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ِ
ِ
يم
َصدَ َق اهللُ ال َع ُّل ال َعظ ُ
سورة املائدة  :اآلية ()3

املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
ّ

ِّ
الرشعي للعتبة الع ّباس ّية املقدّ سة
املتول
ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالم ّية واإلنسان ّية
رئيس التّحرير

ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ
اهل ْيأة االستشار ّية

ّبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم الز ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النّجف األرشف.

اليارسي/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

العيداين/عضو اهل ْيأة العلم ّية يف جامعة املصطفى/
حممد جايد
ّ
أ.م.د .حممود ّ
قم املقدّ سة.

مدير التّحرير

السعد
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة

سكرتري التّحرير

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التّحرير

التبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية ّ
أ.د .رحيم حلو ّ

التب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/ك ّل ّية ّ
التبية/جامعة ميسان.
أ.د .نجم عبد اهلل
املوسوي/ك ّل ّية ّ
ّ
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية ّ
أ.م.دّ .
التبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية ّ
العبادي /ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عيل جميد
ّ
تدقيق ال ّلغة العرب ّية

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
تدقيق ال ّلغة اإلنجليزية

األستاذ املساعد هاشم الزم كاطع
اإلدارة املال ّية

سعد صالح بشري

اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ

الطباعي
التّصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط ال ّن�شر يف جم ّلة (تراث الب�صرة)
َ
يرس جم ّلة (تراث البرصة) ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ
وخطواته املتعارف عليها عامل ّي ًا.
ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق بحجم) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص
ِ
َ
كلامت البحث بحدود ( )1000-5000كلمة،
يكون عد ُد
مدمج) ،(CDعىل أن
ِ
بخط)ْ ،(Simplified Arabic
ومكتوب ًا ّ
متسلسالً.
الصفحات ترقي ًام
وأن تر ّقم ّ
ِ
ُ
ْ -4
ّ
وملخص البحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية،
البحث
عنوان
أن ُيقدّ َم
وبحدود ( )350كلمة.

ْ -5
الصفحة األوىل ِمن البحث عىل عنوان واسم الباحث/
أن
حتتوي ّ
َ

األريض أو املحمول،
الوظيفي ،ورقم اهلاتف
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان
ّ
ّ

اإللكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف صلب
والربيد
ّ
أي إشارة إىل ذلك.
البحث ،أو ّ

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف
أن َّ

حالة وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة
األلفبائي
عن قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
ألسامء الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ّل َ
ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
ِ
ْ -9
للمرة
ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
السرية العلم ّية للباحث إذا كان ُ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل
قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ
البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

تعب
تعب مجيع األفكار املنشورة يف املج ّلة عن آراء كاتبيها ،وال ّ
ّ -11

بالضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة
ّ
ملوجبات فنّ ّية.

رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها
هنائ ّي ًا للنّرش.

َ
بذلك م ْن دون رضورة إبداء أسباب
د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا

الرفض.

 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

مقر املركز عىل العنوان اآليت:
) ،(Basrah@alkafeel.netأو تُس ّلم مبارشة إىل ّ

بغداد/حي الغدير/مركز تراث البرصة).
(العراق/البرصة/شارع
ّ
و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

ُ
كلمة العدد

بِ ْس ِم اهللِ ا َّلر ِ
الر ِح ْي ِم
محن َّ
منذ ِ
كانت البرص ُة ُ -
القدَ م -ملتقى القوافل التّجار ّية؛ بسبب موقعها
إذا
ْ
الوقت ِ
ِ
نفسه ملتقى األفكار وال ّثقافات؛ األمر الذي
اجلغرايف املتم ّيز ،فهي يف
ّ
كانت وما تزال ّ
جعل هلا  -فض ً
حمل
ال عن وظيفتها التّجار ّية -وظيف ًة ثقاف ّية
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وتنوعٍ.
إعجاب
وانبهار؛ ملا ات ْ
ّسمت به من ثراء ّ
كانت العقل ّية البرص ّية مه ّيأة متام ًا للتّفاعل
السامءْ ،
نجم رسالة ّ
وعندما سطع ُ
ِ
ِ
وأفكار ِه ،وكان ملسجد البرصة
وقيمه
يب مع نور مبادئ اإلسالم
والتّعامل اإلجيا ّ
ِ
ال ّ
واحلضاري ،حتّى صارا منه ً
لكل
الفكري
الرفد
ّ
ّ
وم ْربدها الدّ ور الفاعل يف ّ
املعريف القائم عىل االبتكار واالنفتاح.
املتط ّلعني إىل التأ ّلق والبناء
ّ
ِ
كل هذا َ
ّ
شك يف ّ
للبرصة تراث ًا ضخ ًام مليئ ًا باملحامد واملفاخر ،وال ّ
أن
جعل

خاص ّية اجلذب واالستقطاب ،حتّى غدا
التّمصري قدْ أضفى عىل هذا املكان
ّ

ّ
ولطلب العلم ،ومل ْ تك ْن البرص ُة متط ّفل ًة
حمج ًا ملح ِّبي احلضارة والتقدّ م
فيام بعد ّ
ِ
عقول علامئها انبثقَ الكثري من
كانت دائ ًام منبت ًا للمعارف ،وم ْن
عىل املعرفة ،بل
ْ

العلوم.

الساسة الذين تو ّلوا أمرها ،ومم ّ ْن
ومع هذا ،فقدْ
ْ
عانت البرص ُة كثري ًا من ّ

َ
مقر ٌر ْ
كانوا حيوك َ
جراء
أن
يكون عليه ،وم ْن ّ
عم هو ّ
حيرفوا املسار ّ
ُون الفت َن لكي ّ

َ
قت اخلطوة األوىل
ذلك
ملحة للمعاجلة والتّصويب ،وقدْ حت ّق ْ
ْ
ظهرت حاجة ّ

ِ
عيل؛ إ ْذ أعاد -بعد فتنة اجلمل -للتّاريخ
عىل طريق
اإلصالح عىل يد اإلمام ٍّ
ٍ
ٍ
وعطاء،
وطيبة وكر ٍم
بأنم أهل عل ٍم
السليم ،وو ّلد لدى البرص ّي َ
ني قناع ًة ّ
مساره ّ
جيب ْ
ّ
تتجسد يف خدمة الدّ ين
أن تكون يف حم ّلها املناسب؛ لكي
وأن هذه القيم ُ
ّ
ِ
املهمة التي قام هبا اإلمامْ ،
أن جعل ملسجد
واأل ّمة ،وكان م ْن بني األعامل ّ
ال عن وظيفته العباد ّية؛ ّ
البرصة وظيفة ثقاف ّية ،فض ً
ألن الثقافة أساس الوعي،
ّ
وأن الوعي مفتاح النّجاح.

إن هذا احلراك املتم ّيز الذي شهدته البرصة ُ
ّ
وسارت عليه
منذ ذلك الوقت،
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وحماوالت لل ّطمس
وحتريف
تشويه
يسلم من األوجاع ،بني
ْ
فيام بعد -مل ْشعرت
مر ْت به املدينة م ْن مصائب وأحداث؛ لذا ،فقدْ
ْ
والتّهميش؛ نتيجة ملا ّ

ووجدت رضور َة
البرصي،
التاث
العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة باملسؤول ّية إزاء كنوز ّ
ْ
ّ
ِ
ِ
اجلهد إلزاحة الغبار ع ْن وجهه النّاصع ّ
نور ُه يف اآلفاق م ْن
بذل
ليظل يبعث َ
فقامت بتأسيس
غري من ِّغصات ،وتقديمه إىل األجيال؛ لينتفعوا به عل ًام وعمالً،
ْ
(مركز تراث البرصة) ،الذي أخذ عىل عاتقه إحياء تراث هذه املدينة املِعطاء،
والتّعريف به.

لقدْ سعى هذا املركز ُ
صني
منذ بداية تأسيسه يف استقطاب الباحثني
املتخص َ
ّ

ني ّ
البرصي ،فأقام النّدوات ،وأصدر املطبوعات ،وأعدّ الربامج
بالشأن
املعن ّي َ
ّ

يات عطائه ملموس ًة لدى اجلميعّ ،
ولعل
السبيل،
فأضحت جت ّل ُ
ْ
ِّ
املتنوعة يف هذا ّ
اخلطوة الرائدة التي سعى إليها املركز هي إصدار جم ّلة علم ّية حمكّمة باسم جم ّلة

البرصي عىل وفق منهج ّية
التاث
(تراث البرصة)؛ ليتسنّى للباحثني دراسة ّ
ّ

العلمي ،وستكون
علم ّية رصينة ،وسيجدُ الباحثون ضا ّلتهم بام ُيثري نتاجهم
ّ
هذه املج ّلة اجلرس الذي ُي ُ
األكاديمي.
وصل املركز بالوسط
ّ

إن طموحنا لكبري يف ْ
ّ
أن تتسارع خطوات هذه املج ّلة إىل األمام عىل طريق

ُ
تتساوق مع القدي ِم عىل
الرصانة العلم ّية ،وما تتط ّلب ُه م ْن د ّقة وأمانة وحداثة،
ّ

طريق االرتقاء.

إن أبواب جم ّلتنا مفتوحة ّ
ّ
الثر ،أينام
لكل األقالم املح ّبة هلذه املدينة ولرتاثها ّ

العلمي يف
فسينهمر العطا ُء
األول قدْ م ّثل ّأو َل الغيث،
ْ
كانت ،وإذا كان العدد ّ
ُّ
ُ

إن شاء اهللّ ،-اللحقة ْ
األعداد ّ
يتبي يف هذا العدد (الثاين) ،الذي
ولعل ذلك ما ّ
ُ
سنحوك
الباحثني ا ّلذين هبم
نسجت ثيا َبه أقال ُم
نقدِّ ُمه للقارئ الكريم ،وقدْ
ْ
َ

َ
للعلو واالرتقاء.
خيوط النّور سبب ًا
ِّ

ِ
ُ
ّ
بمداد العلامء والباحثني،
(تراث البرصة) هي الفسيل الذي ُيسقى
إن جملة
نخيل البرصة ،وليعطي بلح ِ
ِ
ل ُيصبح ْ
العل ِم الذي
بني
إن شاء اهلل -نخل ًة شاخم ًة َُ َ َ
طب البرصيِ ،
ِ
ِ
الر ِ
َ
ُ
والسداد.
وم ْن اهلل نستمدُّ
ّ
العون َّ
سيكون لون ًا م ْن ألوان ُّ
العاملني
رب
َ
واحلمدُ هللِ ِّ

هيأ ُة التّحرير

ٌ
ق�صيدة ت�ؤ ِّرخ �سنة �صدور جم ّلة (تراث الب�صرة) املحكّمة

الفيحاء ِس ْم ُط ن ِ
ُضار
البرص ُة
ُ
حترس جيدها
َجذىل
الكواكب وهي ُ
ُ

ِ
األمصـار
زادت به ُحسن ًا عىل
ْ
ِ
ِ
ِ
األنوار
قالئد
بالفاتنات
ِ
األطهــــــــــار
ِمن َهدي س ّيدنا أيب

فأسس مركز ًا
قدْ
أعلن ّ
َ
(الصـايف) َّ
ِ
ِ
عصـرنا
املهديُ ،ح ّج ِة
مولد
يف
ِّ
ِ
ّ
ِّ
سخاء ُه
اهلالل
كف
سأخط يف
َ
ألوان الع ِ
ِ
ِ
طاء جم ّل ٌة
بني
ِم ْن
َ
ِ
َت هلا
ص ِت َوت َُراثِ َها َصاغ ْ
م ْن َب ْ َ
ِ ِ
ؤر َخ ًا:
فاكت ْ
ُب عىل َس َعف النَّخـ ْي ِل ُم ِّ

ِ
ِ
َ
اآلثـار
مدينة
تراث
ُييي
العقيدةِ ،
ِ
ِ
ـــــــــار
قاص ِم الك ّف
ُميي

للو َرى
يكتب
كي
الدؤيل نحو ًا َ
َ
ُّ
َ
مؤسـس ًا
بقري
ويروح
ذاك ال َع ُّ
َ
ِّ
بأن ربـو َعنا
ولِتشهدَ الدّ نـيا
ّ
ِ
َ
بجود ِه
النفوس
ولذاك قدْ غ ََمر
َ

			
		

			

النخيل م ِ
ِ
األشعـار
راق َص
حتت
َ
ِ َ
ِ
ِمن ذي ُ
األفكـار
اخلريبة َمولدُ
ِ
ِ
ِ
قرار
بخري
فاستبشي خري ًا

ِ
يب ُم َسائ ً
بثامر
ال
َر ْو ٌض ُي ُ
ِ
األنظار
َانت ُمنى
علم ّي ٌة ك ْ
َــان َت َز ُّين ًا بِ َو َق ِ
ــار
إس ًام ،فك َ
ْ
ِ
( َق َم ٌر ُيراق ُص أن ُْج َم ال َع َّش ِ
ار)
(#1437 =)602+94+401+340

السعد
شعر :د.عامر ّ

املحتويات
ِ
التّوسع يف ِ
بش ِ
املفردة العرب ّي ِة يف ِ
شعر ّ
ار بن ُبرد
بناء
ّ ُ

23

ِ
ُ
األموي
تطو ِرها حتَّى ِناية العرص
البص ِة
ِّ
ومراحل ّ
ُ
تأسيس مدينة ْ

65

ِ
ِ
ِ
مع ِ
البرصة
أهل
عيل َ 
ُ
جوانب م ْن سياسة اإلما ِم ٍّ

91

أ.م.د .عبد الزّهرة عودة جرب
التبية/قسم ا ل ّلغة العرب ّية
جامعة ميسان/ك ّل ّية ّ

البهاديل
حممد
أ.د .رحيم حلو ّ
ّ
جامعة البرصة/ك ِّل ّية الرتبية للبنات/قسم التّاريخ

م.د .عالء حسن مردان ّ
مي
الل ّ
ك ِّل َّية اإلمام الكاظ ِم  للعلوم اإلسالم ّية اجلامعة -فرع ميسان

ِ
الس ِ
ِ
األو ِل
البص ِة يف
ايس ّ
وق يف ْ
م َه ُن ُّ
العرص الع ّب ِّ
(846-750/#232-132م)

135

الكعبي
أ.د .عبد احلكيم غنتاب
ّ

العريب
جامعة البرصة/مركز دراسات البرصة واخلليج
ّ

الس َّياب ،قراء ٌة أخرى
قصيد ُة (أ ّم الربوم) لبدر شاكر َّ

الظاملي
أ.د .حامد نارص
ّ
التبية للعلوم اإلنسان ّية /قسم ال ّلغة العرب ّية
جامعة البرصة/ك ّل ّية ّ

ِ
ِ
ِ
األجانب
واملسؤولني
الر َّحالة
َ
مدين ُة ال ُقرنة يف كتابات َّ

املوسوي
أ.م.د .عامد جاسم حسن
ّ
التبية للعلوم اإلنسان ّية/قسم التّاريخ
جامعة ذي قار/ك ِّل ّية ّ

167

195

ُ
البص ِة (2013-1938م)
نفط ْ

239

احللفي
أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ

العريب
جامعة البرصة/مركز دراسات البرصة واخلليج
ّ

ِ
البص ِة يف ال ّثامنين ّيات (دراس ٌة ميدان َّي ٌة)
ُ
العام ُة يف حمافظة ْ
املكتبات َّ

املالكي
حممد عودة عليوي  -أ.م.د .جمبل الزم مسلم
ّ
أ.دّ .
جامعة البرصة/ك ّل ّية اآلداب/قسم املعلومات وعلم املكتبات
19

269

Tavernier’s Trip to Basrah in the 17th Century
By: Professor Hussain Ali Al-Mustafa, Ph. D.

History Department / College of Education for Human Sciences /
University of Basrah

ِ
ِ
ِ
ِ مع
البرصة
أهل
َ  عيل
ُ
ٍّ جوانب م ْن سياسة اإلما ِم
Aspects of Imam Ali's Policy (peace be upon)
with Basrah People

ّ  عالء حسن مردان.د.م
مي
ّ الل

 فرع ميسان- للعلوم اإلسالم ّية اجلامعة ك ِّل َّية اإلمام الكاظ ِم
Dr. Alaa Hassan Mardan Allamy

Imam Kadhim College for Islamic Studies

م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ

�ص البحث
ملخّ ُ
َ
َ
عيلْ 
يتعامل مع أهل البرصة من باب اهلداية إىل طريق
أن
لقدْ
حاول اإلمام ّ

َ
الصواب ،مع الكشف عن ّ
كانت
تعرتض
الشبهات التي
اإلنسان يف حياته ،سواء ْ
ُ
ّ
هذه ّ
احلق
الشبهات تفوق تفكري النّاس ،أم ّأنم ال يملكون القدرة يف التمييز بني ّ

ِ
أن ي ُعوا ذلك ،وهذا األمر َحدَ َ
فيقعون يف الباطل من دون ْ
َ
بعض
ث مع
والباطل،

يني -آنذاك -عىل أنّه النّهج األصيل
أهل البرصة؛ إ ْذ وقعوا ضح ّية اخلطاب الدّ ّ

تصورات البعض ،ومن
فم ِّثل بكيان أ ّم املؤمنني عائشة ،حسب ّ
لدين اإلسالمُ ،

ثم مل يملكوا أكثر من اتّباع تربير مواقف عائشة ،فجع ُلوا خروجها نرصة للدّ ين.
َّ
متم ًام ملرشوع هداية
وهذا األمر عاجله أمري املؤمنني بنظرته ال ّثاقبة ،بوصفه ّ

حممد ،فبدأ يكشف لبعض أهل البرصة تلك األخطاء
البرش ّية بعد
النبي ّ
ّ

ّ
الشيعة
والشبهات التي
بني ّ
ْ
احلق والباطل ،واتّبع منهج ّ
أحاطت هبم ،و َف َص َل َ
حق ٍ
أحد
اإلسالم ّية للتّعبري عن العفو والتسامح بني
املسلمني كا ّفة ،وليس ِمن ّ
َ
ٍ
بيشء من القول أو الفعل،
حق اآلخري َن ،أو ّاتامهم
من أهل البرصة مصادرة ّ
ٍ
وأن يتعاملوا بصدق مع املواقف ،ال ْ
ْ
ملصلحة ما ،وأوعز إىل أهل
أن يستغ ّلوها
البرصة ْ
القوة ملصلحتهم؛ من أجل تكريس مفهوم الوحدة
أن يستغ ّلوا مواقف ّ
واجلامعة ،ال مفهوم الفرد ّية واالنتقام ،وهو بذلك يكشف عن روح اإلسالم
احلقيق ّية.

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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 م َع �أهلِ الب�صر ِة علي
جوانب ِم ْن
ِ
ُ
ٍّ �سيا�سة الإما ِم

Abstract
Imam Ali (peace be upon him)resorted to guidance and
propriety in his attempts to deal with the people of Basrah.
Such a policy implied disclosing uncertainties that could
face people in their life, whether they are beyond people's
thinking or in case they are unable to distinguish right from
wrong. Some Basrah people at that time fell victims of the
religious discourse which, they thought, had represented
the authentic course of Islam. One notable example of this
phenomenon is the group of Basrah people who advocated
Aaisha in her stand against Imam Ali.
Imam Ali, on his part, tackled these situations both
diligently and wisely. He showed those people the
uncertainties and mistakes made by them clinging all
through to the principles of Islamic law. To bring this into
reality, Imam Ali called for tolerance, forgiveness, justice,
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and honesty. The concepts of unity and the group were
called for away from individualism or revenge. All these
endeavours uncovered the soul of true Islam.

م2017 حزيران- ه1438 رم�ضان

95

 العدد الثاين-  املجلد الأ ّول- ال�سنة الأوىل

علي  م َع �أهلِ الب�صر ِة
جوانب ِم ْن
ِ
ُ
�سيا�سة الإما ِم ٍّ

مقدمة
ّ
اإلسالمي من معرفة ّ
الشخص ّيات اإلسالم ّية التي
تنطلق دراس ُة التّاريخ
ُ
ّ
صنعت ذلك التّاريخ ،أو ّ
األول
أن التّاريخ هو َمن صنعها؛ إ ْذ ّإنا م ّث ْ
ْ
ور ّ
لت الدّ َ

للرواية التّارخي ّية املبكّرة عىل ّأنا صورة تلك األحداث احلقيق ّية ،فتناقلتها
ّ
بصور خمتلفةٍ
ٍ
واملدونات التّارخي ّية عىل اختالفها ،فجاء ذلك النّقل
املصنّفات
ّ
ٍ
املدون ،وهذا األمر خلق صورة تارخي ّية
ومتفاوتة يف املعنى ،تبع ًا للمصنِّف أو ِّ

هيتم لتاريخ ّ
الشخص ّيات،
ت َُؤ َّول عىل أكثر من سياق أو وجهة نظر عند َمن ّ
أو األحداث اإلسالم ّية بصورهتا العا ّمة.

الرواية التّارخي ّية التي
من هذا املنطلق ،جاء هذا البحث ليس ّلط ّ
الضوء عىل ّ

عيل  مع أهل البرصة ،وطبيعة سياسته معهم ،وهل
ْ
نقلت خرب اإلمام ّ
متفه ًام الوضع الذي ّ
حل بمدينتهم ،أو إنّه تعامل معهم ِمن منصب اخلليفة
كان ّ
ربر أفعاله عىل وفق مصلحة
واحلاكم اآلمر النّاهي عىل َمن ُهم حتت سطوته ،في ِّ
السياسة التي انتهجها لدولته؟ فهل فع ً
ال هذه األفكار هي أساس سياسة أمري
ّ
ُفس بصورة
َ
املؤمنني بني رع ّيته ،أو هناك صورة أخرى قدْ غ ّيبها التّاريخ ،أو مل ْ ت َّ

كل ما ُيقال صحيح ًا ،وليس ّ
املؤمنني  ،فليس ّ
كل
توجه أمري
َ
أكثر قبوالً مع ّ
ما ُيعرف حقيق ًة ،بل يف منهج ّية الكتابة التّارخي ّية يبقى املجال مفتوح ًا ّ
لكل َمن

يرغب يف ْ
يطوع فكرته
ِّ
أن ِّ
ويذوهبا بنا ًء عىل ّ
الرواية التّارخي ّية .وحماولتنا هذه مل ْ
تراث الب�صرة
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م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ

ِ
األول من اهلجرة ،وال
خيص أهل البرصة يف القرن ّ
تأت من أجل تربير موقف ما ّ
يرفع ِم ْن شأهنم يف ّ
ظل شخص أمري املؤمنني  ،وإنّام هي حماولة الستيعاب

يمتلك َّ
ُ
املقومات للتحكّم
منترص
الرائعة التي هنجها قائدٌ
كل ّ
السياسة ّ
تلك ّ
ٌ
ٍ
ٍ
مترد بعض أهلها عليه ،وصادروا ح ّقه يف قيادة الدّ ولة
بمصري مدينة مغلوبةَّ ،

اإلسالم ّية ،بنا ًء عىل رغبة أغلب املسلمني -آنذاك-؛ إ ْذ هم َمن انتخب اإلمام
احلر ّية احلقيق ّية ،من دون ْ
الضغط،
أن ُيامرس فيها شيئ ًا ِمن ّ
عل ّي ًا ،وبطريقة ّ
أو التخ ّبط يف املصلحة ّ
الشخص ّية أو الفئو ّية.

ّ
إن هنج أمري
املؤمنني مع أهل البرصة كان حماولة منه يف حتقيق املصلحة
َ
ِ
أي جتاوزات ،أو ْ
أن يكون هناك
اإلنسان ّية ،وحتقيق سبل العيش الكريم ،م ْن دون ّ

يرغب يف اإلساءة وإشاعتها بني أبناء
حق ،أو مغبون مل ْ هيتد إىل ح ّقة ،وال
طالب ٍّ
ُ
املدينة الواحدة ،بل ر ّغبهم يف احلياة املبن ّية عىل الو ّد والتّسامح ،بعيد ًا عن التز ّلف

تعرضوا إليها ،وع ّلمهم ّ
أن
أو ّ
التلون يف صفحات احلياة ،تبع ًا للمواقف التي ّ
احلق يف احلصول عىل فرصة للتّصحيح وإدراك ما فاته ِمن واق ٍع سلبه
امليسء له ّ
الذهن يف ّ
حق االختيار تبع ًا لصعوبته ،أو لرشود ّ
الصحيح.
ّ
االتاه غري ّ

الصورة ّ
فسياسة أمري
اللئقة
َ
املؤمنني كانت منطلق ًا للتّصحيح ،مع حتقيق ّ

الشء ال يتح ّقق ّإل من خالل معاجلة البيئة الفكر ّية والثقاف ّية للنّاس،
هبا ،وهذا ّ
جتول يف مدينة البرصة ألكثر ِم ْن شهرين؛ م ْن
خري َمن م ّثل ذلك؛ إ ْذ ّ
فكانَ 
احلق ،وكشف زيف اآلخري َن ،أو ا ّلذين ا ّدعوا ّأنم كانوا عىل
أجل هدايتهم إىل ّ

الشيعة اإلسالم ّية ،فنجده يك ّلم النّاس عىل قدر معرفتهم،
حق يف تطبيق ّ
ّ
حق ّ
ِ
احلق ،ال اتّباع املشهور ،وأيض ًا ّبي  هلم بعض
ويأمرهم باتّباع العقل يف
حتقيق ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين
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متت لسمة اإلنسان ّية بصلة ،و َمن
الترصفات التي بدأوها يف بيئتهم عىل ّأنا ال ّ
ّ
ِ
ِ
عي أبناؤه ِم ْن بعده عىل
تعا َم َل هبا عُدّ من َت َب َعة اجلاهل ّية ،بل أكثر من ذلك ،فقدْ ُي َّ
فعلته تلك ،وهذا ُّ
يدل عىل أنّه  تعامل معهم عىل أساس عقوهلم وفكرهم ،ال
عىل أساس ما يمتلكه ِم ْن معارف وقيم إسالم ّية سامية.

تراث الب�صرة
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الل ّ

ُ
املبحث الأ ّو ُل
نظر ٌة يف البعدِ الدَّال ِّ
ال�سيا�س ِة
يل ملفرد ِة ّ
ال�سيا�سة والت�س ّي�س
 ّصلحه) ،ويف
عرف
بأنا( :القيام عىل ّ
الشء بام ُي ُ
ُ
السياسة ّ
أصحاب ال ّلغة ّ
ّ

أمر بني فالن ،أي:
سو َس ُه القو ُم ،جعلوه يسوسهم ،ويقالَّ :
قوهلمَّ :
سو َس فالن َ

الر ُ
أمور النّاس ،عىل مامل ُي َس َّم
ُك ِّلف سياستَهم( .)1وقال
ّ
جل َ
اجلوهريُ :س ِّو َس ّ
ويذكر قول احلُطيئة:
فاع ُله ،إذا ُم ِّل َك أمرهم،
ُ
ت أمر ِ
لقدْ سوس ِ
تركتِ ِهم أد َّق ِمن ال ّط ِ
حْ ِ
بنيك حتّى
ي(.)2
َ
ُ ّ
َ
ُ ِّ ْ
بالسياسة ،وكان بنو إرسائيل تسوسهم أنبياؤهم ،وهو
وقيل :اإلمام عارف ّ

الشء بام ُيصلحه(.)3
القيام عىل ّ

ويف غريب احلديث ،يقالَ :آل األمري رع ّيته ،يؤوهلا أوالً وإياالً ،أي :ساسها،

()4
فالسياسة هي والية شؤون الرع ّية وتدبري أمورهم ،والقيام
وأحسن رعايتها ّ .

نظرتم عىل أساس املسؤول ّية امللقاة عىل عاتقهم،
الشء بام ُيصلحه،
ْ
فكانت ُ
عىل ّ

كانت هذه املسؤول ّية تفرض عليهم اخلروج عن مبادئ اإلسالم وقيمه
ور ّبام
ْ

للحق ،أو عىل
كانت مالزمة
الشء بام ُيناسبه ،فر ّبام
ّ
ْ
األصيلة من أجل إصالح ّ
بأن تقوم عىل أساس اخلدعة باألماين من أجل تاليف ٍ
النقيض من ذلكْ ،
خطر ما.
ثنائي ،فريى
ذوات ارتباط
السياسة وا ُمللك بوصفهام َ
املؤر َ
ّ
خني إىل ّ
أ ّما نظرة ّ

جيب ْ
الشوط بصاحب اإلمارة ،منها:
أن تتوافر بعض ّ
ابن حزم -مثالً -أنّه ُ

والرفق يف غري مهانة ،والشدّ ة يف غري عنف،
ُ
السياسة ،ونجدة النّفسّ ،
حس ُن ّ
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ُ
مع
الصدرَ ،
وسعة ّ
والعدل بغري إرساف ،ومتييز صفات النّاس يف أخالقهمَ ،
ِ
خيصه يف نفسه ويف دينهْ ،
وإن مل يكن صاحب
الرباءة من املعايص ،واملعرفة بام ّ

يذهب إىل ّ
السياسة وا ُمللك هي كفالة
عبارة ،وال واسع العلم .)5(وهناك َمن
ُ
أن ّ

للخلق وخالفة هلل يف العباد لتنفيذ أحكامه فيهم ،وأحكا ُم اهلل يف خلقه وعباده

الشائع ،وأحكا ُم البرش إنّام هي من
إنّام هي باخلري ومراعاة املصالح ،كام تشهد به ّ
()6
اجلهل ّ
خني تقو ُم عىل
املؤر َ
والشيطان بخالف قدرة اهلل سبحانه وقدره . فنظرة ّ

الباحثني :ال فصل
والسياسة يف التّدبري( ،)7يقول أحدُ
َ
أساس التّقريب بني الدّ ين ّ
ٍ
مسألة ِمن املسائل الفقه ّية الدّ ين ّية عىل اإلطالق؛
أي
السياس ّية َ
وبني ّ
بني املسائل ّ
عني الدّ ين؛ ّ
يايس يف خمتلف
ألن
والسياسة ُ
إ ْذ الدّ ين ُ
التحرك ّ
ّ
السياسةّ ،
عني ّ
الس ّ
الشع ّية له.)8(
املجاالت واألنحاء حيتاج إىل الفقيه
ليعطي ّ
َ

الرفاهية
وقدْ أقام اإلسال ُم سياس ًة بنّاءة تقوم عىل العدل واملساواة وحتقيق ّ

الشاملة جلميع األمم ّ
ّ
والشعوب ،من دون استثناء ،فهي أجدر سياسة وأقومها
بتحقيق العدل
االجتامعي( .)9فقدْ حدّ د اإلسالم منطلقات احلكّام وأساليب
ّ
التّدبري حلفظ الرعيةِ ،
ومن َث ّم يكون هناك توازن بني احلاكم واملحكوم يف إنصاف
ّ

ال ّطرفني ،إلشاعة روح التعاون واأللفة اجلامع ّية؛ ّ
السياسة تقوم عىل أساس
ألن ّ
الشع ّية ،وليس عىل حساب املصالح والغايات واألطامع ّ
الشخص ّية.
احلقوق ّ

للسياسة ،فقدْ عدّ وها (حكم الدّ ول)( ،)10عىل وفق النّظرة
أ ّما نظرة الغرب ّ

النفعي،
احلديثة القائمة عىل أساس العالقات التّجار ّية واالقتصاد ّية والتّبادل
ّ

توسعوا يف دراسة هذا ّ
والسيطرة عىل
االتاه ليتمكّنوا من الغطرسة
ّ
وقدْ ّ

الضعيفة والتحكّم بمصريها عىل حساب مصاحلها بالدّ رجة األوىل،
الكيانات ّ
تراث الب�صرة
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ِ
السياسة ّ
الشاملة،
وجردوه من تلك ّ
ثم نظروا إىل اإلسالم بنظرة التّصغريّ ،
ومن َّ

السياسة اإلسالم ّية هي
التي ِّ
تقوض مشاريعهم االحتكار ّية؛ لذلك فجذور ّ
منطلق حلفظ ّ
الشعوب واستقالهلا بكياهنا لتواصل حياهتا(.)11

ُ
املبحث الثاين
علي  يف احتوا ِء املخالف َ
ني وعد ِم �إق�صائهم
ّ�سيا�س ُة الإما ِم ٍّ
كانت
ونظر ًا إىل اتّباع سياسة اإلسالم احلكيمة يف تدبري شؤون اخللق،
ْ

عيل بن أيب طالب  يف أهل البرصة خري ًا َمل ْن اتّبعه واقتفى
سياسة أمري
َ
املؤمنني ّ
طلعت عليه ّ
الشمس( ،)12فهدف اإلمام هو احلفاظ عىل روح اإلسالم
منهجه ممّا
ْ
الفتي ،والدّ فاع عن مبادئه وحتقيق العدالة ،وهذه اإلجراءات ليس كام عرفها
ّ

ُ
املؤمنني  سياسة
الشء بام ُيصلحه ،بل التزم أمري
َ
أهل ال ّلغة من القيام عىل ّ
يوجه التُّهم وإصدار
التّعامل عىل قدر عقول البرص ّيني واحتواء أفكارهم ،فهو مل ْ ِّ

احلر ّية والتّعبري عن
العقوبة َمل ْن خالفه بعد هناية معركة اجلمل ،بل التزم مبدأ ّ

يايس املتكامل؛ إ ْذ إنّه جاء للحفاظ عىل
الرأي ،الذي يعكس منهج اإلمام ّ
ّ
الس ّ
السياس ّية واالجتامع ّية ،وتوجيه النّصح ،ومنح الفرصة َملن انحرف عن
الوحدة ّ

التوجه استخدمه  قبل دخوله البرصة ،وقبل وقو ِع
الصواب( .)13وهذا
ّ
جا ّدة ّ
القتال؛ كي يتسنّى للنّاس مراجعة أمرهم ومعرفة احلقيقة عىل أوضح صورة،

ٌ
مغبون ،أو طالب
السياسة اإلسالم ّية ،كي ال يكون هناك
فاإلمام  اعتمد عىل ّ
والشيعة
ّ
حق مل ْ جيد الدّ ليل إىل مطلبه ،لذلك ْ
كانت سياسته ضمن إطار اإلسالم ّ
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عز ٍّّ
وجل ،-وترتتّب عليه آثار ال ّطاعة يف
ككل ،حتّى يكون مقبوالً عند اهلل ّ
()14
ثم ّ
عيل  إىل البرصة
إن خروج أمري
َ
احلياة ،ويؤ ّدي ثامره كاملة ّ .
املؤمنني ّ

كان حلفظ أهلها من االنحراف ،وختليصهم من الفتنة التي ابتُلوا هبا ،فهو مل ْ يكن
بعيد ًا عن صوت النّاس يف البرصة ،بل إنّه  كان عىل عل ٍم بحال أهلها وما
َ
الضغوط التي سيفرضها ال ّطرف اآلخر يف سبيل احلصول عىل
يواجهون ِمن ّ

يايس ،فام ْ
يتأسف عليهم،
علم بحال أهل البرصة ،حتّى نجده ّ
إن َ
مبتغاه ّ
الس ّ
وكأنّه قدْ كان معهم يف وقيعتِهم(.)15
و ُيروى ّ
بعض أهل البرصة قبل وقوع معركة اجلمل،
أن اإلمام عل ّي ًا التقى َ

ِ
اجلرمي)( ،)16وقدْ أرسله قوم من أهل البرصة ّملا قرب
ومن بني أهلها (كليب
ّ

ليعلم هلم منه حقيقة حاله مع أصحاب اجلمل ،لتزول ّ
الشبهة من نفوسهم،
منها،
َ

ُ
رسول
بايع ،فقالّ :إن
فبي  له من أمره معهم ما علم به أنّه عىل ّ
َّ َ
ثم قالْ :
احلقّ ،
قو ٍم ال ُأ ِ
حد ُ
ذين وراءك
ث حدث ًا حتّى أرجع إليهم ،فقال :
َ
أرأيت لو ّ
أن ا ّل َ
َ
َ
فرجعت إليهم فأخربهتم عن الكالء
مساقط الغَيث،
بعثوك رائد ًا تبتغي هلم
َ
كنت تاركَهم
واملاء ،فخال ُفوا إىل املعاطش واملجادب ،ما َ
كنت صانع ًا؟ ،قالُ :

وخمال َفهم إىل الكالء واملاء ،فقال  :فامدُ ْد إذ ًا َ
الرجل :فو اهلل
يدك ،فقال ّ
عيل ،فبايعتُه  .)17(ويبدو ّ
استطعت ْ
أن هذا
أن أمتنع عند قيام
ما
ُ
ّ
احلجة َّ
التثقيفي
ّاكثني
التّشكيك الذي أثاره بعض أهل البرصة جاء بنا ًء عىل مرشوع الن َ
ّ

الصواب أو عىل الباطل؛ إ ْذ كان
عيل  ،وهل هو عىل ّ
بشأن أحق ّية اإلمام ّ

الزبري يشتمه عىل رؤوس األشهاد ،وخطب يوم ًا يف البرصة ،فقال :قدْ
عبد اهلل بن ّ

عيل بن أيب طالب(.)18
أتاكم الوغد ال ّلئيم ّ
تراث الب�صرة
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أصبحت ذات ّاتاهات
نشأت يف البرصة،
السياس ّية التي
ْ
ْ
فاألحداث ّ
متش ّعبةّ ،
وكل ّاتاه ُياول ْ
الصاع ملصلحته ،من دون االلتفات إىل
أن يكسب ّ

فأصبحت العاطفة يف جانب ،واهلوى والعصب ّية يف
اإلسالمي،
مبادئ الدّ ين
ْ
ّ

ٍ
فكان عىل أمري املؤمننيْ 
َ
أن يعمل عىل وفق تلك االختالفات،
جانب آخر،
وأن يو ِّفق بينها وبني حقيقة اإلسالم ما أمكنه ،حتّى ّ
ْ
إن اإلمام  كان يقول:

ُ
ُ
ُ
حياول ْ
يايس
السياستني ،)19(فهو
العدل
أن يط ِّبق ّ
الشع عىل منهجه ّ
أفضل ّ
الس ّ
السياس ّية جزء
يف معاملته أهل البرصة والعدل دين ّي ًا ودنيو ّي ًا ،فالعلم باملسائل ّ
()20
العبادي أو
الفقهي
يتجزأ عن العلم
ال
جعلت
السياسة
ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتامعي  .وهذه ّ

َ
ّهمون أمري
البعض يت
املؤمنني بضعف التّدبري يف هذا املجال ،فيقول ابن أيب
َ
ِ
احلديد ّ
السياسة البالغة ّإل إذا كان يعمل برأيه ،وبام
السائس ال يتمكّن من ّ
:إن ّ

يرى فيه صالح ملكه ،ومتهيد أمره ،وتوطيد قاعدته ،سواء وافق ّ
الشيعة أو مل ْ
السياسة والتّدبري بموجب ما قلناه ،فبعيدٌ ْ
أن ينتظم
يوافقها ،ومتى مل ْ يعمل يف ّ

أمره ،أو يتو ّثق حاله .)21(لك ّن أمري املؤمنني عل ّي ًا كان بعيد ًا عن وصف ابن
السياسة عىل ّ
أيب احلديد ،ا ّلذي حاول ْ
كل حكم ،وال يتمكّن
أن يط ِّبق نظر ّية ّ
احلاكم من النّجاح يف جمال حكمهّ ،إل إذا اتّبع هواه يف سياسته ،وهو ما خيالف

عيل مل ْ يكن من هذا النّوع الذي
تعاليم الدّ ين
ّ
اإلسالمي ومنهجه ،فاإلمام ٌّ
يسعى لتحقيق مصاحله ّ
الشخص ّية ،أو ال ّظهور بمظهر احلاكم املهيمن عىل

فعيل كان بالورع
شعبه ،بل كان يسعى إىل تطبيق حدود اهلل عىل أحسن وجه،
ٌّ
الرضا إال فيام ّ
دل عليه
ملج ًام عن مجيع القول ّإل ما هو هلل فيه رض ًا ،وال يرى ِّ

يعول عليه
والسنّة ،وممنوع اليد من البطشّ ،إل ما هو هلل رض ًا ،دون ما ّ
الكتاب ّ
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أصحاب الدّ هاء ،والنّكرى -ناكر احلقيقة متغري -واملكايد واآلراء .)22(فأمري
الراعي الذي يسهر عىل شعبه وحيرص عىل عدم املساس به
َ
املؤمنني هو ّ

بسوء( ،)23وهذا األمر جعله ُيعرض عن املصانعة وبذل األموال عىل حساب
الدّ ين ،يف سبيل التّأثري عىل عقيدة النّاس؛ لذلك قيلّ :
إن مسألة قعود العرب

عيل  هو أمر املال؛ ّ
يفضل رشيف ًا عىل
ألن اإلمام مل يكن ِّ
عن نرصة اإلمام ٍّ
الرؤساء وأمراء القبائل ،كام يفعل
مرشوف ،وال عرب ّي ًا عىل
أعجمي ،وال ُيصانع ّ
ّ

اآلخرون ،وال يستميل أحد ًا لنفسه ،كام فعل معاوية؛ لذا ترك النّاس عل ّي ًا.)24(
أصبحت معكوسة بنظر البعض؛ إ ْذ
الرع ّية
ْ
فسياسة التّساوي واإلنصاف بني ّ

يرون ّ
َ
القيادي يف حفظ األ ّمة
متناسني دوره
للسياسة،
َ
ّ
أن اإلمام عل ّي ًا غري أهل ّ
التمزق والفرقة واالنحراف.
اإلسالم ّية ِمن ّ
ثم ّ
فلم
إن أمري
َ
املؤمنني  اتّبع سياسة العفو عند املقدرة مع أهل البرصةّ ،
ّ
انتهت معركة اجلمل لصاحله ،نادى ٍ
مناد:ال ُي َهز عىل جريح ،وال ُيتبع ٍّ
مول ،وال
ْ

ُيط َع ُن يف وجه ٍ
أغلق با َبه فهو آمن،)25(
السالح فهو آمن ،و َم ْن َ
مدبر ،و َم ْن ألقى ّ

السرية فيهم  -أهل البرصة  -من أمري
الصادق  ،قال:
ْ
وعن اإلمام ّ
وكانت ّ

املؤمنني ،ما كان من رسول اهلل  إىل أهل مكّة يوم الفتح)26(؛ لذلك قيلَ  :م ْن
َ

عيل  -وجدمها متشاهبتني يف
الرجلني
تأ ّمل حال ّ
النبي ّّ
حممد  ،واإلمام ّ
املؤمنني  يسري بامل ِّن والعفو يف أهل
مجيع أمورمها ،)27(وهذا ما جعل أمري
َ
أن يقتدي من جاء ِمن ِ
فأحب ْ
بعد ِه ،فيسري يف املسلمني بسريته ،وال
البرصة،
َ َ ْ
ّ

ُياوز فع َله ،فريى النّاس أنّه قدْ تعدّ ى و َظ َل َم(.)28

َ
وقيلّ :
رئيس هلم ،فإذا
إن أهل البرصة من أهل البغي ،الذي َن
يقاتلون وال َ
تراث الب�صرة
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َ
يرجعون إليه ،فإنّه ال ُي َهز عىل جرحيهم ،وال ُيتّبع هارهبم،
مل ْ يك ْن هلم رئيس

َ
يرجعون إليه ،جاز
وال تُسبى ذرارهيم ،وال ُيقتل أسريهم ،ومتى كان هلم رئيس
وأن َ
ّ
أن ُي ِهز عىل جرحيهم ،و َيتّبع هارهبمْ ،
لإلمام ْ
وكأن أمري
يقتل أسريهم(.)29
أن يسن سنّ ًة يف أهل اإلسالم َلِن جاء ِمن ِ
املؤمنني  حاول ْ
بعد ِه من احلكّام،
ّ

الشع يف دار اهلجرة واإلسالم ،فال جيوز سبيهم وقتل أسريهم(،)30
عىل التزام ّ
ِ
بصفة ّ
أن مدينتهم دار هجرة ،وهي تابعه
فكان تعامله مع أهل البرصة
حق احلكّام التّجاوز عليها ،أو انتهاك حرمة ِ
أهل َها،
للمسلمني ،وليس ِمن ّ
َ

فلم التمس مجاعة من جيشه تقسيم ذراري أهل البرصة وأمواهلم ونسائهم بني
ّ
اقسم بيننا ذرارهيم وأمواهلم؟ فقال :ليس لكم ذلك،
املجاهدي َن ،قال أصحا ُبه:
ْ
الر ُ
جال
قا ُلوا :كيف
ْ
حار َبنَا ّ
أحللت لنا دماءهم وال ُت ّل لنا سبي ذرارهيم؟ قالَ :
ّساء ّ
َ
مسلامت ،ويف
ألن َّن
راري ،فال
ٌ
سبيل لنا عليهمّ ،
والذ ّ
فحاربناهمّ ،
فأما الن ُ
ٍ
عليهن ٌ
فأما ما أجل ُبوا عليك ُْم به ،واستعانُوا به عىل
فليس لك ُْم
َّ
دار هجرةَ ،
سبيلّ ،
وضم ُه
حربِك ُْم،
املؤمنني  سياسة
فه َو َلك ُْم .)31(فالتزم أمري
َ
عسكر ُه ْم وحوا ُهُ ،
ُ
َّ

املثل يف أصحابهّ ،
اإلسالمي ،فال ُيمكن
وأن النّساء خيضع َن لرشوط الدّ ين
ّ
التّجاوز عىل ح ّقه ّن ،وال سبيه ّن ،وما كان يف دورهم ،فهو مرياث عىل فرائض
اهلل -تعاىل -لذرارهيم ،وعىل نسائهم العدّ ة ،وليس لكم عليه ّن وال عىل ّ
الذراري

()32
املؤمنني االحتجاج من أصحابه بشأن النّساء
فلم كثر عىل أمري
َ
من سبيلّ . 
ِِ
راري ،قال :أ ّيكُم ُ
ّ
السياسة
والذ ّ
يأخذ عائشة يف سهمه ،فسكتُوا عن ذلك .فهذه ّ

َ
يبغون إليه
الشع ،وإرضاء جيشه فيام
ناجتة ع ْن عبقر ّية أمري
املؤمنني  يف تطبيق ّ
َ

قادر عىل تلبية رغبات جيشه ،لكنّه أبى
عىل وفق حدود الدّ ين
اإلسالمي ،وهو ٌ
ّ
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اإلسالمي التي ال جيوز
الصفح والعفو وااللتزام بحقوق الدّ ين
البطش ،وأعل َن ّ
ّ
خت ّطيهاِ ،
وم ْن َث َّم كان التزا ُم ُه َ
فج َع َل أصحابه عىل
تلك ال ّطريقة من أجل التّرشيعَ ،
ب ِّي ٍنة من أحكام اإلسالم ،لتتسنّى هلم قاعدة فقه ّية يلتزموهنا يف األوقات املشاهبة
احلجة بني
ملا حصل يف حرب البرصة ،فاإلمام  كان
ترصف إقامة ّ
يترصف ّ
ّ

أتباعه؛ ّ
الشيعة ،مدفوع ًا إىل اتّباعها ورفض
ألن أمري
املؤمنني كان مق ّيد ًا بقيود ّ
َ

فلم
ما يصلح اعتامده م ْن آراء احلرب والكيد والتّدبري ،إذا مل ْ يكن ّ
الشع موافق ًاْ ،

تك ْن قاعدته يف خالفته قاعدة غريه ممّن مل ْ يلتزم بذلك)33(؛ لذلك نجد اإلمام 

()34
السلطة،
مل ْ خيالف ّ
السياسة واملصالح الدّ نيو ّية يف الوصول إىل ّ
الشع م ْن أجل ّ

عيل بن أيب طالب  مل ْ يكن مثل احلكّام ا ّلذين َ
ويبدو ّ
مههم صنع
كان ُّ
أن اإلمام َّ

اإلسالمي ،بل
منتهكني تعاليم الدّ ين
الرياسة عىل طول عهودهم،
َ
ّ
املجد وإثرة ّ
ِ
الصفات التي ُ
حب ّ
الذات من
كان أمري
َ
متيل نحو ِّ
املؤمنني أعىل مرتب ًة م ْن تلك ّ
اموي
أجل العيش للدّ نيا فقط ،فسياسة اإلمام 
ْ
الس ّ
كانت مرتبط ًة باملرشوع ّ

حممد.
الرسول األكرم ّ
الذي بدأ به ّ

السياسة
ّ
السياسة لدى احلكّام ،ولك ّن هذه ّ
فالشع أفضل طريقة إلنجاح ّ

َ
يميلون
تتضارب مع أصحاب البِدَ ع واألهواء ،وذوي الغلط الفاحش ،ا ّلذين
ٍ
َ
يرغبون إليه م ْن مكاسب دنيو ّية ،وم ْن
مجاعة ما (أحزاهبم) ،لتحقيق ما
حلساب

توهوا ّ
أجل حتقيق مآرهبم هذهّ ،
الشع ّية قارصة عن سياسة اخللق
السياسة ّ
أن ّ
الشع إىل أنوا ٍع من ال ّظلم
ومصلحة األ ّمة ،فتعدّ وا حدود اهلل تعاىل ،وخرجوا من ّ
()35
عز ّوجل -وهنيه ،فقدْ
عيل  عمل بأمر اهلل ّ
والبِدَ ع يف ّ
السياسة  .فاإلمام ٌّ
استنقذ نفسه ،واستنقذ َم ْن أطاعه ِمن أصحابه م ْن عذاب اهلل ،وأحرز وأحرزوا
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به ثوابه ّ
-جل ذكره.)36(-

املؤمنني كان ِ
وهناك رواية تارخي ّية تُشري إىل ّ
أن أمري
خشن ًا يف ذات اهلل ،ال
َ

الضاللة عىل حساب اهلداية ،وهذا األمر حدث يف البرصة بعد انتصاره
يتعاطف مع ّ
فالروايات تُشري إىل ّ
سبعني رج ً
الز ّط أتوه  يدعونَه
أن
ال من ُّ
َ
يف معركة اجلملّ ،

ٌ
خملوق مث ُلكُم،)37(
إهل ًا بلساهنم ،وسجدُ وا له ،فقال هلم :وي َلكُم ،ال تفع ُلوا ،إنّام أنَا

()38
الرجل فيقذفه يف النّار،
فأ َبواَ ،
فح َف َر هلم أخاديد ،وأوقد نار ًا ،فكان قنرب حيمل ّ

رمون يف النّار :اآلن َص َّح عندنا أنّه اهللُ؛ ألنّه ال ُي ِّ
َ
َ
عذ ُب
يقولون وهم ُي
فجع ُلوا
بالنّار ّإل اهلل ،)39(ويف ذلك كان اإلمام  ،يقول:

أبرصت ْأمر ًا ُمنكر ًا
ّإن إ َذا
ُ
فح َفر ًا
ثم
ُ
احتفرت ُح َفر ًا ُ
َّ
ويقول ابن حزمّ :
فإن ِمن َة أيب احلسن ريض اهلل عنه من بني أصحابه ريض
أو َقدْ ُت نَار ًا و َد َع ْو ُت قنرب ًا
ً ()40
طم َخط ًام ُمنكَرا
وقنرب َي ُ
ٌ

كم ِ
اهلل عنهم ِ
حنة عيسى ّ
الرسل.)41(
صل اهلل عليه وس ّلم بني أصحابه م ْن ّ

ُقلت يف الكتب التّارخي ّية عىل اختالفها( ،)42ومن
فهل
الرواية التي ن ْ
ُّ
تصح هذه ّ
عيل  مع غالة البرصة ،أو احلكم بحرق َمن ارتدّ عن
َث ّم تُرسم سياسة لإلمام ٍّ
ليضع حدّ ًا ّ
نفسه باالرتداد ،أو املغاالة
اإلسالمي بالنّار؛
الدّ ين
لكل َمن ِّ
َ
تسو ُل له ُ
ّ
اإلسالمي؟
يف الدّ ين
ّ

املؤمنني  يف
الرواية ،فهي تكشف عن وجهة نظر أمري
َ
فإذا ّ
صح ْت هذه ّ

تطرف يف فهم الدّ ين ،أو ممّن ُي ُ
حماربة ّ
اول ْ
مكاسب دنيو ّية حتت
أن حي ّق َق
َ
كل َمن ّ
ِ
ِّ
مالحظة ّ
أن اإلما َم   مل ْ يقتلهم دفع ًة واحدةً،
ظل الدّ ين واحلكومة مع ًا ،مع

ثم حفر
وأتم عليهم
ّ
فلم يرجعواّ ،
احلجة ،واستتاهبمْ ،
وبي هلمّ ،
بل حبسهمّ ،
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هلم حفر ًا مثقوبة عىل بعضهاَّ ،
فلم يتو ُبوا ،فقتلهم .)43(قال ابن
ودخن عليهمْ ،

فاستتابم،
أنت خال ُقنا ورازقنا،
الب  :فاختذوه ر ّب ًا ،وا ّدعوه إهل ًا ،وقا ُلوا لهَ :
َ
عبد َ ّ
فح َف َر هلم حفر ًا َّ
دخ َن عليهم فيها طمع ًا
واستأنى ،وتو ّعدهم ،فأقا ُموا عىل قوهلمَ ،

يف رجوعهم ،فأبوا ،فحر َق ُهم.)44(

وقدْ قا َم اإلمام بمعاجلة البنية الفكر ّية لبعض النّاس الذين ابتعدوا
الصواب ،حماولة حترير الفكر من ْ
أن يكون جامد ًا يف قضايا
بتفكريهم عن جا ّدة ّ
الدّ ين ،مع اإلشارة إىل ّ
املؤمنني  مل ْ يك ْن يسعى وراء املناصب الدّ نيو ّية،
أن أمري
َ
أو االستعالء يف األرض ،فلو كان من هذا القبيل لكان يف هذه احلادثة الكفاية

لتحقيق تلك املطالب ،وحاشا لإلمام ْ 
أن يكون من ذلك النّوع ،وهو القائل:
جال ،بل ِ
عرف بالر ِ
احلق ِ
احلق،
ف أه َل ُه.)45(
تعر ْ
ْ
فاعرف ّ
بآية ِّ
ّ
إن َ
دين اهللِ ال ُي ُ ّ
اين(  :)46أترى
الروايات التّارخي ّية ،قال له احلارث بن حوط ّ
ويف بعض ّ
الر ّ

ُ
َ
عليك،
ملبوس
حارث ،إنّه
والزبري وعائشة اجتم ُعوا عىل باطل؟ فقال :يا
طلحة ّ
ٌ
ِ
َ
واعرف
تعرف أه َله،
احلق
ولكن،
عرفان بالنّاس،
والباطل ال ُي
احلق
ْ
ْ
ْ
اعرف َّ
وإن ّ
ّ
ْ
ٍ
َ
الباطل
عرب
تعرف َمن أتا ُه)47(؛ لذلك استعىص عىل فالسفة التّاريخ ِمن
ْ
السياسة،
عيل ،فأخطأوا ،ونزعوا عنه صفة ّ
ومسترشقني َف ْهم شخص ّية اإلمام ٍّ
والزهد يف الدّ نيا ،ولك ّن اجتهاد أمري
املؤمنني،
َ
بالور ِع يف الدّ ين ّ
واكتفوا بوصفه َ
ونزعه ّ
السياسة ،كان
والصاحة يف ّ
الشديد إىل منهج التّوفيق بني الورع يف الدّ ين ّ

خني()48؛ لذلك كان  يقول عىل منرب البرصةَ  :ليح ُبنّي
املؤر َ
فوق مدارك هؤالء ّ

بغضني أقوا ٌم حتّى ُيدخ ُل ُهم بغيض النّار.)49(
أقوام حتّى ُيدخ ُل ُهم ح ّبي النّار ،و َل ُي ُ

فأمري املؤمنني كان ِّ
حيذر القوم من اإلفراط أو التّفريط يف ح ّقه ،من ناحيتي
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الصالح وال ّطالح ،ال ْ
احلب ،أو البغض ،وعىل اإلنسان ْ
أن يتّبع خطى
أن يم ّيز بني ّ
ّ

اآلخرين فيام قدموا عليه ،م ْن دون ْ
أن يتأكّد من األمور حالة حدوثها ،كام هو
ِ
ّبي عائشة ،وما ْ
انتهت
إن
ْ
حال أهل البرصة؛ إ ْذ ابتُلوا بفتنة ّ
الصحابة ،وزوج الن ّ
متس العقيدة اإلسالم ّية ،فالتزم
لت النّفوس،
ْ
املعركة حتّى تبدّ ْ
وأصبحت املسألة ّ

والتهيبٌّ ،
كل يف حم ّله ،حتّى يتسنّى للقوم ركوب
التغيب ّ
اإلمام سياسة ّ

تورطه يف غلطات كان يسهل عليه
املسار ّ
عيل مل ْ ّ
الصحيح ،هلذا قيل  :سياس ُة ٍّ
ٍ
يعز
اجتناهبا باتّباع
سياسة أخرى ،وهي كذلك مل ْ تبلغه مآرب مستعصية ،كان ّ
عليه بلوغها يف موضعه الذي ُوضع فيه ،وعىل جمراه الذي جرى عليه .)50(لذلك
كان يأمل يف ْ
الصواب ،وإصالح حال أهل البرصة عن
الرعية إىل جادة ّ
أن هيدي ّ
عز ّحيب ْ
وجل.)51(-
أن يقودهم إىل اهلل ّ
طريق العفو والتّسامح ،فكان ُّ

عيل حتّى مع أصحاب الدّ يانات األُ َخر؛ إ ْذ
وهذا األمر ط ّبقه اإلمام ٌّ

ّ
املؤمنني مع النّصارى يف البرصة
تبي الطريقة التي هنجها أمري
َ
إن هناك رواية ّ

-آنذاك ،-فقدْ ُروي أنّه ّملا بايع أهل البرصة عل ّي ًا بعد اهلزيمة ،دخ ُلوا يف

عيل  رج ً
ال من أصحابه
ال ّطاعة غري بني ناجيةّ ،
فإنم عسكروا ،فبعث إليهم ٌّ

يف خيل ليقاتلهم ،فأتاهم فقال :ما بالكم عسكرتُم وقدْ دخل النّاس يف الطاعة
غريكم؟ فافرتقوا ثالث فرق ،فرقة قا ُلوا :كنّا نصارى ،فأسلمنا ،ودخلنا فيام
دخل فيه النّاس من الفتنة ،ونح ُن نبايع كام بايع النّاس ،فأمرهم ،فاعتزلوا،
ُسلم ،فخرجنا مع القوم ا ّلذين كانوا خرجوا،
وفرقة قا ُلوا :كنّا نصارى ومل ْ ن ْ

ُ
ندخل فيام دخل فيه
فهزموا ،فنح ُن
قهرونا ،فأخرجونا كره ًا ،فخرجنا معهمُ ،
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النّاس ونعطيكم اجلزية كام أعطيناهم ،فقال هلم :اعتزلوا ،وفرقة قا ُلوا :إنّا كنّا
فلم ُيعجبنا اإلسالم ،فرجعنا إىل النّرصان ّية ،فنح ُن نُعطيكم
نصارى ،فأسلمناْ ،

اجلزية كام أعطاكم النّصارى ،فقال هلم :تو ُبوا وارجعوا إىل اإلسالم ،فأبوا ،فقتل

عيل.)52( 
مقاتلتهم ،وسبى ذرارهيم ،فقدم هبم عىل ٍّ

الروايات التّارخي ّية ّ
أن اإلما َم عل ّي ًا  كان طويل النَّ َفس يف
وال ّظاهر من ّ
حاكم
فلم يك ْن يتعامل معهم عىل ِوفق منصبِ ِه بوصفه
َ
تعامله مع أهل البرصةْ ،

الدّ ولة اإلسالم ّية ،أو بوصفه إمام ًا معصوم ًا مفرتض ال ّطاعة ،أو شخص ًا قادر ًا

عىل ْ
أن يتّخذ موقف ًا متشدّ د ًا عىل مجيع أهلها ،ف ُيط َّبق حالة صدوره ،بل ابتعد عن
ذلك ّ
املرجو يف صالح أهلها ،بل قدْ ُيفهم ذلك عىل أنّه
الشأن؛ ألنّه ال ُيقدِّ م ّإل
َّ

تعدٍّ عىل حقوقهم ،الس ّيام ّ
عيل  كانوا مازالوا متواجدي َن
وأن معاريض اإلمام ٍّ

َ
يعملون عىل استغالهلا ،فحاجج
وأي نقطة مثرية للجدل
يف مدينة البرصةّ ،

الروايةّ  :ملا اهنز َم ُ
أهل
أهلها ،وأبطل مجيع ما أثاروه من أمور اجلدل ،ففي ِّ
تقسم؟
عيل صلوات اهلل عليه ،فقال :ما بال ما يف األخبية ال َّ
البرصة ،قام فتى إىل ٍّ

فتى آخر ،فقال
عيل  :ال حاجة يل يف فتوى املتع ِّل َ
ثم قام إليه ً
مني ،قالّ :
فقال ٌّ

عيل
مثل ذلك ،فر َّد عليه مثل مار َّد ّأوالً ،قال له الفتى :أ َما واهلل ما
َ
عدلت ،فقال له ٌّ
كنت كاذب ًا ،فبلغَ اهللُ َ
هم ّإن
بك
إن َ
َ
ْ :
عيل  :ال ّل ّ
سلطان فتى ثقيفّ ،
ثم قال ٌّ
ِ
ِ
ْ
رش هلم.)53(
خري منهم،
وأبدلم يب ما هو ٌّ
قدْ مللت ُُهم وم ُّلون ،فأبد ْلني هبم ما هو ٌ
ضعف منه يف مواجهة
فس عىل أساس أ ّن ُه
ٌ
فهذا األمر الذي اتّبعه اإلمام  ال ُي َّ
أولئك الفتيان ،بل حاول ْ
أن يستدرجهم إىل حكمته ،فيتعامل عىل أساس معارفه

لتتغي؛ إ ْذ ّ
إن عقل ّية
كبري جدّ ًا يف واقع النّفوس ّ
الحتواء فكرهم ،وهذا األمر له ٌ
أثر ٌ
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آنذاك-كانت تس ِّلم لألمور الغيب ّية ،التي ُّيدل احلديث عىل وقوعها يف
العرب
ْ
ِ
أمري
املؤمنني عىل خماطبة أفكارهم ،وما احتاجوه
َ
املستقبل ،وم ْن هنا تعا َم َل ُ
ِم ْن معامل ثقاف ّية ،عىل وفق بيئتهم ومستوى التّفكري حينها ،هلذا خاطبهمِ م ْن

عىل منرب جامع البرصة ،قائالً :يا َ
يت لكم األمان َة،
كنت قدْ أ ّد ُ
إن ُ
أهل البرصةْ ،

متموينّ ،
بتموين ،فس ّلط اهلل عليكم فتى ثقيف.
ونصحت لكُم بالغيبّ ،
ُ
وكذ ُ
وات ُ
املؤمنني ،وما فتى ثقيف؟ قالٌ :
فقام ٌ
يدع هللِ حرم ًة
أمري
َ
رجل ال ُ
رجل ،فقال له :يا َ
ِ
تكن ّإل النّار ،لدخلها .)54(وفتى ثقيف
داء يعرتي امللوك ،لو مل ْ ْ
ّإل انتهكها ،به ٌ
الثقفي (95-40ﻫ714- 660/م) ،عامل بني أم ّية عىل
احلجاج بن يوسف
هو ّ
ّ
العراق ،وقيلّ :
البرصي الذي ر ّد عىل أمري
إن الفتى
املؤمنني - آنذاك -قدْ
َ
ّ
احلجاج فقتله(.)55
بقي حتّى والية ّ

يمدح فيها أهل البرصة ،وحي ّثهم عىل
عيل 
وقدْ ذكر
ُ
املجليس خطب ًة لإلمام ّ
ّ
ُ
قسم لكُم يا َ
أهل البرصة ،ما
فهم واقعهم ،وعالقة اإلسالم بأهله ،جاء
فيها:وأ ُ
تذكري وموعظ ٌة ملا بعد؛ لكي ال تُرس ُعوا إىل
ا ّلذي أبتدئكُم به ِم َن التّوبيخّ ،إل
ٌ

و َذك ِّْر َفإِ َّن ِّ
الذك َْرى َتنْ َف ُع
الوثوب يف مثل الذي وثبتُم ،وقدْ قال اهللُ لنب ّيه َ :
ذكرت فيكم من املدحِ والت ِ
ّطرية بعد التّذكري واملوعظة
ا ُْل ْؤ ِمنِني ،)56(وال ا ّلذي
ُ

رهب ًة منّي لكم ،وال رغب ًة يف ٍ
يشء ممّا ِق َب َلكُم .)57(وجاء يف أحد كتبه إىل ابن ع ّباس،
ِ
ِ
فحاد ْ
باإلحسان إليهم ،واح ُل ْل عقد َة
ث أه َلها
عندما تركه عىل والية البرصة:

ِ
ِ
عن ِ
تنم ُر َك( )58لبني متيم ،وغلظت َ
وإن بني
ُك عليهمّ ،
اخلوف ْ
قلوبم ،وقدْ بلغني ّ
ِ
وإنم مل ُيسب ُقوا َبو ْغ ٍم( )59يف جاهل ّي ٍة وال
نجمّ ،إل طلع هلم َ
آخرّ ،
متيم مل ْ يغ ْ
ب هلم ٌ
ٍ
َ
حاول ْ
بطريقة
يكشف سلب ّيات الوايل ،وإصالحها
أن
إسالمٍ .)60(فاإلمام 
َ
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أفضل ،تالئم واقع أهل البرصةٌّ ،
القبيل ،فكان يراقب والته،
وكل حسب انتامئه
ّ

وحيم ُلهم عىل اإلصالح ما وجد إىل ذلك سبي ً
ال( ،)61وتبنّى العدل بجميع رحابه
كل ٍ
ومفاهيمه ،فكان ُيرشف عىل ّ
أمر يف رقاع دولته ،ويتف ّقد أحوال رع ّيته.

ُ
ُ
الثالث
املبحث
ال�سيا�س ُة املال ّي ُة للإمام  يف �أهلِ الب�صر ِة
ّ
أ ّما سياستُه املال ّية يف أهل البرصةّ ،
فإن أمري املؤمنني  كان زاهد ًا يف األموال،

أن يعكس لآلخري َن من أهل البرصة ّ
بل حاول ْ
أن األموال ال تعني له شيئ ًا ،وهي
سبب يف اغرتار غريه ممّن نكث بيعتَه ،ليقدم عىل مدينة البرصة فينهب ِم ْن أمواهلا،
أو يستويل عىل خرياهتا ،بداعي مرتبته يف اإلسالم ،يروى عن أيب حرب بن أيب

األسود( ،)62قالّ :
ثم
فنظر إليهّ ،
إن عل ّي ًا ّملا قدم البرصة ،دخل إىل بيت املالَ ،
َ
أرضط به( ،)63وقال :غ ُِّري غريي ،غ ُِّري غريي.)64(
أن يتوجه إىل الكوفة ،قام  يف أهل البرصة ،فقال :ما ِ
وقبل ْ
عيل
تنق َ
ّ
مون َّ
يا أهل البرصة؟ وأشار إىل قميصه وردائه ،فقال :واهللِّ ،إنام َل ِ ْن َغز ِْل أهيل ،ما
ِ
رصة يف يده فيها نفقتُه ،فقال :واهلل ،ما
تنق َ
مون منّي يا أهل البرصة؟ وأشار إىل ّ
خرجت ِمن ِ
ترون ،فأنا عندَ اهللِ
عندكُم بأكثر ممّا
فإن أنا
َ
هي ّإل ِمن َغ ّلتي باملدينةْ ،
ُ ْ
ِ
()65
الروايةّ ،
ِم َن
للتويج
أن البعض كان خي ّطط ّ
َ
اخلائنني . وال ّظاهر م ْن هذه ّ
بث ٍ
املؤمنني  ،غاي ُت ُه من ذلك ّ
فكر
الصحيحة ُتاه أمري
َ
لبعض األفكار غري ّ
ٍ
مهها أشخاصها ،وهذا
عيل عىل ّأنا حكومة انتهاز ّيةُّ ،
معارض حلكومة اإلمام ٍّ
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حرر عقل ّية بعض ِ
أمري
أهل البرصة
َ
ُ
املؤمنني يف خطبته أعاله؛ ل ُي ِّ
األمر ر ّد عليه ُ
ِم ْن هذه التُّهم التي ير ِّد ُدها بعض أعدائه هناك.
ٍ
نصيب ِّ
واحد مخسامئة
كل
قسم بيت مال البرصة عىل أصحابه ،كان
ُ
و ّملا ّ
ٍ
كواحد منهم ،فجاءه إنسان مل ْ حيرض معركة
درهم ،وأخذ هو مخسامئة درهم
أمري املؤمنني ،كن ُُت شاهد ًا معك بقلبيْ ،
غاب عنك جسمي،
وإن َ
اجلمل ،فقال :يا َ
فأعطِني ِم َن الفيء شيئ ًاَ ،فدَ َف َع إليه الذي أخذه لنفسه ،وهو مخسامئة درهمَ ،
ول ْ
ِ
ب ِم َن الفيء شيئ ًا( ،)66وهذا وج ٌه آخر من سياسة أمري
َ
ُيص ْ
املؤمنني املال ّية ،فهو مل ْ
املحتاجني م ْن دون احلصول عىل مبتغاهم؛ ّ
جيرهم إىل
يرتك
َ
ألن حرماهنم سوف ّ
ٍ
ٍ
بطرق
شكل من األشكال ،حتّى لو حصلوا عليها
بأي
السعي للحصول عليها ِّ
ّ
ونفيس يف الوقت نفسهّ ،
فالشخص الذي
سيايس
أثر
غري رشع ّية ،وهذا األمر له ٌ
ٌّ
ٌّ
جيره
يطلب مبلغ ًا من املال ما هو ّإل حلاجته إليه ،وعدم حصوله عليه سوف ُّ

الصحيح؛ سعي ًا
نحو
يايس ّ
َ
األسوأ ،ور ّبام ينحرف عن طريق اإلسالم وموقفه ّ
الس ّ
عيل  مع أهل
وراء َمن ُيعطيه ،حتّى لو كان ّ
عدوه ،وهذا األمر مل ْ يرتكه اإلمام ٌّ
الرع ّية ،وإنصاف اجلميع من دون متييز.
البرصة ،بل عاجله بحكم مسؤول ّيته عىل ّ
الضعيف واملحتاج ،من نظر ّيات اإلمام
فلم يك ْن ال ّطمع يف النّعيم ،ومنع ّ
ْ

قنيَ ،
عيل ،بل كان يرجو ْ
أن ُيعط َيه اهلل أجر
إمامكم قدْ
املتواضعني املتصدّ َ
َ
أل ّ
وإن َ
ٍّ
ِ
ِ
ِ
اكتفى ِم ْن ُدنياه
تقدرون عىل ذلك،
رصيهَ ،أل وإ ّنكُم ال
َ
بطمر ْيه( ،)67وم ْن ُط ْعمه ب ُق َ
َ
واجتهاد ،وع ّف ٍة وس ٍ
ٍ
كنزت ِم ْن دنياكم تِرب ًا
داد ،فو اهللِ ،ما
ولكن ،أعينوين بور ٍع
ُ
ْ
َ
خرت ِم ْن غنائمها وفر ًا -املالَ ،-
 ّأعددت لبايل ثويب
ول
ُ
الذهب ،-وال ا ّد ُ
زت ِم ْن أرضها ِشرب ًا.)68(
طِ ْمر ًا ،وال ُح ُ
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املؤمنني َ 
ترك ّ
الرع ّية،
فأمري
َ
ملذات الدّ نيا وشهوهتا من أجل إصالح ّ

الرفاه ّية االجتامع ّية عىل ما
وحتقيق اإلنصاف والعدالة عىل أحسن وجه ،وحتقيق ّ

يستطيع إىل ذلك سبيالً ،كأنّه  أراد ْ
مه ّية الورع يف إصالح
أن يعكس للحكّام أ ّ
الرع ّية التي تتّبع حكّامها ،وليس ِمن شيمتهم ْ
أن يستغ ّلوا َضعف النّاس،
شؤون ّ
َ
ّ
َ
َ
فيتس ّل َ
وحيرمون
بملذات الدّ نيا،
وينعمون
وحيتكرون خرياهتم،
طون عليهم،
الفقراء ِمن أبسط احلقوق ،التي هي ِم ْن واجبات احلكّام ُتاه شعوهبم.

ُ
املبحث الراب ُع
ك�شف احلقائقِ وعد ِم طم�سِ ها
�سيا�س ُة الإما ِم  يف ِ

ُ
املالحظ عىل أمري املؤمنني أنّه سعى يف تعريف أهل البرصة احلقيقة

عيل بن أيب طالب ،
التّارخي ّية املغ ّيبة عنهم بفعل اإلعالم املضا ّد لشخص ِّ
وهذا املجال ّ
يدل عىل سعة نظره  ،فض ً
ال ع ْن صربه عىل استيعاب النّاس عىل

اختالف طبقاهتم وتفاوت تفكريهم؛ إ ْذ كشف هلم عن احلقائق التّارخي ّية التي
هي أساس االختالف يف العقيدة اإلسالم ّية والعاطفة االجتامع ّية.

الرواية التارخي ّية تربز هذه األسس املنطق ّية يف بيان احلقيقة من أمري
ففي ّ
املؤمنني ،لع ّله يتمكّن من معاجلة األفكار اخلاطئةُ ،فيوى عن معاذة
َ
الصدّ ُيق
العدو ّية(ّ )69أنا تقول:
ُ
سمعت عل ّي ًا  عىل منرب البرصة ،يقول:أنا ّ

()70
وأسلمت َ
آمنت َ
يؤمن أبو بكر،
أن
الرواية
ُ
األكربُ ،
قبل ْ
قبل ْ
َ
أن ُي َ
سلم . يف حني ّ
ُ

الصدّ يق لشخص أيب بكر حسب
دت
ْ
مه ْ
وبسطت فكرة ّ
التّارخي ّية األخرى قدْ ّ

زعمها؛ ألنّه صدّ ق برسول اهلل  حني ّ
كذبه النّاس ،إثر حادثة اإلرساء(.)71
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ٍ
علت واقع
ليس كام نتو ّقعه ،أو نقرأه م ْن
وج ْ
أفكار احت ْ
ُضنت ُ
إذن ،األمر َ
ٍ
حال يعب عن شخصي ٍ
ودولة وأفضل ّي ٍة ،بل أكثر من ذلك ،وحسب التّعميم
ات
ّ
ّ
ليعكس البيئة
ّارخيي ،ويف زمن متقدّ م جدّ ًا ساده لون من التّحريف يف احلقائق،
الت
َ
ّ

الصحيح ،فيجعل صور ًة مرشق ًة للبعض،
التي نشأ يف أحضاهنا ذلك التّاريخ غري ّ
بت عىل أثرها ّ
قت زمن الدّ عوة اإلسالم ّية ،الس ّيام من
كل اإلنجازات التي حت ّق ْ
ُغ ّي ْ

عيل  أثناء تطوافه عىل قتىل
ال ّطرف
القرييش ،وهذا األمر حتدّ د يف كالم اإلمام ّ
ّ
جدعت ِ
معركة اجلمل؛ إ ْذ قال :هذه ٌ
مت
أنفي،
قريش،
وشفيت نفيس ،لقدْ تقدّ ُ
ُ
ُ

ترون ،ولكنّه َ
إليكم ُأ ِّ
حذ ُركم َّ
ي
علم لكُم بام
َ
احل ْ ُ
السيوف ،وكنتُم أحداث ًا ال َ
عض ّ
وسوء املرصعِ ،فأعو ُذ باهللِ ِمن ِ
سوء املرصع.)72(
ْ
ُ

ف أهل البرصة حقيقة األمر الذي وقع ،وما كان من
عر ُ
إذن ،فاإلمام ُ ي ِّ

قريش ،التي نازعتْه ّ
فيعم
كل يشء،
ّ
ليتحول ذلك النّزاع إىل خارج حدود قريشّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ليشء سوى أنّه
ضغينة ُتاهه ،ال
أرض تابعة لدولة اإلسالم ،وليكشف عن
كل

يؤسف
كان عىل ّ
حممد ،وهذا األمر َ
السامء ّ
احلق ،ووقف إىل جانب رسول ّ
ؤول إىل أكثر ِم ْن رأي تابع
له؛ إ ْذ َج َع َل احلقيقة مغ ّيبة ،ومازال أثر ذلك التغييب ُي ّ
لعاطفة ،أو نرص مذهب ،أو شخص ّية.

بت ع ْن
عيل  مرشوعه
الثقايف يف إيضاح احلقيقة التي ُغ ِّي ْ
ّ
لذلك ،بدأ اإلمام ّ
ِ
بعض أهل البرصة ،حتّى قيل :إنّه صعد املنرب يوم ًا يف البرصة بعد ال ّظفر بأهلها،
ِ
ُ
وابن
وقال:
الرمحةُ ،
نبي َّ
أقول قوالً ال يقو ُله أحدٌ غريي ّإل كان كافر ًا :أنا أخو ِّ
رجل ِم ْن أهل البرصة ،وقال :أنا ُ
وزوج ابنتِ ِه ،وأبو سبطيه ،فقام إليه ٌ
أقول
عمه،
ُ
ّ
الرجفة،
الرسولُ ،
تم كالمه حتّى أخذتْه َّ
ثم مل ْ ُي ّ
عمهّ ،
وابن ِّ
مثل قولك هذا :أنا أخو ّ
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ٍ
ُ
رواية ُأخرى ،عن أصبغ
يرجف حتّى َس َق َط م ّيت ًا لعنه اهلل .)73(وجاء يف
فام زال

املؤمنني  يوم افتتح البرصة ،ركب بغلة
أمري
احلنظيل( ،)74قال:
بن نباتة
ُ
َ
رأيت َ
ّ
ّاسَ ،أل أخربكُم ِ
بخري ِ
اخللق يو َم جيم ُع ُهم اهلل؟،
أيا الن ُ
رسول اهلل ّ ،
ثم قالّ :
ٍ
كنت
األنصاري ،فقال :بىل ،يا أمري
أيوب
فقا َم إليه أبو
املؤمنني ،حدِّ ثنا ،فإنّك َ
َ
ّ
ِ
اخللق يو َم جيم ُع ُهم اهللُ سبعة ِم ْن ُو ْل ِد عبد امل ّطلب،
خري
تشهدُ
ونغيب ،فقالّ :
ُ
إن َ
ِ
عمر بن يارس -رمحه
ال ُينك ُر فض ُل ُهم ّإل ٌ
كافر ،وال جيحدُ به ّإل جاحدٌ  ،فقام ّ

إن خري اخللق يوم
اهلل -فقال :يا أمري
َ
سمهم لنا لنعرفهم ،فقالّ :
املؤمننيِّ ،
أفضل ّ
َ
َ
حممد ّ
كل
وإن
وإن
صل اهلل عليه وآلهّ ،
الرسلّ ،
الرسل ّ
أفضل ّ
جيمعهم اهلل ّ
َ
حمم ٍد
أفضل األوصياء
وإن
ّأم ٍة بعد نب ّيها
نبي ،أال ّ
ويص ّ
ويص نب ِّيها ،حتّى ُيدركه ٌّ
ُّ
ُّ
َ
وإن أفضل اخللق بعد األوصياء ّ
أفضل
وإن
الشهداء ،أال ّ
السالم ،أال ّ
عليه وآله ّ
ِ
ِ
ّ
يطري
الشهداء محزة بن عبد املطلب ،وجعفر بن أيب طالب ،له جناحان خضيبان ُ
هبام يف اجلنّة ،مل ْ ُي ْ
حممد ًا
كرم اهلل به ّ
األمة جناحان غريه ،يشء َّ
نحل أحدٌ من هذه ّ

ّ
السالم،
والسبطان احلسن واحلسني،
ّ
واملهدي عليهم ّ
ورشفهّ ،
صل اهلل عليه وآلهّ ،
ِ
الر ُس َ
ول
ثم تال هذه اآلية َ
و َم ْن ُيط ِع اللََّ َو َّ
شاء منّا أهل البيتّ ،
جيعله اهلل َمن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ُأو َلئِ َ
ني َو ُّ
ني
الصال َ
الصدِّ يق َ
ين َأ ْن َع َم اللَُّ َع َل ْي ِه ْم م َن النَّبِ ِّي َ
الش َهدَ اء َو َّ
ني َو ِّ
ك َم َع ا َّلذ َ
ُ
َو َح ُس َن ُأو َلئِ َ
ك َرفِي ًقا ،)75(ذلك
من اهللِ ،وكفى باهللِ علي ًام.)76(
الفضل َ
شري إىل ّ
أن هناك بعض أهل البرصة كانوا حتّى ذلك الوقت
ُ
وواقع احلال ُي ُ

قني قو َله،
عيل  عىل ناكثي بيعته ما يزالون غري مصدّ َ
الذي انترص به اإلما ُم ٌّ
كأنم يشك َ
راجع إىل خلف ّيتهم الثقاف ّية مع أهوائهم التي
ّون يف كالمه ،وهذا
ٌ
بل ّ
ِ
هوى جديد .وم ْن َث َّم مل ْ نجدْ اإلما َم
السهل التخ ّلص منها والعدول إىل ً
ليس م َن ّ
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عل ّي ًا  يعتمد عىل اآلخرين يف توضيح ح ّقه ،أو نرش حقائق غائبة عن العا ّمة

من النّاس ،بل كان هو َم ْن يتحدّ ث مبارش ًة ألهل البرصة؛ رغب ًة منه يف توضيح
ما اشتبه ِمن القول ،وإصالح ما أفسده اآلخرون ،مع التح ّفظ عىل شخص ّيات
اإلسالم األوائل م ْن دون املساس هبا ،أو تسقيطها ،وهذا األمر ِم ْن روائع اإلمام
الرع ّية ،ومراعاة شعورهم ،وهذا احلال
عيل  يف ّ
السليم إلصالح شأن ّ
توجهه ّ
ّ
عب ْت عن صورة القول من طرف بعض أهل
الروايات التّارخي ّية ،التي ّ
تكشفه ّ
املؤمنني باملقابل عىل أسئلتهم؛ إ ْذ مل ْ ْ
ينل حتّى ِم َن ا ّلذي َن
البرصة ور ّد أمري
َ
تس ّببوا يف قتل النّاس ،وإحالل الفساد يف م ّلة اإلسالم ،بل كان هد ُف ُه  أوسع
ِمن ذلك ،رغب ًة يف االبتعاد عن ابتزاز اآلخري َن من العا ّمة( ،)77وهذا ّ
يدل عىل

املؤمنني يف إصالح ّ
ويعمم ثقافة التّآخي وعدم التشهري
الشأن،
حقيقة أمري
َ
ِّ
ٍ
متعايش
باآلخرين ،أو التّفكري يف النّيل منهم ،وهذه امليزة جديرة بخلق جمتم ٍع
ٍ
التطرف يف الفكر.
الصائب ،أو
سلمي بعيد عن اجلدل غري ّ
ّ
ٍّ
ظهرت ِمن أمري املؤمنني
مهم ٌة البدَّ م ْن جتليتها ،وهي :أنّه قدْ
ْ
وههنا نقط ٌة ّ
جمموع ٌة من املواقف ِمن بعض القتىل يف معركة اجلمل -وقدْ تقدّ م بعضها-
حلزن ،والذي يقرأ هذه املواقف بمفردها قدْ يتبادر إىل ذهنه ّ
أن
تتّسم بالت ّّأل وا ُ
غري متي ِّق ٍن ِمن مرشوع ّية حربه معهم ،أو ّ
ني
أمري
أن هؤالء كانوا حم ّق َ
َ
املؤمنني ُ 
َ
يف خروجهم عىل دولة اإلمام  ،وهذا ما يتط ّلب إىل اإليضاح ،فنقول:

األهم الذي يم ّي ُز حروب أمري
املؤمنني،
اإلنساين البعدَ
ُيعدّ البعدُ
َ
َّ
ّ
فقدْ أظهرُ ،حزنَه وقل َقه وتأ ّله عىل املصري الذي وصل إليه حال بعض

ّ
العوام،
حممد بن طلحة ،وكذا ّ
الزبري بن ّ
الشخص ّيات ،كطلحة بن عبيد اهلل ،وابنه ّ
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وغري هؤالء ،إذن ،يا ترى ،بامذا نع ّلل هذه املواقف؟ واإلجابة عىل ذلك ترتكّز

يف النّقاط اآلتية(:)78

ّأوالًّ :
إن بعض ًا ِمن هؤالء هلم مواقف بطول ّية يف الدّ فاع عن اإلسالم،

أن َ
فكان يتمنّى ْ
السامية،
الرسالة ّ
يقاتل هبم أعداء اإلسالم ،و ُيدافع هبم عن ّ
تتعرض إىل جمموعة ِمن الفتن.
التي ّ
ثاني ًا :ال ُيمكن ْ
ّ
الشك ،أو النّدم عىل ما
نابع من حالة
أن
نتصور ذلك بأنّه ٌ
ّ

بحجة فعله ،لك ّن حالة ّ
التأل عىل َم ْن ُقتل يف
أقدم عليه ،وهو العامل علم اليقني ّ
دافع ذلك ،وما يرتتّب عليه م ْن آثار سلب ّية يف مسرية الدّ ولة
هذه املعارك هي ُ

رف هبا،
الروح اإلنسان ّية العظيمة التي ُع َ
اإلسالم ّية ،وهذا بطبيعة احلال ٌ
نابع من ّ

وترصفاته .
وكانت الطاغية عىل مجيع أفعاله
ْ
ّ

ثالث ًاّ :
إن ما أظهره اإلمام  كان يف بعض جوانبه من حالة العتب؛ نتيجة

نكران هؤالء لإلحسان الذي أسداه هلم يف مواقف خمتلفة ،ومقابلتهم هذا

اإلحسان باإلساءة ،عندما نكثوا بيعته ،وخرجوا عليه يقاتلونه.
إن رثا َء ِ
ٌ
رابع ًاّ :
رائع من مصاديق
املؤمنني  بعض قتىل اجلمل،
أمري
َ
مصداق ٌ

ٍ
رجس ٍّ
عظمته وسالمة نفسه وطهارهتا من ّ
وغل.
كل

خامس ًاّ :
جسد البعد
إن قيامه ّ 
بالصالة عىل القتىل والعفو عن اجلرحى ،قدْ ّ

اإلنساين ّ
السياسة يف نفوس أهل البرصة من خالل
بكل معانيه ،وقدْ
ْ
أثمرت هذه ّ
ّ
ِ
انضامم ٍ
معسكره.
كثري منهم إىل
سادس ًاّ :
والصفح ،التي
إن الغالب عىل شخص ّيته  يف حروبه ،العفو
ّ
ِ
واقعي ألخالق
انعكاس
السامية ،التي هي
ٌ
ٌّ
َع ّب من خالهلا عن حقيقة أخالقه ّ
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اإلسالم.

سابع ًاّ :
أشارت إىل رسوخ صفات املح ّبة والو ّد وصفاء النِّ ّية،
إن هذه املواقف
ْ

وانعدام ّ
كل حاالت العداوة والبغضاء.
ٍ
عيل  م ْن املرأة وطبيعة التّعامل معها
وقدْ جاء يف رواية ٌ
ذكر ملوقف اإلمام ٍّ
ٍ
السلوك القايسْ ،
وأن ال يتناوهلا أحدٌ
بشكل عا ٍّم ،فقدْ أوىص  باالبتعاد عن ّ
أن يكونوا عىل ٍ
بأذى ،بل ْ
ظهرت
قدر من التفكري الستيعاب احلالة املؤ ّقتة التي
ْ
ً
َ
فقدن ِمن أقارهب ّن ،فبعد هناية
جراء شدّ ة حزهن ّن عىل َم ْن
عليها بعض النّساءّ ،

نزلت فيها عائشة يف
عيل  الدّ ار التي
ْ
معركة اجلمل ،وعند دخول اإلمام ّ

ضت له إحدى النّساء بالدّ عاء عليه عند دخوله وخروجه ،فقال
تعر ْ
البرصةّ ،
له َمن َ
فغضب ،وقالَ :صه ،ال هتتك ُّن
كان بصحبته :واهللِ ال َت ْف ِلتُنا هذه املرأة،
َ
َ
هن
شتمن
وإن
سرت ًا ،وال ُ
بأذىْ ،
أعراضكم ،وس ّف َ
َ
هتيج َّن امرأة ً
لن دار ًا ،وال ُ
تدخ ّ
نؤم ُر بالك ِّ
وإن َّن
َف
أمراءكم
فإن ّن ِض ٌ
عنهن ّ
َّ
وصلحاءكمّ ،
عاف ،ولقدْ كنّا َ
َ
َ
بالضب ،فيعي هبا عقبه ِمن ِ
الر َ
جل ل ُيكافِئ املرأة ويتناوهلا ّ
بعد ِه،
ٌ
ملرشكاتّ ،
ُ ْ
وإن ّ
ُ ُّ
ٍ
فال يبلغني عن ٍ
ّ
فأنكل به رشار النّاس.)79(
المرأة،
أحد َع َر َض
ِ
ّ
دير بالتأ ّمل والتد ّبر؛ إ ْذ يكشف عن الوجهة
إن هذا ال ّلون من التّعامل َل ٌ
الضعفاء ،ال س ّيام املرأة ،فهناك أكثر
احلقيق ّية ّ
للشيعة اإلسالم ّية يف تعاملها مع ّ
ِ
عيل  ،وجاء بالدّ رجة األوىل التعامل
من إشارة يف ّ
الرواية املتقدّ مة ذكرها اإلما ُم ٌّ
الضعيف نسبة ملوقفه ،فإذا غلب
القوة؛ إ ْذ ليس من احلكمة استغالل ّ
عىل قدر ّ
أحل لنفسه ّ
ّ
الضدّ
رش ُع حسب هواه ،بل عىل ّ
كل رغباته ،وأصبح س ّيد القانونُ ،ي ِّ

متام ًا ،عليه ْ
الشيعة اإلسالم ّية يف االحرتاز من املرأة ،عىل ّأنا تتأ ّثر
هنج ّ
ّبع َ
أن يت َ
ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين 119

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

علي  م َع �أهلِ الب�صر ِة
جوانب ِم ْن
ِ
ُ
�سيا�سة الإما ِم ٍّ

يلحق
االجتامعي والعار الذي
ترصفاهتا ،وكذلك لألثر
بعاطفتها،
ُ
ُ
ّ
فتغلب عىل ّ
ٍ
ٍ
موقف ُيمكنه ذلك ،وهبذا
قهرها يف
يتعرض المرأة ،أو ُياول َ
الرجل عندما ّ
ّ
ال ّ
يكون مرشوع أمري املؤمنني  يف تثقيف أهل البرصة -آنذاك -شام ً
لكل ما
ٍ
ُقلت إليهم
وجده بحاجة إىل إصالح وتنبيه ،أو ما تر ّبى عليه بعضهم م ْن
صور ن ْ

ومصداق حلياة املسلم ينبغي عليه ْ
ٌ
بصحتها ،أو جيعلها
أن ُيس ّلم
واقع
عىل ّأنا
ّ
ٌ
منهج ًا حلياته ،سواء يف ما صنِع من مناقب لشخصي ٍ
ات عىل ّأنم أبطال الدّ ين
ّ
َ
ُ َ
ٍ
فلم يتخ ّلصوا
ثقافة اجتامع ّي ٍة
اإلسالمي ،أم ما تر ّبوا عليه من
ْ
سادت يف بيئتهمْ ،
ّ
منها حتّى يف ّ
الشيعة اإلسالم ّية.
ظل ّ
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اخلامتة
ِم ْن خالل ما تقدّ م ،ويف سياق هذه الدّ راسة ،يتّضح ّ
أن هناك أفكار ًا تارخي ّي ًة
ٍ
ٍ
ٍ
التعصب،
بعيدة عن
سليمة
برؤية
بحاجة إىل الكشف عنها ،والتح ّقق منها،
ّ

التارخيي ،الس ّيام ّ
األول من اهلجرة
أو التصنّع يف البحث
وأن أحداث القرن ّ
ّ
مازالت بحاجة إىل استقراء نصوصها ،أو التد ّبر فيها ،حتّى نكشف عن أوضاعها
ْ

مع سبب ظهورها ّ
التارخيي.
ّهائي يف مرحلة التدوين
ّ
بالشكل الن ّ
أن اإلما َم عل ّي ًا  كان عىل ٍ
قدر ٍ
ّضح -أيض ًاّ -
كبري من التد ّبر ،وهذا األمر
يت ُ
ٍ
مكم ٌل ملرشوع
مل ْ ينتج عن كونه رئيس ًا ،أو
حاكم دولة فقط ،بل جاء نتيجة ألنّه ِّ
َ
الويص ،فض ً
ال ع ْن كونه إمام ًا معصوم ًا مفرتض ال ّطاعة،
اهلداية من باب الويل أو
ّ

يؤسس ألفكار صحيحة يف ِّ
كان عليه ْ
ظل تواجده يف مدينة البرصة ،وهذا
أن ّ

والصفح والتّجاوز عن ا ُمليسء ،حلكمة( :العفو عند
ما جعله يتّبع سياسة العفو ّ
املقدرة).

وقدْ حاول اإلمام ْ 
اخلاصة ،ال بطريقة
يسوس أهل البرصة بطريقته
أن
ّ
َ
َم ْن سبقه ِمن احلكّام ،أو الوالة؛ فقدْ َو َجدَ ّ
أن األفكار املبثوثة يف مدينة البرصة
الصحيح لوقائع التاريخ ،أو التنشئة الفكر ّية لبعض أهل
بعيدة عن الت ّيار
الثقايف ّ
ّ
املدينة-البرصة -ما عمل جاهد ًا عىل تنقية فكرهم ِم ْن تراكم األفكار اخلاطئة،
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لت الدّ ولة اإلسالم ّية ،قدْ سبقتْه  يف
أو املقصودة ،ملصلحة جهات رسم ّية م ّث ْ

فكانت البرصة جزء ًا منها.
حكم الدّ ولة،
ْ

َ
وقدْ حاول ْ 
يرتك بصم ًة رائع ًة جدّ ًا بخصوص التّعامل بني طبقات
أن
ٍ
فكرة تكشف هلم التد ّبر يف أمور احلياة،
أطلق هلم أكثر من
املجتمع
البرصي؛ إ ْذ َ
ّ
احلق ،أ ْم هنجهم سبل النّجاة،
وما بعد املامت ،سواء كان املقصود طريقة اتّباعهم ّ

َ
يسمعون هبا من
الرديئة املتناقلة فيام بينهم ،أو التي
ومتييز األفكار واألقوال ّ
أطراف ُأ َخر ِتفدُ عىل مدينتهم.
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مي
الل ّ

الهوام�ش
ُ -1ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.109-108/6 :
الصحاح398 /3 :؛ وابن منظور ،لسان العرب108/6 :؛
ُ -2ينظر:
اجلوهريّ ،
ّ
يايس يف اإلسالم:
بيدي ،تاج العروس322/8 :؛ و ُينظر :باقر رشيف
ّ
والز ّ
القريش ،النّظام ّ
الس ّ
ّ
ص.43
رحيي ،جممع البحرين.453/2 :
ُ -3ينظر :ال ّط ّ
ُ -4ينظر :ابن األثري.421/2 :
 -5اإلحكام.987/7 :
 -6ابن خلدون ،تاريخ.143/1 :
السياسة والتّدبريّ ،
املستمر ،وال ُيقال للتدبري
السياسة يف التّدبري
ّ
أن ّ
 -7قيل :الفرق بني ّ
فكل سياسة تدبري ،وليس ّ
الواحد سياسةّ ،
العسكري ،الفروق
كل تدبري سياسة .أبو هالل
ّ
ال ّلغوية :ص.288
حممد حسني احلاج ،حقوق آل البيت  :ص.96
ّ -8
يايس يف اإلسالم :ص.57
ُ -9ينظر :باقر رشيف
القريش ،النّظام ّ
الس ّ
ّ
عيل ومعاوية :ص.15
الرضا ّ
الز ّ
الرسائل ّ
بيديّ ،
ُ -10ينظر :عبد ّ
السياس ّية بني اإلمام ّ
التعمق
نرغب يف
ْ
ّ
 -11هذه إشارة إىل ّ
السياسة الغرب ّية البعيدة عن سياسة اإلسالم ،ومل ْ
فيها بقدر توضيح اختالفها مع سياسة اإلسالم يف العهود األوىل.
الشائع.150/1 :
ُ -12ينظر:
والصدوق ،علل ّ
الكليني ،الكايف33/5 :؛ ّ
ّ
عيل ومعاوية :ص.30
الرضا ّ
الز ّ
الرسائل ّ
بيديّ ،
ُ -13ينظر :عبد ّ
السياس ّية بني اإلمام ّ
يايس :ص.29
السياسة والعمل ّ
ُ -14ينظر :عيل خان ،التد ّين يف ّ
الس ّ
عيل  عندما علم بام لقيته ربيعة يف البرصة ،وخروج عبد القيس
 -15لقدْ تأ ّثر اإلمام ّ
واملجليس ،بحار األنوار.18/3 :
الطربي ،تاريخ496 /3 :؛
عنها .للتفصيلُ ،ينظر:
ّ
ّ
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ِ
ُ
�سيا�سة الإما ِم ٍّ
الصحابة،
اجلرمي :هو كليب بن شهاب،
 -16كليب
اجلرمي ،من بني قضاعة ،عُدّ من ّ
ّ
ّ
وقيل :إنّه ِم ْن تابعي البرصة ،وقيل :إنّه كان من ال ّثقات ،و ُيستحسن حديثه ،وحدّ ث عن
الروايات التّارخي ّيةُ ،ينظر :ابن سعد ،الطبقات الكربى123/6 :؛
عيل  بعض ّ
اإلمام ّ
رب ،االستيعاب.1329/3 :
والعجيل ،معرفة ال ّثقات228/2 :؛ وابن عبد ال ّ
ّ
اوندي ،منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة146-145/2 :؛ وابن
الر
ّ
 -17قطب الدّ ين ّ
محدون ،التّذكرة احلمدون ّية.162-162/7 :
ُ -18ينظر :ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.23-22/1 :
الريشهري ،ميزان احلكمة.1385/2 :
حممد ّ
ّ -19
حممد حسني احلاج ،حقوق آل البيت  :ص.98
ُ -20ينظرّ :
 -21رشح هنج البالغة.358/10 :
السياس ّية :ص.366
الرسائل ّ
 -22اجلاحظّ ،
األسدي :ص.93
ُ -23ينظر :عيل نجيب عطوي ،الكميت بن زيد
ّ
 -24ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة197/2 :؛ و ُينظر :جواد كاظم النّرص اهلل ،رشح
عيل  :ص.373
هنج البالغة ،البن أيب احلديد املعتز ّيل ،رؤية اعتزال ّية عن اإلمام ّ
املسعودي ،مروج ّ
الذهب.107/3 :
يب ،تاريخ127 /2 :؛ و ُينظر:
ّ
 -25اليعقو ّ
ّ -26
احلل ،خمتلف ّ
الشيعة.451/4 :
العلمة ّ ّ
 -27ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.364/10 :
ُ -28ينظر :القايض نعامن ،دعائم اإلسالم.394/1 :
السائر.16/2 :
احللّ ،
ُ -29ينظر :ابن إدريس ّ ّ
ُ -30ينظر :املفيد ،اجلمل :ص.217
املحمودي ،هنج
حممد باقر
ّ
 -31القايض نعامن ،دعائم اإلسالم395/1 :؛ و ُينظرّ :
السعادة.328/1 :
ّ
 -32القايض نعامن ،دعائم اإلسالم.395/1 :
 -33ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.212/10 :
عيل بن أيب طالب :ص.692
محاين
ُ -34ينظر :أمحد ّ
اهلمداين ،اإلمام ّ
ّ
الر ّ
ُ -35ينظر :ابن عابدين ،حاشية ر ّد املحتار.245/4 :
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ُ -36ينظر :القايض نعامن ،رشح األخبار.105/2 :
واخلوئي ،معجم رجال احلديث:
 -37ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب227/1 :؛
ّ
.88/15
الثقفي؛ بسبب ح ّبه
احلجاج بن يوسف
عيل  ،قتله
ّ
ّ
 -38قنرب :موىل أمري املؤمنني ّ
الرجال :ص،154
عيل ُ ،ذ ِك ْ
رت له رواية عن أمري املؤمنني ُ ،ينظر :ابن داوودّ ،
لإلمام ّ
واخلوئي ،معجم رجال احلديث.87/15 :
ّ
 -39ابن حزم ،الفصل يف امللل.186/4 :
 -40ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب.227/1 :
 -41الفصل يف امللل.186/4 :
الرجال:
ُ -42ينظر :ابن حزم ،الفصل يف امللل186/4 :؛
والطويس ،اختيار معرفة ّ
ّ
واملجليس ،بحار األنوار:
288/1؛ وابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب227/1 :؛
ّ
.285/25
املهديّ ،
املوضوعي ألحاديث اإلمام
 -43املعجم
الكوراين.1045 :
عيل
ّ
ّ
ّ
الشيخ ّ
 -44يف التّمهيد.317/5 :
الطربي ،بشارة
عيل
 -45املفيد ،األمايل :ص5؛
ّ
والطويس ،األمايل :ص626؛ ّ
وحممد بن ّ
ّ
احلارثي
اهلمداين ،والد رشيك
املصطفى :ص .22وهذا القول قاله اإلمام  للحارث
ّ
ّ
بمسجد البرصة.
ٍ
 -46مل ْ أعثر عىل ترمجة له.
يب ،تاريخ.210/2 :
-47
البالذري ،أنساب األرشاف239-238/2 :؛ واليعقو ّ
ّ
ُ -48ينظر :حامد حفني داوود ،نظرات يف الكتب اخلالدة :ص.47
البالذري ،أنساب األرشاف.362/1 :
-49
ّ
 -50العقاد ،ع ّباس حممود ،موسوعة الع ّقاد.116/2 :
عيل ،املفيد ،اإلرشاد :ص.197
ُ -51ينظر :خطبة اإلمام ّ
قفي ،الغارات331-330/1 :؛ وابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة:
ُ -52ينظر :ال ّث ّ
.127/3
 -53القايض النّعامن ،رشح األخبار.290/2 :
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 -54القايض النّعامن ،رشح األخبار.291/2 :
ُ -55ينظر :القايض النّعامن ،رشح األخبار.290/2 :
 -56م ْن سورة ّ
الذاريات ،اآلية (.)55
 -57بحار األنوار.256/32 :
الصحاح.838/2 :
وتغي.
اجلوهريّ .
ّ
تنمر له ،أي :تنكّر له ّ
تنمركّ :
ّ -58
ِ
الصحاح:
التةُ ،ينظر:
والو ْغمِّ ،
اجلوهريّ ،
ّ
َ -59بو ْغمَ :وغ َم عليه بالكرس ،أيَ :ح َقدَ َ ،
.1998/5
الريض ،هنج البالغة.18/3 :
ّ -60
الشيف ّ
حممد مهدي شمس الدّ ين ،دراسات يف هنج البالغة :ص.73
ُ -61ينظرّ :
 -62أبو حرب بن أيب األسود الدّ ؤ ّيل :قيلّ :
إن اسمه حمجن ،وقيل :اسمه عطاء ،وقيل:
ٍ
ّ
حرب اثنان؛ إ ْذ ُيذكر هبذا ّ
الشأن أنّه ولد أليب األسود عطاء وأبو حرب ،وال
إن عطا ًء وأبا
عقب لعطاء ،وكان أبو حرب برص ّي ًا ،عاقالً ،شاعر ًا ،له عقب يف مدينة البرصةَّ ،
احلجاج
وله ّ

الثقفي يف أ ّيام واليته عىل العراق (جوخا-هنر) ،عليها كورة واسعة يف سواد
ابن يوسف
ّ
فلم ْ
احلجاج ،و ُيقال :إنّه كان كري ًامُ ،يقدِّ م املساعدة للمحتاجني،
يزل عليها حتّى مات ّ
بغدادْ ،
مات سنة ( ،108أو 109ﻫ)ُ ،ينظر :ابن قتيبة ،املعارف :ص435؛ ّ
هبي ،العرب يف خرب
والذ ّ
َمن َغ َب.134/1 :
الصحاح.1140/3 :
 -63أرضط به :معناه :استهزأ به.
اجلوهريّ ،
ّ
الكويف ،مناقب اإلمام أمري املؤمنني .55/2 :
حممد بن سليامن
ّ
ّ -64
البالذري ،أنساب األرشاف.371/1 :
-65
ّ
ُ -66ينظر :ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.187/1 :
الصحاح:
 -67طمريه :طمر :مجع أطامر ،وال ّطمر ال ّثوب اخلَ ِلق البايل.
اجلوهريّ ،
ّ
.726/2
الريض ،هنج البالغة.70/3 :
ّ -68
الشيف ّ
ِ
ِ
 -69هي معاذة العدو ّية بنت عبد اهلل ،امرأ ُة صلة بن أشيم ،وهي من أهل البرصة ،أ ّم
والروايات
الصهباءُ ،روي عنها يف كتب ِّ
ّ
الصحاح وكتب احلديث األُ َخر بعض األحاديث ّ
تج به ،تُو ّفيت عىل رواية سنة (83ﻫ)،
التّارخي ّية ،وقيلّ :إنا
ْ
كانت من العابدات ،وحديثها ُي ُّ
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ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات الكربى483/8 :؛ ّ
هبي ،الكاشف يف معرفة َم ْن له رواية يف
والذ ّ
الستّة.517/2 :
الكتب ّ
والبالذري ،أنساب
 -70اجلاحظ ،العثامن ّية :ص290؛ وابن قتيبة ،املعارف :ص169؛
ّ
الضعفاء131/2 :؛ وعبد اهلل بن عدي ،الكامل247/3 :؛
األرشاف146/2 :؛
والعقييلّ ،
ّ
واملفيد ،أوائل املقاالت31/1 :؛ وابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق33/42 :؛ وابن أيب
واملزي ،هتذيب الكامل18/12 :؛ ّ
هبي ،ا ُملغني
احلديد ،رشح هنج البالغة228/13 :؛ ّ
والذ ّ
الضعفاء440/1 :؛ وابن كثري ،البداية والنّهاية370/7 :؛ وابن حجر ،هتذيب التّهذيب:
يف ّ
.179/4
السرية النّبو ّية.270/2 :
ُ -71ينظر :ابن هشامّ ،
 -72املفيد ،اإلرشاد.254/1 :
 -73ابن شاذان ،الفضائل :ص.98
ِ
خواص
الكويف ،م ْن
ارمي،
احلنظيل :أبو القاسم،
 -74أصبغ بن نباتة
ّ
ّ
املجاشعي ،الدّ ّ
ّ
ّ
املؤمنني عيل  ،س ِمع منه ،وروى عنهِ ،
ومن الوجوه البارزة بني أصحابه ،وأحد ثقاته،
أمري
َ َ
َ ٍّ
شيعي .كان
وص َفتْه النّصوص التّارخي ّية القديمة بأنّه
وهو
مشهور بثباته واستقامته عىل ح ّبهَ ،
ٌّ
ٌ
ِمن رشطة اخلميسِ ،
وم ْن أمرائهم ،عاهد اإلمام  عىل التّضحية والفداء واالستشهاد،
وشهد معه اجلملِ ،
وص ِّفني ،وكان معدود ًا يف أنصاره األوفياء املخلصني ،له كتاب (مقتل
البخاري،
كانت وفاته يف القرن ال ّثاين من اهلجرةُ ،ينظر:
احلسني ،)قيل :إنّه ُع ّمر حتّى
ْ
ّ
التّاريخ الكبري35/2 :؛ وحمسن األمني ،أعيان ّ
الشيعة.464/3 :
 -75من سورة النّساء ،اآلية (.)69
الكليني ،الكايف.450/1 :
-76
ّ
الواقدي ،املغازي.256/1 :
ُ -77ينظر يف ذلك:
ّ
عيل بن أيب طالب  ،دراسة يف فكره
ُ -78ينظر :امل ّي ّ
احي ،شكري نارص ،اإلمام ّ
العسكري :ص.88-79
ّ
الطربي ،تاريخ544/3 :؛ ومسكويه ،جتارب األمم.505/1 :
-79
ّ

ال�سنة الأوىل  -املجلد الأ ّول  -العدد الثاين 127

رم�ضان 1438ه  -حزيران2017م

علي  م َع �أهلِ الب�صر ِة
جوانب ِم ْن
ِ
ُ
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
�أ ّو ًال :امل�صاد ُر الأول ّي ُة

الكريم.
القرآن
ُ
ُ
اجلزري (ت1210/#606م).
حممد،
ّ
السعادات املبارك بن ّ
 ابن األثري ،جمد الدّ ين ،أبو ّمؤسسة
الزاوي ،حممود
 -1النّهاية يف غريب احلديث ،تح :طاهر أمحد ّ
الطناحي ،مطبعة ّ
ّ
إسامعيليان ،ط ،4قم1945 ،م.
اجلعفي
حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية،
ّ
ّ
البخاري ،أبو عبد اهللّ ،
(ت870/#256م).
 -2التّاريخ الكبري ،نرش املكتبة اإلسالم ّية ،ديار بكري ،تركيا( ،د.ت).
البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر (ت892/#279م).
ّ
 -3أنساب األرشاف ،تح :سهيل زكار ،رياض زركيل ،ط ،1بريوت1997 ،م.
 اجلاحظ ،أبو عثامن ،عمرو بن بحر بن حمبوب (ت868/#255م).يب ،مرص1955 ،م.
حممد هارون ،مطبعة دار الكتاب العر ّ
السالم ّ
 -4العثامن ّية ،تح :عبد ّ
محاد (ت1003/#393م).
ّ
اجلوهري ،إسامعيل بن ّ
الصحاح تاج ال ّلغة وصحاح العرب ّية ،مطبعة دار العلم للماليني ،ط ،4بريوت،
ّ -5
1987م.
العسقالين (ت1449/#852م).
 ابن حجر ،شهاب الدّ ينّ
 -6هتذيب التّهذيب ،ط1984 ،1م.
املدائني
 ابن أيب احلديد ،ع ّز الدّ ين ،أبو حامد ،عبد احلميد بن هبة اهلل،ّ
(ت1258/#656م).
يب،
حممد أبو الفضل إبراهيم ،نرش دار أحياء ّ
التاث العر ّ
 -7رشح هنج البالغة ،تحّ :
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احللبي ورشكاؤه ،ط1978 ،1م).
عيسى البايب
ّ
الظاهري (ت1064/#456م).
عيل بن أمحد
ّ
 ابن حزم ،أبو ّحممدّ ،
 -8اإلحكام يف أصول األحكام ،تح :أمحد شاكر ،مطبعة العاصمة ،القاهرة( ،د.ت).
 -9الفصل يف امللل واألهواء والنّحل ،مطبعة التمدّ ن ،ط1908 ،1م.
عيل (ت562ﻫ1166/م).
حممد بن احلسن بن ّ
 ابن محدونّ ،حممد بن ّ
 -10التّذكرة احلمدون ّية ،تح :إحسان ع ّباس ،بكر ع ّباس ،ط1996 ،1م.
املغريب (ت808ﻫ1406/م).
احلرضمي،
حممد بن خلدون،
ّ
الرمحن بن ّ
 ابن خلدون ،عبد ّّ
 -11تاريخ ابن خلدون ،ط ،4بريوت( ،د.ت).
احلل (ت1307/#707م).
 ابن داوود ،أبو بكرّ ،عيلّ ّ ،
تقي الدّ ين ،احلسن بن ّ
حممد طارق آل بحر العلوم ،مطبعة احليدر ّية ،النّجف
 -12رجال ابن داوود ،تحّ :
األرشف1972 ،م.
 ّحممد بن أمحد بن عثامن (ت .)#748
هبي ،شمس الدّ ينّ ،
الذ ّ
 -13العرب يف خرب َمن غرب ،تح :فؤاد س ّيد ،الكويت1961 ،م.
حممد
الستّة ،تقديم وتعليق وختريجّ :
 -14الكشف يف معرفة َم ْن له رواية يف الكتب ّ
حممد نمر اخلطيب ،ط1992 ،1م.
عوامة ،أمحد ّ
الزهراء حازم القايض ،ط1997 ،1م.
الضعفاء ،تح :أيب ّ
 -15ا ُملغني يف ّ
احلنفي (ت1790/#1205م).
الواسطي،
احلسني،
حممد مرتىض،
 الز ّّ
ّ
ّ
ّبيديّ ،
 -16تاج العروس من جواهر القاموس ،مكتبة احلياة ،بريوت( ،د.ت).
ّهري (ت845/#230م).
حممد بن منيع ،الز ّ
 ابن سعدّ ، -17ال ّطبقات الكربى ،مطبعة دار صادر ،بريوت( ،د.ت).
 ّحممد بن احلسني بن موسى (ت1015/#406م).
الريض ،أبو احلسنّ ،
الشيف ّ
حممد عبده ،مطبعة دار املعارف ،بريوت( ،د.ت).
 -18هنج البالغة ،تحّ :
احي( ،معارص).
 شكري نارص امل ّي ّالعسكري ،ط ،1دار الفيحاء ،بريوت،
عيل بن أيب طالب  ،دراسة يف فكره
ّ
 -19اإلمام ّ
2013م.
عيل بن أيب نرص بن أيب
 ابن شهر آشوباملازندراين ،رشيد الدّ ين ،أبو عبد اهللّ ،
ّ
حممد بن ّ
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ِ
ُ
�سيا�سة الإما ِم ٍّ
وي (ت1192/#588م).
الس ّ
اجليشّ ،
ِ
 -20مناقب آل أيب طالب ،تح :جلنة من أساتذة النّجف األرشف ،مطبعة احليدر ّية،
النّجف األرشف1996 ،م.
عيل بن ُ
احلسني بن موسى بن بابويه ،القمي
 ّالصدوق ،أبو جعفرّ ،
حممد بن ّ
(ت930/#381م).
حممد صادق بحر العلوم ،املطبعة احليدر ّية ،النّجف1966 ،م.
 -21علل ّ
الشائع ،تحّ :
حممد بن جرير (922/#310م).
ّ
الطربي ،أبو جعفرّ ،
ِ
ّ
األجلء ،مطبعة االستقامة ،القاهرة1939 ،م.
الطربي ،تح :نخبة من العلامء
 -22تاريخ
ّ
رحييّ ،
الشيخ فخر الدّ ين (ت1674/#1085م).
 ال ّط ّاحلسيني ،ط1988 ،2م.
 -23جممع البحرين ،تح :أمحد
ّ
الطويسّ ،
عيل (ت1067/#460م).
الشيخ أبو جعفرّ ،
حممد بن احلسن بن ّ
ّ
جائي ،مطبعة بعثت ،قم1984 ،م.
الر ّ
الرجال ،تح :مهدي ّ
 -24اختيار معرفة ّ
مؤسسة البعثة ،ط ،1قم1994 ،م.
 -25األمايل ،تح :قسم الدّ راسات اإلسالم ّيةّ ،
حممد أمني (ت1817/#1232م).
 ابن عابدينّ ، -26حاشية ر ّد املحتار ،إرشاف :مكتب البحوث والدّ راسات ،مطبعة الفكر ،بريوت،
1995م.
 عبد اهلل بن عدي ،أبو أمحد (ت976/#365م).الرجال ،تح :سهيل زكار ،مطبعة دار الفكر ،ط ،3بريوت،
 -27الكامل يف ضعفاء ّ
1989م.
األندليس (ت1070/#463م).
ّمري،
حممد ،الن ّ
الب ،يوسف بن عبد اهلل بن ّ
ّ
 ابن عبد َ ّالبجاوي ،مطبعة دار اجليل ،ط،1
حممد ّ
 -28االستيعاب يف معرفة األصحاب ،تح :عيل ّ
بريوت1992 ،م.
البكري ،مطبعة املغرب،
حممد عبد الكبري
 -29التّمهيد ،تح :مصطفى بن أمحد
ّ
ّ
العلوي ّ ،
وزارة عموم األوقاف ّ
والشؤون اإلسالم ّية.#1387 ،
عيل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهللّ ،
افعي
الش ّ
 ابن عساكر ،أبو القاسمّ ،(ت1175/#571م).
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 -30تاريخ مدينة دمشق ،تح :عىل شريي ،مطبعة دار الفكر ،ط ،1بريوت1992 ،م.
محاد ،املك ّّي (ت934/#322م).
حممد بن عمرو بن موسى بن ّ
العقييل ،أبو جعفرّ ،
ّ
الضعفاء ،تح :عبد املعطي أمني قلعجي ،مطبعة دار الكتب العلم ّية ،ط ،3بريوت،
ّ -31
1998م.
 ّاملطهر (ت1326/#726م).
احلل ،احلسن بن يوسف بن ّ
العلمة ّ ّ
اإلسالمي التّابعة جلامعة
مؤسسة النرش
ّ
 -32خمتلف الشيعة ،تح :جلنة التأليف ،مطبعة ّ
املدرسني ،ط ،1قم 1993م.
ّ
املغريب (ت974/#363م).
ّميمي،
حممد ،الت
ّ
 القايض النّعامن ،أبو حنيفة بن ّّ
 -33دعائم اإلسالم ،تح :آصف بن عيل أصغر فييض ،دار املعارف ،القاهرة2003 ،م.
مؤسسة
حممد
احلسيني اجلال ّيل ،مطبعة ّ
ّ
األئمة األطهار ،تحّ :
 -34رشح األخبار يف فضائل ّ
اإلسالمي ،قم( ،د.ت).
النّرش
ّ
ينوري ،عبد اهلل بن مسلم (ت889/#276م).
 ابن قتيبة الدِّّ
 -35املعارف ،تح :ثروت عكاشة ،مطبعة دار املعارف ،القاهرة( ،د.ت).
اوندي ،أبو احلسني ،سعيد بن هبة اهلل (ت1185/#573م).
الر
ّ
 قطب الدّ ين ّالكوهكمري ،مطبعة اخل ّيام،
 -36منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ،تح :عبد ال ّلطيف
ّ
قم1983،م.
مشقي (ت1373/#774م).
 ابن كثري ،أبو الفداء ،إسامعيل ،الدّّ
يب ،ط ،1بريوت1988 ،م.
 -37البداية والنّهاية ،مطبعة دار إحياء ّ
التاث العر ّ
الرازي (ت941/#329م).
حممد بن يعقوب بن إسحاق،
ّ
الكليني ،أبو جعفرّ ،
ّ
الغفاري ،املطبعة احليدر ّية ،ط ،3هتران،
 -38الكايف ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب
ّ
2009م.
حممد بن سليامن (ت بعد 913/#300م).
الكويفّ ،
ّ
املحمودي ،مطبعة النّهضة ،ط ،1قم،
حممد باقر
 -39مناقب اإلمام أمري
َ
ّ
املؤمنني ،تحّ :
1992م.
املجليسّ ،
حممد باقر (ت1700/#1111م).
العلمة ّ
ّ
مؤسسة الوفاء ،ط ،2بريوت1983 ،م.
 -40بحار األنوار ،مطبعة ّ
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ِ
ُ
�سيا�سة الإما ِم ٍّ
احلجاج يوسف (ت1341/#742م).
 املزّي ،مجال الدّ ين ،أبو ّ -41هتذيب الكامل ،تحّ :
عواد معروف ،ط ،4بريوت1986 ،م.
بشار ّ
عيل (ت957/#346م).
ّ
عيل بن احلسني بن ّ
املسعوديّ ،
 -42التنبيه واإلرشاف ،دار صعب ،بريوت( ،د.ت).
 -43مروج ّ
الذهب ومعادن اجلوهر ،مطبعة رشيعت ،ط2002 ،1م.

ازي (421ﻫ1030/م).
الر ّ
حممد مسكويهّ ،
عيل ،أمحد بن ّ
 مسكويه ،أبو ّ -44جتارب األمم ،تح :أبو القاسم إمامي ،مطبعة دار رسوش ،ط2001 ،1م.
البغدادي (ت1022/#413م).
العكربي،
حممد بن النّعامن،
ّ
ّ
حممد بن ّ
 املفيدّ ،السور ،ط ،1إيران2007 ،م.
 -45اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد ،مطبعة ّ
 -46األمايل ،تح :حسني األستاديل ،عيل أكرب غفاري ،ط1994 ،2م.
 -47أوائل املقاالت ،تحّ :
األنصاري ،ط1993 ،2م.
الشيخ إبراهيم
ّ
املرصي
األفريقي،
حممد بن مكرم،
ّ
ّ
 ابن منظور ،أبو الفضل ،مجال الدّ ينّ ،(ت1311/#711م).
يب ،ط ،1قم1985 ،م.
 -48لسان العرب ،مطبعة دار إحياء ّ
التاث العر ّ
حممد بن عمر (ت207ﻫ822/م).
ّ
الواقدي ،أبو عبد اهللّ ،
إسالمي1984 ،م.
 -49املغازي ،تح :مارسدن جونس ،نرش دانش
ّ
احلمريي (ت 833/#218م).
حممد ،عبد امللك بن هشام بن أ ّيوب،
ّ
 ابن هشام ،أبو ّحممد حميي الدّ ين عبد احلميد ،مطبعة املدين ،القاهرة1963 ،م.
السرية النبو ّية ،تحّ :
ّ -50
البغدادي
اليعقويب ،أبو يعقوب ،أمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح،
ّ
ّ
(ت904/#292م).
يب ،دار صادر ،بريوت( ،د.ت).
 -51تاريخ اليعقو ّ

ثانياً :املراجع
 األمني ،حمسن. -52أعيان ّ
الشيعة ،تح :حسن األمني ،مطبعة دار املعارف ،بريوت1983 ،م.
حممد حسني.
 احلاجّ ،بحاين ،مطبعة مهر ،ط1995 ،1م.
الس
 -53حقوق آل البيت ،تح :جعفر ّ
ّ
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املوسوي.
اخلوئي ،أبو القاسم
ّ
ّ
الرواة ،تح :جلنة التحقيق ،ط1993 ،5م.
 -54معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات ّ
 داود ،حامد حفني.ضوي ،مطبعة دار العلم ،ط ،1القاهرة،
الر
ّ
 -55نظرات يف الكتب اخلالدة ،تح :مرتىض ّ

1979م.
الرضا.
ّ
الزبيدي ،عبد ّ
عيل ومعاوية ،مطبعة أمري ،ط ،1قم2000 ،م.
الرسائل ّ
ّ -56
السياس ّية بني اإلمام ّ
حممد مهدي.
 شمس الدّ ينّ ،الزهراء ،ط ،2بريوت1972 ،م.
 -57دراسات يف هنج البالغة ،مطبعة دار ّ
 الع ّقاد ،ع ّباس حممود. -58موسوعة أعامل ع ّباس حممود الع ّقاد ،العبقر ّيات اإلسالم ّية ،ط ،2بريوت1991 ،م.
 عيل خان ،عبد اهلل.يب ،ط ،1بريوت،
يايس ،مطبعة دار البيان العر ّ
السياسة والعمل ّ
 -59التد ّين يف ّ
الس ّ
1990م.
القريش ،باقر رشيف.
ّ
يايس يف اإلسالم ،مطبعة دار التعارف ،ط ،2بريوت1978 ،م.
 -60النّظام ّ
الس ّ
 الكوراينّ ،الشيخ عيل (معارص).
املهدي  ،ط( ،1د.مط)2006-#1426 ،م.
املوضوعي ألحاديث اإلمام
 -62املعجم
ّ
ّ
حممد باقر.
ّ
املحموديّ ،
السعادة يف مستدرك هنج البالغة ،مطبعة النّعامن ،ط ،1النّجف األرشف،
 -63هنج ّ
1966م.
 النّرص اهلل ،جواد كاظم. -64رشح هنج البالغة ،البن أيب احلديد املعتز ّيل ،رؤية اعتزال ّية عن اإلمام  ،ط،1
طهران2004 ،م.
محاين.
الر ّ
اهلمداين ،أمحد ّ
ّ
عيل بن أيب طالب ،مطبعة أفست فتّاحي ،ط ،1هتران1997 ،م.
 -65اإلمام ّ
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