقدمـمـب رَّ ــسـف    ليـول عـــسول رــرســاه الـــأت

  ثم قام ا;شعث بن قيس، فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال: 

إن أمير المؤمنين عثمان و3ني أذربيجان، فھلك  ،أيھا الناس«
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، وطاعتنا له كطاعة من كان قبله. وھي في يدي، وقد بايع الناس علياً 

المأمون  يٌّ ا قد بلغكم. وعلوقد كان من أمره وأمر طلحة والزبير م

  .»على ما غاب عنا وعنكم من ذلك ا;مر

  فقال: ،فلما أتى منزله دعا أصحابه

، بمال أذربيجان[آخذي] قد أوحشني، وھو آخذ  يإن كتاب عل

إن سرت إليه يطالبني بمال أذربيجان، وإن سرت إلى معاوية لم  وأخاف[

، ]اتوا ما عندكم من الرأيواللحاق عندي بمعاوية أصلح، فھ ء،ييطالبني بش

  وأنا 3حق بمعاوية.

: الموت خير لك من ذلك. ]فقال له قومه وعشيرته[ فقال القوم

  ;ھل الشام؟! وتكون ذنباً  ،أتدع مصرك وجماعة قومك

وقد خاف أن ـ فاستحيا فسار حتى قدم على علي، فقال السكوني 

  :)1(يلحق بمعاوية

  ع��������اذة ا{ب��������اء وا)ج��������دادبم    ك ـو مالــالذي ھـذك بـيـي أعـإن

  س����اموك خط����ة معش����ر أوغ����اد  ما ـوإن رجال، ـك الـن بـظـا يـمـم

  )2(ب�ب�دـ فاش�نھا  ـ ليست لجدك  ا ــھـــتـزقـم تي ـان الـيجـإن آذرب

                                      

و  367ص 2وراجع: الفتوح 3بن أعثم ج 21و  20صفين للمنقري ص )1(

  .504ـ  502ص 2و (ط دار ا;ضواء) ج 371و  370و  368

اشنھا، أراد أشنأھا ثم حذف الھمزة وعامله معاملة المعتل. والشناءة والشنآن: ) 2(

  .البغض
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  وقض����اء رب����ك رائ����ح أو غ����اد    ا ــھـكIَّ ة وَ ـفـيـلـ�د خـت بـانـك

ض����������������ربت علي����������������ك ا)رض   ع ـس فيھا مطمــليـب�د فـدع الـف

  )2)(1()س�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دادبا

ً ـد عليـصـوأق   بع����د النب����ي الھاش����مي الھ����ادي  خير من وطأ الثرى ا

  حرب الرس�ول غ�داة ك�ل مب�ادي  هـخر إنـن صـة بـعاويـض مـوارف

  )3( ترش���د لعم���ري أيم���ا إرش���اد  عــه لك واسـرك إنــمصـوالحق ب

  ف����������ادوك ب����������ا)موال وا)وIد  ا ــك إننـالك دون نفسـمـع بـفادف

ل ـستھ���������ـوبك���������بش كن���������دة ي  ه ـناصر دونـنى الخـثـذي تـت الـأن

  )4(واديـال

  وعند ابن أعثم:

  عند ال�ورى م�ن حاض�ر أو ب�اد]  هـذي تثنى الخناصر باسمـت الـ[أن

  مل����ك لعم����رك راس����خ ا)وت����اد  ه ــاج مفرق رأسـالتـب بــَ عصّ ـوم

  I ش��ك ف��ي ق��ول النص��يح زي��اد  ح ــناص ه لك ـــإن اداً ــع زيــوأط

ً ـيـلــر عــظـوان ادة ـللسع������ )5(د ويھ�����دكـترش�����    ة ـنــك جـه لـإن ا

                                      

  .أي سد عليه الطريق فعميت مذاھبه، وواحد ا;سداد سد )1(

  .367ص 2والفتوح 3بن أعثم ج 22قري صصفين للمن )2(

  .367ص 2الفتوح 3بن أعثم ج )3(

  .22صفين للمنقري ص )4(

  .محرف »يرشد ويھديك للسعادة«في ا;صل:  )5(
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  )1(ھاد

مما  افلما سمع ا;شعث ھذه القصيدة من ابن عمه كأنه استحٮ[

أراد أن يفعل من مسيره إلى معاوية، ثم إنه جمع الناس فواعدھم 

  .)2(]وھنأھم وسار بھم حتى قدم الكوفة على علي

  :ل�شعث ا;شعثوكتب رجل من كندة من بني عم قال ابن أعثم: 

ولم أجد إلى  ،أما بعد! فإن بيعة علي بن أبي طالب أتتني فقبلتھا

 ً�، وإني نظرت فيما غاب عني من أمر عثمان فلم أجده دفعھا سبي

يلزمني وقد شھده المھاجرون وا;نصار، وكان أوثق أمورھم 

  .الوقوف

، فإنه »رضي هللا عنه«فالزم يا بن عم بيعة أمير المؤمنين علي 

فاسمعھا. ثم أثبت في أسفل كتابه ما  فضل من غيره، وقد قلت أبياتاً أ

  قاله من الشعر.

ا;شعث بن قيس لما نظر في كتاب علي إن  وقال ابن أعثم أيضاً:

وقرأ شعر ابن عمه الكندي فنودي له في الناس،  ،»رضي هللا عنه«

 ،ثم خرج من منزله وأقبل فصعد المنبر، فحمد هللا وأثنى [عليه

 .ى] على نبيه، ثم قال: إنه من لم يكفه القليل لم يستغن بالجزيلوصل

                                      

  .371ھامش ص 2وراجع: الفتوح 3بن أعثم ج 23صفين للمنقري ص )1(

  .504ص 2و (ط دار ا;ضواء) ج 369ص 2الفتوح 3بن أعثم ج )2(
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.. إلى آخر ما تقدم مع )1(وقد كان ابن عفان و3ني ب�د أذربيجان

  بعض اخت�ف.

[وعند ابن أعثم: إنھا لرجل من كندة ـ  ومما كتب به إلى ا;شعث

  :كما تقدم ـ]

   )2(لقتي����رحت����ى ع�����ه ا غ�م����اً     اج ـب بالتـمعـعث الـغ ا)شـلـأب

   )3(وق����يس أب����وه غي����ث مطي����ر  ل ا)م ـبـن قـرار مـن آل المــا ابـي

  هللا ويخط���ئ الم���درب النحري���ر    ر ـا أمـف مـب الضعيــصيـد يـق

  فتلق���������اه بالس���������رور جري���������ر     لك الرسول جريراً ــبـى قـد أتـق

  )4(الھجرة والدين، كل ذاك كثير  ي ـھاد وفـي الجـل فــفضـه الـول

  فحقي����ر م����ن الحظ����وظ ص����غير    ت فيه ـك الذي أنـظـن حـكـإن ي

  !كن��دة، ترض��ى ب��أن يق��ال أمي��ر؟  ن ـجل مـمبـاج والـن ذي التـيا اب

  وابغ�����ين ال������ذي إلي������ه تص������ير    ا ــھـذرنــرة فـــان حسـجـأذربي

  ل������يس فيم������ا يقول������ه تخيي������ر  ي ـلـول عــقـا يـوم مـيـل الـواقب

  أم�����رھم قطمي�����رس�����واھا م�����ن   اس ـنـس للـي ليـتـواقبل البيعة ال

  ت نظيرـرھـذي كـي الـه فـل لـھ      لياً ـت عــركـد تـوم قـرك اليـعم

                                      

  .503ص 2و (ط دار ا;ضواء) ج 369و  368ص 2بن أعثم جالفتوح 3 )1(

  .كان ملكا من صباه إلى مشيبه: يقول. الشيب، أو أول ما يظھر منه: القتير )2(

  .»أبوك«: ولو لم يلتفت لقال. أبوه، على ا3لتفات )3(

وا;بيات أيضاً في صفين للمنقري  368ھامش ص 2الفتوح 3بن أعثم ج )4(

  .23ص
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  ومما قيل على لسان ا;شعث:

  فس�������ر بمقدم�������ه المس�������لمونا    يلــول عـــول رســـا الرسـانـأت

  له الفضل والسبق في المؤمنينا  ي ـبـنـي الـي وصـوصـول الـرس

  ل�����ه النب�����ي ا)مين�����ارس�����ول ا�    ى ـفـطـصـمـح هللا والـصـا نـمـب

  جمي����ع الطغ����اة م����ع الجاح����دينا    ي، ـنـثـنــي هللا، I يـد فـاھـجــي

  وس����يف المني����ة ف����ي الظالمين����ا  ره ــھــــي وذو صـبـنــر الــوزي

  مني�����ة حت�����ف، م�����ن الكافرين�����ا    د أذاق ـــد قـاجـل مـطـم بــوك

  )1(ف���آب إل���ى الن���ار ف���ي ا{ئبين���ا    زال ـنـال الـان سـارس كـم فـوك

  )2(وغي����ث البري����ة والمقحمين����ا    دى ـھـــام الـــإم ـيلـــذاك عـف

  كلي�����ث ع�����رين ي�����زين العرين�����ا    نزال ـا للـــا دعـــان إذا مــــوك

  ناـيـمـالــعـلى الـص ود عـالـوخ  نصح ونصر ـؤال بــسـاب الــأج

  وفي ھامش الفتوح: 

  وخ�����الص ود عل�����ى العالمين������ا  صحـر ونـول بنصــرسـاب الـأج

  اـنـزيــائــع الفــم يـاز وربــفـف    ه ــأنــن شــك مــا زال ذلــمــف

                                      

 288صوالكامل  67صانظر ديوانه (. قال حسان ف سألمخف: سال )1(

  ليبسك):

ذيل بم���ا س���الت ول���م ـض���لت ھ���  شة ـول هللا فاحــسالت ھذيل رس 

  تصب

رجتھم من البادية وأقحمتھم ، فأخالذين أصابتھم السنة والجدب: المقحمون )2(

  .محرفة »المفخمينا«: وفي ا;صل. الحضر
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وبايعوه  ،»رضي هللا عنه«واستبشر الناس بخ�فة علي [قال: 

  .)1(]وانصرف ا;شعث بن قيس إلى منزله يقول شعراً  ،عن آخرھم

  وقال نصر بن مزاحم:

  :ومما قيل على لسان ا;شعث أيضاً 

  المھ������ذب م������ن ھاش������م يعل������  وصي ـول الـول رســـرسـأتانا ال

  وخي�������ر البري�������ة م�������ن ق�������ائم  بي ـنـي الــوص ي ــول الوصـرس

  وخي������ر البري������ة ف������ي الع������الم  ره ــھـــي وذو صـبـنــر الـــوزي

  )2(لھ�����دي النب�����ي ب�����ه ي�����أتمي  بالصالحات  بق ــالس ل وـله الفض

  وغي���������ث البري���������ة والخ���������اتم    ه ــول ا�لــي رسـنـدا أعــحمـم

  وطاع�������ة نص�������ح ل�������ه دائ�������م    ه ـل لــضــفــب اً ــيــلـا عـنـبـأج

  كلي�������ث ع�������رين بھ�������ا س�������ائم    ة ــولـــص ه ـــل م ـيـلـه حـيـقـف

  )3(مـثأمـدر والـغـن الـد مـيـعـب    دة ــجـذو ن ف وـيـفـم عـيـلــح

  ونقول:

تضمنت النصوص المتقدمة أموراً كثيرة تحتاج إلى بيان.. ونذكر 

                                      

  .504ص 2جو (ط دار ا;ضواء)  369ص 2جبن أعثم الكوفي 3الفتوح  )1(

يأتمي، أراد يأتمم أي يأتم، فقلب إحدى الميمين ياء، وكذلك يفعلون، كما  )2(

 »يأتم«: وفي ا;صل. قالوا في التظنن التظني، وفي التنصص التقصي

  .محرفة

 370ـ  367ص 2جبن أعثم الكوفي 3الفتوح  24ـ  20صلمنقري لصفين  )3(

  .505ـ  502ص 2جو (ط دار ا;ضواء) 
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  منھا ما يلي:

  :ا=شعث إلى معاوية أقرب

إن تاريخ ا;شعث الكندي 3 يدل على أنه كان من المھتمين 

المتعاملين بالقيم العليا، والحافظين لحدود الشريعة. من باzخرة، أو 

، إ3 أن طموحه 3 يدل على علو ھمة، بل يدل بل كان رج�ً طموحاً 

بوقاحة وص�فة 3 أدب  وجريئاً  الدنيا..على دناءة وسقوط في حب 

ي في سبيل أغراضه بشرع أو دين، أو بأخ�ق، أو بعھود ، 3 يبالفيھا

  وقيود وحدود..

، وأسر »صلى هللا عليه وآله«وقد ارتد بعد استشھاد رسول هللا 

جه في عھد أبي بكر في سنة اثني عشر للھجرة، فأطلقه أبو بكر وزوَّ 

  أخته، فولدت له محمداً وغيره.

عليه «علي وكان ا;شعث منافقاً يحض الخوارج على مخالفة 

  ».الس�م

وسنذكر فيما يأتي إن شاء هللا بعض ما يتعلق بأعمال ا;شعث 

الشنيعة، ولكن ما نريد اaشارة إليه ھنا، والد3لة عليه ھو: أن 

ا;شعث بعد قتل عثمان كان يرى مصلحته مع معاوية، وھو أقرب 

، ;ن ا;شعث صھر أبي بكر، كما أنه قد »عليه الس�م«إليه من علي 

وكان وكان أحد و3ة عثمان أيضاً، ج ابنته لعمرو بن عثمان، زوَّ 

الناكثون في حرب الجمل يتذرعون بالطلب بدم عثمان.. وكان يرى 
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، »عليه الس�م«أن معاوية ومن معه يتربصون الدوائر بعلي 

  ويعملون على اaستفادة من قتل عثمان في أي تحرك يقومون به.

عليه «ما يراه من تشدد علي كما أن ا;شعث لم يكن يروق له 

في أمر ا;موال، وفي غيرھا من أمور الدين، ;نه يريد أن » الس�م

  يأخذ حريته في ذلك كله.

أن موقعه الطبيعي ھو مع معاوية 3  ف�جل ذلك كله كان يرى:

  ».عليه الس�م«مع علي 

قد حاول أن يقنع جماعته بھذا ا;مر، فلم يرضوه  ولذلك نراه:

نوا له ذلك بما لم يجد معه وجدوه عاراً عليھم، وقد بيَّ  منه، ;نھم

» عليه الس�م«مناصاً و3 خ�صاً، فرضي بالبقاء إلى جانب علي 

وكان يتربص بعلي الدوائر، وينتھز  ، وبالرغم عنه.على مضض

  .، ويتحين المكر والوثبةالفرصة للغدر

ة، ھو والبيان الذي اعتمدوه aقناعه بالعدول عن المسير لمعاوي

قولھم له: إنه ـ وھو الزعيم الكبير، واzمر الناھي ـ كيف يرضى أن 

  يكون ذنباً ;ھل الشام.

فترى أن اعترافھم له بالزعامة والرياسة أمر يثلج صدره، ويسلي 

ھمه، وبعد ھذا النفخ واaنتفاخ كيف يطيب له أن يضع نفسه في موضع 

  التابع الذليل؟!

ن يفعل ذلك، فإن عصبيته لعراقيته أنه لو أراد أ يضاف إلى ذلك:

  تأبى له الرضا بأن يصبح ذنباً ;ھل الشام.
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فلم يجد بداً بعد ھذا من التراجع عن قرار اللحوق بمعاوية 

  . وھكذا كان.على مضضعصبيةً، و

  لو9 ھنات كنW فيك!!:

إلى أن تاريخ ا;شعث ومواقفه 3 تساعد على أن  وقد أشرنا آنفاً:

عليه «طموحه، أو أن يكون مقدماً عنده » لس�معليه ا«علي  ييرض

، ونھجه، ونظرته إلى »عليه الس�م«، وفقاً لمبادئ علي »الس�م

الحياة، وطريقته في التعامل مع ا;مور.. ولكن ما يستوقفنا في ھذا 

  النص ھو أسئلة تحتاج إلى إجابات، ومن ھذه ا;سئلة:

3 ھنات كنَّ فيك لو«كتب إلى ا;شعث يقول: » عليه الس�م«أنه 

  ».كنت المقدم في ھذا ا;مر

:ًIما المبرر لھذه المواجھة الصريحة ل�شعث؟! ألم يكن  فأو

ا;ولى ھو الرفق به، وغض النظر عن سوابقه، ومداراته 

  واستص�حه؟!

؟! ولماذا لم »كنَّ فيك»: «عليه الس�م«ما المبرر لقوله  ثانياً:

  ھذه الھنات ثم زالت؟! يقل له: لو3 ھنات فيك؟! فھل كانت

بكلمة » عليه الس�م«ما المقصود با;مر الذي أشار إليه  ثالثاً:

ل�شعث أن يكون فيه، لكن الھنات » عليه الس�م«؟! وقد أراد »ھذا«

  ھي التي تمنع من ذلك؟!

  ويمكن أن يجاب:
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  بالنسبة للسؤال ا;ول نقول: ألف:

كن من المصلحة: إن أمر ا;شعث لم يكن خافياً على أحد، ولم ي

، فلو أنه سكت عنه، ولم يصارحه، »عليه الس�م«أن يتجاھله علي 

فإن ا;شعث نفسه سوف يبقى وج�ً، وغير واثق بمصيره؛ 

عليه «فمصارحته ھذه تعطيه وضوحاً تاماً بأن القرار من علي 

ھو غض النظر عن تلك الھنات، وفق معادلة واضحة يتحكم » الس�م

  ا;شعث نفسه فيھا.

فإما أن يعطيھا قوة ورسوخاً، ويحولھا إلى ع�قة إيجابية تمتلك 

عناصر البقاء والثبات، من خ�ل التبديل في معطياتھا السلبية، وتحويلھا 

  إلى إيجابيات.

وإما أن يلحق بھا المزيد من الوھن والضعف، ويقضي على ما 

  تبقى من نبضات الحياة فيھا.

يه أم�ً، وأن يفتح أمامه يمكن أن يعط إن ھذا الواقع الجديد:

  أبواب الرجاء، ويجعله ھو المسؤول عن مصير الع�قة به.

كما أن ھذا الوضوح مع ا;شعث يعطي اaنطباع ل�خرين: بأن 

معه مبني على الصدق والصراحة » عليه الس�م«تصرف علي 

والوضوح، ف� يتوھمن أحد أنه مبني على المداھنة، أو على الجھل 

  الرضا باaنحراف ومباركته.. بحاله، أو على

  أما الجواب على السؤال الثاني: ب:

، التي تدل على أنه يغض النظر عن »ُكنَّ فيك«فإن التعبير بكلمة 
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حالته الراھنة، تشير إلى أنه يريد إفساح المجال له ليتنكر لتلك 

  الھنات، ويعترف بأنھا تمثل نقصاً وعيباً، ويدينھا.

بالتصريح بأنه 3 يزال مبتلى بھا  تحاشي إحراجه وفيه أيضاً:

بالفعل من جھة أخرى. لكي يبرر بھذا وذاك، مطالبته بمواصلة 

  تحاشيھا واaبتعاد عنھا.

  بالنسبة للسؤال الثالث نقول: ج:

بھذا ا;مر: ھو أن توكل إليه إدارة » ھذا«المشار إليه بكلمة 

يه بنفسه، العمل السياسي في كل مورد 3 يريد اaمام مباشرة العمل ف

  كما كان الحال بالنسبة لعمار بن ياسر، وا;شتر وأضرابھما.

  التقوى ھي الشرط:

إن  ،ولعل أمرك يحمل بعضه بعضاً »: «عليه الس�م«أما قوله 

  يعطي:..» اتقيت هللا

:ًIإن الھنات التي كانت في ا;شعث، حتى لو كانت قد زالت  أو

بنظر اaعتبار، ولذلك  منه، فإن آثارھا 3 تزول، و3 بد من أخذھا

في دائرة بذل الجھد لمواجھة تلك اzثار من حيث » عليه الس�م«أبقاه 

أن تقوى هللا التي ستكون مؤثرة في ذلك، بحيث يحمل بعض أمره 

  بعضاً..

ولعل ھذه الھنات تحدث تشوھات وخدوشاً في مرآة النفس، 

ة فتخرجھا عن حالة الصفاء الذي كانت عليھا، و3 تعود صالح
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  للمھمات التي كانت تتصدى لھا لو3 تلك التشوھات والخدوش.

أبقى مسألة إلتزام ا;شعث بتقوى هللا في » عليه الس�م«إنه  ثانياً:

» إذا«، 3 كلمة »إن«دائرة الترديد والشك أيضاً، ولذلك استعمل كلمة 

  ».إن اتقيت هللا«في قوله: 

  لXشعث: إنما توقفي عليك!!: ×علي 

بعد أن ذكر ل�شعث أمر عثمان، وبيعة » يه الس�معل«ثم إنه 

  ».وإنما توقفي عليك«قال: » عليه الس�م«المھاجرين وا;نصار له 

إذا كان ا;شعث قد فقد ص�حيته للتقدم على  والسؤال ھنا ھو:

» عليه الس�م«الناس في تدبير الشأن العام، فما معنى أن يتوقف علي 

  عليه؟!

  قف؟!وما المقصود بھذا التو

  ويمكن أن يجاب:

:ًIحية التقدم على الناس 3 يعني عدم توقف  أو�بأن فقدان ص

ا;مر علٮه.. فإن ا;مر قد يتوقف على شخص لخصوصية فيه، مع 

  أنه 3 يصلح ;ن توكل إليه أمور رئيسية وأساسية في النظام العام.

إن ا;مر قد يتوقف على شخص 3 بمعنى أن ا;مر سوف  ثانياً:

ار بدونه.. بل بعمنى أنه 3 بد من تحديد موقعه، فإن دخل فيه، فإن ينھ

  ا;مور تجري بنحو معين يتناسب مع موقعه وحجمه.

وإن لم يدخل فيه، ف� بد من إحداث تغييرات تتناسب مع فقدان 
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دور ھذا الشخص بسبب اعتزاله. أو تتناسب مع الواقع الذي ينشأ من 

دي.. بعد تقديرھم حجم الخلل الذي تحوله إلى الطرف المقابل والمعا

أحدثه ھذا التحول في صفوف ھذا الفريق، ومستوى القدرة التي 

  أضافھا لذلك الفريق.

  اقرأ كتابي على المسلمين:

لجرير بن » عليه الس�م«وقد أشرنا حين الحديث عن كتابه 

قد كتب إليه وإلى ا;شعث » عليه الس�م«عبد هللا البجلي إلى أنه 

بقراءة كتبه على الناس، وأن لھذه السياسة مبرراتھا، ف� يأمرھما 

  بأس بمراجعة ما ذكرناه ھناك.

  بيعة المھاجرين وا=نصار:

ر » عليه الس�م«إلى أنه  وأشرنا فيما سبق أيضاً: لم يزل يذكِّ

  ببيعة المھاجرين وا;نصار، ونصرتھم له.

ھو » عليه الس�م«وقد ذكرنا ھناك أيضاً بعض ما يھدف إليه 

يار أصحابه من ھذا التذكير، ف� بأس بالرجوع إليه، ل�ط�ع وخِ 

  عليه.

  عملك ليس لك بطعمة:

إن عملك ليس لك بطعمة، «ل�شعث: » عليه الس�م«وقد كتب 

  ».ولكنه أمانة
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قد خص ا;شعث بھذا الخطاب، » عليه الس�م«أنه  ون�حظ ھنا:

عند ا;شعث، وھي: قد استھدف النقطة الحساسة » عليه الس�م«فكأنه 

أن الذين سبقوه قد تعاملوا في توليتھم عمالھم الب�د، ورقاب العباد 

بمنطق أن على العامل أن يؤدي لھم شطراً من المال، ثم يكون الباقي 

رھناً برغبات الولي والعامل وميوله. فله أن يصلح به شأنه، وأن 

حتاج يرضي به من يحتاج الى إستج�ب رضاه، وأن يغري به من ي

  إلى ا3غراء.

أما العباد والب�د، فھو الذي يقرر أن يخصھم بشيء، فيكون 

عطاؤه كرماً وتفض�ً، أو أن تشح نفسه، فيكون شحه ھذا إنصافاً 

  وعد3ً..

منطق آخر اختصرته كلمته ھذه التي » عليه الس�م«ولكن لعلي 

  أشرنا اليھا.

  وھو يتلخص بأمرين: 

بيد العامل، وعليه أن يؤدي ا;مانة  أن العمل أمانة هللا أولھما:

  ;ھلھا سالمة، وإ3 فھو خائن..

أنه إذا اختصه أميره بو3ية، فإن ذلك 3 يكون امتيازاً له  ثانيھما:

و3 يكون ما أوكله إليه طعمة له يتملكھا، ف� يحق ;حد انتزاعھا منه، 

و3  بل و3يته أمانة في يده 3 بد أن يؤديھا ;ھلھا حين تطلب منه،

  يصح له منعھم منھا.
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كما أن توليه ;مانته محدود بقدرته على حفظھا وعلى أدائھا 

سليمة، فإن عجز عن ذلك، فعليه إرجاعھا، ولو لم تطلب منه، فھو 

  مجرد خازن وحافظ للمال، وليس مالكاً له.

قد سلب ا;شعث، وكل عامل، ووال » عليه الس�م«ون وبذلك يك

ت يده خارج دائرة الحفظ والحراسة.. أي حق في التصرف فيما تح

وأعاد ا;مور إلى نصابھا.. ومھد السبيل أمام سؤال كل عامل ووال 

  عن أمانته، ومطالبته بإرجاعھا إلى أھلھا.

كما أنه قد أعطى الناس الضابطة التي تدلھم على ا;مين وعلى 

الخائن.. وفتح أعين أھل الب�د على حقيقة أنه ليس للحاكم أن 

  بھم كيف يشاء.. فإن فعل ذلك، فھو خائن.يتصرف 

ولكل أحد أن يواجه الخيانة بالرفض، والخائن باaدانة، والضرب 

على يده، ومنعه من اaستمرار في عمله الخياني، فلم يعد بمقدور 

أن يبيعوا ويشتروا كما يحلو لھم. كما أنه ليس لھم أن يؤدوا العمال 

  ا;مانة لغير أھلھا.

وغيره يفكر باللحاق بمعاوية، فإنه يلحق به فإن كان ا;شعث 

كشخص، أما المال الذي جمعه، والعمل الذي ودَّعه، فيخرج من يده 

  ليعود ;ھله الشرعيين بصورة تلقائية.

  طلحة والزبير لم يتوبا:

في رسالته ل�شعث بأن طلحة والزبير » عليه الس�م«وقد صرح 
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ن رجوع الزبير، لم يرجعا عن غيھما. فما يزعمه بعض الناس م

وتوبة طلحة شائعة 3 أساس لھا من الصحة، يراد بھا إخراج ھذين 

الناكثين عن دائرة البغي، واستحقاق القتل، ومحاولة بائسة ويائسة 

  aعادة شيء من اaعتبار لھما.. وكيف؟! وأنى؟! ولماذا؟!

  لعلYي 9 أكون شر و9تك:

يد أن يبقيه في إلى ا;شعث: بأنه ير» عليه الس�م«وقد ألمح 

  ».لعلِّي 3 أكون شر و3تك، إن استقمت«جملة و3ته حين قال له: 

  وقد دلت ھذه الكلمة بنحو من أنحاء الدIلة على ا)مور التالية:

 ألمح إلى إمكانية أن يبقيه في جملة و3ته.» عليه الس�م«إنه  ـ 1

شعث لن يكون شر من يتولى على ا;» عليه الس�م«أو إنه أراد أنه 

  ويأخذ على يده، ويكون مھيمناً عليه.

نه إن كان يظن أنه سيسيء معاملته، فھو واھم، ;ن لعلي إ ـ 2

غيرھم، ضابطة ينتھي إليھا في تعامله مع الو3ة و» عليه الس�م«

ستقيم على جادة الحق والص�ح.. وھي: أنه يحسن معاملة من ي

  تلك الجادة. ويعامل من 3 يستقيم بما يستحقه، حتى يعود إلى

» عليه الس�م«إن استقامة ا;شعث ليست مضمونة، ;نه  ـ 3

الشرطية، التي تستعمل في موضع » إن«قررھا مستفيداً من كلمة: 

  .الشرطية» إذا«، 3 الجزم به كما في الشك في حصول مدخولھا

قد جعل ا;مر في عھدة ا;شعث، وأخرج » عليه الس�م«إنه  ـ 4
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علي  ھو الذي يقرر اaستقامة، فيفوز بو3يةنفسه منه، فا;شعث 

حسن المعاملة، أو يقرر اaمعان في سلوك ب، وله» عليه الس�م«

  طريق اaنحراف.. فيحرم نفسه من ذلك.

ھذا و3 بد من اaشارة إلى أن اaستقامة ليست علة مباشرة ـ  5

للحصول على حسن المعاملة في الو3ية، بل ھي علة لرضا هللا 

  ورضا أمير المؤمنين، فيستحق حسن الو3ية. ورسوله،

  زياد بن مرحب: أمر عثمان مبھم:

زياد بن مرحب: أن الخوض في أمر عثمان 3 يجدي،  قد قررو

;نه مبھم ومشكوك، ف� يمكن اaطمئنان إلى ما يأتي به الناس من 

أخبار، وتحلي�ت لما جرى، فإن من حضر أمره إما شديد التحامل 

ه.. ف� مجال ل�عتماد على أخبار ھؤ3ء، التعصب ل عليه، أو شديد

  .و3 أولئك

  أما من غاب عنه، فعدم اaعتماد على أقواله فيه أولى..

وھذا يسقط ورقة يحاول اaستفادة منھا المصطادون في الماء 

العكر، وفي طليعتھم معاوية لتأليب الناس على بعضھم، وإثارة 

  الفتن والق�قل فيھم..

  :×البيعة لعلي  9 إكراه في

راضين » عليه الس�م«ثم ذكر زياد: أن الناس بايعوا علياً 

  طائعين غير مكرھين..
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وھذا يدل على عدم صحة ما يدَّعيه طلحة والزبير، من أنھما قد 

أكرھا على البيعة، ;نھما يريدان بذلك تبرير نكثھما من غير سبب 

ولكنھما ادعيا أمراً ظاھر، فاعترفا بالبيعة، ;ن إنكارھا غير ممكن.. 

  يمكن أن يدعى أنه قد دبر في الخفاء..

قبول البيعة من الناس، حتى » عليه الس�م«ولكن رفض علي 

بقوا اياماً كثيرة ي�حقونه، ويصرون عليه بقبولھا، وعلى رأسھم 

  طلحة والزبير يكذب دعواھما.

  الوارث: ×علي 

وجعل  ،رضفأورثه هللا ا;«وقد أشار زياد بن مرحب في قوله: 

﴿إِنَّ اْ)َْرَض zِِ يُوِرثَُھا َمْن يََشاُء إلى قوله تعالى: » له عاقبة المتقين

  .)1(ِمْن ِعبَاِدِه َواْلَعاقِبَةُ لِْلُمتَّقِيَن﴾

  الوعي لدى زياد بن مرحب. مستوىوھذه لفتة لطيفة تدل على 

  مرة أخرى: ×صفات علي 

ه خير من وطأ بأن»: عليه الس�م«وقد وصف السكوني علياً 

  الثرى.

  صف في النصوص المتقدمة أيضاً بأنه:ووُ 

وصي النبي، ووزيره، وصھره، وسيف المنية، وإمام الھدى، 

                                      

  .ورة ا;عرافمن س 128اzية  )1(
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عليه «وخير البرية، وغير ذلك.. وھي صفات تظھر فضله، وتميزه 

صلى هللا عليه «على جميع الناس؛ باستثناء رسول هللا » الس�م

  »..وآله

عليه «روح ومعنى التقديس له  وھي تحمل في طياتھا أيضاً 

 ، ا;مر الذي 3 نجده ;ي من الخلفاء الذين سبقوه، ولحقوه»الس�م

، وھو تقديس 3 ينطلق من »عليه الس�م«بعد ولده اaمام الحسن 

معان غائمة، و3 مبھمة، بل من الوضوح والمعاينة لھذه المعاني 

  ن النظرة.وآثارھا، فإنھا ھي التي ساقتھم إلى ھذا المستوى م

وإذا كان لبعض الخلفاء شيء من اaحترام، فإنھا 3 تنطلق من 

  نفس ھذه المعاني ب� ريب..

بل ھي معان أقرب إلى دواعي ا;ھواء، وألصق بالمنافع 

الدنيوية، وقد تمازجت ببعض العصبيات، وتناغمت مع كثير من 

حروبھم  المفاھيم الجاھلية الموروثة، وقد غذتھا ا;حقاد التي أنتجتھا

التي شنوھا على اaس�م وأھله، وھم يحاو3ون مصادرة حريات 

الناس، ومحاصرة اaس�م، والحد من امتداداته، تمھيداً لخنقه، 

  والقضاء عليه..

  فدافع أھل الحق عن أنفسھم، وحاق بالمعتدين ما كسبت أيديھم..

  أمر عثمان 9 يعنيه:

م ينظر إلى وقد تقدم في بعض النصوص ما دل على أن بعضھ
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قضية عثمان من زاوية أخرى تظھر أن ثمة نضجاً غير عادي في 

الفھم السياسي لھذه القضية، حيث إنه ركز موقفه من عثمان على 

  أمرين ھما في غاية الوضوح، والبداھة:

:ًIفأو  �إنه قد غاب عن أمر عثمان، ولم تتضح له حيثياته، ف

إيجاباً، ;ن غيبته عنه معناھا يحق له اتخاذ موقف تجاھه، 3 سلباً و3 

أنه ليس مطالباً به، وليس له أي تكليف تجاھه، ;ن من حضره ھو 

الذي كان يجب عليه أن يدفع عنه، إن كان مظلوماً، أو أن يدفع ظلمه 

ن يدفعه عن الظلم أعن الناس، إن كان ظالماً، وفي ھذه الحالة إما 

لنصيحة، إن كانت بالقوة إن كان يسوغ له استعمال القوة، أو با

  .النصيحة تكفي لذلك

  فإن لم يمكنه ذلك، فعليه أن يعتزل ويبتعد.

إن الغائب عن ساحة الصراع، إذا كان يعرف أنه 3 يملك  ثانياً:

فة الكافية التي تخوله إبداء الرأي، واتخاذ الموقف الصحيح. معرال

وكان المتصدون ل�مور في موقع الحدث ھم أعرف الناس بخفايا ما 

من المعرفة بحقائق الدين وشرائعه ما يجري، كما أنھم يملكون 

صلى هللا «وقد عاشوا مع الرسول  يجعلھم جديرون بالثقة، واaعتماد.

  .واستفادوا منه، وحظوا منه بما لم يحظ به أحد سواھم» عليه وآله

وكان فيھم العق�ء والعلماء وا;تقياء والزھاد وا;برار، وغير 

لوثوق بھم، واaنتھاء إلى رأيھم، و3 سيما من قبل ذلك من موجبات ا

الغائبين الذين 3 يملكون شيئاً من كل تلك الميزات، إذا كان يعرف 
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ذلك كله، فعليه أن يعرف حده، فيقف عنده، فإذا رأى أن ھؤ3ء 

بالذات، ھم الذين قتلوا عثمان، أو اعتزلوا ولم يشاركوا في قتله، 

كبيرة جداً دعت من قتله للقتل، ومن اعتزله فمعنى ذلك: أن ثمة أسباباً 

  للسكوت واaعتزال. وھذه معادلة واضحة، وصحيحة ومرضية..
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  133  ..............................................  قيس يكشف دخيلة معاوية:

  134  ........................................  تصديق قول قيس بفعل معاوية:

  135  ......................................................  نجاح مكيدة معاوية:

  139  ..............................................................  غضب قيس:

  144  ..................................وباً على أمره؟!:مغل ×ھل كان علي 

   ابن أبي بكر يتولى مصر.. الفصل الرابع:

  153  ...............................................ابن أبي بكر يتولى مصر:

  154  ..........................................  عھد علي لمحمد بن أبي بكر:

  156  ...................................  لواليه على مصر: ×من كتب علي 

  157  ....................  إلى محمد بن أبي بكر وأھل مصر: ×ـ كتابه  1

  158  .............................................  :&تعقيب للع�مة ا;حمدي 

  159  ........................  ھل مصر:لمحمد بن أبي بكر وأ ×ـ كتابه  2

  168  ...................................................  في الص�ة والوضوء:

  170  ...............................................................  في الوصية:
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  171  ..................................................  في الصوم واaعتكاف:

  172  ......................................  إستي�ء ابن العاص على الكتاب:

  174  ........................................  ھذا الكتاب: ×تأسف علي على 

  175  ........................  إلى محمد بن أبي بكر حين قلده مصر: ×ـ عھده  3

  177  ...................................  إلى محمد بن أبي بكر: ×ـ كتابه  4

  177  .........................................  [صورة أخرى لنقل الغارات]:

  178  ...................................  إلى محمد بن أبي بكر: ×ـ كتابه  5

  Iبن أبي بكر  × وقفات مع كتب علي الفصل الخامس:

  183  ...........................................................  مضامين العھد:

  183  ...............................................  ـ البناء الروحي للوالي: 1

  184  ....................................ـ تصنيف الفئات لتحديد حقوقھم: 2

  185  ...............................................  ـ الواجبات على الناس: 3

  187  ......................................................  ـ السياسة المالية: 4

  190  .........................................  إبقاء الخراج على ما ھو عليه:

  192  ..................................................................  نظر: لفت

  193  ................................................  ـ معاملة الحاكم للناس: 5

  195  ....................................................  ـ السلطة القضائية: 7

  197  ..............................  باھتمامات ابن أبي بكر: ×سرور علي 
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  198  .....................................................  إن يعذب فنحن أظلم:

  199  ..............................................  التقوى أكثر نفعاً في الدنيا:

  202  .............................................  في أھل بيته: ’حفظ النبي 

  205  ...............................................  إمام الھدى، وإمام الردى:

  208  .......................................................  3 تقض بقضاءين:

  210  ......................................................  موقع عامة الرعية:

  211  ....................................................  والزم الحجة عند هللا:

  212  ....................................................  أصلح أحوال رعيتك:

  213  .............................................  وخض الغمرات إلى الحق:

  214  ...........................................................  الحاكم النموذج:

   أسئلة.. مؤآخذات.. ورسائل متبادلة.. الفصل السادس:

  219  ....................................................  زيارة الجبار سبحانه:

  221  ...............................................  الوضوء المخالف للقرآن:

  222  .........................................الشك في كل ما لم يروه المفيد:

  222  ......................................................  تسعة وتسعون تنيناً:

  224  ...................................................  وأتبعھا ستاً من شوال:

  226  .............................................  :’ليلة القدر في منام النبي 

  229  ....................................................  قيمة العلم عندمعاوية:
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  230  ....................................................  سوف أكيس بعدھا!!:

  231  ......................................................................  تذكير:

  232  ..............................  تبادل رسائل بين معاوية وابن أبي بكر:

  237  ........................................................  خاتمة ھذا الفصل:

   توجيھات إلى العمال وأمراء الخراج.. الفصل السابع:

  241  ................................................  أحسن إليھم ما استطعت:

  242  ....................................................  خت�ف أھل البصرة:إ

  243  ..............................................  يغور في ا;عماق: ×علي 

  244  ...........................................  ل�خت�فات عواملھا النفسية:

  245  ...................................................................  المعالجة:

  247  .............................................  إيضاحات لھذه اaجراءات:

  249  ........................................  نظرة أھل البصرة إلى أمرائھم:

  250  ..............................................  3 اجتھاد في مقابل النص:

  250  ........................................  أحسن إلى ھذا الحي من ربيعة:

  251  ...........................................  اقسم المال بينھم حتى تغنيھم:

  252  ......................................................  ب ھو الغنى:المطلو

  252  ......................................................  احمل ما فضل إلينا:

  254  ................................................  تعرف ا;مور بنظائرھا:
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  255  ...................................  اaستد3ل بالحاضر على المستقبل:

  256  ...................................................  طبخ الط�ء للمسلمين:

  256  ...................................................  وأكثر من لطف الجند:

  257  ........................................  أمراء الخراج: أوامر وزواجر:

  260  ..........................................................  من المخاطب؟!:

  261  ...........................................................  الحذر ضرورة:

  261  ..........................................................  ارحموا ترحموا:

  267  ............................  صبروا لحوائجھم:أنصفوا من أنفسكم، وأ

  269  .....................................  بيع الحاجات ;داء ماليات الدولة:

  269  ................................................................  بين نھجين:

  272  .....................................................  3 س�ح بيد ا;عداء:

  273  .................................................  وأمراء ا;جناد: ×علي 

  274  ...................................................  من مواصفات الحاكم:

  275  ........................................  حقوق الحاكم.. وحقوق الرعية:

  280  ................................................  حق الراعي على رعيته:

  281  .....................................................  للناس: ×تھديد علي 

  × بنو تميم عند علي الفصل الثامن:

  285  ....................................  ابن عباس يسيء معاملة بني تميم:
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  287  ................................................................  توضيحات:

  288  ....................................................  البصرة مھبط إبليس:

  289  ....................................  لماذا يجب حفظ قلوب بني تميم؟!:

  290  ......................................  الرحم بين بني تميم، وبني ھاشم:

  292  ....................................................  فإنَّا شريكان في ذلك:

  294  ................................................  ضابطة لمعرفة ا;خيار:

  295  .........................................  أصالة الحق في عمق التكوين:

:!!ً�  296  ..................................................  فلتكن سريرتك فع

  298  ....................................................  م تميم إلى الكوفة:قدو

  301  ......................................................  ما تقول يا جارية؟!:

  303  ......................................................  ما تقول يا حارثة؟!:

  304  .............................................  شعر معاوية بن صعصعة:

   للبجلي وا)شعث.. ×استقدام علي  الفصل التاسع:

  307  .......................................  إلى جرير البجلي: ×كتاب علي 

  314  ...............................................  في الشعر والنثر: ×علي 

  314  ..............................  :×المھاجرون وا;نصار في ك�م علي 

  317  ..............................................  مسلمين:أقرأ كتابي على ال

  317  ................................................  الشورى في ك�م جرير:
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  319  .............................................  إلى ا;شعث: ×كتاب علي 

  326  .............................................  ا;شعث إلى معاوية أقرب:

  328  ....................................................  لو3 ھنات كنَّ فيك!!:

  330  .......................................................  التقوى ھي الشرط:

  331  .................................  ل�شعث: إنما توقفي عليك!!: ×علي 

  332  ..............................................  اقرأ كتابي على المسلمين:

  332  .............................................  بيعة المھاجرين وا;نصار:

  333  ...................................................  عملك ليس لك بطعمة:

  334  ..................................................  طلحة والزبير لم يتوبا:

  335  ................................................لعلِّي 3 أكون شر و3تك:

  336  ....................................  زياد بن مرحب: أمر عثمان مبھم:

  336  .............................................  :×3 إكراه في البيعة لعلي 

  337  ..........................................................  الوارث: ×علي 

  337  .............................................  مرة أخرى: ×صفات علي 

  338  ......................................................  أمر عثمان 3 يعنيه:

   الفھارس:

  343  ....................................................  ـ الفھرس اaجمالي 1

  345  ...................................................  ـ الفھرس التفصيلي 2

  


